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الحاج عبداهلل المطرود

..

إنجاز في تجارة اآلخرة
ونجاح في تجارة الدنيا

يف حياتنا ن�صادف بع�ض ال�شخ�صيات الفذة التي تبهرك بعطائها  ،وبقدرتها على تقدمي منوذج �شديد عددا من امل�صانع املهمة يف اململكة واخلليج � ،سواء يف
اخل�صو�صية يف دائرة اخلدمة العامة  ،ي�ضاف �إىل ذلك كونها قامت بذلك مبتنهى الب�ساطة دون افتعال �أو جمال املواد الغذائية�،أو يف بع�ض اخلدمات ومنها �إن�شاء
�أول مغ�سلة مالب�س حديثة يف املنطقة .
مزايدة  .بل كان هذا العطاء اجلزيل لوجه اهلل �سبحانه وتعاىل.
كان املطرود ي�ؤمن �إميانا عميقا ب�أن الب�شر هم الرثوة
نحن نتحدث هنا عن الراحل الكرمي والأب الغايل املرحوم احلاج عبداهلل بن احلاج �سلمان املطرود،
احلقيقية التي منحها اهلل جل وعال للبالد  ،و�أن النهو�ض
فهو بكل املقايي�س �شخ�صية تتمتع ب�سخاء وافر مع هدوء طفولته ات�سمت بالفقر وظالل احلرمان  ،ورمبا كان هذا
بها هو املفتاح احلقيقي للنه�ضة املرتقبة  ،لذلك توجه بكل
نف�س ،وطيبة قلب  ،و�صدق مع الذات  ،وهي �صفات متيز هوال�سبب الذي جعله يرنو بب�صره للم�ستقبل وال ي�ستكني
ما �أوتى من قوة لن�شر جمموعة من امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
طويال للما�ضي �إال لكي ي�أخذ منه العظة والعربة  .لقد ر�أى
الكبار على الدوام.
التي تب�سط حمايتها لرفع �ش�أن من تعر�ض ملحنة �أو �أ�صابه
بثاقب ب�صريته �أن ثمة نداء قويا يدفعه مل�ساعدة الفقراء
�ضيم  ،ولقد �أدرك �أن التجارة احلالل هي تلك التي متنح
وامل�ساكني فيقف �إىل جوارهم  ،وميد لهم يد العون كي يعربوا
جزءا من ربحها مل�ساكني الزمن  .تواكب هذا مع حر�صه على
امل�صاعب  ،ويتخطوا العرثات  .لذلك �سعى �إىل ت�أ�سي�س الكثري
�إعالء قيمة العمل ،فقطرة عرق ميكنها �أن تخ�ضر ال�صحراء
من امل�شاريع اخلريية التي �أوقفها على خدمة املعوزين  ،ولكن
بالتكرار واملعاودة والإ�صرار.
تكوينه الع�صامي دفعه يف نف�س الوقت كي تكون مل�شاريعه �أبعاد
وجد احلاج املطرود �أن النعمة التي منحها اهلل له لن ت�ؤتي
تنموية واجتماعية  ،مع �شديد االهتمام باملراكز ال�صحية
ثمارها بغري �إ�سعاد الآخرين من املحرومني  ،ومن مل يوفق
التي تهتم باملعاقني والعجزة و�أ�صحاب احلاالت اخلا�صة.
يف رحلته مع احلياة  ،لذلك مد يده باخلري العميم فتلقفتها
حدث هذا قبل �أن تعرف بالدنا الفتية القيمة الفعلية
الأيدي املحتاجة بكل حب وتقدير واحرتام.
للم�ؤ�س�سات اخلريية التي ت�ضع جل اهتمامها مل�ساندة
رغم �أن هذا كان ديدنه  :اقرتان العمل بقوة الإميان ،
املهم�شني ومن مرت بهم ظروف قا�سية جعلتهم يف حاجة
فهو مل يكن ي�شعر الآخرين باملنة  ،بل هو والد للجميع يحدب
ما�سة للم�ساعدة وحتقيق فكرة التكافل االجتماعي ب�شكل
عليهم ويبادلهم حبا بحب  ،ومل ال وقد �صفا قلبه من ال�شوائب
ال مي�س كرامة الآخرين.
وجت�سدت �سعادته بر�ؤية االبت�سامة على �شفاه الآخرين.
يعترب احلاج عبداهلل املطرود م�ؤ�س�س �أول جمعية
رحلة احلاج عبداهلل املطرود مليئة بالعرب  ،ومنها ميكن
خريية يف اململكة ،وهو يف ذات الوقت �أول من �أ�س�س
ا�ستخال�ص الكثري من احلكم التي قد تخدم الأجيال اجلديدة

4

جملة اخلط العدد  20ذو القعدة 1433هـ � -سبتمرب 2012م

املرحوم احلاج عبد اهلل املطرود وعلى الي�سار �أخوه احلاج �إبراهيم املطرود

جملة اخلط العدد  20ذو القعدة 1433هـ � -سبتمرب 2012م

مقالة

املتطلعة للنموذج والقدوة.
ولد املرحوم احلاج لأ�سرة فقرية يف الأربعينات من القرن
الفائت  ،و�أحاطت به مظاهر العوز واحلرمان و�ضيق ذات
اليد لكن عزميته و�إ�صراره جعله يرمي كل ذلك خلف ظهره ،
فتعاون مع �أخيه احلاج �إبراهيم يف القيام ببع�ض االجتهادات
الب�سيطة يف �شركة رعياها �سويا  .مع الوقت حتول الفقر
بالإ�صرار وقوة الإميان والعمل الد�ؤوب �إىل جناح يف �سنوات
جد قليلة  ،ذلك لأن العقل املدبر  ،واملتفهم ل�ضروريات
التجارة �أ�سعفته بحلول منا�سبة �أمام كل عائق واجهه.
ومن احلكايات التي تروى يف رحلة �صعوده � ،أن والدته
الكرمية �أر�سلته بطا�سة معدنية كي يرهنها ويجلب من تاجر
بع�ض التمر  ،ف�أم�سك التاجر الطا�سة وقلبها بني يديه وما لبث
�أن �ألقى بها على الأر�ض ا�ستهانة و�صلفا  .منذ هذه الواقعة
ظل �صوت رنني الطا�سة يطن يف �أذنيه حتى اقتنع �أن احلياة ال
تت�سع �سوى للأقوياء وعليه �أن يكون قويا  ،يواجه متاعب احلياة
بقوة �ساعده وذكاء عقله و�سعة �صدره .
لقد دعاه �ضمريه للخروج من زمرة امل�ساكني كي يكون
واحدا من املي�سورين الذين ال يعاملون الفقراء معاملة حتط
من �أقدارهم  .وقد حدث هذا بالفعل ولكن بعد رحلة طويلة
من العمل ال�شاق وال�صرب الطويل والد�أب املمزوج بالإ�صرار .
تعامل ال�شقيقان مع ال�سوق بقوانني جديدة  ،فهما قد
خربا التجارة  ،ور�أيا �أن يكون العمل هو املقيا�س احلقيقي
للنجاح .وكانت �شخ�صية احلاج عبداهلل الرقيقة هي نف�سها
�شخ�صية �شقيقه احلاج �إبراهيم  ،ففي روحه �شيء مبدع جعله
يقر�أ ال�سوق ويتعامل معه بحر�ص ويقظة دون �أن يقع يف �شبكة
�إغرائه.
تولدت �أفكار خمتلفة يف عقله الذي ات�سع ليتعامل مع
متغريات الع�صر  ،ف�أ�س�س م�شاريع ات�سمت ب�أنها مل تكن
مطروقة بعد  ،ومنها �إن�شاء �أول مغ�سلة �أتوماتيكية ع�صرية
يف ال�سعودية  ،كما �أ�س�س �أول م�صنع لإنتاج الألبان والع�صائر
والآي�س كرمي بطريقة حديثة م�ستخدما التكنولوجيا  ،موظفا
الأ�ساليب والطرق ال�صحية احلديثة يف خط الإنتاج  .مل
يقت�صر الأمر على ذلك بل متكن من ت�أ�سي�س �أول خمبز لإنتاج
اخلبز والربيد والكورن فليك�س والفطائر.

ويعد املطرود �أول من
�أح�ضر الأبقار املدرة للحليب
من اخلارج لتتوطن بال�سعودية،
وما لبث �أن �أ�س�س مزرعة كبرية
للأبقار ،منها �أنتج احلليب
الطازج ومتكن من ت�سويقه
بالطرق احلديثة .
مل يقت�صر الأمر على اجلانب
ال�صناعي الإنتاجي بل �أنه
التفت بقوة �إىل اجلانب
الإن�ساين واالجتماعي ففكر
يف ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة
لتنمية املنطقة كي ترقى وي�سعد
�أبنا�ؤها ،ومن ثم ت�أ�سي�س �أول اجلمعيات اخلريية وبذلك حقق
حلمه يف �إيواء العجزة واملعاقني داخل اململكة .
من يت�أمل امل�شروعات ال�صناعية �أو تلك اخلدمية
�سيالحظ امتالك احلاج عبداهلل املطرود جلر�أة غري م�سبوقة
يف التعامل مع الواقع والرغبة يف الإقدام على �إن�شاء امل�شاريع
اجلديدة التي مل يكن لأحد �أن يفكر فيها فهي غري م�ضمونة
بتاتا.
تلك �إذن هي �سمات �أ�سا�سية تنا�سب �شخ�صية الرجل فهو
ميتلك قلبا جريئا وعقال متفتحا وروحا �سمحة و�ضاءة ت�سعد
اجلميع .وهو واحد من قالئل ي�ستطيعون الن�سج على غري
منوال �سابق وهذا هو معنى االبتكار وتقدمي اجلديد  ،فما
بالك باجلديد النافع والناجح واملفيد.
 �إطاللة �سريعة على م�سرية هذا التاجر الناجح والإن�سان
املتفائل والوالد الكرمي ميكن �أن تقربنا من ظروف جناحه
وعنا�صر القوة التي �أمدته بالكثري من امل�سارات ال�صحيحة يف
مواجهة جمتمع كان يخ�شى املخاطرة .
لقد ولد احلاج عبد اهلل �سلمان �أحمد املطرود مبدينة
�سيهات  ،وهي كما نعرف تقع على �شريط ال�ساحل ال�شرقي
للمملكة العربية ال�سعودية  ،وذلك عام 1343هـ  ،مبنزل
ب�سيط ،و�أ�سرة فقرية وهذه �سمة �سكان تلك املنطقة يف
ذلك الوقت � ،إذ كان اعتمادهم على الزراعة وركوب البحر
لل�صيد والغو�ص  .وقد التحق بحلقات تدري�س القر�آن
واملعلم"الكتاتيب"  .كان والده ي�سافر للبحث عن الرزق يف
�أقطار خليجية قريبة مثل البحرين وقطر .لهذا توىل رعايته
احلاج ح�سن الفوير�س ،وهو الأخ الأكرب من �أمه ،وكان يرعاه
بحق وي�سبغ عليه حنانه ورعايته.
لقد فكر ال�صبي يف �أحواله االقت�صادية ال�صعبة فراح
يبحث عن عمل ي�ساعد به �أ�سرته ؛ فذهب �إىل البحر للعمل مع
الغوا�صني الباحثني عن الل�ؤل�ؤ ويبدو �أن النواخذة ردوه رفقا به
ومع الإحلاح �سمح له بالدخول يف نطاق احلرفة  ،ومع اخلروج
للبحر ح�صلوا على ل�ؤل�ؤة ثمينة جعلتهم يتفاءلون به فتم
�إدراجه يف العمل معهم وبلغ �أول �أجر له روبية واحدة ا�ستب�شر

بها ال�صبي خريا  ،و�سر بها قلبه.
وبيبب وجود م�شاكل �صحية ب�إحدى عينيه مل يتمكناحلاج
عبداهلل املطرود بعد �أن بلغ �سن ال�شباب �أن يلتحق ب�شركة "
�أرامكو " للبرتول  ،فقد تعرث يف الك�شف الطبي  ،وهو ال�شيء
الذي �أحزنه كثريا ،ويف نف�س الفرتة مت قبول �شقيقه �إبراهيم ،
مما جعله يعاود البحث عن عمل منا�سب ي�ساعد به �أ�سرته كي
يتمكن من انت�شالها من وهدة اجلوع.
بعد �أن �أ�ضناه البحث عن عمل ينا�سبه وجد عمال يف
�إحدى املغا�سل اليدوية فعمل بها �سنة  ، 1947وب�أجر خم�سة
رياالت يف اليوم الواحد  ،وقد عمل ال�شاب الطموح ب�إ�صرار
و�إخال�ص  .بعد حدوث م�شكلة تخ�ص ح�صوله على �إجازة
حل�ضور عر�س ب�سيهات قرر ترك العمل  ،و�أ�س�س مغ�سلة
�صغرية يديرها بنف�سه.
تطور العمل  ،فقد كان يقدم خدماته ب�شكل جيد ملوظفي
�أرامكو ولبع�ض امل�ساكن واملطاعم وامل�ست�شفيات  ،وملا ات�سع
نطاق عمله ا�ستعان ببع�ض ال�شباب من بلدته  ،وكان عمله
مميزا وناجحا وهو ال�شيء الذي �أدى لت�أ�سي�س �أول مغ�سلة
حديثة باملنطقة  ،وهي املغ�سلة الوطنية بطاقة ع�شرة �آالف
رطل  .وكانت هذه نقطة االنطالق نحو النجاح فلدى ال�شاب
حد�س قوي مبا ي�ستوعبه ال�سوق � .إن تلك االنطالقة توافقت
مع النجاح اجلزئي الذي القاه يف م�شاريعه الأوىل  ،لكنه مل
يكتف بذلك بل راح يقدح زناد فكره للقيام مب�شروعات �أكرث
جر�أة ؛ ف�أ�س�س �أول م�صنع ل�صناعة الألبان وم�شتقاتها على
م�ستوى اململكة عام 1387هـ  ،ثم �سافر �إىل عدة دول للإطالع
على �آليات عمل امل�صانع احلديثة  ،كذلك قام بجلب �أبقار من
اخلارج  ،و�أ�س�س �أول مزرعة لرتبية الأبقار لإنتاج احلليب
وزراعة الأعالف يف اململكة و واجه الكثري من التحديات
وال�صعوبات لكنه ت�صدى لها ب�إيجاد احللول املنا�سبة  ،وكان
هو العامل الأ�سا�سي يف امل�صنع حيث مل تكن الأيدي العاملة
املدربة متوفرة  ،ثم �أ�س�س �أول م�صنع ل�صناعة اخلبز
والفطائر على م�ستوى اململكة يف عام 1396هـ.
منذ بداية م�شروعاته الناجحة فكر هذا الرائد الكبري يف
�أهمية الإعتماد على �أبناء البلد فذلك هو املدخل احلقيقي
للتنمية  ،لذا �سعى بقوة نحو توظيف الأيدي العاملة من �أبناء
الوطن  ،زد على ذلك �أن احلاج عبداهلل املطرود كان يوظف
ال�شباب خالل الإجازات ال�صيفية ليك�سبهم اخلربة وليمنحهم
عائدا ماديا ي�ساعدهم يف �إكمال درا�ستهم.
ومن عمل يف م�شروعاته عرف �أنه كان يتعامل مع عمال
م�صانعه ومزارعه وم�شروعاته كواحد من الأ�سرة ،وكزميل
يعمل معهم يدا بيد ،وكانت مل�سته الأبوية احلانية تتمثل يف
انتهاز فر�ص الأعياد واملنا�سبات االجتماعية كي مينحهم "
العيدية " وقبل هذا وبعده ما يحتاجون �إليه من م�ساعدات
يف الأحوال الطارئة  ،مثل الزواج �أو الإجناب �أو جتهيز
البنات .كما كان ي�شجع ه�ؤالء ال�شباب على ا�ستكمال درا�ستهم
واالبتعاث �إىل اخلارج.
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كل من اقرتب من احلاج عبداهلل املطرود يعلم �أنه كان
يحب الريا�ضة وي�شجع من ميار�سها لذلك كانت م�ساهمته يف
ت�أ�سي�س نادي اخلليج الريا�ضي بالتعاون مع زمالء له  ،منهم:
�سلمان العيد  ،وعبداهلل من�صور اليو�سف وجا�سم �سلهام
و�شقيقه �إبراهيم املطرود وكان من �أكرث الداعمني للنادي ،
كما توا�صل ت�شجيعه لبقية الأندية الأخرى يف املنطقة ؛ ذلك
�أنه كان يعتقد �أن الريا�ضة مدخل جيدا لبناء اجل�سد ويقظة
العقل ويقظة الروح.
كان من الطبيعي �إذن �أن يعطي ابنه حممد املطرود جل
وقته وجهده لرئا�سة النادي والإ�شراف على �أن�شطته وتنميتها
.هذه املهمة جعلته ـ �أي االبن ـ ي�صبح رئي�سا للإحتادين العربي
وال�سعودي لكرة اليد  .ومل يخل النادي يوما من واحد من �أ�سرة
املطرود فهناك غري حممد كل من �سلمان وحممود ،وهذا يدل
على اهتمام مبكر بقيمة الريا�ضة التي ت�ساهم عن حق يف بناء
ال�شخ�صية اال�ستقاللية التي تلتزم بالروح الريا�ضية وتعمل يف
�إطارها.
من خالل ال�سرية امل�شرقة يف امليدان الذي برع فيه الفقيد،
وهو العمل التجاري والن�شاط االقت�صادي يلحظ �أنه �شعر
بالرغبة القوية يف �أن يتوج جهده بالعمل اخلريي والتطوعي
فهذا هو العمل الذي وجد نف�سه فيه  ،ومل ال وهناك مت�سع
مل�ساعدة املحتاجني والأخذ بيد املتعرثين  ،لذلك مد ب�صره
لرعاية الفقراء والأيتام وكبار ال�سن ومن �أ�صابه العجز ،وهذا
�شيء عرف به يف �شبابه غري �أنه جت�سد �أكرث ما يكون بعد �أن
من اهلل عليه ب�سعة يف الرزق.
لقد �أ�س�س مع جمموعة من الأهايل �صندوق �سيهات للرب
ك�أول جمعية خريية على م�ستوى اململكة وذلك عام 1375هـ
ومت ت�سجيلها ب�صفة ر�سمية �سنة 1387هـ  .لعل ال�سبب يف هذا
ال�سبق هو عدم توفر رجل قادر على حتمل م�صاريف العالج
يف البحرين وغريها من الدول القريبة من املنطقة .ومن تابع
تلك املرحلة يعرف �أنه كان يقوم ب�إي�صال املعونات واخلدمات
للمحتاجني بنف�سه  ،تقربا من اهلل �سبحانه وتعاىل.
اهتم بال�شرائح اخلا�صة ف�أ�س�س �أول م�شروع يف اململكة
خلدمة كبار ال�سن واملعاقني  ،وقدم لهم خدمات الإيواء
والغذاء والعناية ال�صحية املتكاملة  .كان احلاج املطرود
ب�شخ�صه يقوم باالهتمام بالأطفال املعاقني  ،وحدث �أن قرر
احلاج ا�ستئجار مبنى عام 1965م ليكون مركزا لإيواء العجزة
واملعاقني  ،وكما نرى فهو تاريخ مبكر جدا الهتمام الدول
العربية بهذه ال�شرائح االجتماعية  ،ولكنه حب اخلري الذي
�سكن قلب هذا الأب الرحيم.
 �أقام كذلك م�شروع ريا�ض الأطفال حتت م�سمى بيت
الطفولة ال�سعيدة ( )1و ( ) 2وبذلك ات�سعت �أن�شطة جمعية
�سيهات.
 �إ�ضافة �إىل ما �سبق ذكره �شارك احلاج عبداهلل املطرود يف
ع�ضوية جمعية الرب بالدمام ،وع�ضوية جلنة �أ�صدقاء املر�ضى
منذ ت�أ�سي�سها ،وع�ضوية جمال�س �إدارة عدة �شركات ،وكانت

