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Email: alkhatmag@yahoo.com
رئي�س التحرير

ف ؤ�اد ن�صراهلل

عبد العزيز بن �سعود البابطني
من �س�ؤال ال�شعر �إىل ف�ضاءات الرتجمة

مثقف ينظر دائما �إىل امل�ستقبل ،رغم أ�ن عدته ال�شعر ،وعتاده املخيلة ،وجيو�شه
الق�صائد .مل يكن ليقنع ب�إنتاج الن�ص ال�شعري و�إ�صدار ديوان أ�و عقد ندوة أ�و ح�ضور
م ؤ�متر بل �شعر أ�ن ثمة مهمة ج�سيمة أ�لقيت على عاتقه كعا�شق للرتاث ال�شعري
العربي الر�صني  ،فكان �إجنازه الكبري ب�إن�شاء م ؤ��س�سة البابطني  ،ذات الل�سان
العربي والثوب امل�شرقي  ،والتوجه ا إلن�ساين .
آ
حني تقابله وجها لوجه ت�شعر بب�ساطه وعمقه يف �ن� .إنه ال يتوقف عند حد من
النجاح بل ينتقل من جناح �إىل النجاح فب�صريته مليئة دائما بال�سهام امل�صوبة نحو
أ�هدافها البعيدة والقريبة .وكل هدف ي�سعي لتحقيقه بخربته واعتماده على روح
العمل �ضمن فريق متكامل.
�إنه ال�شاعر واملثقف الكويتي عبدالعزيز �سعود البابطني  ،الذي طبقت �شهرته
ا آلفاق ،وبات جمرد ذكره ي�ستدعي على الفور م�شروعا عربيا من طراز رفيع هو
أ
ال�شعروالدب والنقد والتوا�صل المع
�إحياء الرتاث وتكرمي املبدعني يف جماالت
القافات العاملية وامل�ساهمة الفاعلة يف حركة الرتجمة  ،وغريها من م�شروعات
تقتحم ا آلفاق بقوة وفهم وثبات .
قلب ال�شاعر قبل أ�ي �شيء �آخر جعله يتجه �إىل �إن�شاء م�شروع الرتجمة فهو يعد
اجل�سر القوي  ،الذي يعرب عقبات الزمان واملكان واللغة  ،وهو ب�شكل ما قوة دفع
حقيقية تلغي امل�سافة بني املجتمع العربي واملجتمعات التي حققت متيزا يف علومها
الع�صرية وخا�صة فيما يخ�ص التكنولوجيا  ،وهذا ما ي�صبح معه فتح �آفاق جديدة
للتوا�صل ا إلن�ساين أ�مرا ممكنا  ،وهو ما نحتاجه ملوا�صلة ال�صعود الدائم على �سلم
التقدم .
تنه�ض م ؤ��س�سة البابطني ب�صورة رئي�سية على مهمة �إثراء حركة ال�شعر العربي ونقده
وت�شجيع التوا�صل بني ال�شعراء واملهتمني بال�شعر العربي وتوثيق الروابط بينهم من
خالل عدة حماور  ،من بينها � :إقامة م�سابقة عامة يف ال�شعر العربي ويف نقده
مرة واحدة كل �سنتني �ضمن دورات امل ؤ��س�سة ،وتكرمي املبدعني يف هذه املجاالت،
و�إ�صدار �سل�سلة «معاجم