له ع�ضويته البارزة مبجل�س الغرفة التجارية
ال�صناعية باملنطقة ال�شرقية حوايل  17عام ًا
 ،ورغم اهتمامه ال�شديد باجلمعيات اخلريية
وامل�ؤ�س�سات الأهلية فقد كانت له عالقات قوية
برجال الأعمال �سواء باملنطقة ال�شرقية �أو يف
عموم اململكة وامتدت تلك العالقة لت�صل �إىل
اخلليج واملنطقة العربية.
لقد اهتم احلاج عبداهلل املطرود باملن�شئات
الإ�سالمية خارج حدود الوطن فقد �شارك يف
بناء م�سجد كبري بالواليات املتحدة الأمريكية ،
وكذا الكثري من الأعمال يف حل ق�ضايا املجتمع ملا
متيز به من هدوء .
مما يذكر عنه قيامه بزيارة زمالء و�أ�صدقاء
له يف بيوتهم وتقدمي كل امل�ساعدات املمكنة �إذا تعر�ض واحد
منهم لأي م�شكلة طارئة  .يفعل هذا ب�سماحة نف�س ولطف
�شديدين.
و�أبناء مدينة �سيهات يذكرون له ق�صة الأر�ض الوا�سعة
التي ا�شرتاها بحر ماله و�سجلها با�سم جمعية �سيهات رغبة
منه يف �أن يكون العمل اخلريي هو الركن الركني يف عالقته
بالنا�س وبالرغم من ال�ضغوط التي تعر�ض لها كي يبيعها
فقد ظل حمتفظا بها للجمعية مما جعل �إن�شاء عديد من
امل�شروعات اخلريية �أمرا مي�سورا.
مل يقت�صر دور املطرود على م�ساندة الفقراء ودعم جيل
ال�شباب بل كانت له ر�ؤية م�ستقبلية يف غاية التح�ضر حني اجته
لإن�صاف املر�أة  ،فقد كان يدرك �أهميتها لنجاح م�شروعات
التنمية والبناء االجتماعي واالرتقاء احل�ضاري  ،لأنها ـ بحق ـ
�أ�سا�س بناء املجتمع .
لقد ر�أى �أن يدعم املر�أة باالنخراط يف العمل باجلمعية
خا�صة يف ق�سم ريا�ض الأطفال منذ عام 1377هـ رغبة
يف �إجناح الر�سالة االجتماعية واخلدمية للجمعية  ،عرب
م�شروعات ت�ستهدف ت�أهيلها يف جمال اخلياطة والتدبري
املنزيل ويف عام 1412هـ مت ت�أ�سي�س مركز ن�سائي يقدم جميع
اخلدمات وت�أهيل املر�أة يف جميع املجاالت ،ومنها  :دورات
احلا�سب الآيل ،دورات اللغة الإجنليزية  ،دورات اخلياطة
و التف�صيل ، ،دورات �إعداد مربيات ريا�ض الأطفال ،دورات
الأعمال اليدوية  ،دورة الر�سم و الفن الت�شكيلي ،دورات
الإ�سعافات الأولية ،دورة العناية ال�شخ�صية و التجميل ،دورة
مهارات التفكري الإبداعي ،دورة املهارات الأدبية ،الدورات
الإدارية ،دورة اللغة الإجنليزية لل�سيدات و الأطفال ،العودة
�إىل الف�صحى والت�أهيل الوظيفي .وكلها ت�ؤدي يف النهاية
لالرتقاء مب�ستوى املر�أة ويجعل منها عن�صرا منتجا وم�شاركا
وطموحا يف بناء الوطن.
هذا امل�شوار الطويل  ،والنجاح الباهر يف �شتى مناحي
احلياة  :االقت�صادية واخلريية  ،جعلت امل�ؤ�س�سات والهيئات
تثمن دوره غاليا يف طليعة من �ساهموا يف بناء املجتمع القوي
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املتكافل ،لذلك ح�صد العديد من اجلوائز الثمينة والأو�سمة
رفيعة امل�ستوى  ،ومنها :
جائزة ا�ستحقاق من الدرجة الأوىل من امللك خالد بن
عبدالعزيز �آل �سعود  ،و جائزة �سمو �أمري املنطقة ال�شرقية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز �آل
�سعود لأعمال الرب  ،وهي تكرمي مل�سريته احلافلة  ،والتي تردد
�صداها يف خمتلف الدوائر املهتمة بالفعل الإن�ساين.
وال�شك �أننا حني نقف اليوم لتحية �صاحب الذكرى
العطرة نعرب بكل ال�صدق عن �شكرنا العميق للرائد الإن�سان
الذي �أح�س مبعاناة الفقراء واملحتاجني  ،فكان �سندا لهم ومل
يكتف بذلك بل وجد �أن امل�ساهمة الأحق باال�ستمرار هي بناء
منظومة اقت�صادية تدعم فكرة �إ�سالمية �صميمة هي التكافل
االجتماعي .
لقد حلقنا يف رحاب هذا الرجل املعطاء لنرتحم على
روحه الطاهرة  ،ولنتعرف على �صفحة م�شرقة لعظماء نبتوا
من هذه االر�ض الطيبة  ،ولكي ننقل للأجيال اجلديدة طرفا
من م�سرية عطاء حافلة طرحت ثمارا يانعة �أتت �أكلها ورمبا
رغبة يف �أن تنتقل التجربة من جيل �إىل جيل  ،فاهلل �سبحانه
وتعاىل و�ضع بذرة العطاء يف قلوب رحيمة � ،سوف تتفتق عن
عطاء وافر يف م�ستقبل الأيام.
لن تعدم �سيهات واملنطقة ال�شرقية واململكة من هم على
�شاكلة احلاج املطرود  ،الرجل الذي علمنا جميعا كيف يتفق
القول مع الفعل  ،وكيف ميكن �أن يكون العطاء �شاخما ليتجاوز
الع�صر الراهن ل�سنوات قادمة تنت�شر فيها املحبة والر�أفة
واحلدب على الفقراء بني جموع النا�س .
تلك هي الر�سالة اخلالدة وقب�س النور الذي علينا جميعا
�أن نحر�ص على �أن يظل م�ضيئا لكل من ي�أتي من بعدنا.
يف يوم اجلمعة  16جمادى الآخرة 1426هـ املوافق 22
يوليو 2005م غادرنا �إىل دار اخللود بعدم�سرية م�شرقة من
الإجناز يف جتارة الآخرة وجناح يف جتارة الدنيا.
احلاج عبداهلل املطرود :على روحك ال�سالم ورحم اهلل
�آباءنا و�أجدادنا ،جميعا وكل العاملني املخل�صني الذين �ساروا
على نهج الإ�ستقامة والعطاء.
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يا رسول اهلل:
ال�شيخ د .عبداهلل �أحمد اليو�سف
متيزت �سرية النبي الأعظم حممد بن عبداهلل (�ص) الأخالقية ب�أنها كانت من
�أروع ما عرفته الب�شرية يف تاريخها الطويل من جت�سيد عملي ملكارم الأخالق وف�ضائلها،
فلم يكن ر�سول الإ�سالم ُي َن ِّظ ُر للقيم الأخالقية فح�سب ،و�إمنا كانت حياته كلها جت�سيد ًا
عملي ًا للمثل والقيم واملبادئ الأخالقية الراقية.
وقد �أثنى القر�آن الكرمي على عظمة �أخالق نبينا بقوله تعاىلَ ( :و�إِ َّن َك َل َع َلى ُخ ُل ٍق
َع ِظ ٍيم) �سورة القلم :الآية  ,4فقد كان (�ص) املثل الكامل يف التحلي بالأخالق قو ًال وعم ًال
وممار�سة ،وقد ا�ستطاع مبكارم �أخالقه ،وملكاته النف�سية الراقية �أن ي�ؤثر يف جمتمعه،
و�أن ي�ستقطب �أ�شد �أعدائه حل�ضرية الإ�سالم وقيمه.
ً
و�إذا ما �أردنا �أن نتعلم مكارم الأخالق ،ونطبقها عمليا يف حياتنا ،علينا �أن نتتلمذ يف
مدر�سة الر�سول الأعظم (�ص) الأخالقية ،فقد ترك نبينا الأعظم (�ص) تراث ًا �ضخم ًا
يف مكارم الأخالق ،وحما�سن الف�ضائل ،و�سمو الأفعال وال�سلوك.
لقد كان الر�سول الأعظم (�ص) املثل الأعلى يف االلتزام بالأخالق قو ًال وفع ًال ،وقد كان
لأخالقه (�ص) الدور الأكرب للت�أثري على الكثري من النا�س وجلبهم نحو الإ�سالم (فقد
قام الإ�سالم على ثالثة� :أخالق حممد ،و�سيف علي ،ومال خديجة )
ويف هذا الع�صر حيث طغت املادية على كل �شيء �أحوج ما نكون �إىل التحلي بالأخالق
الفا�ضلة والآداب احل�سنة وال�سلوك القومي .ومن امل�ؤ�سف �أن نرى البع�ض من النا�س ال
يلتزمون ب�أي �أخالق ،وال يتحلون ب�أية ف�ضائل ،وال يت�صفون ب�أي مثل �إن�سانية.
�إننا اليوم  -ونحن نعي�ش يف الألفية الثالثة� -أحوج ما نكون لالقتداء بال�سرية الأخالقية
لر�سولنا العظيم حممد بن عبداهلل(�ص) ،حيث تراجعت القيم الأخالقية يف البنية
االجتماعية  ،وحلت مكانها املعايري املادية ،ف�أ�صبح الإن�سان ُي َق َّوم مبقدار ما لديه من
مادة ومال ،ولي�س مبا ميلك من قيم �أخالقية �أو روحية.
و�أ�صبح غياب القيم الأخالقية من خمتلف ال�صعد واجلوانب احلياتية هو ال�سمة
البارزة يف واقعنا املعا�صر ،فلم يعد يف عامل االقت�صاد �أو ال�سيا�سة �أو االجتماع �أو
الإعالم �أو الفن� ...أي مكان لل�ضوابط الأخالقية� ،أو التحلي باملبادىء واملثل الأخالقية
العليا؛ بل ح ّل مكان القيم الأخالقية امل�صالح واملعايري املجردة من �أية �أخالق �أو قيم
�أو مثل �إن�سانية.
وبالرغم من و�ضوح ال�سرية الأخالقية العطرة للر�سول الأكرم (�ص) يف كل كتب
التاريخ� ،إال �أننا جند �أن هناك من يحاول الإ�ساءة للر�سول (�ص) ،فبعد الر�سوم
امل�سيئة ملكانة ومقام الر�سول الأكرم (�ص) الذي قامت به �صحيفة " يوالندز بو�سنت
" الدمناركية بتاريخ � 30سبتمرب (�أيلول) 2005م ،وما تلتها من �صحف غربية �أخرى
من ن�شر اثني ع�شر ر�سم ًا كاريكاتري ًا م�سيئ ًا للنبي حممد (�ص) ،التي ن�شرت يف بع�ض
ال�صحف الغربية ،ي�أتي بث ون�شر فيلم م�سيء عن �شخ�صية نبينا الكرمي (�ص) وو�صفه
ب�صفات غري الئقة ،من �أجل ت�شويه �شخ�صيته العظيمة يف نظر النا�س ،لكنهم مل ولن
ي�ستطيعوا ذلك �أبد ًا ،لأن ال�شخ�صية املباركة للر�سول الأكرم (�ص) �أقوى و�أعظم و�أكرب
من �أن ي�ؤثر يف مقامها ومكانتها �أي حماولة لتزييف احلقائق.

وعرب التاريخ هناك من �أعداء الدين من يحاول التقليل من �شخ�صية النبي العظيم
حممد بن عبداهلل (�ص) من خالل اال�ستهزاء �أو ال�سخرية �أو اال�ستهانة ب�شخ�صية
نبينا (�ص) �إال �أن كل تلك املحاوالت باءت بالف�شل الذريع يف حتقيق �أهدافها وغاياتها
اخلبيثة.
وقد تكفل اهلل تعاىل برد مكر وكيد وا�ستهزاء �أعداء الر�سول (�ص) �إىل نحورهم يف
قوله تعاىل�} :إِ َّنا َك َف ْي َن َ
اك المْ ُ ْ�س َت ْه ِز ِئنيَ{ �سورة احلجرات� :آية  ,95وجميء الفعل ب�صيغة املا�ضي
مع �أن املق�صود به امل�ستقبل �إ�شارة �إىل حتمية احلماية الإلهية ،مبعنى � :سندفع عنك
�شر امل�ستهزئني ،حتم ًا مق�ضي ًا.
�إال �أن ذلك ال يعني عدم القيام بواجبنا ال�شرعي ،بل مقت�ضى الواجب الديني والأخالقي
هو الدفاع عن قد�سية ومقام الر�سول الأكرم (�ص) ،والتعريف ب�شخ�صيته ومناقبه
وف�ضائله و�صفاته و�سريته املباركة .كما �أن على الواعني �أن يعملوا بكل جد واجتهاد من
�أجل ا�ستنها�ض الأمة و�إحياء نه�ضتها احل�ضارية ،ودفعها نحو العمل املنظم من �أجل
دينها ،والدفاع عن نبيها ،نبي الرحمة والإن�سانية حممد بن عبداهلل (�ص).
و�إن التعبري عن الغ�ضب واالحتجاج بالو�سائل ال�سلمية �ضد بث الفيلم امل�سيء للر�سول
الأكرم (�ص) �أمر واجب لإر�سال ر�سالة وا�ضحة �أن الإ�ساءة للر�سول الكرمي (�ص) هو
�إ�ساءة لكل م�سلم ،وجرح مل�شاعر كل م�ؤمن ،و�أن ذلك �أمر مرفو�ض من جميع امل�سلمني
على اختالف مذاهبهم وم�شاربهم وتوجهاتهم ومدار�سهم الفكرية.
لكن ينبغي عدم الوقوف عند ردود الأفعال امل�ؤقتة ،لأن الإ�ساءات للر�سول الأكرم حممد
بن عبد اهلل (�ص) لي�س بالأمر اجلديد ،ولن يكون الأخري من قبل �أعداء الإ�سالم
وامل�سلمني ،ولذلك يجب �أن نقوم كم�سلمني مب�شاريع كبرية ودائمة للتعريف مبكانة
ومقام الر�سول الأكرم (�ص) ،وبيان ف�ضائله ومناقبه و�سريته امل�شرقة التي هي �أكمل
ال�سري و�أجملها.
وا�ستخدام الو�سائل احلديثة وامل�ؤثرة يف ذلك الأمر يف غاية الأهمية كاال�ستفادة من
القنوات الف�ضائية العاملية ،و�إنتاج الأفالم التي تعرف بالنبي (�ص) ومكانته ،وت�أليف
الكتب عن �شخ�صيته ال�شريفة مبختلف اللغات العاملية ،ورد ال�شبهات املثارة حول
�شخ�صيته ال�شريفة .......وغريها من الأعمال التي يجب الإتيان بها كرد عملي وفاعل
�ضد الإ�ساءات املتكررة يف الغرب بحق ر�سولنا الكرمي (�ص).
و�أت�صور �أن من املهم �سن قانون عاملي تتبناه الأمم املتحدة مبنع الإ�ساءة �إىل الأنبياء
والر�سل واملقد�سات الدينية ،وو�ضع عقوبات �صارمة �ضد كل من يقوم بذلك.
كما �أن �إعالن يوم مولد الر�سول الأكرم (�ص) كيوم عاملي للتعريف ب�شخ�صيته ومكانته
العظيمة ،لكل النا�س يف كل مكان من الأر�ض �أمر يف غاية الأهمية؛ �إذ يجب �أن تدفعنا
الإ�ساءات املتكررة لر�سولنا الكرمي (�ص) للتعريف با ٍلإ�سالم ،وب�شخ�صية الر�سول
الأكرم (�ص) لل�شعوب الأوروبية وغريها .وت�سخري كل الإمكانات الكبرية يف عاملنا
الإ�سالمي لتعريف العامل بر�سول الإن�سانية والأخالق الفا�ضلة كي يطلعوا على ال�سرية
املباركة وامل�شرقة لأف�ضل اخللق و�سيد الب�شر حممد بن عبداهلل (�ص).
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مالحظات على تقرير �إيرادات وم�صروفات البلدية

برنامج لتقويم أداء المقاولين ببلدي القطيف
عقد املجل�س البلدي مبحافظة القطيف اجتماعه الع�شرين برئا�سة املهند�س عبا�س
ال�شما�سي رئي�س املجل�س وقد ا�ستعر�ض املجل�س عدة مو�ضوعات �أهمها عر�ض
مالحظات جلنة ال�شئون املالية واالدارية باملجل�س على التقرير املايل ن�صف ال�سنوي
عن ايرادات وم�صروفات البلدية للعام احلايل قدمها ع�ضو املجل�س اال�ستاذ
�شرف ال�سعيدي كما اطلع املجل�س على العر�ض املقدم من ع�ضوه اال�ستاذ �شرف
ال�سعيدي حول طلبات اهايل االوجام ومنها �سفلتة مدخل مقرتح للبلدة وتنظيم
تقاطع املدخل الرئي�سي للبلدة وقرر املجل�س قيام البلدية بالتاكد من عائدية ملكية
االرا�ضي التي مير بها املدخل بالتن�سيق مع املواطنني واهل اخلربة كما قرر ادراج
البلدة �ضمن اولويات م�شاريع الدرا�سات امل�ستقبلية لفك االختناقات واطلع املجل�س
بعد ذلك على االقرتاح املقدم من املهند�س عبد العظيم اخلاطر ع�ضو املجل�س
بخ�صو�ص ا�ستكمال امتداد ال�شارع الواقع غرب حمطة التنقية باجلارودية حتى
تقاطعه مع طريق احد وذلك بهدف الربط بني �شارع اجل�ش وعنك وطريق احد
وت�سهيل احلركة بينهما دون اخلروج للطريق ال�سريع وت�سهيل التنقل بني ام احلمام
واجلارودية واالحياء ال�سكنية اجلديدة غربها باال�ضافة لربط ال�شارع
املقرتح بتقاطع �شارع �سجن القطيف لربط قرى وبلدات املحيط بالقديح
والعوامية وقرر املجل�س ان تقوم البلدية باعداد درا�سة ت�شمل الت�صورات
واملرئيات والعقبات ان وجدت واحاطة املجل�س بذلك .
ثم اطلع االع�ضاء على العر�ض املقدم من رئي�سه املهند�س عبا�س ال�شما�سي
رسالة ُحب َو تقدير
حول اقرتاح تطبيق برنامج لتقومي اداء مقاويل الت�شغيل وال�صيانة بهدف
التعرف بطريقة علمية على جوانب الق�صور؛ واالرتقاء مب�ستوى االداء
و�سد جوانب الق�صور ومنع ار�ساء العقود على املقاولني متدنيي االداء يف
امل�ستقبل وذلك وفق �سبعة ع�شر معيارا علمي�آ ت�شمل من �ضمنها التخطيط
�أخي �أختي من ذوي التحديات اخلا�صة  ..كم جميل �أن �أرى
واجلدولة واملعدات واالداء والتوريد وال�شراء وح�سن االنتاجية وجودة العمل
وتطبيق اجراءات االمن وال�سالمة وادارة امل�ستودعات واملواد واال�ستجابة امل�ساهمه يف بناء الوطن و رفع �ش�أن املجتمع وكم �أغبط حقا عندما ،
للطوارئ وي�ستند الربنامج اىل جتميع النقاط من خالل عمليات التقييم �أرى �أحد منهم ين�صر ق�ضيه اجتماعيه �أو ي�ساهم يف اجناح م�شروع
اذ يو�ضع حد ادنى من النقاط يتوجب على املقاولني احل�صول عليها خدمي �أو غريه  ،وكم عظيم ذلك العنفوان الذي �أمل�سه يف حتديهم
للدخول يف امل�شاريع امل�ستقبلية فيما ي�ستبعد املقاولني غري القادرين على لأنف�سهم بغية اثبات الذات و هم يقولون لإخوانهم الأ�سوياء " :
جتميع النقاط املطلوبة وهذه الطريقة متبعة لدى بع�ض اجلهات والهيئات نحن ال نقل �ش�أن ًا عنكم و�سرتون ذلك ب�أعينكم " .ما �أجملهم وهم
ذات اخلربة املرموقة يف املنطقة و�ساعدت على االلتزام مب�ستوى مب�ستوى يطرحون فكرة  ،يكتبون كلمه  ،ين�شدون بيتا  ،ير�سمون لوحة كم
اجلودة يف تنفيذ امل�شاريع وخ�صو�صا م�شاريع ا�صالح و�صيانة الطرق جميل ذلك االبداع الذي ر�أيته يف بع�ضهم "فحق ًا احلمد هلل على ما
والنظافة وغريها .وقد اقر املجل�س مبدا تقومي مقاول الت�شغيل وال�صيانة �أخذ واحلمد هلل على ما �أعطى .
�أخي �أختي  ..البد �أن تدركوا ب�أنكم حتى وان كنتم معاقني عقلي ًا �أو حركيا �أو �سمعيا �أو ب�صري ًا ف�أنتم
وفق مناذج تقرها اللجنة الفنية باملجل�س.
ثم ا�ستعر�ض املجل�س تنظيم اال�شراف ال�صحي على اعمال الذبح يف ظل  ،متفتّحني ذهني ًا وفكريا ،ويف املقابل بع�ض اخوتكم �سليمني ولكن م�شلولني فكريا ..
عدم وجود م�سالخ اهلية قريبة وقرر ان تقدم البلدية بالرتخي�ص لنقاط ختاما � ..س�أبد�أ �أكرر هيا ا�ستمروا يف ال�صنع والبناء و ناف�سوا على ال�صفوف الأوىل يف كافة
ذبح اهلية وفق اال�شرتاطات ال�صحية واللوائح واالنظمة املتبعة كما قرر جماالت احلياة وبالعزمية والإ�صرار �ست�صلون ب�إذن اهلل ..
�أ/م�صطفى �صالح الفرج
املجل�س �ضرورة �سرعة التن�سيق واالجتماع مع وزارة النقل اليجاد حلول
مع ِّلم تربية فكرية
للعقبات التي حتول دون ا�ستالم البلدية للطرق التابعة للوزارة وكذلك
التن�سيق مع وزارة املالية للعمل على تخ�صي�ص اعتمادات مالية مل�شاريع
الطرق واملداخل الرئي�سية للمحافظة.

أهديها لذوي التح ّدِيات لخاصة
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خطة وطنية للسالمة المرورية في المملكة

ا�ستعر�ض الدكتور عبداجلليل ال�سيف ع�ضو جمل�س ال�شورى
يف ندوة ال�سالمة املرورية والتوعية االجتماعيةالتي نظمها
منتدي القطيف الثقايف و�أدارها املهند�س عبا�س ال�شما�سي
رئي�س املجل�س البلدي بالقطيف الو�ضع الراهن حلوادث
املرور يف دول جمل�س التعاون اخلليجي و�آثارها االجتماعية
واالقت�صادية مع الرتكيز على احلوادث يف اململكة العربية
ال�سعودية وتناول الدكتور ال�سيف الذي يحمل دكتوراه يف
�سالمة املرور وخربة �أكرث من  40عام ًا يف هذا املجال
وتقلد منا�صب حكومية مهمة يف �سريته الذاتية  ،درا�سة
علمية مف�صلة مت �إعدادها ملنتدى الريا�ض االقت�صادي يف
جمال معاجلة امل�شكلة املرورية م�ستعر�ض ًا الآثار االجتماعية
والنف�سية واالقت�صادية للحوادث املرورية وحتديد الق�ضايا
احلرجة املتعلقة بال�سالمة املرورية والعقبات واملعوقات
التي حتد من تطبيق ا�س�س ال�سالمة املرورية ومن ثم تطرق
للتو�صيات واملقرتحات حلل امل�شكلة املرورية و�آليات التنفيذ
ويف ا�ستعرا�ض بالأرقام �أو�ضح الدكتور ال�سيف حجم امل�شكلة
املرورية باململكة حيث بلغت �أعداد الوفيات لعام 1432هـ �أكرث
من �سبعة الآف حالة وامل�صابني �أكرث من ت�سعة وثالثون �ألف
حالة وهذه الن�سبة عالية جد ًا لو مت قيا�سها بعدد الوفيات
االجمايل يف العامل العربي اذ ت�شكل ن�سبة  %22منها ، ...
وا�ستعر�ض بالأرقام التكلفة االقت�صادية للحوادث والتي
ت�شمل االختناقات املرورية والتلوث البيئي واخل�سائر الب�شرية
واال�صابات  ،كما ا�ستعر�ض جدو ًال مف�ص ًال عن اعداد
احلوادث يف دول جمل�س التعاون لعام 1432هـ  ،حيث بلغت
ن�سبة الوفيات يف اململكة جراء احلوادث  26.4وفية لكل مائة
�ألف ن�سمة وهذه ن�سبة عالية جد ًا مقارنة بالن�سب العاملية
وتطرق �إىل م�ؤ�شرات احلوادث املرورية واعداد امل�صابني
والوفيات لكل �ألف حادث كما تطرقت الدرا�سة �إىل اعداد

احلوادث وامل�صابني والوفيات للمملكة وللمنطقة ال�شرقية
والن�سب العمرية ملت�سببي احلوادث و�أ�سباب احلوادث املرورية
من حيث �أنواع املخالفات املرورية كزيادة ال�سرعة وعبور
اال�شارات ال�ضوئية احلمراء والتجاوز غري النظامي وغريها،
كما تطرقت الدرا�سة �إىل ازدياد عدد احلوادث املرورية عرب
ال�سنني بدء ًا من عام 1391هـ وحتى 1432هـ بن�سبة منو
�سنوية . %14.6
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن احلوادث املرورية يف دول جمل�س
التعاون من �أكرث دول العامل عدد�آ يف معدالت احلوادث
املرورية اذ �أن هناك  13وفاة لكل  1000حادث و � 18شخ�ص ًا
ميوتون كل يوم جراء احلوادث املرورية و� 77إ�صابة يومية و�أن
�أغلب �ضحايا احلوادث املرورية هم من فئة ال�شباب التي

حمليات

الدكتور السيف :

ترتاوح �أعمارهم من  18وحتى  40عام ًا.
و�أكد الدكتور ال�سيف على �ضرورة تكثيف التوعية املرورية
عن طريق اجلمعيات الأهلية وفعاليات املجتمع و�أن تدخل
كمادة يف مناهج التعليم مب�سمى الرتبية والتوعية املرورية....
و�أ�شار الدكتور ال�سيف اىل �أن م�شروع اخلطة التنفيذية
لل�سالمة املرورية باال�ضافة مل�شروع اال�سرتاتيجية الوطنية
لل�سالمة املرورية املقرتحة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية يف طريقهما للرفع �إىل جمل�س الوزراء القرارها
واعتمادها مذكر�آ �أن جممل اخلطة الوطنية �ستعتمد على
�سبع حماور �أ�سا�سية وهي :
-1حت�سني �أداء احلركة املرورية
 -2حتديث الأنظمة املروريةولوائحها
-3تطوير البيئة التحتية للطرق وال�شوارع
-4رفع امل�ستوى التنظيمي لالدارة العامة للمرور
-5املراقبة والتطوير والتقومي لأداء �أجهزة ال�سالمة املرورية
-6رفع م�ستوى القدرة على القيادة والوعي ب�أهمية ال�سالمة
لدى قائد املركبة .
-7توفري معايري ال�سالمة املرورية املحققة ل�صحة و�سالمة
البيئة.
ويف نهاية اللقاء جرت مداخالت قيمة �أثرت املو�ضوع �شارك
فيها اال�ستاذ زكي �أبو ال�سعود والدكتور ف�ؤاد ال�سني واال�ستاذ
منري النمر واال�ستاذ حممد ال�شما�سي واال�ستاذ خالد الفرج
واال�ستاذ علوي اخلباز واال�ستاذ ال�سيد حممد الدعلوج
واال�ستاذ ال�سيد �صالح الدعلوج واال�ستاذ ف�ؤاد اجل�شي
واال�ستاذ حممد العمري.
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د.بدر المصطفى مديراً
لـ «المراكز الصحية» في القطيف
�صدر قرار مدير عام
ال�ش�ؤون ال�صحية يف املنطقة
ال�شرقية ،الدكتور �صالح
ال�صاحلي،
بتكليف الدكتور بدر بن
علي امل�صطفى مدير ًا ملراكز
د.غازي القطري
الرعاية ال�صحية الأولية يف د.بدر امل�صطفى
القطيف.
الدكتور امل�صطفى �أحد الكف�آت الوطنية التي نعتز بها،وبالت�أكيد �سيكون له �إ�ضافة
جديدة ا�ستكماال للم�سرية املميزة التي اجنزها الدكتور غازي مهدي القطري
امل�ؤ�س�س احلقيقي لهذا الربنامج الذي �أحرز مراكز متقدمة على م�ستوى اململكة..
ختاما نقول للدكتور امل�صطفى انت من ي�ضيف للمن�صب ،وللدكتور القطري
"يعطيك العافية"وتقاعدا �سعيدا وعمر ا مديدا.

تنويه:

نعتذر للأ�ستاذ نذير الزاير لعدم ذكر م�صادر مقاالته املن�شورة يف العدد 18
بعنوان " ا�سرتاتيجيات تربوية لتنمية التفكري للطالب " و ننوه للقراء الأعزاء
مب�صادر مقالته الغ ّراء :
املراجع َو امل�صادر العلمية :
ً
 )1ال�سيد �سليمان  ،عبد الرحمن ( 2005م )  :املتفوقون عقليا  ،مكتبة زهراء
ال�شرق  ،القاهرة  .م�صر .
 )2اخل�ضراء ،فـاديـه عادل (2004م) " برنامج مقرتح لتعليم مهارات التفكري
لتلميذات املرحلة املتو�سطة وفاعليته يف تنمية مهارتي التفكري الناقد واالبتكاري
والتح�صيل يف املواد االجتماعية " .بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه الفل�سفة يف
الرتبية مناهج وطرق تدري�س االجتماعيات ،كلية الرتبية للبنات ,جدة.
 )3الطيطي  ،حممد (2004م)  :تنمية قدرات التفكري  ،دار امل�سرية للن�شر و
التوزيع  ،ع ّمان الأردن .
 )4النافع ،عبد اهلل (2002م) " �إ�سرتاتيجيات تعليم مهارات التفكري العليا
�ضمن املواد الدرا�سية " �ضمن ور�شة العمل اخلا�صة بالتعليم املعتمد على
التفكري ،الريا�ض ،مدار�س امللك في�صل ،النافع للبحوث واال�ست�شارات التعليمية.
 )5حممد مر�سي (2001م) " تنمية التفكرياالبتكاري عند الأطفال" املجلة
العربية (العدد .)288
 )6فل�سفي  ،ال�شيخ حممد تقي ( 1994م)  :ال�شاب بني العقل و العاطفة ،
م�ؤ�س�سة الأعلمي  ،بريوت .
 )7املانع ،عزيزة (1996م) " .تنمية قدرات التفكري عند التالميذ  :اقرتاح
تطبيق برنامج كورت للتفكري " ر�سالة اخلليج العربي ،الريا�ض  (،العدد .)59
 )8ال�سامرائي ،مهدي �صالح (1994م) " التفكري الإبداعي لدى طلبة كليات
الرتبية " املجلة العربية للرتبية  ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،
املجلد (، 14العدد الأول) .
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وفاة عميد أسرة البيات عن95عاما
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج ح�سني بن علي
البيات عميد �أ�سرة البيات بالقطيف و�سيهات عن
95عاما،و"اخلط" التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أبنائه
عبدالعزيز وعلي وحممد وكافة �أ�سرة الفقيد ب�أحر
التعازي �سائلني اهلل العلي القدير �أن يرحمه ويدخله
الف�سيح من جناته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب
وال�سلوان �.إنه �سميع جميب .

الحاج يوسف العنكي إلى رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج يو�سف
العنكعي والد حرم �سماحة ال�شيخ عبا�س
العنكي  ،واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم
ل�سماحة ال�شيخ ولأ�سرة الفقيد ب�أحر
التعازي وتدعو له باملقغرة والرحمة .

خالد أبو السعود إلى رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل الأ�ستاذ خالد علي ح�سن
�أبوال�سعود �أحد كبار املدراء التنفيذيني ب�شركة الزيت
العربية باخلفجي �سابقا.
واخلط التي �آملها البن�أ تتقدم �إىل �أ�سرة �أبوال�سعود ب�أحر
التعازي �سائلني اهلل العلي القدير �أن يرحمه ويدخله
الف�سيح من جنته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
�إنه �سميع جميب.

الدكتورة منى النزر إلى رحمة اهلل
انتقلت �إل رحمة اهلل تعاىل ع�ضوة جمعية ال�سرطان ال�سعودية الدكتورة منى النزر
زوجة الدكتور ح�سني ال �سعيد ع�ضو اللجنة الطبية بفرع اجلمعية بالقطيف بعد
معاناة مع املر�ض.واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم لأهلها وذويهاا ب�أحر التعازي �سائلني
اهلل ان يجعل قربها رو�ضة من ريا�ض اجلنة �إنه �سميع جميب.

جمعية مواساة االحساء يزرن مهرجان العيد في أرامكو

حمليات

أكثر من  60يتيمة من

االح�ساء  :ح�سن بوجبارة
قامت جمعيه املوا�ساه اخلريية باالح�ساء يوم اول من �أم�س بال�شراكة مع �شركه ارامكو
ال�سعودية بتنظيم زيارة لأكفر من ( )60يتيمه من امل�ستفيدات من اجلمعية �إىل مهرجان
العيد ب�أرامكو  ،حيث انطلقت الزيارة من الرابعة ع�صرا حتى ال�ساعة الواحدة من م�ساء
يوم الأحد ،وكانت برفقه اليتيمات كال من ع�ضوات اللجنة الن�سائية للجمعية املوا�ساة
وهن �صفية الأحمد و�سامية العيثان والإداريات حميدة احل�سن و�سهري النا�صر ومتطوعات
زهراء العيثان وفاطمة العيثان وفتحية العلي ومبتابعة مبا�شره مع م�سئوله اللجنة الن�سائية
�شكرية العبا�س.
من جانبها ا�شارت من�سقه الرحله وع�ضوه جمعية املوا�ساة �سعاد العو�ض ب�أن الزيارة كانت
مهمة جدا ومفيدة لليتيمات حيث قمن بزيارة وجوالت للمهرجان وبد�أت ب�أركان الكامب
وتفقدت حمتوياته ال�شيقة وكان من بني الأركان �أي�ضا روبو �أولومبيا بقيادة (حممد ال�سنوان
) ،و ركن الأعمال اليدوية الب�سيطة ثم ركن ال�سالمة املرورية حيث ي�ستمتع الطفل بتجربة
تعلم فنون القيادة بعده مت ت�شغيل الروبوت با�ستخدام املكعبات وقمن بالإطالع على خيمة
العر�ض ( الأك�شن ) و خيمة الزووم ( خا�صة بالت�صوير) ثم بعد ذلك �آرت كويف ( خا�ص
بالر�سوم ) واختتمت اجلولة بخيمة � ( 1001ألف اخرتاع واخرتاع ) الذي �أذهلت الزائرات
ب�أركانه ومعرو�ضاته  ،بعدها مت توزيع كوبونات الوجبات بقيمة  30ريال لكل فرد من قبل
رئي�س اللجنة الن�سائية يف جمعية املوا�ساة اخلريية ثامر بوحليقه الذي �شكر بدورة �إدارة
املهرجان على كل ما قاموا به من ت�سهيالت للزائرات والذي كان يف ا�ستقبالهم من قبل
�شركه ارامكو �صالح الغامدي و عبداملح�سن امللحم و ندى العبد.

الصين تحتضن لوحة المحبة والسالم
ا�ست�ضافت جمهورية ال�صني ال�شعبية �ضمن امل�ؤمتر
الإقت�صادي والتجاري بني ال�صني والدول العربية
لوحة املحبة وال�سالم  ،التي ي�شرف عليها الفنان عبد
العظيم ال�ضامن من اململكة العربية ال�سعودية  ،وقد
�أقيم حفل كبري ال�ستقبال الفنان ال�ضامن �صاحب
فكرة اللوحة العاملية للمحبة وال�سالم وال�صداقة بني
�شعوب العامل  ،افتتح حفل التكرمي ممثل للحكومة
ال�صينية يف مدينة نيغيت�شيا  ،ومدير املركز الثقايف
القومي للمدينة  ،مرحبني بالفنان العربي عبد العظيم
ال�ضامن .
وبعد كلمات الرتحيب قدم مدير املركز الثقايف �شهادة
�شكر لل�ضامن و�أعلن البدء بتد�شني ر�سم اللوحة
العاملية ( لوحة املحبة وال�سالم ) وقد مت جتهيز اللوحة
والألوان لر�سم اللوحة مع �أكرث من مائة طالب وطالبة
 ،كتب ال�ضامن كلمة املحبة وال�سالم معلن ًا بدء ر�سم
اللوحة  ،وقد �شارك ال�ضيوف من دول خمتلفة يف ر�سم

اللوحة .
لوحة املحبة وال�سالم :
هي م�شروع للتوا�صل مع �شعوب العامل ب�ألوان املحبة
 ،وخلق �صداقة واكت�شاف ثقافة املجتمعات  ،فكرة
الفنان عبد العظيم ال�ضامن  ،بد�أت منذ العام 2005
م  ،وقد مت �إجناز اللوحة يف معظم مدن اململكة العربية
ال�سعودية  ،ودول اخلليج وبع�ض عوا�صم العامل  ،خللق
روح املحبة وال�سالم .

الترحيب بالمدربين الجدد
بتقنية القطيف

احتفت الكلية التقنية مبحافظة القطيف م�ؤخرا
مبن�سوبيها اجلدد يف االق�سام التدريبية حيث نظم ق�سم
العالقات العامة بالكلية حفال دعا فيه جميع الن�سوبني
للرتحيب بالزمالء اجلدد وتعريفهم لزمالئهم القدامى
حيث القى عميد الكلية بالنيابة اال�ستاذ كمال الزاير
كلمة باملنا�سبه رحب فيها بال�شركاء اجلدد يف م�سرية
النجاح التي او�شكت على بلوغ اخلم�س �سنوات منذ
افتتاح الكلية التي تعد ال�صرح االكادميي االول والوحيد
للبنني باملحافظة
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تغطية

دعوة إلى نشر

القيم اإلنسانية

التي تبناها الرسول األكرم

كتب� /سلمان العيد
ت�صوير /طارق ال�شمر
اكدت ندوة (ر�سول ال�سالم) التي نظمها منتدى حوار احل�ضارات مبحافظة القطيف والذي يرعاه ف�ؤاد ن�صراهلل على �أهمية �إبراز اجلوانب الإن�سانية للإ�سالم وللنبي الأكرم
(�ص) ،كنوع من الغ�ضب ورد الفعل على اال�ساءات التي وجهت للر�سول يف بع�ض و�سائل الإعالم يف �أوروبا و�أمريكا.
وكانت الندوة قد عقدت م�ساء اخلمي�س ( )2012/9/20مب�شاركة كل من الدكتور �سعيد عطية �أبوعايل ،والدكتور عدنان ال�شخ�ص ،وال�شيخ حممد اخلمي�س،و�إدارة الأ�ستاذ كمال
ح�سني الزاير.وقد ركزت الندوة على الدعوة �إىل اتخاذ موقف �إيجابي جتاه احلدث ،من خالل توحيد ال�صفوف ،وتنقية الرتاث ،والعمل على ن�شاط �إعالمي مميز يربز ال�صورة
احلقيقية للإ�سالم ور�سالته االن�سانية الغراء.
امل�سلمني حلملها ف�إن الكافرين واحلاقدين واحلا�سدين
ال يك ّفون عن اال�ستهزاء بالدين وت�شويه �صورة امل�سلمني
منذ بزوغ الر�سالة وحتى يوم الدين ،ولكن امل�ستهزئني لن
يبلغوا مقا�صدهم فالقر�آن حمفوظ ،والر�سول حمفوظ
من اهلل".

على ثقة من عزة الإ�سالم وثبات امل�سلمني ،ولوال رغبتي
اجلاحمة لإثبات حمبتي لنبينا اخلامت الأمني ملا تعر�ضت
له�ؤالء الأوبا�ش� ،إنهم وما يكتبون �أو ير�سمون �أو ي�صورون
ال يعنون يل �شيئا من مقا�صدهم اخلاوية الغاوية التي مل
وال ولن تتحقق ب�إذن اهلل".

يف البداية حتدث مدير عام التعليم يف املنطقة
ال�شرقية الأ�سبق الدكتور �سعيد بن عطية �أبوعايل وقال
ب�أن الر�سول (�ص) وقبل �أكرث من �ألف و�أربعمائة �سنة
جاء م�صدقا ملا قبلة من الأديان والأنبياء والر�سل،
وقد كرم االن�سان فكان الإ�سالم (حدث التاريخ)،
وكان النبي العربي (ر�سول التاريخ) ،وبهذا كانت الأمة
ونقل الدكتور �أبوعايل �أقواال عدة قيلت يف الر�سول
وقال ":وهكذا تبقى الر�سالة والر�سول دائما و�أبدا
الإ�سالمية (�أمة التاريخ) ،واختار اهلل العرب ح�ضنا
بعلم اهلل ومر�آة وحفظه و�صونه ،وما ح�صل من بع�ض الأكرم من القدمي واحلديث خل�ص منها بعدة درو�س
للر�سالة ولغتهم وعاء لها.
الأوبا�ش يف ال�سنوات الأخرية ال يعدو كونه هراء و�سخافة �أبرزها ان امل�سلمني يحبون النبي ويفتدونه بالروح،
و�أ�ضاف ":ول�سمو الر�سالة وعظمة الر�سول وا�صطفاء وتعبريا عن حقد دفني يرتد عليهم وباال وازدراء� ،إنني وي�ؤمنون بجميع الأنبياء والر�سل ،واحل�ضارة العربية
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د�.أبوعايل:
اال�سالم حمفوظ
وم�صان وعلينا التم�سك
بقيمه ون�شرها للعامل

الإ�سالمية هي ح�ضارة خالدة ل�صالح الإن�سان ،والعامل
الغربي يتعاىل على النا�س ويرون �أنهم بلغو �أوج احل�ضارة
ح�سب نظرية (نهاية التاريخ) ،وهذا دليل على الأنانية
وق�صر النظر ،وما حربهم على ر�سول اهلل �إال جهد
العاجز ،وكل ذلك ي�ؤكد علينا ب�ضرورة التم�سك بديننا
وامل�سارعة يف حتقيق العدل وال�سالم وامل�ساواة بني بني
الب�شر.
 �أما الدكتور عدنان ال�شخ�ص فقد ا�ستعر�ض عددا
من الأ�سباب التي دفعت الغربيني �إىل هذا املوقف من
الر�سول الأكرم ،لعل �أبرزها �سرعة انت�شار الإ�سالم يف
�أنحاء العامل ،رغم �ضعف امكانياتهم بالقيا�س �إىل ما
حتظى به امل�سيحية العاملية من دعم دول �أمريكا و�أوروبا،
وهذا ما �أدى اىل حدوث قلق كبري لديهم من الإ�سالم
وامل�سلمني ،فحاولوا �إحداث فتنة داخلية ،والنيل من رموز
امل�سلمني وقدواتهم.

هو �أن نخاطب العامل خطابا �إن�سانيا ،وان نعر�ض
اجلوانب الإن�سانية التي يت�صف بها ديننا احلنيف
ور�سولنا الأكرم �صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه.
اما ال�شاعر ها�شم ال�شخ�ص فقد قدم ق�صيدة �شعرية
عن الر�سول الأكرم جاء فيها:
ر�سول اهلل ما برح الق�صيد
ومن جنواك يعلو والن�شيد
ومازال ال�شعور يقاد عفوا
ويف ذكراك يبتهج الوجود
بلى لواله ما عمر الوجود
وال ّ
منت براعم �أو ورود
ولوال �أحمد ما رق قلب
وال �أم وال نعم الوليد
ولوال �أحمد ما �شيد �صرح
وال كتبت لكعبتنا اخللود
ولوال �أحمد ما �شيد جمد
ويف �ساحاتنا ز�أرت �أ�سود
ف�إن كان الهالل دليل عيد
فنور حممد �شم�س وعيد

ور�أى الدكتور ال�شخ�ص �أن الغ�ضبة اجلماهريية
جتاه ما حدث هو دليل �صحة ،رغم وجود بع�ض املواقف
اخلارجة عن الن�ص ،وهي ـ ح�سب الدكتور ال�شخ�صـ
�ضرورية �أي�ضا ،لأن ما نواجهه من الغرب مل يتوقف
اما ال�شيخ حممد اخلمي�س فقد قدم كلمة قال فيها
باخلطابات املت�أنقة  ..داعيا اىل ردة فعل ر�سمية �أكرب (لنغ�ضب لر�سول اهلل) مت�سائال كيف نغ�ضب ،ونرد
الإ�ساءة؟ ،مقرتحا عدة �إجراءات �أبرزها تعاون امل�سلمني
و�أو�سع.
�شيعة و�سنة على تنقية تراث امل�سلمني من �أي �إ�ساءة
ولفت �إىل �أن مقولة حرية الر�أي لي�ست مقبولة يف للر�سول ولأهل بيته ولأ�صحابه وزوجاته ،و�أن يتعاون
مثل هذا املوقف ،فاحلرية ال تعني التعدي على عقائد الطرفان لقراءة ال�سرية النبوية لأنها متثل الرتاث
الآخر وقناعاته ،بدليل �أن هناك دوال �أوروبية ا�صدرت الأعظم للإ�سالم بعد القر�آن الكرمي ،وذلك من �أجل
قوانني متنع احلديث عن حادثة الهولوك�ست التي جرت الو�صول اىل �سرية طاهرة نقية متثل �صورة النبي (�ص)
لليهود ،رغم انها حادثة تخ�ضع للتحقيق التاريخي ،احلقيقية ولي�ست امل�شوهة.
وقابلة لأن تقبل �أو ترف�ض ،كما �أن فرن�سا نف�سها رائدة
ودعا اىل املعاملة باملثل مع من اعتدى على ر�سول
احلرية منعت مظاهرة تنتقد الر�سوم امل�سيئة للر�سول
اهلل ،ال مبعنى ان نقوم باالعتداء على املقد�سات ،و�إمنا
الأكرم "�ص".
و�أ�ضاف ال�شخ�ص ب�أن املوقف املطلوب يف الوقت احلا�ضر نتخذ موقفا حازما كدول وكم�ؤ�س�سات �ضد كل من يعتدى

د.ال�شخ�ص:
الغ�ضب مطلوب ،وعلينا
�إظهار القيم الإن�سانية
للإ�سالم
ال�شيخ اخلمي�س:
تنقية الرتاث ،و�إعالن
الوحدة ،والعمل
االعالمي و�سائلنا
املتاحة لرد اال�ساءة

الأ�ستاذ با�سم العيثان :
علينا ننفي التع�صب
الداخلي لدينا ،ونوقف
حاالت ال�سب وال�شتم
على املنابر ،ونعالج
�أنف�سنا من الداخل

ف�ؤاد ن�صراهلل يعلن
عبدالعزيز املحرو�س
ال�شخ�صية املكرمة
لهذا املو�سم .

مدير الندوة
كمال الزاير
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على النبي وعلى باقي الأنبياء وال�صاحلني ،دون والثقافية.
ان ن�أخذ الربيء بجرم املذنب ،فال تزر وازرة
وعلق الدكتور �سعيد بن عطية �أبو عايل ب�أن
وزر �أخرى ،كما �أنه لي�س من ال�سليم االعتداء على
الإن�سان ،فهو مكرم مهما كان دينه ومذهبه ،فهو منظمة اليون�سكو �أ�صدرت قرارا �ضد التعر�ض
للأديان واحلريات و�أكدت على احرتام القيم
�أكرم من املالئكة ،بل هو �أكرم املخلوقات ككل.
وقال ال�شيخ اخلمي�س علينا �أن نغ�ضب لر�سول اهلل املقد�سة والرموز الروحية والدينية والثقافية،
بوحدتنا واحتاد م�شاريعنا ،ورف�ض مقولة من قال لكنهم مل ي�أخذوا �إال ببند حرية الر�أي وتركوا
ب�أن طائفة ما ا�شد على اال�سالم وامل�سلمني من م�س�ألة حرية الأديان واحرتامها ،ون�س�أل اهلل �أن
اليهود والن�صارى ،فالر�سول هو دين ال�شيعة ،وهو يعيد للم�سلمني قوتهم حتى ين�شروا قيم العدل
دين ال�سنة ،وبالتايل فعلينا ا�ستثمار احلدث يف واحلرية والكرامة بني بني الإن�سان ،كما �أراد
الر�سول الأكرم.
ر�ص ال�صفوف و�إعالن الوحدة
و�أ�ضاف ب�أن علينا ان نغ�ضب لر�سول من
خالل الت�صدي الإعالمي و�إ�صدار الكتب والأفالم
عن الإ�سالم والر�سول الأكرم  ..و�أن نغ�ضب �أي�ضا
ون�صدر قوانني جترم الإ�ساءة للأديان ال�سماوية .
وجرى على هام�ش الندوة جمموعة مداخالت
فقد قال الدكتور حممد ال�شخ�ص ب�أن املوقف
الذي اتخذه الغربيون ال يحظى بقبول امل�سيحيني
انف�سهم ،بدليل ان �أحد الأقباط يف الأرجنتني وهو
من �أ�صول م�صرية �أعلن ا�ستعداده لتمويل �إ�صدار
فيلم عن الر�سول.

وكان راعي منتدى حوار احل�ضارات الإعالمي
ف�ؤاد ن�صر اهلل قد �ألقى كلمة �شكر فيها امل�شاركني
 ،كما �شكر احل�ضور على تفاعلهم مع الندوة
ومو�ضوعها املهم ،وك�شف عن �أن فعاليات عدة
�سوف يتم تنظيمها خالل الأ�شهر املقبلة ،منها ندوة
على م�ستوى الوطن حتت عنوان "حوار املذاهب"،
كما �سيتم تكرمي ال�شخ�صية االجتماعية رجل
الأعمال عبدالعزيز بن �سعيد املحرو�س ك�شخ�صية
العام 2013م ،وفاء ملا قدمه للمجتمع من �أعمال
و�أن�شطة خريية� ،آخرها مركز ذوي االحتياجات
اخلا�صة.

ويف ختام الندوة مت تكرمي امل�شاركني يف الندوة،
وقال الأ�ستاذ با�سم العيثان ب�أن علينا ننفي
التع�صب الداخلي لدينا ،ونوقف حاالت ال�سب وقدم لهم راعي املنتدى ف�ؤاد ن�صراهلل و�سماحة
وال�شتم على املنابر ،ونعالج �أنف�سنا من الداخل ،ال�شيخ ح�سن ال�صفار دروعا تكرميية باملنا�سبة.
وان ننطلق بر�سالة �إعالمية اىل اجلميع ،ب�أننا
نحب احلرية والعدالة ونقد�س الرموز احل�ضارية
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العدل و األمل
يف الر�سول الأعظم (�ص)
ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص

�د
رس����ول اهلل م���ا ب���رح ال��ق��ص��ي� ُ
وم���ا زال ال��ش��ع��ور ي��ق��اد ع��ف��و ًا
ٍ
سعد
ف��م��ق��دم��ك ال��ع��ظ��ي��م بليل
وم���ول���دك ال��ك��ب�ير أف����اض ب�شر ًا

�د
وم���ن ن��ج��واك ي��ع��ل��و وال��ن��ش��ي� ُ
ويف ذك�����راك ي��ب��ت��ه��ج ال���وج���و ُد
وأن���ج���م���ه م���ب���ارك���ة ٌ س��ع��و ُد
السعيد
ف��ف��ي ق��س�مات��ك ال��ع��ي��د
ُ

ٍ
آم���ن���ة
وم����ن أح���ش���اء
ول��ي��د
ٌ
ٍ
شمس
أل���ف
وم���ن أح��ي��اء م��ك��ة
ُ
سر
وف���وق ج��ب��ال ي��ث��رب
َّ
ه���ب ن� ٌ
وأرشق ص��ب��ح��ن��ا أل���ق��� ًا ن��د َّي�� ًا
ف��دن��ي��ان��ا وم���ن رؤي����اك ض��اءت

�د
ل���ه األح������رار غ��نَّ��ت وال��ع��ب��ي� ُ
ويف ع��رص��اهت��ا ع��ب��ق��ت ورود
وق���د خ��ف��ق��ت مل��ق��دم��ه ال��ب��ن��و ُد
اجل��دي��د
والح ب��أف��ق��ن��ا ال��ف��ج��ر
ُ
وأزه�����رت ال���ب���وادي وال��ن��ج��و ُد

إذا م��ا راح ص��وت ال��ط�ير يشدو
وإن غ��ن��ى ه���زار ال����روض حلن ًا
��ل ع��ي� ٍ
�ل��ال دل���ي� َ
ُ
�د
إلن ك���ان اهل�
��ر ال��وج��و ُد
��م� َ
ب�لى ل����واله م��ا َع� ُ

�د
ف������أرساب امل�ل�ائ���ك ت��س��ت��ع��ي� ُ
يستزيد
ط����ر ًا
وج���دت ال��ك��ون
ُ
َّ
ٍ
وع��ي��د
��س
ُ
ف���ن���ور حم���م���د ش���م� ٌ
ب���راع���م أو ورو ُد
ن��م��ت
وال
ُ
َّ
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ثقافة
16

����د م���ا َّ
�ب
ول�����وال أمح� ٌ
رق ق��ل� ٌ
رصح
��د
ول����وال
أمح����د م���ا ِش���ي� َ
ٌ
ٌ
ه��ب��ات
ف�ماض��ي��ن��ا وح����ارضن����ا
ٌ

ِ
���م
وال أ ٌّم وال َن���ع َ
وال ك��ت��ب��ت لكعبتنا
ول�����وال ك��� ُّف���ه م���ن

ب�ل�ى ل����والك م���ا ض���اء ال���وج���و ُد
رف غ��ص � ٌن
ول����وال
أمح����د م���ا َّ
ٌ
جم��د
���ي���د
����د م���ا ِش
ٌ
َ
ول�����وال أمح� ٌ
����د م���ا غ����ار ج��ه� ٌ�ل
ول�����وال أمح� ٌ
أمح�����د م���ا ق����ام دي��� ٌن
ول�����وال
ٌ
ن�صر
أمح�����د م���ا الح
ول�����وال
ٌ
ٌ
ك���أ َّن���ا ن��ط��ف�� ٌة ب���دم���اك ح � ّل��ت

�د
وال
ج����د ت��غ��ن��ى أو ح��ف��ي� ُ
ٌّ
ٍ
وال غ���ن���اه
��ع��ي��د
ش�����اد أو ُم
ُ
ويف س��اح��ات��ن��ا زأرت أس����و ُد
وال ُع ِ
ٌ
ح��ق��وق أو ح���دو ُد
��رف��ت
دع��ائ��م��ه ال��ب��ص�ير ُة وال��ص��م��و ُد
وال صلحت ع�لى اخل�ي�ر اجل��ه��و ُد
َ
وال���وري���د
ع���ط���اؤك
ي��غ��ذي��ن��ا
ُ

�ت إس�م ًا
ف��م��ن إس���م اإلل���ه ش��ق��ق� َ
وم���ن م��ع��ن��اك ُت��ق��ت��ب��س امل��ع��اين
ت��ق��ادم��ت ال��ع��ص��ور وأن���ت ٍ
ب��اق
ُ
ُ
م��ث��ل س��ا ٍع
وم���ا ب��ل��غ امل��ط��ام��ح
ي��س�ير ال��ن�صر ع��ب��د ًا ح��ي��ث هي��وى
إذا ن��ك��ث��ت أع����ادي����ه ب��ع��ه� ٍ
�د
وم����ن ش��ف��ت��ي��ه ت��ب��ت��س��م األم����اين
ل���ذا ج��ئ��ن��ا أب���ا ال���زه���راء سعي ًا
َ
ع��ل��ي��اك س��ط��ر ًا
ل��ن��ق��رأ يف ذرا
ٍ
ه��دي
ب��ص��ارم��ك الصقيل م��ن��ار
�م إذا م��ا ال��ع��دل أه��وى
ف�لا ظ��ل� ٌ
ع�لي
وح���ام���ل���ه أب����و ح��س��ن ٍ
ٌ

ف��ري��د
وت����ر
أوح�����د
ف��م��ج��دك
ُ
ٌ
ٌ
احل��م��ي��د
��د وه����و
ُ
ف���أن���ت حم���م� ٌ
ٍ
ع����ال
وارف
وظ��� ُّل���ك
م��دي��د
ٌ
ُ
��د وال���زن���و ُد
ت�����ؤازره ال���س���واع� ُ
ال��وط��ي��د
ويف ق��س�مات��ه ال���ع���زم
ُ
ف��ف��ي ك��ف��ي��ه ت��ن��ت��ظ��م ال��ع��ه��و ُد
وم���ن ع��ي��ن��ي��ه ت��رت��س��م ال���وع���و ُد
��م أ َّن������ى ت�����رو ُد
ألن�����ك م���ل���ه� ٌ
����د واخل���ل���و ُد
ويف
ح���دي���ه أمح� ُ
َّ
ٌ
ق��ري��ش وال��ي��ه��و ُد
ل��ه خ��ض��ع��ت
احل��دي��د
ب��ق��ب��ض��ت��ه وم����ا ض����اق
ُ
العميد
وال��ف��خ��ر
ب��ي��وم ال����روع
ُ
ُ
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ال��ول��ي��د
ُ
اخل��ل��و ُد
ذا جي���و ُد

ع�ل�ى أوط���ان���ن���ا غ�����اروا ب��ي��ات � ًا
ٍ
خ��ائ��ن��ات
أي����د
ف��م��ن ص��ه��ي��ون
ٌ

�د
وط��ب��ع ال���غ���در ف��ي��ه��م ال حي��ي� ُ
هل���م ب��ال��ظ��ل��م ت����أري� ٌ
جم��ي��د
���خ
ُ

ٍ
م��ن��ك��ر ي��غ��ت��ال دم��ع��ي
أال م���ن
أل��س��ن��ا ل��ل��م��ح��ب��ة ق���د خلقنا
أب��ي�ن ن��ف��وس��ن��ا ال��ش��ق البعيد
ٌ
هنيئ
ع��ي��ش
م��ت��ى ي��ص��ف��و ل��ن��ا
ٌ
س��ئ��م��ن��ا ك���ل م���ا زرع ال��ي��ه��ود
ص��ح��ائ��ف��ن��ا أم��ان��ي��ن��ا رؤان����ا
مل������اذا مُت��ل��أ األرواح غ�ل� ً
ا
ٌ
ٌ
ض�لال
ج��ه��ل ب��ل
ط��ري��ق احل��ق��د
ف��ه��ي��ا ن��ـ��م�لأ ال��دن��ـ��ي��ا رصاخ��� ًا
لنسعى يف ط��ري��ق ال��ع��دل ُط���ر ًا
أب���ا ال���زه���راء ي���ا ع�ي�ن ال�براي��ا
�ت�رع ال��ك��اس��ات ش��وق � ًا
أت��ي��ن��ا ن�
ُ

ف���ن���ار احل���ق���د ف��ت��ن��ت��ه��ا ول����و ُد
ُ
م��ت��ى ب����اهلل ت��ن��ت��ظ��م ال��ع��ق��و ُد
��د
أب��ي��ن ق��ل��وب��ن��ا
ب���ي���د وب���ي� ُ
ٌ
�د
م��ت��ى يجُ �ل�ى ع��ن اجل���رح ال��ص��دي� ُ
�د
وخ�� َّل��ف��ه ل��ن��ا ال��ع��ق��ل ال��ب��ل��ي� ُ
م��ن األح��ق��اد صيغت فهي س��و ُد
�د
��ب رأ ُي����ه ال��ف��ط��ن ال��رش��ي� ُ
أ ُغ��� ِّي� َ
ٌ
��ري��د
ش��ي��ط��ان َم
وخ��ل��ف ال��س�تر
ُ
األك��ي��د
فمطلبنا ه���و ال���ع���دل
ُ
ووح��دت��ن��ا ه��ي األم� ُ
�د
���ل ال��وح��ي� ُ
ف��أع��ي��ن��ن��ا وم����ن دم����� ٍع جت���و ُد
�د
ف��ف��ي م��ع��ن��اك ي��ن��ت��ظ��م ال��ق��ص��ي� ُ
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أع���د ب����در ًا وإن ه��اج��ت رع��ود
ي���د األع������داء ع��اث��ت يف مح��ان��ا
���زف م��ن دم��ان��ا
د ُم األح�����رار ن�
ٌ
أب���ا ال���زه���راء ج���رد س��ي��ف ٍ
ث��أر
���ي
ب����ي� ُ
���وت اهلل هي���دم���ه���ا دع� ٌّ
م������رأى ي���ذرى
وق������رآن ع�ل�ى
ً
هي���ود ال���ي���وم أق��س��ى م���ن هي� ٍ
��ود
ف�ل�ا احل���رم���ات ع��ن��ده��م ح���را ٌم
وب���اس���م ال��ف��ن ت��ن��ت��ه��ك ال�براي��ا

سعيد
س��ع��د ف��ه��ل ي��ن��ج��و
ق�ضى
ُ
ٌ
العنيد
وم��ا فيهم س��وى ال��ب��اغ��ي
ُ
�د
ع���ز
وق���د
امل���ن���ارص وال��ع��ض��ي� ُ
َّ
ُ
أم����ا م��� َّل���ت م���آوهي���ا األس�����و ُد
�������داس ي��دن��س��ه��ا ح��ق��و ُد
وأق�
ٌ
ال��ول��ي��د»
«وق���ل ي���ارب م��زق��ن��ي
ُ
ش��دي��د
وح��ق��ده��م ع�ل�ى أه��ل�ي
ُ
وم��ا ارت��دع��وا وق��د نطق الشهو ُد
ف���أع���دائ���ي م���ؤل���ب��� ٌة ح��ش��و ُد
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مقالة
مقالة

لحظة حلم أبيض
بنت القطيف
غالية حمرو�س املحرو�س
لأول مرة منذ �أن بد�أت �أمار�س الكتابة �أ�شعر بعجزي يف
اختيار مقدمة ملقايل هذا,و لعل الكالم ال يح�ضرين وال
�أود �أن �أتركك يا قارئ ُم َعلقا �أو �أن ت�شعر بفقر ورداءة
مقدمة مقايل� ,أحاول �أن �أبد�أ مقايل حتى ين�شط فكرك
وي�شعرك باحلما�س لقراءته� ,أدرك متاما ب�أن �أي كاتب
ي�سعى لكي يقر�أ كتاباته �أكرب عدد ممكن من القراء,
والبع�ض ي�سعى جلذب انتباه القراء من خالل �أ�ساليب
متنوعة للمقال وعنوانه ,وبالفعل احرتت وفكرت �أي�ضا
يف اختيار عنوانا ملقايل و مل �أجد �أن�سب من هذا �أو هكذا
يبدو يل,و�إن كنت ابحث هنا عن عنوان ف�أي عنوان
ترت�أونه يا ترى؟
يبدو فجري هنا ذو �أبعاد تتجاوز �شرب القهوة وقد
متتد �إىل �أبعد من ذلك ,بهذا الو�ضوح وبهذه الكلمات
ا�ستدرج القارئ و�أنا �أخاطب ذاتي�,أحاول �أن اكتب ن�صا
رفيع امل�ستوى و�أن �أظهر ال�شخ�ص الذي يف داخلي ذلك
الإن�سان النقي هذا ما هو مت�أكدة منه ,حيث زرعت يف
داخلي �إن�سانا يحيا ب�صدق و�أ�صبح املخلوق الذي مينحني
ال�سعادة كل يوم� ,إرادتي هنا �صلبة ورغبتي باحت�ساء
الكتابة حتى �آخر حرف ولكن �أي مدينة ميكنها �أن ت�ضيء
هذه الأفكار غري القطيف ,وهنا �أ�شكركم لتحملكم جر�أة
�أفكاري فثمة بداية �أخرى للقائي معكم عرب حرويف,
وكم يغريني الفجر �أن �أكتب وحتى ال �أطيل �س�أبد�أ من
ال�سطر الأخري ,و�س�أحتدث عن تلك الليلة عندما حلمت
حلما جميال له طعم ورائحة ولون ,و حتما �ستبقى
م�شاعري �صادقة� ,أعذروين �إن مل يروقكم مقايل رغم
�صدقه وعمقه فال عليكم �أتركوه عنكم� ,س�أتناول حلمي
بعيدا عن الفل�سفة والفكر و�س�أحتدث عنه كما �شعرت به
والم�س �إح�سا�سي وجوارحي.
ثمة يف اخلفاء بني ال�سطور قلق مفعم بالأمل لكل �أ�شياء
احلياة التي تبددت ,فهذا الإح�سا�س هو ما يجثم فوق
�صدري وال �أعلم متاما ملاذا يجول هذا الإح�سا�س هنا,
اجلميع نيام �إال من رحم قلبي ,قلمي وقهوتي الغالية جدا
على نف�سي يت�سامرون معي ليال �أحاول �أن �أرتقي بقلمي
�صهوة الإبداع ,ما �أق�سى �أن ننام ون�صحو من حلم جميل
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وق�صري ,ويف الواقع يعلم اجلميع �إن املرء من �شدة تعبه
يخلد للنوم وهو يخف�ض جفونه ,ويدخل عامل الأحالم
التي ال عالقة لها بالواقع حيث �إنها ترتاءى �أثناء النوم,
ولقد حريتْ الأحالم النا�س منذ زمن بعيد وخ�ضعت
لتف�سريات عدة ,فالبع�ض قدميا اعتربوا الأحالم ما
هي �إال جتارب متر بها الروح عند النوم ,ولكن البع�ض
الآخر ف�سروا احللم على �إنه تعبري عن رغبات مكبوتة,
�أو قد تكون هروبا من هموم الدنيا و�أوجاعها,وكما
يقال من ال يحلم ال ميكن �أن ي�شاهد احلقيقة �أمامه,
لأ�سبح يف هذا احللم اجلميل حلظة تعرية امل�شاعر,
وقد حذف هذا احللم مني كل الكالم وخذلتني بع�ض
الأحا�سي�س وغلبتني امل�شاعر ,ولن �أختار ال�صمت هنا كي
�أقمع م�شاعري و�أحا�سي�سي الثائرة ولن �أغيب عن �سماء
حرويف ,وحني ميتزج احللم ب�صدق البوح واالعرتاف ع�شت �أجمل حلظات حلمي مع �أخي وقد �صورها عقلي
لن �أقول �إال ,لي�سكن اليقني �أحالمي وت�سكننا �أحالمنا وملأ قلبي طربا ,تلك اللحظات املعدودة التي ق�ضيناها
وتطغى علينا وتبقى حبي�سة و�سائدنا.
�سويا بحلم �أبي�ض كبيا�ض قلبه ,وبقيت �أقول مناجية يا
�أخي �أطلت الغيبة و�أرهقتني من االنتظار فال تخذلني,
عندما يقرتب املرء من و�سادته تبد�أ الأفكار ,وعندما ففتحت عيناي ذاك ال�صباح الباكر ونه�ضت على غفلة
ننام نغرق يف بحر من الأحالم ,لقد تعودنا على ذلك من النوم لأجد نف�سي وحدي ,و�أنا �ألهث من التعب
�إنها حاجة يومية نعي�شها مع لذة اخليال و�أمل الواقع� ,آه وغ�سلت وجهي ونظرت �إىل ال�ساعة فكانت ال�ساد�سة,
ما�أق�ساك يا زمن لقد �سرقت �أحبائنا وافرتقنا ,يا رب وحزنت لأنني ا�ستيقظت منه ا�سرتجعت احللم بذاكرتي
لهم رحمتك ُببعد ال�سماء والأر�ض� ,آه ثم �آه غاب ورحل ف�إذا هو مو�ضوع جميل ,تناولت قلمي وبد�أت اكتب الفكرة
�أخي �إىل الأبد وللتو ت�ستيقظ يف ذاكرتي ذكريات نائمة ,وبا�شرت الكتابة ,ولكني �أجد طيف �أخي بني ال�سطور
فا�ستح�ضار الذكريات احللوة من خالل �أحالمنا هي وفج�أة اختفى وما زالت بع�ض امل�شاهد يف احللم تفر�ض
حافز ال�ستمرار حياتنا ,واليوم �أخي ما عاد يربطني به حالوتها على �أجواء الغرفة ,وكان املنظر حاملا رائعا ال
غري الذكرى واحل�سرة ويتخلل ذلك الدمعة والعربة.
�أدرك مكانه وال زمانه ,وال �أدري كيف لكن �ضوء ال�شم�س
ن�شر �أ�شعته الذهبية يف �أرجاء الغرفة ,رغم �إنه كان
و�أنا متكئة على و�سادتي م�شغولة ب�أفكاري ال �أدري كيف �صباحا حارا ارتع�شت مفا�صلي و�أنا �أجتول داخل غرفتي,
داهمني النعا�س ,وبعد �أن �صحوت �شاهدت �أوراقي غافية �أعددت قهوتي وجل�ست �إىل مكتبي �أبحث عن �شيء ما مل
على �صدري ,يف تلك الفرتة الزمنية التي ا�ست�سلمت للنوم ا�ستطيع حتديده.
فيها ,زارين حلم جميل مل �أحظى مبثله يوما والذي فيه
�شاهدت �أخي املرحوم وجدي يقف �أمامي مبت�سما مرحبا هناك �أحا�سي�س و�أفكار متداخلة و�شعور خمتلط
بي ,وبقيت �أنظر �إليه غري م�صدقة عيناي وخائفة من �أن يراودين ,وكنت بحاجة قوية �إىل ذاك احللم اجلميل,
تتال�شى �صورته من �أمامي ,ومد يده مقدما يل هدية الهدوء تو�سد املكان و�شيئا من اخلوف �سكنني ورمبا
ال حت�ضرين ماهيتها ابت�سمت واطلعت تنهيدة قادمة من منا اخلوف بداخلي ب�سبب وح�شة الليل,وم�ضيت �أجري
�أعماق روحي ,ليتني ا�ستطيع �أن اعرف ماذا يق�صد �أخي دون �شعور مني �إىل �أين �أق�صد وقلبي يخفق ب�سرعة
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بهديته يل وهل من حقي �أن �أعرف وما �أكرث اللذين ال
يف�صحون ,ولكن ما تف�سري ذلك احللم وكيف ا�ستطيع
مواجهة مف�سري الأحالم؟ هل �أخربهم مبدى ا�شتياقي
لأخي ومدى ح�سرتي عليه ,وهكذا ظهر يل يف املنام
ولعل املو�ضوع ال يحتاج �إىل تف�سري ,و�س�أعترب ذلك احللم
الأبي�ض هدية ربانية من اهلل ,متنيت �أن يعود الليل ويعود
حلمي وتو�سلت لو�سادتي �أن حتفظ حلمي لأرجع له متى
�أردت ,ومتنيت �أن �أطري ذاك امل�ساء لعلني �أ�صل لل�سماء
و�أجد �أخي الذي رحل يف غفلة مني ,كنت �أنتظر ذلك
احللم معه كنت �أحت�ضن بع�ض �أ�شيائه حتى ت�ستوطنني
روحه النقية ,ما زالت رائحته من بعد حلمي ت�ستوطن كل
�أركان غرفتي رمبا ينام ذاك احللم هناك.

ما هذا احللم الذي طال الطريق به �أو تاه عنه هل �أنا
ت�أخرت �أم هو؟ يق�شعر بدين برغم �إنني كنت منتظرة
مثل هذا احللم وما �أعذب الأحالم التي تنع�ش �أرواحنا
العط�شانة ,لقد كان حلما ع�شت حلظاته ب�سعادة ومتلك
روحي وكنت انتظره من بعيد وطال �صربي ,وكم كان يف
�سهري ذلك احللم الذي داعب خميلتي و�أنزل دمعتي
على و�سادتي بعد ا�ستيقا�ضى  ,كلماتي تعدت حدود
اخليال قد �أتوقف كثريا هنا بارتعا�ش �أناملي هام�سة
متمتمة� :إنني �أروم العثور على من كان يوما للقلب �شقيق
عزيز والو�صال معه محُ ال ,فيا من كنت حلما جميال هال
رجعت كالطري املهاجر ,مدركة كل �صباح ت�شرق ال�شم�س
وتغيب ليغيب عنا من نحب ولكن �س�أبقى على ثقة �إن
�شم�سا جديدة �ست�شرق يوما بعد يوم.
ماذا كان يل �أن �أتخيل يف �أق�صى درجات اخليال �أن
�ألتقي ب�أخي يف هكذا حلم ,يا �إلهي يف ذاك احللم �أنا
و�أخي وهديته ثالثية قلما ت�آلفت يف حياتي ,معذرة يا
�أخي ف�إن القلوب قد تت�ساوى وتلتقي يف الأحالم ,وما
�أحوجنا �إليها وما �أجمل اللقاء يف عامل الأحالم ,وجميل
�أن ينطق احللم والأجمل �أن �أنام كي �أحلم� ,أيها احللم
�أواقع �أنت �أم خيال �أيها احللم هل �ستزورين ثانية
�أم �سرتحل بعيدا ,ف�إن تلك اللحظات التي ع�شتها مع
حلمي حملتني �إىل عامل الروح ونقلتني يف رحلة جمازية
حقيقية فاحللم متعة وجمال وهبة ربانية و مل تكن �سوى
�سرقة �شرعية من عقارب الزمن.
		
�أ�شكرك يا �إلهي لقد كان حلما جميال بكل �أبعاده
و�أوجاعه ولعله مل ينته متاما من ذاكرتي �س�أ�ضل �أتذوقه
و�أتذكره كثريا.

ثقافة

بني �ضلوعي ,ويف الليلة الثانية منتُ بعدها و�أنا �أ�ستنجد
بروحه الطاهرة و�صورته اجلميلة التي مل تفارقني,
و�س�ألت نف�سي ماذا حدث بالأم�س حاولت �أن �أحر�س ما
تبقى يل من ذاك احللم ,اقرتبت من �سريري واتك�أت
على و�سادتي التي حتمل كل �أ�سراري وهم�ست لها
�أريد �أن �أرى نف�س احللم ,وكان حللمي رع�شة مميزة
حيث �أحلحت على ذاكرتي لعلها ت�سعفني بتذكره �أو
با�ستح�ضار بع�ض التفا�صيل ,وقد كان حقا حلما مميزا
ي�ستحيل وجوده يف �أي حلم وال ي�ستطيع �أن ي�صوره �أي
فنان ,وتعجبت كثريا حيث �إنه مل يكن �أكرث من حلم,
و هكذا نظل نحلم وال نتوقف عن �أحالمنا فلعلنا جند
�ضالتنا يوما .

قيثارة تو ّقع عقد شراكة استراتيجية

مع برودكاست أخبار القطيف
حترير �أ .خالد من�صور ال�سنان
ً
توطيد ًا ملبد�أ التعاون وقعت قيثارة للإنتاج والتوزيع الفني عقدا مع برودكا�ست اخبار القطيف ك�شريك
�إعالمي ا�سرتاتيجي وذلك لإبراز القطيف و�إجنازاتها على خمتلف الأ�صعدة  ،عرب �إ�صدارات قيثارة وملا
تتمتع به من �إنتاج دعائي متميز وما تقدمه من عرو�ض هادفة تتطرق ملو�ضوعات تربوية واجتماعية وثقافية
وغري ذلك �إ�ضافة ملا تقدمه من �أعمال ب�أ�سلوب كرتوين مبتكر  ،كما ي�أتي هذا النوع من التعاون �أي�ض ًا
�ضمن �سل�سلة الن�شاطات التي تقوم بها برودكا�ست اخبار القطيف لفتح �آفاق و تعزيز ال�شراكة والتوا�صل مع
امل�ؤ�س�سات يف املنطقة للتغطية والرعاية الإعالمية وخا�صة بعد جتاوز م�شرتكيها  80.000يف غ�ضون �شهر
ون�صف للتطبيق املجاين الذي طرح م�ؤخر ًا يف غرة رم�ضان املبارك و�أعد الأول من نوعه يف املنطقة ويحمل
�أ�سم القطيف كنافذة م�شرقة وميكن حتميله من املتجر للأجهزة الذكية للأبل والأندريود � ،إ�ضافة �إىل
خدمة البالك بريي و�صفحات التوا�صل االجتماعي الفي�سبوك وتويرت  ،كما لقي التطبيق �صدى وا�سع وكبري
وخا�صة للمغرتبني من املبتعثني والعاملني يف اخلارج وجعلهم يعي�شون احلدث حلظة بلحظة .
رابط حتميل الآبل �ستور

http://itunes.apple.com/app/akhbar-alqtyf/id544979461?mt=8

رابط حتميل الأندريود

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.alkumait.android.qateef

البالك بريي

Pin:29B6BDDD

برودكاست أخبار القطيف

راعي إعالمي لسيدة األخالق
حترير  /اللجنة االعالمية
م�سابقة �سيدة الأخالق تطل بثوبها اجلديد عرب بوابة خدمة برودكا�ست اخبار القطيف .
يف لقاء م�ساء االربعاء  3ذي القعدة  1433هـ الذي جمع الإعالمي الأ�ستاذ خالد ال�سنان م�سئول التحرير
و�أع�ضاء جمل�س �إدارة م�سابقة �سيدة الأخالق ومن خالله مت االتفاق على �أن تكون برودكا�ست القطيف راعي ًا
�إعالمي ًا �إلكرتوني ًا �أ�سا�سي ًا وا�سرتاتيجي ًا للم�سابقة ينقل فيها
كل ما يتعلق من فعاليات و�أن�شطة بكل تفا�صيلها واجلدير
بالذكر �أن هذا االتفاق يعد منفعة متبادلة لكال الطرفني
متكن �أفراد املجتمع داخل وخارج اململكة من متابعة
�أجواءها مما ي�ساهم يف ن�شر اهدافها وقيمها ال�سامية التي
ت�ؤ�صل قيم الرب بالوالدين من خالل نافذة القطيف امل�شرقة
 ..متنياتنا بالتوفيق للجميع
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ثقافة

الحقيبة
التثقيفية الزوجية
( غّير عباراتك )

تجتذب أكثر من مئة مشارك

يف �إطار ال�سعي احلثيث ملركز البيت ال�سعيد جتاه ال�سمو بالكيان الأ�سري ناحية الكمال
والفاعلية ؛ ين ّوع املركز يف م�ضامني و�أ�ساليب فعالياته ؛ منطل ًقا من توجيه و�إ�صالح
أفق له ليتع ّرف على ذاته ،
اخللل يف العن�صر املفرد داخل الأ�سرة ؛ من خالل فتح � ٍ
ويك�سب املهارات الالزمة لإدارة توا�صله مع �شركائه يف �أ�سرته  ،ويتحكم يف انفعاالته
وعباراته .
و من هذا املنطلق  ،ن ّفذ املركز يوم االثنني � /23شوال من عام 1433هـ ور�شة عمل
حتت م�س ّمى :

غّير عباراتك ؛ تتغّير حياتك

حيث تولىّ تقدميها ع�ضو املركز  ،املدرب الأ�سري الأ�ستاذ نا�صر الرا�شد  ،والذي
بد�أ الور�شة بالت�أ�صيل العلمي  ،من خالل عر�ض بع�ض فر�ضيات املدر�سة ال�سلوكية
واملعرفية .
ُ
دخل �إىل �صلب مو�ضوع
ومن ّثم  ...ا�ستُعر�ضت �إجابات امل�شاركني على ال�س�ؤال امل ِ
الور�شة  :كيف ت�ؤثر عباراتنا وكلماتنا يف �سلوكنا ال�شخ�صي واالجتماعي على م�ستوى
بناء الذات ؟
بعد ذلك ّ ...مت التع ّرف على �أهمية الإيحاءات والت�أكيدات اللفظية الذاتية الإيجابية
جتاه تعزيز الثقة وتقومي ال�سلوك .
ويف اخلتام  ...نوق�ش �أهمية ر�سم ال�صور الذهن ّية  ،وال�سيناريوهات الإيجابية لدى
الفرد  ،وانعكا�س ذلك على عالقته بالبيئة وباملوجودات من حوله .
هذا ...وقد مت ّيزت الور�شة  -من بني ما مت ّيزت به  -باحل�ضور الكثيف والفاعل
خم�س
للعن�صر الرجايل والن�سائي على حدٍ �سواء ؛ حيث ربا عدد امل�شاركات على ٍ
و�ستني م�شاركة  ،وبلغ عدد امل�شاركني من الرجال حوايل خم�س ٍة و�أربعني م�شار ًكا .
�سنوات على
ُيذكر �أنّ مركز البيت ال�سعيد الذي احتفل العام املا�ضي مبرور ع�شر
ٍ
خطوات واثبة خالل م�سريته املباركة جتاه الرقي بالأ�سرة ؛
ت�أ�سي�سه ؛ قد خطا
ٍ
منهج تكاملي  ،تن ّوعت و�سائله ؛ ف�شملت املحا�ضرات
معتمدً ا م�سلكي الوقاية والعالج يف ٍ
واللقاءات احلوارية  ،والدورات املهار ّية  ،و�إقامة املهرجانات الأ�سرية ذات الفعاليات
رواجا وا�سع ًا على امل�ستويني املحلي
املتعدّدة  ،بالإ�ضافة �إىل مطبوعاته التي تلقى ً
والإقليمي ؛ مما خ ّوله لالنطالق �إىل ف�ضاءٍ �أو�سع ؛ فقفزت م�شاركاته متعدي ًة ال�ساحة
املحلية والإقليمية � ،إىل امل�شاركات الدولية يف امل�ؤمترات التي تتمحور اهتماماتها
ونقا�شاتها حول الق�ضايا الأ�سرية املختلفة واملت�شعبة .
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احلقيبة التثقيفية الزوجية :
هدي ٌة منك ملن تحُ ب  ،يبقى �أثرها الإيجابي على ال�شريكني
ممتدًا بامتداد ال�شراكة الزوجية ؛ فمن خالل ما حتويه من
إ�صدارات  ،ون�شرات ؛ يتع ّرف الرجل واملر�أة على طبيعة
�
ٍ
ال�شريك وخ�صائ�صه العامة من الناحية النف�سية والف�سيولوجية
 ،وكذلك على �سلوكه العام جتاه امل�ؤثرات وجتاه ح ّل امل�شكالت،
بالإ�ضافة �إىل ب�سطها يف تعريف ال�شريكني باحلقوق والواجبات
لك ّل منهما  ،وبالطرق ال�سليمة الحتواء وحما�صرة امل�شكالت.
حمتويات احلقيبة :
 . 1كيمياء احلب والزواج.
 . 2م ًعا يف القف�ص الذهبي.
� . 3أ�سرار النجاح يف العالقة الزوجية.
احلب.
 .4لنتع ّلم لغة التعبري عن ّ
ري لكم.
 . 5ج ّربوه خ ٌ
حب .
 . 6ترنيمة ّ
 . 7خطوات عملية خلطوبة ناجحة.
 . 8فنُّ اال�ستمتاع بالعالقة احلميمية.
حمتويات الكتب من الن�شرات :
 . 1طبيعة الرجل وطبيعة املر�أة .
 . 2من �أجل خطوبة ناجحة .
 . 3الإعداد لزواج ناجح .
. 4مهارات احتواء امل�شاكل الزوجية .

ح�صل نادي م�ضر الريا�ضي بالقديح على الرتخي�ص النهائي لت�أ�سي�سه يف العام (1393هـ) ,ومن ذلك التاريخ �إىل يومنا
هذا وال تزال من�ش�أة النادي الر�سمية تفتقد للبنية التحتية املنا�سبة والالزمة لتحقيق الإجنازات والو�صول ملن�صات التتويج
� ..إال �أن نادي م�ضر يتفوق ويتميز يف عدد من الألعاب الفردية واجلماعية وقد حقق خالل م�سريته العديد من الإجنازات
والبطوالت املحلية واخلليجية والآ�سيوية و�أخري ًا العاملية..وذلك من خالل لعبة كرة اليد التي تفوق فيها خالل ال�سنوات
ناد ريا�ضي.
الأخرية متحدي َا توا�ضع الإمكانات و�ضعف املقومات التي يحتاجها � ّأي ٍ
وقد يخفى على البع�ض �أن نادي م�ضر بالقديح الذي حقق الدوري املحلي وبطولة �آ�سيا لكرة اليد يف العام املا�ضي(2011م),
لي�ؤهله ذلك ليكون �سفري ًا للوطن يف بطولة �أندية العامل يف قطر()2012ال ميلك ملعب ًا نظامي ًا م�ؤه ًال لهذه اللعبة التي تعترب
ثاين لعبة جماهريية يف اململكة!!؟  ..بل كان وال يزال يتدرب على ملعب من "الإ�سمنت"!!؟
ومع كل تلك املعوقات فقد حتم ّل وتغلب نادي م�ضر على ظروفه القاهرة لتحقيق الإجناز العاملي الذي كان فخر ًا وقدو ًة لنا
جميع ًا ك�أبناء القطيف..
وهذا ما جعل مل�شاركة نادي م�ضر يف بطولة �أندية ك�أ�س العامل لكرة اليد ق�ص ٌة وحالو ًة ولو ٌن �آخر ..فقد وجد النادي نف�سه
وحيد ًا مل تمُ د له يد العون والدعم امل�أمول ال على امل�ستوى الر�سمي ممث ًال بالرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب �أو من ِقبل رجال
الأعمال يف املنطقة ال�شرقية �إال ما نذر �أو بعد فوات الأوان!!..؟ وهو �أمام مهمة عاملية ميثل فيها الوطن هذه املرة ك�أول فريق
�سعودي ميثل اململكة يف مونديال �أندية كرة اليد!!؟ � ,إال �أن �أبناء م�ضر كانوا مع الوعد واملوعد فدخلوا ك�إدار ٍة واعي ٍة والعبني
�أبطال وجماهري وفية حتدي ًا كبري ًا لتذليل ال�صعاب الع�سرية التي تواجه الفريق لت�سهيل م�شاركته العاملية وو�ضعوا ُن�صب
�أعينهم تقدمي امل�ستوى امل�شرف الذي يرفع علم بالدهم ب�أبهى �صورة.
فع ًال دخ ّل فريق م�ضر التحدي مع الوقت والدعم املادي واملعنوي والإعالمي ليطري �إىل قطر حام ًال معه م�شعل العزمية
والإ�صرار ليواجه تلك الأندية العاملية التي متتلك املن�ش�آت وال�صاالت الريا�ضية ذات املوا�صفات العاملية واملتعاقدة مع �أف�ضل
املدربني والالعبني الأجانب والتي تتفوق كثري ًا من حيث �إمكاناتها املادية واملعنوية ناهيك عن �إعدادها ملع�سكرات عالية
ا�ستعداد ًا خلو�ض غمار بطولة �سوبر غلوب  2012والظفر بها!!؟
َ
و�سجل
ولعب بعزمية الأبطال
وهذا مامل يكن موجود ًا بتات ًا لدى الفريق امل�ضرواي!!..؟ �إال �أنه كان ح�صان البطولة الأول َ
ح�ضور ًا قوي ًا وبارز ًا وفاز يف مباراته الأوىل �أمام جامعة �سيدين الأ�سرتايل
 32-27يف افتتاح البطولة وخ�سر �أمام ال�سد القطري م�ست�ضيف البطولة
واملليئ بالالعبني املحرتفني الأجانب 31-34كما خ�سر من كييل الأملاين
"بطل العامل" يف الن�سخة ال�سابقة  31-42وخ�سر مباراة املركزين اخلام�س
وال�ساد�س �أمام ميتودي�ستا الربازيلي 34ـ  31وجدد فوزه �أمام �أمام �سيدين
الأ�سرتايل على املركزين ال�سابع والثامن.
�إال �أننا �إذا نظرنا بواقعية �إىل الإمكانات والظروف املحيطة بنادي م�ضر
عال خالل البطولة فلي�س بو�سعنا �إال تقديره واحرتامه
وما قدمه من م�ستوى ٍ
وتقدمي ال�شكر والعرفان لكل من �ساهم يف هذا العطاء والت�ألق من العبني قد
�ضحوا ..و�إداريني قد �أخل�صوا ..ومدربني قد �أبدعوا ..وجماهري قد �أوفوا ..
ورجال �أعمال قد دعموا وتكرميهم ودعمهم على هذه الروح الريا�ضية العالية
واال�ستفادة من هذه التجربة الكبرية التي �شرفتنا كقطيفيني كما �شرفت كل
الوطن ..ف�صرت من اليوم ف�صاعد ًا "نادي م�ضر العاملي"...

مقالة

مضر

"العالمي 2012م"...

بقلم :ال�سيد حممد امل�شعل
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حوار� /سلمان العيد
كنت �أعرف �أن �ضيفي متميز ،وميلك ال�شيء الكثري من املعلومات ،والقدرات ،ولديه
من التجارب ال�شيء الكثري ،لكني ـ وللحق ـ تفاج�أت مبا ميلكه من �إرادة وموا�صفات
�شخ�صية ،جتعل منه قادر ًا على الفعل والإبداع يف �أي جمال يتقدم �إليه ،فال�شخ�ص
ا�ستطاع �أن يجمع بني القدرات الأدبية (�شعر ًا و نرثاً) ،والتخ�ص�ص العلمي ال�صحي
(فني �صيدلة) ،والن�شاط االقت�صادي (مقاوالت وزراعة) ،ف�ض ًال عن �أن�شطته
اخلريية واالجتماعية املختلفة وما بني هذه التخ�ص�صات هناك مواقف عدة �شرحها
املتميز عبد اهلل بن معتوق القديحي (�أبو حممد) ،يف احلوار التايل:

عبداهلل معتوق القديحي لــ " اخلط"

عملت يف ال�صيدلة واملقاوالت والزراعة ولقبت مبلك ّ
ال�شمام

تويف والدي غريقا يف
البحر وحتملت م�س�ؤولية
البيت يف �سن مبكرة
رعيت الغنم وعمري �ست
�سنوات وحملت الرطب
لبيعه يف دارين ومياه
البحر �إىل عنقي

ـــ لكل �شيء بداية ،فهل لكم ان ت�صفوا لنا �أيامكم
الأوىل يف هذه احلياة؟
ـ حني �أحتدث عن طفولتي ،ف�إنني �أقف عندها كثريا،
فهي طفولة مثرية ،و بها �أحداث كثرية ومتعددة ،غلب
عليها اجلد واالجتهاد منذ بدايتها ،و�أكاد �أقول �إنني
ولدت يف بيئة قا�سية� ،إذ ال يت�صور �أن �شخ�ص ًا مل يتجاوز
عمره اخلم�س �سنوات يقوم ب�أعمال �شاقة ،ال يقوم بها
�سوى الرجال من ذوي �أعمار الع�شرين وما فوق ،فمنذ
كان عمر هذا ال�صبي (وهو املتحدث لكم) خم�س �سنوات
دخل العمل مع الوالد ،حيث كان يف البداية يحمل ال�سلة
(اجلفري) ويقوم بجمع الرطب ال�ساقط حتت النخيل،
فما �أن ينتهي من جمع منتج نخلة حتى ينتقل �إىل نخلة
�أخرى ،وهكذا طوال اليوم ،وبعد ذلك يقوم هو بنف�سه
بتنظيفه و�إعداده ليكون طعام ًا يقدم �إىل احليوانات
(البقر والغنم).

ويتم رعاية الغنم ،ويف حال كان هناك رطب يف النخلة
ف�إن من امل�س�ؤوليات التي تقع على هذا الطفل وهو يف هذه
ال�سن املبكرة هو �أن يحمل الرطب لبيعه يف ال�سوق ،على
الطريق امل�ؤدي اىل دارين ،ويف مرحلة من املراحل اي�ضا
وحني ينتهي جمع الرطب من حتت النخيل والذي يطلق
م�صطلح "الرقاط" ويتوقف ال�سرحان بالغنم يكون
من واجب هذا الطفل �أن يتعلم ركوب النخلة ،وكيفية
�إعدادها وتنظيفها وجتهيزها ملو�سم الرطب ،و�إذا نزل
الرطب ينبغي عليه ان يقوم بنف�سه ب�صعود النخلة
وجني الرطب منها ،وو�ضع ذلك املح�صول يف ال�سلة
املخ�ص�صة لذلك والتي تدعى "املخرفة" ،ويحملها على
ر�أ�سه ويذهب بها اىل دارين على م�سافة  3كليومرتات،
يف ظروف مل تكن مواتية دائما� ،إذ ان الطريق يغرق
مباء البحر مع بداية ومنت�صف كل �شهر هجري ت�صل
اىل عنق الطفل الذي عمره ع�شر �سنوات ،الذي عليه ان
مير ذلك البحر ،وعلى ر�أ�سه املخرفة لي�صل اىل دارين،
ثم ي�أتي الع�صر يف الظروف نف�سها ،وبعد ذلك التعب
عليه �أن يعد العدة ليوم الغد� ،أي �صعود النخلة وتعبئة
املخرفة وجتهيزها ،متهيدا لنقلها وبيعها يف دارين..
تلك هي الطفولة ،التي كانت جادة للغاية.
االبتدائية يف خم�س �سنوات

ــ وهل ا�ستمر هذا الأمر ملا بعد اخلام�سة� ،أم �أن
هناك �أعما ًال �أخرى �أ�ضيفت له؟
ـ بعد �أن بلغت ال�ساد�سة من عمري� ،أي بعد عام من
تكليفي بهذه املهام ال�صعبة ،حتى ي�ضاف لها مهام
�أخرى ،دون �أن تتوقف املهام الأوىل ،هذه املهمة هي
ال�سرحان بالغنم يف الرب و�سقايتها من العيون التي كانت
تاروت عامرة بها� ،أي �أن هذا الطفل يفتح احلظرية ــ يف ظل هذه الظروف �أمل تذهب اىل املدر�سة،
(الزريبة) ويخرج مع الغنم وال يرجع �إال مع �أذان الظهر ،علما �أن ذلك الزمان الذي تتحدث عنه تكون
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ـــ وماذا كانت اخلطوة التالية؟

حوار

املدار�س قد دخلت يف اخلدمة ،وعمر اخلم�س وال�ست
�سنوات هي عمر املدار�س االبتدائية� ،ألي�س كذلك؟
ـ كنت اتوقع مع بداية العام ال�ساد�س من عمري �أن �أحمل حقيبة
الدرا�سة مثلي مثل غريي ،ولكني وبدال من ذلك مت تكليفي ببناء
زريبة للما�شية..وما �أن بلغت العا�شرة من عمري ،رغبت يف الذهاب
اىل املدر�سة ،حيث كنت �أرى الأطفال يذهبون بحقائبهم ،وكانت
تنتابني احل�سرة على ذلك ،فكان رد الوالد يرحمه اهلل بالرف�ض،
على اعتبار �أن �أخا يل (احمد) قد ذهب اىل املدر�سة ،ولي�س من
ال�سليم ان يذهب الولدان �إىل املدر�سة ،فمن يعاون الوالد يف هذه
الأعمال ،وا�ستمر الو�ضع حتى بلغت من العمر � 13سنة و�أنا يف
حماوالت مع الوالد للذهاب �إىل املدر�سة ،وقد عملت حال توفيقيا
مع الوالد ب�أن �أذهب �إىل املدر�سة �صباحا ،و�أعمل معه ع�صرا وليال،
و�أمام و�ساطة عدد كبري من الأقارب ممن يعرفون الوالد ،الذي
ا�ستجاب ل�ضغوطهم مبوجب هذا ال�شرط ،وقد ا�ستجبت لذلك
ودخلت املدر�سة وعمري  13عاما ،وكان الأمر يف ذلك الوقت عاديا
وكان هناك بع�ض الأ�شخا�ص ممن �أعمارهم � 7سنوات مثل د/توفيق
ال�سيف وال�شيخ من�صور ال�سيف ،والدكتور احمد املعتوق ،وغريهم،
وكانت الدرا�سة يف ال�صفني الأول والثاين �أ�شبه مبرحلة ت�أهيلية ،ولكن
يف ال�صف الثالث ا�ستطعت �أن �أقر�أ واكتب ب�إمالء �صحيح ،وبد�أت
معي هواية حب القراءة من ال�صف الثالث ،فال يقع �شيء يف يدي �أال
وقر�أته ،وكانت مكتبة املال خليل ابوزيد ،واملال عبدالر�سول الب�صارى
مبثابة كنز بالن�سبة يل ،حيث ر�أيت �أن اخلطيبني الفا�ضلني وكالهما
فاقد القدرة على الب�صر ،ويعتمد الواحد منهما على ما يقر�أ له من
�أ�شخا�ص �آخرين ،ومثل علي غنام واحمد ايوب ابوزيد فكانا يقومان
بذلك ،فدخلت �أنا يف الطريق وقر�أت على املال خليل منت االجرومية
وكان ي�شرح يل مفرداتها حتى تعلمتها على يديه ،و�صرت اتكلم باللغة
العربية الف�صحى ،وحينما دخلت الرابع االبتدائي اعتربت نف�سي قد
ن�ضجت ،وكان بع�ض الآباء يذهبون بي اىل ال�شيخ علي بن يحي وكان
يقر�أ لهم كتاب قطر الندى وبل ال�صدى وكان حبي للعلم حبا �شديدا،
حينها طلبت ـ مب�ساعدة على املحل رحمه اللهـ من مراقب املدر�سة
اال�ستاذ يو�سف عيد ،ومعه ا�ستاذ �آخر يدعى ا�ستاذ ر�سالن ب�أن يتاح
يل املجال بالدرا�سة على فرتتني ،مبعنى �أن �أدر�س ال�صف الرابع يف
النهار ،و�أدر�س ال�صف ال�صف اخلام�س يف الليل ،فرفعوا الأمر اىل
املدير فجاءت املوافقة ،وقمت بهذه اخلطوة اجلريئة ،و�أنهيت الرابع
واخلام�س يف عام واحد ،ونقلت فورا اىل ال�ساد�س ،ف�أنهيت االبتدائية
يف خم�س �سنوات وكان ذلك عام  1388هـ و�سمعت خرب ح�صويل على
ال�شهادة الإبتدائية من خالل املذياع.

ـ اخلطوة الثانية �إنني وا�صلت الدرا�سة وانتقلت �إىل املرحلة املتو�سطة،
حيث در�ست الأول متو�سط ،ولكن يف ذلك العام ح�صل جرى حدث
غري عادي ،حيث �أنه يف يوم االربعاء  1389/2/29تويف الوالد غريقا
يف البحر ،وكان ذلك من ا�صعب املواقف علي ،فقد جرى احلادث
قبل االختبارات بثالثة �أ ّيام ،وا�ستمرت مرا�سم الفاحتة والعزاء،
فجاءين زمالئي من الطالب و�أخذوين اىل املدر�سة لكي ا�ؤدي
االمتحان ،ويف تلك الظروف قدمت االمتحان و�أخذت املركز الثاين
على ثالثة ف�صول ،بعد �أحمد ربيع ( من �أهايل تاروت) ،ويف تلك
ال�سنة وخالل ف�صل ال�صيف التحقت بالعمل يف ميناء الدمام ،برفقة
كل من عبداملح�سن امل�صلي ،وعبداملح�سن القالف ،واحمد م�شريب،
وغريهم وكان الراتب  7رياالت يف اليوم ،وتعلمت خالل تلك الفرتة
بع�ض مفردات اللغة الإجنليزية ،وكنت جمربا على ذلك العمل �إذ
وجدت نف�سي ـ بعد وفاة الوالد ـ م�س�ؤوال عن ا�سرة تت�ألف من خم�س
�أخوات والوالدة و�أخي (ح�سني) وكان اخي احمد (�أبوبا�سم ،يرحمه
اهلل) قد تزوج وهو م�س�ؤول عن �أ�سرته ،فقررت �أن �أترك الدرا�سة لكن
�أخي رف�ض ذلك حتى �أنه ا�شتكى علي عند ال�سيد فتح اهلل املو�سوي
الذي كن مدير املدر�سة املتو�سطة ،الذي �ضغط علي ،و�صادف يف ذلك
الوقت افتتاح املعهد العلمي الواقع خلف م�ست�شفي الدمام املركزي،
وكان ي�ستقبل خريجي ال�ساد�س ابتدائي ويحبذون من لديه اول
متو�سط ،فقدمت االختبار ،ومت اختباري يف اللغة العربية ،ف�س�ألني
احدهم ان اقر�أ له بيتا من ال�شعر فقلت له ":بيت من �أي ع�صر ،ويف
�أي جمال� ،أهو يف الرثاء� ،أم يف املدح� ،أم يف الهجاء" فقال يل  ":يف
احلكمة" ف�أوردت له بيتا لزهري بن ابي �سلمة الذي يقول فيه":ومهما
تكن عند امريء من خليقة و�إن خالها تخفى على النا�س تعلم"..
فقال يل املحاور امل�صري  ":انت ناجح  ،"% 100ولكن يف اليوم الثاين
اعتذر مني اذ جاءته تعليمات بعدم قبول ممن هم دون الكفاءة،
فلم جتد تلك املحاولة ،فبقيت اعمل يف امليناء �أول الليل ،ا�ضافة اىل
العمل مع البقر والنخيل يف النهار ،فكانت االمور ت�سري بتوفيق اهلل،
ولكن خرب تركي للدرا�سة انت�شر بني اهلي ،و�صار الكل يتحدث ،وكان
االقرتاح ب�أن �أدر�س الليل و�أعمل يف النهار ،واجلميع كان راف�ضا لأن
�أترك الدرا�سة ،حتى ان بع�ضهم اقرتح ان يجمع يل ماال من �أجل
موا�صلة الدرا�سة ،و�أمام هذا االهتمام جاءين �شخ�ص وهو (حبيب
حممد �صالح) و�أخربين ب�أن املعهد ال�صحي يقبل من يحمل �شهادة
الكفاءة �شرط �أان يكون ناجحا يف الريا�ضيات واللغة االجنليزية
وال مينع �أن يكون را�سبا يف باقي املواد ،وبادر (جزاه اهلل خريا)
ب�أن كلمهم ب�أن �شخ�صا لديه االول متو�سط ـ وكانوا يطلبون الثاين
او الثالث متو�سط ح�سب التعليمات ـ و طلب منهم اجراء امتحان

طفولتي جادة
وجناحاتي جاءت
من الطريق العلمي
البحت

ت�أخري يف االلتحاق
بالدرا�سة دفعني
لأن اخت�رصها ثالث
�سنوات
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كنت �أطبق علوم ال�صيدلة مع ابنتي يف م�ست�شفى واحد
حتريري ،و�شرح لهم ما �أملك من كفاءات ،وطلبوا منه
خطابا من املدير ،وكانت لديه عالقة بذلك املدير ،الذي
لديه هو الآخر عالقة خا�صة مع مدير ال�ش�ؤون ال�صحية،
فوافق على هذا اال�ستثناء ،حيث �صادف �أن فرا�ش مدير
ال�ش�ؤون ال�صحية ويدعى �صويلح من اخلويلدية لديه ابن
تقدم بطلب م�شابه ،فتمت املوافقة لنا نحن الإثنني،
واختربت مع � 160شخ�صا من خمتلف انحاء اململكة،
�أغلبهم من االح�ساء ومن ال�شمال ،وقد قدمت االختبار
وكان ترتيبي الثالث على م�ستوى الذين اختربوا ،وحددوا
يل االختبار ال�شفوي يوم ال�سبت /2ربيع الأول 1390/
فرحت لهم بثوب جميل وحذاء ا�ستعرته من �أحدهم
وكان اختبارهم ال�شفوي ال يت�صور حيث �أنهم ي�ضعون
�أمام الطالب ثالثة انواع من الدخان (كنت ،ون�ستون،
جريفن �أي) ،ويطلبون من الطالب ان يختار ما يريد وما
يحب ،وحينما طلبوا مني ذلك قلت لهم� ":أنا ال �أدخن"
فقالوا يل ":حتى النارجيلة ،والقدو؟" فقلت لهم ":انا ال
�أدخن �شيئا من ذلك" فعرفت بعد ذلك �أنهم ال يقبلون
من يدخن ،فجاء ال�س�ؤال الآخر وكان عن �صفات املاء
ال�صالح لل�شرب ،فقلت ببداهة":هو املاء الذي ال طعم
له وال لون وال رائحة" وحينما طلبوا الدليل على ذلك
قلت لهم�" :إن املياه اجلارية والأنهار تكون ملاعة ،لذلك
ي�شرب النا�س منها" ..وبهذه الإجابة قام احل�ضور
بالت�صفيق يل ،خا�صة و�إين كنت �أتكلم باللغة العربية
الف�صحى ،ف�س�ألوين عن ال�سبب يف حبي للغة العربية
فقلت لهم�":إن طموحي ان �أكون �صحفيا واكتب يف
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية" ،و�صادف ان مدر�س لغة عربية من
االردن ويدعى يون�س حجازي كان �ضمن الفريق املحاور
قال لهم ":هذا ال�شاب يتحداين ،فدعوين �أ�س�أله" فطلب
مني بيتا من ال�شعر و�أجبته كما اجبت �سابقه ،وقلت له
":اىل �أين يا فار�س اخللد مت�ضي ،وما ال�شوط حني ميوت
اجلواد"ف�أعجب بي ،و�صار يتكلم معي باللغة العربية
الف�صحى ،وراح ي�س�ألني و�أنا اجيبه ،فقال يل ":ماقيمة
االن�سان؟" فقلت ":قيمة كل امريء ما يح�سنه"،
فبادرين مت�سائال":من اين �أنت ومن �أين اتيت بهذه
احلكمة؟" فقلت له":انا من تاروت ،وهذه من �أوليات
ثقافتنا الدينية ،اخذناها من املنرب احل�سيني" ،ف�س�ألني
عن الكتب التي قر�أتها فقلت له  ":قر�أت جواهر الأدب"
و"قطر الندى وبل ال�صدى ،و�أنا اواظب على قراءة
جملة العربي الكويتية" ،بعدها طلب مني بيتا من
ال�شعر اجلاهلي يف احلكمة اي�ضا فقلت له ":واعلم مايف
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و�أخي ووالدتي ،فكان مفتاح فرج يل ،فتم تعييني يف
املنطقة ال�شرقية ،و�صادف ان جئت اىل املدير نف�سه
الذي طلب منه حبيب حممد �صالح �أن يتو�سط يل يف
ال�ش�ؤون ال�صحية ،فعملت معه � 6سنوات مبوجب عقد
يق�ضي �أن �أعمل �ضعف ما در�ست ،فعملت يف م�ست�شفى
الأمرا�ض ال�صدرية ،وكان ي�صرف لنا بدل عدوى قيمتها
 140رياال �شهريا ،وكان ذلك مبلغا كافيا لتموين املنزل
من اللحم والدجاج والفاكهة وال�سمك ملدة �شهر كامل،
وقد تفوقت على �أقراين وما تقام دورة �إال ويتم انتدابي
لها ،مثل دبلوم اللغة االجنليزية يف معهد الإدارة العامة،
وبعدما ف�صلوا م�ست�شفى الأمرا�ض ال�صدرية عن باقي
امل�ست�شفيات �صارت لنا ميزانية خا�صة ،وكنت �أذهب اىل
الريا�ض بانتداب جللب تلك امليزانية ،مع بدل العدوى،
والراتب ال�شهري ،كان و�ضعي املايل يتح�سن �شيئا ف�شيئا
مما ر�سخ لدي فكرة (من كان مع اهلل كان اهلل معه)،
وقد ح�صلت على منحة �أر�ض باخلرب بعتها ب ـ ر بعتها بـ
 20الف ريال،

اليوم والأم�س قبله ،ولكنني عن ذكر ما يف غد عمي"،
اىل ان قلت �":سئمت تكاليف احلياة ومن يع�ش ثمانني
حوال ال �أبا لك ي�س�أم" ..ثم طلب مني بيتا يف الغزل من
الع�صر الأموي فقلت له ":وا�ستمطرت ل�ؤل�ؤا من نرج�س
و�سقت وردا وع�ضت على العناب بالربد" ،ف�س�ألني عن
معنى العناب فقلت له ":اطراف الأ�صابع" ،ثم انتقل
طالبا �إعراب �أحد ابيات ال�شعر وهو":ع�سى الكرب
الذي �أم�سيت فيه يكون وراءه فرجا قريبا" ،ف�أعربت
البيت على ر�أي الكوفيني والب�صريني" ،فقال املدر�س
االردين":ان بقيتم على مقابلة هذا ال�شخ�ص فلن تقابلوا
هذا اليوم غريه ،فهو يتحداين وقد فاز بالتحدي" فتم
قبويل يف املعهد .وكان ذلك مبثابة الن�صر ،مثلي مثل من
دخل معركة يتوقع الهالك وي�أتيه الن�صر ،فقد ذهبت
يف ظروف �صعبة ،ولكن املعهد وفر يل �سكنا ودرا�سة
و�أكال و 200ريال �شهريا ،بينما كنت اعمل يف امليناء يف
التحميل ،ب ـ  210رياالت ،وكلها ظروف �صعبة مثل حتمل
اال�سمنت والطحني واخلرفان ،و�أ�صعبها حتميل وتنزيل
اخلرفان ..بينما بعد املعهد هناك درا�سة بثياب نظيفة
ووجبات �صحية ،وحققت نتيجة  %96يف ال�صيدلة وكنت
ق�صة املقاوالت
الثاين على الدفعة ،وبهذا وفقني اهلل ان اخت�صرت ثالث
�سنوات ،فقد انهيت الدرا�سة يف � 9سنوات بدال من  12ـــ بعد �أن �أنهيت ال�ست �سنوات يف املعهد ال�صحي،
�سنة ،و�أ�صبحت موظفا وا�ستلمت راتبا اكرث مما ي�أخذه ماذا كانت وجهة العمل؟
خريجو الثانوية.
ـ خالل الفرتة بدءا من 1390هـ فتح �صندوق التنمية
العقارية ابوابه فتوجهت له مع جمموعة من الإخوة
للح�صول على قرو�ض بناء ،وكانت لدى كل واحد منا
العمل يف القطاع ال�صحي
قطعة �أر�ض ،وكنت قد ح�صلت على �أر�ض ا�شرتيتها بـ
ــ بعد املعهد ال�صحي ،والدرا�سة� ،أين �صارت بك  2000ريال اقرت�ضتها من بنك الريا�ض ،بكفالة احمد
بن ال�شيخ �صالح املبارك (رحمهما اهلل) على �أن ا�سدد
احلياة؟
ـ يف ال�سنة الأوىل بعد التخرج من املعهد والوظيفة كفني كل �شهر  100ريال ،وجتمعت لدينا � 6أرا�ض ب�ستة
�صيدلة وفقني اهلل للزواج ،و�أخرجت اهلي من احلياة قرو�ض ،قمنا بعر�ضها على املقاولني ف�صار لزاما علينا
الب�سيطة اىل منزل م�ست�أجر يف الديرة ،و�أدخلت باقي ان ندفع مبلغا كبريا ،فوق طاقتنا ،فقلت للأخوة":ملاذا
اخواتي اىل املدر�سة ليوا�صلن حياتهن العملية ،بحكم ال نبني ب�أنف�سنا ،حيث جنمع الأق�ساط ،ونقوم بالبناء
م�س�ؤوليتي عنهن ..ومت تعييني كمتدرب يف الريا�ض ،ونخو�ض التجربة" ،ف�أخذنا اخلرية من املال خليل (اهلل
وكان للدكتور �أحمد الزاير �شقة على �شارع الوزير ،وطلب يحفظه) وتوكلنا على اهلل ،ويف غ�ضون ثالث �سنوات
اجنزنا ال�ستة بيوت ،و�شاءت الأقدار �أن �أحد الآباء كان
منا ان ن�سكن معه (علي عبا�س �أوال و�أنا)
لديه �سجل جتاري فا�ستقدمنا عددا من العمال ب�إ�سمه
ــ وهل بقيت يف الريا�ض� ،أم انتقلت اىل املنطقة من م�صر ،حينها ابتد�أت عالقتي باملقاوالت ،ولأين
�شغوف بالقراءة ،ذهبت اىل القاهرة وا�شرتيت مكتبة
ال�شرقية؟
ـ جاء قرار ب�أن �أنتقل اىل جيزان ،ولكن �صك الإعالة معمارية تت�ألف من  26كتابا ،و�صرت اقر�أ تلك الكتب،
الذي كان معي حيث يثبت �أنني �أعيل اخواتي اخلم�س وجلبت معي مهند�سا ي�شرح يل ،وكنت �أقر�أ الكتاب ليال،
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ـــ وماذا جرى بعد الع�شر �سنوات يف
املقاوالت؟
ـ بعد ع�شر �سنوات من العمل مللت من
املقاوالت� ،شعرت بعدم اال�ستطاعة ،فبحثت
عن البديل ،فلقيت اال�ستاذ عبدالعظيم �سنبل
(�أبو فوزي) ف�شكوت له م�صاعب املقاوالت
فاقرتح علي �أن اقيم مزرعة ،فف�ضلت الفكرة،
وكنت وح�صلت على قر�ض من البنك الزراعي
ب ـ � 300آالف ريال ،ووقع يف يدي كتاب
(اال�صول الزراعية يف بناء البيوت املحمية)،
وكان هناك عميد جامعة املن�صورة د .طه
اجلزار يعمل لدى �شركة اليا�سني باالح�ساء
فطلبت منه �أن يعلمني كل يوم �أربعاء فتعلمت
من خالل احلقل ،ف�صرت �أقر�أ و�أجل�س معه،
و�أذهب معه اىل احلقل �إ�سبوعيا ،وح�ضرت
دورة حول ا�ستخدام املبيدات ،وكذلك ندوة
عاملية عن النخيل ،وفتحت يل م�شروعا
زراعيا يف اجلعيمة حتى �صرت �أدعى ب ـ "ملك
ال�شمام"� ،أي انني �صرت �أف�ضل من يزرع
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و�أتناق�ش معه وي�شرح يل يف النهار ،مقابل مبلغ
مايل حمدد ،وكنت اقر�أ و�أطبق ،وما �أن �أنهيت
املنازل ال�ستة ،ثم �أخذت بيوتا اخرى ،حتى �أن
املهند�س زكي الربيكي قال يل يف �أحد الأيام
":يل":انت الآن �أف�ضل من مهند�س" ،وذلك
�أمام عدد من املهند�سني يف مكتب العوامي،
حينها قررت اال�ستقالة من احلكومة ،و�صرت
اعمل يف املقاوالت ،وطوال ع�شر �سنوات
(1400هـ ـ 1410هـ) كنت �أك�سب �سنويا 250
الف ريال،

ان اعمل �سنة كاملة جمانا ،و�صادف �أن �إحدى
بناتي كانت �صيدلية و�صرت طالبا عندها،
فرجعت اىل العمل كفني �صيدلة بعد التدرب
ومت اختباري مرة �أخرى يف الريا�ض وجنحت،
وعدت مرة اخرى موظفا يف احلكومة،
وا�ستجابة لقرار الدولة بالتخل�ص من االعمال
التجارية فبعت حمالت ق�صر تاروت وحمالت
ع�ش تاروت ،بقيمة � 300آالف ريال ،ورجعت
موظفا حكوميا عام 1428هـ ويف العام 1430هـ
ال�شمام ،وكونت يل مكتبة زراعية متكاملة تقاعدت عن العمل ،ورجعت ا�ستلم راتبي من
عن البيوت املحمية واملك�شوفة ،وكانت �شركة الت�أمينات االجتماعية.
ارامكو ال�سعودية ت�سمح يل باال�ستفادة من
معملها ،ف�صرت ممار�سا للزراعة كممار�ستي
متقاعد ولكن
للمقاوالت ،وكنت �أح�ضر ندوات يف كل مكان،
يف الريا�ض وجدة ودبي ،وا�ستمر احلال على ــ وماذا بعد التقاعد؟
ذلك حتى عام 1415هـ كانت كلها عطاء ،ـ انا مل اتقاعد عن العمل ب�شكل عام� ،إمنا
حتى �إنني �أذهب كل يوم اىل اجلعيمة ،و�صار تقاعدت عن العمل الر�سمي احلكومي ،حيث
لدي ا�ستعداد حل�ضور �أي ندوة ،وجتريب �أي طر�أ على بايل ان �آخذ بع�ض ق�ضايا االدعاء
بذرة ،ولكن بعد ذلك تراجع القطاع الزراعي ،وجلبت يل حماميا ،م�ستفيدا من بند يف
وتراجعت الأ�سعار و�صارت لدي خربة يف النظام يجيز لكل مواطن ان ي�أخذ ثالث
الزراعة ،ومل �أترك املقاوالت بالكامل ف�صارت ق�ضايا ،ف�صرت ادر�س نظام التداعي على
لدينا بيوت يف رحيمة ،وو�ضعت مليون ريال يف م�ستوى اململكة ،وكانت �أكرب ق�ضية ك�سبتها
الزراعة ،بعدها فتحت حمالت ق�صر تاروت ،هي دعوى �أقامها بع�ض العمال على كفيلهم
وع�ش تاروت لل�سرياميك ،فابتد�أ معي ن�شاط وهو يعمل يف �صيد الأ�سماك ،وكان عددهم 26
�آخر.
عامال ،وكانت دعواهم تقول ب�أنهم مل ي�ستلموا
رواتب ملدة ثالث �سنوات ،وكان يقت�ضي ذلك
ان يدفع لهم كفيلهم � 400ألف ريال ،حينها
العودة للوظيفة احلكومية
وبعد مداوالت عدة حتدثت يف املحكمة حول
قاعدة (مايجري بني العقالء حجة عليهم)،
ــ كانت تلك الفرتة فرتة افول الطفرة
حيث �أن العائد الذي يح�صل عليه ال�صيادون
النفطية ،وقد تراجع كل �شيء كيف
يتم بعد كل عملية �صيد ،فراح مندوب املحكمة
تعاملت معها؟
�إىل اجلبيل والتقى بالعمالة هناك ،وراح �إىل
ـ يف الفرتة 1416هـ ـ 1426هـ خ�سرت كل الذي
دارين اي�ضا ووقف امام احلقيقة ،وثبت له �أن
جمعته ،و�أ�سميت نف�سي ب ـ "التاجر الفا�شل"،
ه�ؤالء العمال كذابون.
حينها وعلى اثر قرار جمل�س الوزارء القا�ضي
بتبادل املنافع ،بني من لديه خدمة يف احلكومة
تلك هي ق�صة عبداهلل القديحي من
وخدمة يف الت�أمينات االجتماعية ،ف�سجلت
الزراعة ،اىل العمل احلكومي ،اىل
ا�سمي يف الت�أمينات االجتماعية ،وفكرت يف
املقاوالت ،ثم الزراعة ثانيا ،فالعودة
العودة اىل العمل فقالوا يل �إن النظام يق�ضي
�إىل العمل احلكومي ،ثم العمل يف
ملن يرتك االعمال الفنية ان يعمل �سنة جمانا،
االدعاء واملحاماة ،وما بني كل عمل
فوافقت على ان اعمل كفني �صيدلة ،وال مينع
هناك معاناة..

تركت الوظيفة
احلكومية ع�رش
�سنوات وعدت
لها باختبار
وقرار وزاري
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مقالة

لغة التخاطب مع األقربين
بقلم� :سماحة ال�شيخ ح�سن مو�سى ال�صفار

متثل لغة التخاطب مع املحيط الأ�سري واالجتماعي قاعدة �أ�سا�سية ل�سالمة
العالقة وقوة الرابطة .فال �شيء ي�سعد الإن�سان ويريحه �أكرث من �سالمة عالقاته مع
من حوله ،وال �شيء ي�شقيه وي�ؤذيه �أكرث من �سوء عالقاته باملحيطني به .فكلما كانت
عالقات الإن�سان مع حميطه عالقة طيبة ،انعك�س ذلك بطبيعة احلال على �سعادته
وراحته النف�سية� ،أما �إذا �ساءت عالقاته مع حميطه الأقرب ف�سيكون ذلك م�صدر
�شقاء وعناء نف�سي كبريين.

ا�ستهانة ب�أ�سلوب خطابه مع القريبني منه ،فرتاه حينما يتحدث مع الأجانب يتخري
الكالم املنا�سب� ،أما �إذا �أراد احلديث مع الأبناء والزوجة واخلدم والأ�صدقاء ف�إنه
ال يعري هذا الأمر االهتمام املنا�سب ،وهذا خط�أ كبري� .إن على املرء �أن ينتقي �ألفاظه
ويح�سن لغة التخاطب عنده بدء ًا من القريبني منه ،و�أن ال ي�ستهني بهذا الأمر.
 �إن كثري ًا من النا�س ال يهتمون بلغة التخاطب وح�سنها مع القريبني منهم ،وذلك
لعدة �أ�سباب:
الأول :الأمن من ردات الفعل .ف�إذا كان املتحدث يخاطب �أجنبي ًا فهو يخ�شى
من ردات الفعل �إن هو تلفظ بكلمة بذيئة �أو لفظة خ�شنة بحق الآخر .فيما جتد
ذات ال�شخ�ص غري حري�ص على تخري �ألفاظه و ح�سن خماطبته لزوجته ،و�أوالده �أو
العاملني يف خدمته؛ لأنه ال يجد نف�سه عر�ضة لأي ردات فعل فيما لو تلفظ بحقهم
على نحو غري منا�سب ،فهم جميع ًا حتت �أمرته و �سلطته.

ولو �أنعمنا النظر ف�سنجد �أن هناك عن�صر ًا مهم ًا يحكم عالقات الإن�سان مع
حميطه ،وهو لغة التخاطب مع من حوله ،فلذلك دور �أ�سا�س يف ت�شكيل نوعية العالقة
بني املرء وبني املحيطني به ،ف�إذا كانت لغة تخاطبه معهم �سليمة ف�سينعك�س ذلك
على �سالمة العالقة معهم� ،أما �إذا �ساءت لغة التخاطب فمعنى ذلك �إيجاد الأر�ضية
ل�سوء العالقة ،لذلك يقول تعاىلَ ( :و ُق ْل ِل ِع َبا ِدي َي ُقو ُلوا ا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ ) ،واخلطاب
هنا موجه للنبي الأكرم ليبلغه �إىل النا�س ،كل النا�س� ،إذ مل تخ�ص�ص الآية طرف ًا
الثاين :توهم الأحقية يف الإ�ساءة للأقربني .فلذلك جتد �أحدهم يطلق العنان
معين ًا ،بل جاء اخلطاب عام ًا و�شام ًال ،فكل النا�س عباد اهلل ،معطوف ًا على القول
(�إِنَّ َّ
لل�سانه يف التفوه مبا يليق وال يليق بحق �أوالده وا�سرته ،انطالق ًا من حق الوالية عليهم
ال�ش ْي َطانَ َينْزَ ُغ َب ْي َن ُه ْم) �أي يف�سد عالقاتهم اتكاء على �سوء لغة التخاطب.
ً
كما يتوهم ،وهذا فهم �سقيم لأمر الوالية جمل ًة وتف�صي ًال ،فال ي�صح مطلقا ا�ساءة
 �إن لغة تخاطب املرء مع حميطه مدعاة لك�سب املودة .وقد وردت يف هذا ال�صدد ا�ستخدام الأب واليته بحيث تكون غطاء ل�سوء املعاملة وال�سب وال�شتم واالعتداء،
العديد من الروايات والأحاديث والآيات ال�شريفة ،فقد ورد عن �أمري امل�ؤمنني ( :ما فهل يظن �أمثال ه�ؤالء �أن اهلل تعاىل لن يحا�سبهم يوم القيامة؟� .إن �صالحية �أولياء
من �شئ �أجلب لقلب الإن�سان من ل�سان)  ، 1ولذلك كان ل�سان الإن�سان با�ستمرار الأمور معنية بالقيام ب�ش�ؤون من يرعونهم ،دون التعدي �إىل الإ�ساءة واالعتداء
معيار ًا لرجاحة عقله و�سالمة فهمه .ويقول ( :كالم الرجل ميزان عقله)  ، 2ف�إذا والت�سبب يف ال�ضرر ،فالرتبية والتعليم لها مقايي�س ومعايري .وعطف ًا على ذلك
�أردت �أن تعرف مدى عقالنية �إن�سان فانظر �إىل لغة تخاطبه ،فكالمه ال�سليم دليل ينطبق الأمر ذاته على م�س�ألة القيمومة على الزوجة  ،فمع الت�سليم مببد�أ القيمومة،
تعقله واتزانه .وعن الإمام الباقر �( :إن هذا الل�سان مفتاح كل خري و�شر) � . 3إال �أن ذلك ال يعطي �أحد ًا احلق لأن ي�ؤذي زوجه� ،أو يتلفظ بحقها كيفما �شاء ،كما
وامللفت �أن اهتمام بع�ض النا�س بح�سن التخاطب مع البعيدين والأجانب عنه ،يقابله ينطبق الأمر ذاته على الزوجة نف�سها ،فال يحق لها التلفظ على زوجها بكلمات
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ينبغي �أن ن�ضع بعني االعتبار �أن اهلل �سبحانه وتعاىل كما يحا�سب املرء على
كالمه الفاح�ش بحق الأجانب �سيحا�سبه على ذلك مع القريبني� .إن ال�سلوكيات
اخلاطئة من قبيل ال�سب وال�شتم ورفع ال�صوت يف وجه العمال �أو اخلدم ،كل ذلك
م�سجل علينا و�سنحا�سب عليه يوم القيامة� ،سيما و�أن تلك املمار�سة جتري با�ستغالل
�سلطتنا الذاتية من جهة و�ضعف الطرف الآخر من جهة �أخرى ،وذلك �أ�شد وطئ ًا من
التعدي على من ميتلك القدرة على الدفاع عن نف�سه ،وقد ورد يف الرواية عن �أمري
امل�ؤمنني علي ( :ظلم ال�ضعيف �أفح�ش الظلم) . 4

مقالة

تنطوي على ال�سب وال�شتم واال�ستنقا�ص.

بادية يف ت�صرفاته ،فقد كان يخاف من كل �شيء ،فقيل يل �أن من�ش�أ تلك احلالة
لديه هي املعاملة املهينة والق�سوة التي كان �أبوه يعامله على �أ�سا�سها ،فلم �أتعجب
من ذلك .وقد كتب �أحد الأ�شخا�ص على �صفحته يف الفي�سبوك �أن �إحدى قريباته
كانت تردد وهي على فرا�ش املوت وحتى ال�ساعات الأخرية من حياتها� :أنها ال قيمة
لها! ف�أثار كالمها تعجب من حولها� ،إذ كيف ي�صف �شخ�ص نف�سه ب�أنه ال قيمة له،
حتى زال العجب عندما عرف �أنها كانت تردد الكالم الذي كان يواجهه به زوجها
دائم ًا ،فقد كان يكرر على م�سامعها با�ستمرار و يخاطبها بالقول� :أنت ال قيمة لك
وال ت�ساوين �شيئ ًا.
وقد ا�ستفزين قبل فرتة ات�صال من �إحدى الزوجات ،فقد كانت ت�شتكي وهي
باكية من �أن زوجها دائم ًا ما يقول لها �أنك ال ت�ستحقي �أن تكونني يل زوجة ،لقد
تزوجتك باخلط�أ! ،فهل هذا كالم يقال لزوجة؟ ومن تظن نف�سك حتى تقول هذا؟،
وزيادة على ذلك نقول؛ حتى لو كان �أحدهم يعتقد مثل ذلك ،فليبق هذا يف نف�سه
ال �أن يجرح به م�شاعر زوجته ،ويطعنها ب�سهامه املريرة� .إن على املرء �أن يتجنب
الكالم البذيء؛ لأن �آثاره وخيمة ،وقد ورد عن الإمام علي القول�( :إياك وم�ستهجن
الكالم ف�إنه يوغر القلب) . 9

ويجري الأمر ذاته مع الأ�صدقاء ،فال ينبغي الفح�ش يف القول معهم ،فقد
يعتقد البع�ض خط�أ �أن اطالق الكلمات البذيئة �أمر م�ست�ساغ بني الأ�صدقاء اخلل�ص،
واحلقيقة �أن م�سلك ًا من هذا القبيل يعد خط�أً كبري ًا� ،إذ ينبغي على ال�صديق �أن
يراعي حق �صديقه ،فكما ورد عن �أمري امل�ؤمنني ( :ال ت�ضيعن حق �أخيك اتكا ًال على
ما بينك وبينه ،ف�إنه لي�س لك ب�أخ من �ضيعت حقه)  . 5ومقت�ضى ذلك �أنه ال ي�صح
ب�أي حال �أن يجرح �أحد م�شاعر غريه اتكاء على م�س�ألة العالقة معه ،ويقول ( :ال
تذهب احل�شمة بينك وبني �أخيك وابق منها ،ف�إن ذهاب احل�شمة ذهاب احلياء،
وبقاء احل�شمة بقاء املودة).6
ج -الكالم ال�سيئ قابل للعدوى .فكما يكون الآخرون عر�ضة للإ�صابة بالأمرا�ض
املعدية ،فهم كذلك عر�ضة للتطبع بال�سلوكيات اخلاطئة ومنها التلفظ بالكلمات
وزبدة القول هنا هو �أن يتجنب املرء مزالق الإ�ساءة للآخرين �أي ًا كان ه�ؤالء ،امل�سيئة ،عندها لن يكون املتلفظ بالإ�ساءة مبن�أى عن �سهامها املرتدة من قبل بع�ض
حتى ال تتحول تلك املمار�سة �إىل عادة ي�سيء من خاللها للآخرين دون �أن ي�شعر فهو املقربني منه �أنف�سهم.
بذلك لن يكون معذور ًا ب�أي حال.
د -الكالم ال�سيئ �سبب للإثم وغ�ضب اهلل تعاىل .فال ينبغي �أن يت�ساهل املرء
الثالث :جهل البع�ض ب�أثر الكالم ال�سيئ بحق القريبني منه� ،سواء كان زوجة �أو ولد ًا بالكالم البذيء اجلارح حتى مع القريبني منه ،حتى ولو كان �ضمن �إطار املمازحة.
روى عن النبي الأكرم قوله�( :أال هل ع�سى رجل منكم �أن يتكلم بالكلمة ي�ضحك بها
�أم خادمة.
القوم في�سقط بها �أبعد من ال�سماء؟! �أال هل ع�سى رجل منكم يتكلم بالكلمة ي�ضحك
بها �أ�صحابه في�سخط اهلل بها عليه ال ير�ضى عنه حتى يدخله النار) . 10
�إن للكالم ال�سيئ بحق القريبني �آثار ًا ونتائج وخيمة ،منها:
�أ -الكالم ال�سيئ �سبب للأذى ملن هم حولنا .وي�شمل ال�ضرر ب�صورة خا�صة من
ً
هم حتت رعايتنا وم�سئوليتنا� ،إن من �أوجب الواجبات هو �أن يدفع املرء الأذى عن ولذلك ينبغي على الإن�سان �أن يح�سب ح�سابا لكالمه وخا�صة مع القريبني منه.
�أبناءه وزوجته ،فكيف به وقد �أ�صبح م�صدر ًا ملا ي�ؤذيهم؟ ويقول الإمام علي يف هذا
ال�صدد( :رب كالم كالم) � ، 7أي �أن بع�ض الكالم �سبب جلرح الآخرين .وحقيقة امل�صادر:
إيالما من اجلرح بال�سكني ،وال �سيما  -1غرر احلكم ودرر الكلم
الأمر �أن جرح الإن�سان بالكالم البذيء �أ�شد � ً
جرح املقربني ،يقول االمام علي �( :ضرب الل�سان �أ�شد من �ضرب ال�سنان)  -2 ، 8غرر احلكم ودرر الكلم
 -3بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - ٧٥ص١٧٨
فحذار �أن تقول لزوجتك وملن هم حولك كالم ًا ناب ًيا يكون �سبب ًا لأذيتهم.
 -4نهج البالغة.
 -5حتف العقول  -ابن �شعبة احلراين � -ص٨٢
ب -الكالم ال�سيئ من�ش�أ للعقد النف�سية لدى �أفراد العائلة� .إن مما ال �شك فيه� ،أن
 -6بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - ٧٥ص٢٥٣
الكالم ال�سيئ �سبب لن�ش�أة العقد النف�سية ،وعامل �أ�سا�س يف تك ّون عقدة احلقارة
 -7غرر احلكم ودرر الكلم
لدى الأفراد ،وهو من العوامل التي تدفع الكثريين �إىل التمرد ،ولعلماء النف�س كالم
 -8بحار الأنوار  -العالمة املجل�سي  -ج � - ٦٨ص٢٨٦
طويل يف هذا ال�ش�أن .وقد �صادفت ذات يوم �شخ�ص ًا كانت مظاهر �ضعف ال�شخ�صية
 - 9غرر احلكم ودرر الكلم
 -10الرتغيب والرتهيب :ج 3ـ �ص  538ـ حديث 49
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العمالقة السود
ينتقل النفط بني م�سامات ال�صخور من مكان
لآخر حتى ي�صل �إىل امل�صائد ويتجمع فيها.
وامل�صائد هي عبارة عن �صخور غري نفاذية ال
ت�سمح للنفط �أن ينتقل ملكان �آخر – وت�سمى
هذه امل�صائد مبكامن النفط .ومكامن النفط
لي�ست كالبحرية حتت الأر�ض كما يت�صور
البع�ض ولكن النفط يتواجد كقطرات �صغرية
حم�صورة بني م�سامات ال�صخور .ويتمتع كل
مكمن مبوا�صفات تختلف عن الآخر ،من حيث
كميات النفط املوجودة يف املكمن وعمق هذا
املكمن حتت �سطح الأر�ض وخوا�ص ال�صخور
وكميات الغاز واملاء التي حتيط بالنفط �أو
الذائبة فيه .وعلى �سطح الأر�ض ت�سمى املنطقة
التي يتواجد حتتها مكمن النفط باحلقل .ولقد
مت اكت�شاف الكثري من حقول النفط خالل
اخلم�سني �سنة املا�ضية� ،إذ يبلغ تعدادها يف
الوقت احلا�ضر �أكرث من  35000حقل نفطي
موزعة يف جميع �أنحاء العامل بني �صغري وكبري
وعمالق .والغالبية العظمى من هذه احلقول
حجمها �صغري وال تنتج �إال كميات قليلة جدا
من النفط .والعامل يعتمد على عدد قليل من
حقول النفط لت�أمني احتياجاته .وينتج العامل
يف الوقت احلا�ضر ما يزيد على الثمانني مليون
برميل من النفط يوميا .ويحتاج تكوين النفط
�إىل ماليني ال�سنني .وهذا يعني �أن الكميات
املوجودة يف جوف الأر�ض ال ميكن زيادتها
وان ما يتم ا�ستهالكه ال ميكن تعوي�ضه .و�إذا
ما مت اكت�شاف حقل جديد ال يعني تعوي�ض
ملا ا�ستهلك �إمنا هو اكت�شاف ما كان جمهول
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من قبل الإن�سان .وقبل �أن ن�شرع با�ستعرا�ض
عمالقة حقول النفط ،دعنا ن�ستعر�ض بع�ض
هذه احلقائق العامة:
 �إن  %20من الإنتاج العاملي ي�أتي من 14حقل فقط.
 و  %5من حقول النفط حتتوي على  %95منجمموع النفط يف العامل.
 و  %10من �إنتاج العامل ي�أتي من �أربعةحقول فقط وهي الغوار يف ال�سعودية – حقل
كانرتل يف املك�سيك – حقل برقان يف الكويت
– حقل دانكج يف ال�صني.
 و %30من �إنتاج العامل ي�أتي من  22حقلنفطي فقط �إذ يقدر �إنتاجها ب�أكثـر من 20
مليون برميل يوميا.
 و�إن معظم �إنتاج العامل ي�أتي من حقولعمالقة مت اكت�شافها من قبل �أكرث من 40
�سنة.
ت�صنيف حقول النفط:
وميكن تق�سيم حقول النفط على ح�سب ما
حتويه من نفط بهذا الت�صنيف:
حقول عمالقة:
وهي التي حتتوي على �أكرث من خم�سة باليني
برميل من النفط وعددها يف العامل ال يتجاوز
الأربعني حقال.
حقول كبرية:
وهي التي حتتوي على �أكرث من خم�سني مليون
برميل من النفط و�أقل من خم�سة باليني
برميل وعددها يف العامل حوايل  2000حقل.

حقول متو�سطة:
وهي التي حتتوي على �أكرث من  10مليون
برميل من النفط واقل من خم�سني مليون
برميل من النفط وعددها يف العامل حوايل
 3000حقل.
حقول �صغرية:
وهي التي حتتوي على اقل من 10مليون برميل
من النفط وعددها يف
العامل �أكرث من  30000حقال.
وميكن ت�صنيف احلقول العمالقة �إىل
خم�سة جمموعات كالأتي:
املجموعة الأوىل:
حقول حتتوي على �أكرث من  40بليون برميل
من النفط وعددها يف العامل اثنان ( حقل
الغوار وحقل برقان ):
 -1حقل الغوار:
وهو عمالق العمالقة بال منازع ويرتبع هذا
احلقل العجيب على منطقة االح�ساء من
املنطقة ال�شرقية باململكة العربية ال�سعودية.
ويبلغ طوله  280كلم وعر�ضه  26كلم .ويحتوي
على خمزون من النفط يقدر بـ  %20من
احتياطي العامل ،وي�ستطيع �إنتاج  6ماليني
برميل من النفط يوميا .ويقدر ما به من
النفط بـ  112بليون برميل من النفط.
 -2حقل برقان:
وهو العمالق الثاين يف العامل ويقع يف دولة
الكويت .ويقدر ما به من النفط بـ  75بليون

�آفاق علمية

برميل من النفط .وينتج حاليا مليون ومئتي �ألف برميل
يوميا� ،إال �أن هذا لي�س كل طاقته الإنتاجية.
املجموعة الثانية:
حقول حتتوي على ما بني  40و  30بليون برميل من
النفط وعددها يف العامل �ستة حقول وهي:
حقل ال�سفانية والظلوف يف ال�سعودية ،وحقل دانكج يف
ال�صني ،و حقل كانرتل يف املك�سيك ،و حقل فردو�س يف
�إيران ،و حقل بوليفار كو�ستال يف فنزويال.
املجموعة الثالثة:
حقول حتتوي على ما بني  29و  20بليون من النفط
وعددها يف العامل �أربعة حقول فقط وهي( :ازاديكان
يف �إيران ،والرميلة ال�شمايل يف العراق ،و �ساموتلور يف
رو�سيا ،و تنجيز يف كازاخ�ستان) .
املجموعة الرابعة:
عوامل م�ساعدة كثرية �أهمها :امل�سح الثالثي الأبعاد –
حقول حتتوي على ما بني  19و  10بليون برميل من النفط ت�صوير طبقات الآبار املحفورة  -حتديد حجم احلقل
وعددها يف العامل  13حقال وهي( :الزقوم يف الإمارات - ،درا�سة �صخور وخوا�ص املكمن.
ومنيفة و مرجان و بقيق و الربي يف ال�سعودية ،وكركوك
وجمنون يف العراق ،و الأهواز و ماران و اغاجاري يف املثلث الأ�سود:
�إيران ،و نيوكو�ستك يف املك�سيك وحقل ق�شاقان يف عندما نر�سم مثلثا بحيث يكون اخلليج العربي داخل
كازاخ�ستان وحقل روما�شكينو يف رو�سيا).
هذا املثلث وتكون قاعدته متتد من الإمارات �إىل �إيران
و�ضلعاه الآخران يلتقيان يف مدينة كركوك بالعراق،
فنحن قد ر�سمنا املثلث الأ�سود والذي ي�سميه البع�ض
مثلث الطاقة .نالحظ الآتي� :أن مثلث الطاقة يحتوي
على اكرب عدد من العمالقة ال�سود يف العامل بل يحتوي
على عمالقة عمالقتها .وان اخلم�س الأوائل من بني دول
العامل يف احتياطي النفط يف الوقت احلا�ضر هم �ضمن
املثلث الأ�سود وهم على الرتتيب :ال�سعودية – العراق –
�إيران – الكويت – الإمارات.

املجموعة اخلام�سة:
حقول حتتوي على ما بني  9و  5بليون برميل من
النفط وعددها يف العامل ال يتجاوز اخلم�سة ع�شرحقال
وهي (:القطيف وخري�ص و�شيبة واخلفجي و�أبو �سعفة
يف ال�سعودية ،والرو�ضتني يف الكويت ،وحا�سي م�سعود
و�سرير يف ليبيا ،و خليج برودهي يف �أمريكا ،ومربان
بو حا�سا يف الإمارات ،و الرميلة اجلنوبي يف العراق ،و
�شنكلي يف ال�صني ،و مارمل يف الربازيل ،وكابيما�س يف
فنزويال ،وحقل ماوند يف ايران).
هل تن�ضب حقول النفط:
عاجال ام �آجال �ستن�ضب عمالقة النفط .وهناك
تقدير كميات النفط يف احلقول:
م�ؤ�شرات تالحظ على كل حقل تدل على انه يف طريقه
�ضرب من اخليال �أن ي�ستطيع االن�سان ح�ساب الكميات اىل الن�ضوب كتهاوي �ضغط املكمن وتدين االنتاج.ولكل
من النفط املوجودة حتت �سطح الأر�ض بالتمام والكمال ،حقل طاقة �إنتاجية حمدودة تعتمد على خوا�ص م�صيدة
لكن بوا�سطة التقنية اجلديدة والأجهزة احل�سا�سة �أمكن النفط ،وهذه االقدرة الإنتاجية حتددها الدرا�سة
تقدير هذه الكميات �إىل درجة كبرية من الدقة .فكميات الهند�سية ال�شاملة للحقل .والإنتاج على �أ�س�س هند�سية
النفط املوجودة يف �أي حقل تقدر بطريقتني ،الأوىل ميكن حقل النفط من �إنتاج كميات كبرية من النفط قد
بالتقدير احلجمي التقريبي للمكمن والثانية بالتقدير ت�صل �إىل  %70مما يحتويه املكمن .لكن �إذا �أريد من
العلمي والذي يتوقع �أن يكون قريبا للحقيقة لدخول احلقل �إنتاج اكرب من طاقته الإنتاجية فان كميات كبرية

من النفط تنح�صر بني ال�صخور وال ميكن �إنتاجها
فترتك يف جوف الأر�ض ويفقدها الإن�سان �إىل الأبد.
وتفيد الدرا�سات الهند�سية ان احلقل اذا انتج ن�صف
ما يحويه من النفط يبد�أ �ضغط مكمنه بالتدهور وتقل
قدرته على االنتاج وتزداد كلفة انتاج الربميل من
نفطه .ولأنه ال تتوفر معلومات دقيقة عن �إنتاج العمالقة
يف العامل وال عن تدهور القوى التي تدفع النفط يف
هذه احلقول �إىل ال�سطح ،لذا ي�صعب التنب�ؤ عن متى
�ستن�ضب هذه العمالقة.
اخلامتة:
�إن اكت�شاف عمالق ا�سود يف �أي دولة يعني اكت�شاف
كنز يقدر مبليارات الدوالرات ومنبع للطاقة قد يلعب
دورا مهما يف م�ستقبل البلد ال�سيا�سي واالقت�صادي �إذا
ما حظي بح�سن التدبري الإداري والهند�سي .فالنفط
هو م�صدر الطاقة الأهم يف العامل وهو العمود الفقري
للحركة ال�صناعية ،ويوجد ما يقارب الثالثة �آالف
منتج ي�ستخدمها الإن�سان يدخل يف �صناعتها النفط.
واال�ستهالك العاملي للنفط يف ازدياد م�ستمر �إذ يتوقع
�أن ي�ستهلك الإن�سان يف عام 2020م �أكرث من  121مليون
برميل يوميا.
هذا يقت�ضي من الإن�سان �شكر املنعم واحلفاظ على
هذه النعمة .فلوال وجود هذه العمالقة ال�سود ملا ا�ستطاع
الإن�سان �أن ي�ستهلك هذا الكم الهائل من النفط لتي�سري
�ش�ؤون حياته ،ولوال وجود هذه العمالقة لأ�صبح ال�سفر
بالطائرة يكلف مبالغ كبرية ال ي�ستطيع �أن يدفعها �إال
الأثرياء القالئل يف العامل.
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مبادئ اإلسعافات األولية الجزء 3/2
الفح�ص والت�شخي�ص:
بعد القيام بعملية الإ�سعاف ح�سب الأولويات يجري امل�سعف فح�ص ًا كام ًال للم�صاب
وي�شخ�ص حالته ،وهذا يتطلب �أن ي�أخذ امل�سعف بعني االعتبار و�صف وقائع احلادث
والأعرا�ض والعالمات ومدى اال�ستجابة.
 كيفية �إجراء الفح�ص:يجب �إجراء فح�ص عام للم�صاب ،وذلك الكت�شاف �أي تهديد حمتمل احلدوث حلياته
�سواء كان امل�صاب واعي ًا �أم فاقد ًا للوعي .فعندما يقوم امل�سعف بفح�ص امل�صاب يجب
عليه �إتباع ما يلي:
ً
 عدم حتريك امل�صاب كثريا حتا�شيا لتفاقم الإ�صابة. الفح�ص بدء ًا من الر�أ�س وانتهاء بالقدمني. ا�ستعمال كل احلوا�س :النظر ،وال�سمع ،و اللم�س ،وال�شم. املقارنة دائم ًا بني جانبي ج�سم امل�صاب ،لأن ذلك ي�سهل البحث عن �أي تورم �أو ت�شوهيحتاج �إىل �إ�سعاف �أويل.
ويتطلب �إجراء الفح�ص ما يلي:
 -1فح�ص الر�أ�س:يت�ضمن فح�ص الر�أ�س ما يلي:
فح�ص الفم:
 يجب التحقق من التنف�س �أخذ ًا بعني االعتبار� ،سرعته وعمقه وطبيعته� ،إذا كان �سهالً�أو �صعب ًا �أو م�صحوب ًا ب�صوت �أو هادئ ًا كما يالحظ وجود �أية �إفرازات �أو رائحة تخرج
من الفم.
 فح�ص داخل الفم والت�أكد من عدم وجود مواد غريبة قد ت�سبب االختناق :كالقيء�أو الدم �أو الطعام �أو الأ�سنان املحطمة �أو اال�صطناعية.
 فح�ص الأ�سنان للت�أكد من عدم حدوث خلع لإحداها و�إذا كانت ا�صطناعية وجب�إزالتها من الفم.
 فح�ص ال�شفتني والبحث عن عالمات للحروق �أو تغري لون ال�شفتني الذي قد يدل علىت�سمم من املواد الكاوية �أو يدل على االختناق.

ندي �أو يعرق بغزارة.
 -2فح�ص الأذن:
تُفح�ص الأذنان للت�أكد من �أية �أج�سام غريبة �أو بقايا دم �أو �سائل �شفاف مت�سرب
من اجلمجمة ،الذي قد يدل على ك�سر فيها .ويتكلم امل�سعف يف �أذن امل�صاب الختبار
�سمعه.
 -3فح�ص اجلمجمة:
مير ّر امل�سعف يده بلطف فوق فروة ر�أ�س امل�صاب بحث ًا عن �أي نزف �أو تورم �أو �أي �أثر
يدل على وجود ك�سر.
 -4فح�ص ال�صدر:
يفح�ص امل�سعف �أ�ضالع ال�صدر للت�أكد من ا�ستواء و�ضع حركة الأ�ضالع يف �أثناء
التنف�س ويالحظ عدم وجود �أي جرح ميت�ص الهواء ،ثم يفت�ش يف الأ�ضالع عن �أي بروز
�أو انخفا�ض ميكن �أن يدل على وجود ك�سر كما يتح�س�س عظم الق�ص �أي�ض ًا.
 -5فح�ص الرتقوة:
يفح�ص امل�سعف الرتقوتني ويفت�ش عن عدم االنتظام فيهما ويفح�ص الكتفني للبحث
عن عالمات ت�شوه فيهما .ويتح�س�س احلو�ض من اجلانبني بعناية ويبحث عن عدم وجود
ك�سر كما يالحظ �أية عالمة تدل على �سل�س يف البول �أو الرباز.
 -6فح�ص الطرفني العلويني:
يفح�ص امل�سعف عظام الع�ضدين ،ثم عظام ال�ساعدين والر�سغني واليدين والأ�صابع
ويفت�ش بعناية عن وجود �أي ت�شوه يف ال�شكل �أو تورم يدل على ك�سور .ويفت�ش يف
ال�ساعدين عما �إذا كان امل�صاب يلب�س �سوارا طبي ًا تخدير ًا لإ�صابته بداء ال�سكري �أو
يحمل عالمات حقن قد تدل على �إدمان على املخدرات.

 -7فح�ص الطرفني ال�سفليني:
فح�ص العينني:
يتم ذلك بفح�ص حدقتي العينني وحتديد ما �إذا كانتا مت�سعتني �أو �ضيقتني ،وهل يفح�ص امل�سعف الوركني والفخذين والر�ضفتني وعظم الركبتني) وعظمتي كل �ساق
هناك فرق بني احلدقة الي�سرى واحلدقة اليمنى واختبار مدى تفاعلهما مع ال�ضوء �أو والكاحلني والقدمني و�أ�صابعهما بطريقة فح�ص الذارعني نف�سها.
اللم�س ،وهل يوجد �أي تغيري يف بيا�ض العني كالنزيف مث ًال.
ثالث ًا :العوامل امل�ساعدة على الت�شخي�ص:
فح�ص الأنف:
الأمرا�ض التي ي�شعر بها امل�صاب عند �س�ؤاله املالحظة بالنظر املالحظة باللم�س املالحظة بال�شم املالحظة بال�سمع
فح�ص الأنف والت�أكد من �سالمة عظامه ومالحظة �أي �سائل �شفاف �أو ورم �أو من
النف�س
النف�س
الرطوبة
التنف�س
الأمل
الأنني
االحرتاق
احلرارة
نوع وكمية النزف
فقدان احلركات الطبيعية
االثنني مع ًا قد يت�سرب من اجلمجمة.
القرقعة العظمية
الغاز الكحول
النب�ض
اجلروح
فقدان الإح�سا�س
 -1فح�ص الوجه:
ً
ينظر امل�سعف �إىل لون وجه امل�صاب ،فقد يكون م�صف ّرا �أو �شديد االحمرار ورمبا كان
مائ ًال �إىل الزرقة �إذا كان التنف�س مت�أثر ًا بالإ�صابة .ويف الوقت نف�سه يتح�س�س امل�سعف
حرارة وجه امل�صاب هل هو �ساخن �أو بارد مع مالحظة حالة اجللد هل هو جاف �أو
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الربودة
احلرارة
العط�ش
الغثيان
ال�ضعف
فقدان الذاكرة
الإغماء
الدوار
فقدان الوعي امل�ؤقت
الإح�سا�س بك�سر العظم

الأج�سام الغريبة
لون الوجه
التورم
ت�شوه ال�شكل
الكدمات
ال�سل�س
الأفعال الال�إرادية
اال�ستجابة للم�س
القيء
�آثار الإبر

التورم
(االنتفاخ)
ت�شوه ال�شكل
عدم االنتظام الت�أمل
باللم�س

معلومات عن دواء

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

وقائع احلادث:
يعتمد الت�شخي�ص على معلومات ت�ؤخذ من الظروف
املحيطة ومن امل�صاب نف�سه ،ومن املارة :فت�سجيل
وقائع احلادث .ي�ؤدي �س�ؤال امل�صاب عن الأعرا�ض
وفح�صه للبحث عن العالمات �إىل الت�شخي�ص الدقيق.
واجلدول(  ) 1يبني عنا�صر الت�شخي�ص.
العالمات اخلارجية:
ً
�إذا كان امل�صاب فاقدا وعيه يفت�ش امل�سعف جيوبه
وحقيبة يده �أو حمفة �أوراقه للبحث عن �أي �شيء
ي�ساعد على فهم و�ضعه ال�صحي .فبطاقات مواعيد
امل�ست�شفى �أو العيادات �أو بطاقات املعلومات قد تك�شف
�أنه م�صاب بال�سكري �أو �أي مر�ض �آخر� ،أو �أنه يتعر�ض
لنوبات �صرعية .كما �أن العثور على قطع ال�سكر �أو
اجللوكوز يدل على �أنه يعاين من داء ال�سكري.
فثمة العديد من و�سائل التحذيرات الطبية يحملها
الأ�شخا�ص الذين لديهم م�شكلة طبية ،وتكون ب�شكل
ميدالية �أو �سوار تو�ضع يف الر�سغ �أو حول العنق �أو يف
�سل�سلة املفاتيح وحتتوي على ق�صا�صة ورق ت�صف حالة
املري�ض.
لهذا يجري البحث عنها وحتميلها �إىل ال�شرطة �أو
رجال الإ�سعاف لأنها تفيد يف التعرف على حالة
امل�صاب ال�صحية وت�سرع يف عالجه.

وهو من �أكرث الأدوية انت�شار ًا ملر�ضى الربو
فيز
يخفف تقل�ص ع�ضالت الق�صبات املل�ساء بت َْح ِ
الت البيتا.2ي�ستعمل يف عالج الربو احلا ّد
ُم�ستق ِب ِ
ولتخفيف الأعرا�ض �أثناء املعاجل ِة املداومة للربو.
من التمارينَ .يعتربا�ستعماله
وحماية �ض ّد الربو املحدث ِ
مفرد ال�سرتخاء الق�صبات غري كايف لل�سيطرة على
الربو ويف معاجلة املداومة.يجب ان يكون جهاز
اال�ستن�شاق احادي اجلرعة مع املري�ض الذي ي�ستخدمه
با�ستمرار ال�ستعماله عند احلاجة.
الأ�سماء التجاريه للدواء.
�شراب بيوتالني ،ازماديل �شراب� ،أقرا�ص بيوتالني،
حملول ا�ستن�شاق بيوتالني ،ا�سثالني ،نيوفينتل �شراب
اال�ستعماالت:
ي�ستعمل يف الربو احلادّ ،تخفيف الأعرا�ض �أثناء
من
املعاجل ِة املداومة للربو ،حماية �ض ّد الربو املحدث ِ
التمارينَ .
ا�ستعماله مفرد ال�سرتخاء الق�صبات يعترب غري كايف
لل�سيطرة على الربو ويف معاجلة املداومة.
االحتياطات
ا ِال�ضطرابات القلبية الوعائية (تَت�ض ّمنُ ارتفاع �ضغط
الدم ،عجز قلب ,مر�ض نق�ص تروية القلب) :خطر
َ
أثريات اجلانبية القلبية الوعائي ِة.
الت� ِ
فرط الدرقية.
مر�ض ال�س ّكري :خطر ارتفاع ال�سكر.
كبار ال�سن :يف البداية اجلرعة العادية للبالغني ثم
تُنز ُ
ّيل اجلرع ًة ب�شكل تدريجي �,أو زيادتها �إذا كان
هناك حاجة.
احلمل :امن لال�ستعمال عن طريق اال�ستن�شاق.
ال�صدر :ي�ستخدم بحذر حيث يفرز يف
الر�ضاعة من ّ
حليب الأم.
الأعرا�ض اجلانبية:
أثريات اجلانبية على اجلرع ِة
تَعتم ُد احلال ُة َّ
و�شد ُة الت� ِ
اال�ستعمال.
وطري ِقة
ِ
الأعرا�ض ال�شائعة :رجفان يف الأطراف ،خفقان،
�صداع.
ّ
نادرا :زيادة ال�سكر (جرعة عالية) ،تَت�شن ُج ع�ضلي,
أطفال� ،أرق ،تقل�ص يف الق�صبات
هيجان يف ال ِ
املتناق�ض ،تفاعل ارجي الذي َيت�ض ّمنُ تورم واحمرار,
نق�ص الكال�سيوم الذي َق ْد َي ْح ُ
دث �أثناء ا�ستخدام
اجلرعات العالية ِمنْ م�شابهات بيتا 2-و َق ْد ُي�سوء

الطبية

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي �أبو ال�سعود

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

السالبيوتامول

Salbutamol
با�ستعمال الكورتيكو�سرت�ؤيد والثيوفلني ،واملدرات التي
ال توفر البوتا�سيوم. .
اجلرعات وطرق اال�ستعمال الفموي:
�ألأطفال � ٦-٢سنة ٠.٢- ٠.١:مغ /كيلوغرام لكل
جرعة  ٣مرات يوميا ،اجلرعة اليومية الق�صوى  ١٢مغ
�ألأطفال � ١٢-٦سنة ٢ :مغ  ٤ -٣مرات يوميا ، ،اجلرعة
اليومية الق�صوى  ٢٤مغ
البالغني و الأطفال > � ١٢سنة  4-2 :مغ يوميا 4-٣
مرات يوميا  ،اجلرعة اليومية الق�صوى  ٣٢مغ.
اال�ستن�شاق من البخاخ �أحادي اجلرعة ٩٠ (:
ميكروغرام  /ا�ستن�شاقه)
الأطفال < = � ٤سنوات  ٢-١ :ا�ستن�شاقه كل  ٦ -٤وقت
احلاجة ،للوقاية من الربو املحدث من التمارين
 ٢-١ا�ستن�شاقة قبل  ٥دقائق من التمرين.
الأطفال > � ٥سنوات و البالغون  ٢ :ا�ستن�شاقه كل
� ٦-٤ساعات ح�سب احلاجة .الوقاية من الربو املحدث
من التمارين  ٢ :ا�ستن�شاقه خالل  ٣٠ -٥دقيقة قبل
التمرين
َ
إ�ستن�شاق يف � 24ساع ِة.
احلد الأعلى للجرعة � 12
يف حالة نوبة الربو احلادة :
 ٨-٤ا�ستن�شاقة كل  ٢٠دقيقة حلد  ٣جرعات  ،ثم كل
� ٤ – ١ساعة ح�سب احلاجة.
حم ّ
لول الرذاذة يخفف مع حملول ملحي نظامي.
َ
ي�ضاف اليه يف بع�ض الأحيان ابروتروبيوم �إذا ا�ستقرت
حالة املري�ض عند ا�ستخدام كل واحد منهم منفردا.
�أخ ْرب طبي َب َك ب�أ�سرع ما ميكن �إذا احتجت ال�ستعمال
جرعات عالية من هذا الدواء �أك ِرث ِمنْ ا َمل ْو ُ�صوف ِة
ي�ستن�شقَ م�شابهات بيتا� 2-أو َال ال�سرتخاء
الق�صبات يف الربو احلا ِدّ.
يجب �أن يكون جهاز اال�ستن�شاق
�أحادي اجلرعة مع املري�ض الذي
ي�ستخدمه با�ستمرار ال�ستخدامه
عند احلاجة.
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ل �إبداعي

�إعداد  :فرا�س �أحمد �أبو ال�سعود

�سيمفونية ال�ضوء
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للتوا�صل مع ال�صفحة firas@alkhat.net

ال تعرتف املوهبة بحدود
عمرية وهذا ما �أكده معر�ض
امل�صور ال�صغري الذي جاء
�ضمن معر�ض هم�سات �ضوئية
اخلام�س يف مهرجان خريية
القطيف التا�سع ع�شر حني
�أعلن �أربعة ع�شر طفال عن
مولد مبدعني جدد يف عامل
الكامريا .املعر�ض كان فكرة
الأخت زينب �أ�صفري من جماعة
هم�سات �ضوئية وحقق املعر�ض
جناحا كبريا جعل من وجود
ن�سخ قادمة منه �أمر ًا م�ؤكد ًا.
نعر�ض لكم هنا اعمال ه�ؤالء
املبدعني القادمني ونتمنى لهم
التوفيق.

وفاء علي نا�صر الرهني (� 14سنة)

عبداهلل القطان (� 8سنوات)

عبداهلل نزار �آل �سليمان (� 10سنوات)
ايثار ا�صفري(� 10سنوات)

فاطمة عبا�س اخلمي�س (� 9سنوات)

جود با�سم ابوال�سعود (� 9سنوات)
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فاطمة املحمود (� 11سنة)

مرت�ضى حممد املادح (� 15سنة)

�سيمفونية ال�ضوء

هادي حممد الزاير(� 14سنة)

هبه �أني�س �آل دهيم (� 8سنوات)
كوثر عبداهلل �آل احمد (� 12سنة)

منار ح�سني �آل جواد (� 12سنة)
زينب عبدالعزيز الزاير (� 12سنة)

عبداهلل القطان (� 8سنوات)

مالحظة :يرجى عدم ا�ستخدام �أي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون الرجوع ال�صحابها حيث انهم �سمحوا با�ستخدامها �ضمن هذا املو�ضوع فقط
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ت�ستقبل املجلة �أخباركم ال�سعيدة على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

زواج
احتفلت �أ�سرتا الناجي والأقزم بزفاف ال�شاب حممد ح�سن عبداهلل
الناجي من كرمية عبدالعزيز الأقزم �ألف مربوك وبالرفاء والبنني.

�أ�سرة ال�سنان حتتفل بزواج جنلها علي من�صور ال�سنان
�ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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جمال البيات
يحتفل بزواج ابنته
احتفلت �أ�سرة البيات بزواج جنلها ال�شاب
�أحمد منري علوان البيات
من كرمية رجل الأعمال املعروف
الأ�ستاذ جمال عبداهلل �أحمد البيات
�أقيم حفل الزواج يف فندق موفمبك
اخلرب وح�ضره نخبة من رجال الأعمال
و�شخ�صيات حمافظة القطيف واملنطقة
ال�شرقية و�أقيم املولد ال�شريف
يف ح�سينية البيات .

�ألف مربوك وبالرفاء والبنني.

احتفلت �أ�سرة الفا�ضل بزواج جنلها علي عبداهلل الفا�ضل .
�ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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مقال

العمل الخيري والمجتمع  ..رؤية تنموية
حدثني قبل �أيام �أحد املهتمني ب�ش�ؤون العمل
اخلريي يف وطننا العزيز  ،ودار حديثه حول
هموم العمل اخلريي و�آفاقه العديدة و�أدواره
الإن�سانية و�آثاره احل�ضارية  ،وم�سئوليات
الأطراف املختلفة يف دعم وتنمية العمل
اخلريي يف الوطن .
بقلم  :حممد حمفوظ
ومما لفت نظري يف حديث هذه ال�شخ�صية
 ،تركيزه على م�س�ألة �أ�سا�سية يف هموم العمل
اخلريي  ،وهي وجود فجوة متفاوتة االت�ساع
والت�أثري بني م�ؤ�س�سات العمل اخلريي واملجتمع  ،وت�أخذ هذه الفجوة �صورا و�أ�شكاال عديدة .
فهناك �شكل وم�ستوى التفاعل والدعم والإ�سناد مل�شروعات العمل اخلريي و�ضعف الن�شاط
الإعالمي لهذه الأن�شطة التي ت�صل �إىل م�ستويات اجتماعية خمتلفة  ،وغياب الثقافة التي
حتفز النا�س ب�شكل دائم على امل�شاركة الفعالة يف �أن�شطة امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية .
ويبدو يل �أن من امل�شكالت الأ�سا�سية التي تواجه العمل اخلريي يف جمتمعاتنا هي هذه
الفجوة التي حتول ب�شكل �أو ب�آخر دون تطور م�ستوى التفاعل االجتماعي مع هذه امل�ؤ�س�سات
اخلريية  ،وجتعل من اجلهة املقابلة م�ستوى فعل هذه امل�ؤ�س�سات حمدودا .
لذلك ف�إن ال�س�ؤال الذي يربز يف هذا املجال هو  :كيف نردم الفجوة بني املجتمع وم�ؤ�س�سات
العمل اخلريي ؟
ن�شر ثقافة العمل التطوعي واخلريي :
من الطبيعي القول �أن للأن�شطة اخلريية خلفية ثقافية ودينية  ،وهي التي ت�ؤ�س�س للكثري
من احلوافــز والعوامل التي تدفع النا�س للم�شاركة والدعم مع م�ؤ�س�سات العمل اخلريي.
لذلك من ال�ضروري العناية بالبعد الثقايف للعمل اخلريي  ،وال�سعي امل�ؤ�س�سي �إىل �إ�شاعة
ثقافة الت�ضامن والتكافل االجتماعي  ،وحتفز على العمل التطوعي واخلريي  .لأن هذه
الثقافة هي الوعاء احلقيقي الذي ي�ساهم يف احت�ضان الكفاءات االجتماعية وتوجيهها
�صوب هذه الأن�شطة الإن�سانية  .وت�ساهم هذه الثقافة �أي�ضا يف خلق �أجيال اجتماعية
جديدة مهتمة باحلقل اخلريي والتطوعي يف املجتمع  ،تعتقد ب�أهمية هذه امل�ؤ�س�سات
و�أدوارها ووظائفها  ،وت�شرتك بجهدها و�إمكاناتها يف تطوير هذا احلقل الهام يف وطننا
العزيز .
ولهذا نرى �أنه حتى املجتمعات املادية واملتقدمة  ،ت�سعى نحو تفعيل خمزونها الثقايف
وتوجيهه نحو العمل اخلريي  .لهذا جند يف الواليات املتحدة الأمريكية اليوم ()320000
�ألف م�ؤ�س�سة خريية  ،بلغت ممتلكاتها عام 1989م �أكرث من  5ر 137مليار دوالر  ،وقدمت
من الأموال ذلك العام لعمل اخلري حوايل � 8آالف مليون دوالر  .وال�شعب الأمريكي ب�شكل
عام يف ذلك العام تربع بحوايل � 115ألف مليون دوالر  .وبهذا يت�ضح �أن معدل تربع
املواطن الأمريكي بلغ  500دوالر يف العام .
والدين الإ�سالمي احلنيف يحتوي على ثروة هائلة من القيم واملبادئ والرتاث التاريخي
املليء ب�صور التكافل والت�ضامن االجتماعيني  ،وت�شجيع الأن�شطة الإن�سانية واخلريية .
ومهمتنا تتج�سد يف �إعادة تدوير هذه الثقافة  ،و�إ�شاعة مبادئ التكافل االجتماعي  ،وبعث
النماذج التاريخية يف هذا املجال  .م�ؤ�س�سني من جميع هذه امل�سائل ثقافة اجتماعية
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جديدة  ،تعلي من �ش�أن العمل اخلريي  ،وحتفز النا�س جميعا للم�شاركة مب�ستويات متنوعة
يف دعم وتطوير العمل اخلريي .
وينبغي �أن نعرف �أنه حينما تنت�شر هذه الثقافة االجتماعية اجلديدة  ،ف�إن املجتمع
�سيقوم مببادرات خمتلفة  ،ويطور من �أدائه يف جمال تطوير وتفعيل حقل العمل اخلريي
والتطوعي يف البالد .
مراجعة الأولويات :
يبدو �أنه �آن الأوان � ،أن تقوم م�ؤ�س�سات العمل اخلريي املنت�شرة يف وطننا العزيز مبراجعة
�أولويات عملها ون�شاطها  ،لأن �سر جناح �أي عمل ومن�شط  ،هو اجتاهه الدائم �إىل
الأولويات والأهم يف �أعماله ون�شاطه .
واالهتمام بالأولويات هو �أحد العوامل الأ�سا�سية التي ت�ساهم يف تطوير تفاعل املجتمع مع
هذه امل�ؤ�س�سات .
والعمل اخلريي بكل م�ستوياته من الأعمال املحمودة  ،التي لها �آثارها احل�سنة والإيجابية
يف الدنيا والثواب واجلزاء الأوفى يف الآخرة .
ولكن متغريات العالقة بني هذه امل�ؤ�س�سات واملجتمع  ،تدفعنا �إىل القول ب�ضرورة �أن تراجع
هذه امل�ؤ�س�سات �أولوياتها  ،ويبد�أ االهتمام الفعلي واجلاد بالهام من الأمور وذات الأولوية
 ،وترفع عن كاهلها الأن�شطة والأعمال التي ال �أولوية لها .
ويف تقديرنا �أن حتديد الأولوية يتم وفق املعايري التالية :
 العناية بالأن�شطة والأعمال التي تن�سجم وعنوان العمل اخلريي االجتماعي  ،الذيت�شكلت من �أجله هذه الأن�شطة وامل�ؤ�س�سات .
 الإقبال على الأعمال واملنا�شط  ،التي يتفق اجلميع على �ضرورة العناية بها للحاجةالفائقة �إليها .
 العناية بنقاط ال�ضعف احلادة  ،واحللقات ال�ضعيفة يف املجتمع والتي تتطلب عنايةجادة وم�سئولة .
ح�ضور البعد التنموي :
لعل من التحديات الكربى  ،والتي حتتاج �إىل تفكري عميق  ،الإجابة عن �س�ؤال  :كيف
ت�شرتك امل�ؤ�س�سات والأن�شطة اخلريية والتطوعية يف م�شروعات التنمية ال�شاملة ؟
ويبدو �أن ردم الفجوة بني هذه امل�ؤ�س�سات واملجتمع مرتبط �إىل حد كبري بالإجابة ال�سليمة
عن هذا ال�س�ؤال .
لهذا ف�إن م�ؤ�س�سات العمل اخلريي  ،مطالبة بالتفكري العميق يف هذه امل�س�ألة  ،والعمل على
تكييف براجمها ون�شاطها مع متطلبات التنمية ال�شاملة .
ولعل من ال�ضروري يف هذا الإطار  ،الت�أكيد على �ضرورة �أن يتحول جزء من ن�شاط
هذه امل�ؤ�س�سات �إىل تقوية البنية التحتية للمجتمع  ،والعمل على منع حدوث الظواهر
االجتماعية التي ترعاها  ،والتفكري يف معاجلة هذه الظواهر من �أ�س�سها وجذورها ،
مبعنى املثل ال�صيني الذي يقول  ( :بدل �أن تعطي الفقري �سمكة  ،عل ّمه كيف ي�صطاد
ال�سمك ) .
والبد �أن ندرك �أن للتنمية ال�شاملة �أبعادا ثقافية و�إن�سانية  ،وعلى امل�ؤ�س�سات اخلريية �أن
ت�شرتك يف �إجناز هذا امل�شروع  .وهذا بطبيعة احلال يتطلب التخطيط والتفكري البعيد
والإرادة ال�صلبة والعمل املتوا�صل .

�آخر الكالم

يا ليلة العمر
�شعر املرحوم وجدي املحرو�س
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عـدل
ِّ
ِ
أف��ق
��س��ع��دوه إن غ���ام
فهــــم ُم
ٌ
ُ
ٍ
بـغار مـن النَّ ْظـــ
ك َّللـوا هـا َمه

�ح إبـــدا
أحكـم ْت
نسجه ق��ـ��رائ� ُ
َ
َ
ِ
الـحـر
إيـه يـا لـيل ًة بـهـا صـاغ ُة
ْ
ُ
فحديث ا ْلـــ
حدِّ ثـيـنـا عـن اهلـوى
عـنه

َ
ح��دي��ث

نديـ ٍم

أفتُصغـي

هلـ َينْمــــات

أذانِ���� ْه؟

َن ص���داه فعـاش فـي ألـحـانه؟
��ق��ـ��ات م��ـ��ن روح���ه ِ
وكيــانه
َد َف
ٌ
ـ� ِ
م���دار حنـانِه
��ه ،ففـي صحـبـه
ُ
ِ
ُ
شعـره وافتـنــانه
مضمـار
ـصدق
َ
َر أشـاعـوا السـرور فـي ِم ْهرجـانه
وأراق���ـ���وا مخ��ـ� َ�ر اإلخ��ـ��ا فـي ِدن��ان��ه
ـ� ُ
�ش بصـ ْف ِو الـوفـاء مـــن أخدانه

�اس فـــي أردان��ه
َس ُس�لا ًف��ا إن م��ـ� َ
ه��ـ��ام َو ْج����دً ا ف���ذاب فـي إخـوانه
الرضـا فـي ِجنـانه
و ُمعـيـدو روح ِّ
ـ��� ِم ،حي��ـ��ار اخلـيـال فـي إتقــانه

عٍ ،سقـاهـا اإلخ��ـ��ا ُء مـن حَ ْتنـانه
ِ
والفكر فـي عـنفـــوانه
ف ،تـنـا َد ْوا
ُ
ـحـب أشهى للنفس مـن كتـمـــانه
ِّ

حدِّ ثـيـنـا
ُّ
يلـتذ ُه ال َق ْلــ
ع��ذب الـمذاق
��و
ُ
َأ ْه� َ
أه��و أن���دَ ى مـن النسـيـم إذا اعتـ
ْ
ِ
الس ْمــ
أهو كـالـبـلـبـل
ْ
الطروب إىل َّ

ـ� َّ
ون��ـ��ور الربـيع فـي َر ْيعـانه
��ل،
ُ
ِ
الغنـا عـىل أفـنــانه
شجـي
ـ�� ِع
ُّ

ت��ت��م�لى ص���ف���اءه ال������روح ك��اجل��د

ول يف ب������رده ويف ج��ري��ان��ه

جت��ت��ل��ي��ه ال��ع��ي��ون أهب���ى م���ن ال��ب��د

أم ع���ذاب���ا ي����رى وب��ي�ن م��آس��ي��ـ

ح��دث��ي��ن��ا ي��ا ل��ي��ل��ة ال��ع��م��ر واح��ك��ي

ْ����س����ه إىل ن��دم��ـ��ان��ه
ش������دَّ ه أن ُ
�ب ،فـيـهفـو إلـيـه فـي خـفقــانه
ـ� ُ

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

ر وأس���ن���ا يف ال���دج���ن م���ن ملعانه

امل���ح���ب يف أح���زان���ه
ـ���ه ي��ق��ي��م
ُّ

ع��ن ش���ؤون اهل���وى وع���ن أشجانه

ح��دث��ي��ن��ا وق���د اخ����ال ح��دي��ث ال��ـ

ـ��ي��ل م��س��ت��ع��ص��ي��ا ع�ل�ى ت��رمج��ان��ه

اهل����وى ل���و ع��ل��م��ت أل��ط��ف معنى

م���ن إح���اط���ات ب����دره واف��ت��ن��ان��ه

ف��ت��ن��اه��ى خل���اط���ري ه��ات��ف ال��ش��ـ

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

ـ��ع��ر م��ب��ي��ن��ا وال���ص���دق يف تبيانه
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مكتب�آفاقالتم ّيزالعقاري
�أرقـى مـن يعـتـنـي بـكـم

بيع � -شراء  -ت�أجري الأرا�ضي
العقارات  -املزارع � -إدارة الأمالك
�إنعم باجلوار
يف رحاب �أقد�س الديار
مكة املكرمة  /خميم
خمطط
احلرم املكي ال�شريف
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واحد ) � 35ألف ريال
 البطن ( �شارعبا�سم امل�شرتي مبا�شرة
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جوال 0555391777
هاتف  - 8511777تيلفاك�س 8512777
�ص ب  881القطيف 31911
�شارع اجلزيرة
املنطقة ال�شرقية  -اململكة العربية ال�سعودية
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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.

دائم ًا اجلديد يف الأ�سواق
جودة الب�ضائع ومناف�سة الأ�سعار

 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 :
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مكتب املهند�س جا�سم �آل قواحمد
لال�ست�شارات الهند�سية وامل�ساحية
 تنزيل كافة اخلدمات على الطبيعة ( غرف كهرباء-م�شاريع التخطيط وتطوير البنية التحتية
 �إن�شاء ور�صد نقاط م�ساحية مرجعية با�ستخدام �أحدث �شبكة املياه وال�صرف ال�صحي � -شبكات الإنارةوالكهرباء والهاتف).
�أجهزة نظام حتديد املكان العاملي ( . ) G.P.S
 �إعداد املخطط التبتريي يو�ضح �أطوال وم�ساحات �إعداد الرفوعات امل�ساحية للملكيات.القطع ال�سكنية واخلدمات وتنزيل املخطط التبتريي
 �إعداد املخططات الطبوغرافية.على الطبيعة.
�إعداد امليزانية ال�شبكية للأرا�ضي . تخطيط الأرا�ضي ( تق�سيم الأر�ض �إىل بلوكات وقطع  -ت�صميم خمطط �إنارة ال�شوارع وتطبيقه على الطبيعة. ت�صميم �شبكات املياه وال�صرف ال�صحي .�سكنية .
 حتديد نوعية اال�ستخدام ح�سب الن�سب التخطيطية  - .ت�صميم �شبكات م�صارف مياه الأمطار للمخططات. ت�صميم ال�سوائد احلجرية ل�شواطئ البحار. حتديد قطع الأرا�ضي ال�سكنية على الطبيعة. ت�صميم �شبكات الري والب�ستنة بال�شوارع وامل�سطحات ح�ساب كميات القطع والردم. ت�صميم منا�سيب ال�شوارع وحتديد النقاط املرجعية اخل�ضراء. الإ�شراف الكامل على �أعمال تطوير وتنمية املخططات.على الطبيعة.
 -تنزيل حماور ال�شوارع على الطبيعة.

�شركا�ؤنا يف اال�ست�شارات الهند�سية
�أمريكا �-سنغافورة  -ماليزيا

�أعمال امل�ساحة البحرية
امل�ساحة البحرية تتعامل مع امل�سطحات املائية وال�شواطئ
وطبوغرافية �صطح البحر وتت�ضمن �أعمال املكتب يف هذا
النطاق الآتي :
نطاق الأعمال :
 حتديد �أعماق مياه البحار. قيا�س املد واجلزر على �شواطئ البحار . حتديد امللكيات الواقعة على ال�شواطئ . �أعمال و�إعداد امليازانيات ال�شبكية ل�شواطئ البحار . ت�صميم ال�سوائد البحرية ل�شواطئ البحار والإ�شرافعليها.
 ح�ساب كميات التجريف داخل البحار ( . ) Dredging -الإ�شراف على �أعمال تطوير �شواطئ البحار.

لقد حر�صنا كل احلر�ص على بناء هيكل
�إداري وفني من املوظفني املهرة ذوي اخلربة
والكفاءة العالية ميتلك �أحدث الأجهزة
التقنية يف هند�سة امل�ساحة.

�أعلى �سارية علم التوحيد يف العامل

مبنى �إداري
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م�ست�شفى

خمطط

email: gec_dammam12@yahoo.com

خمطط

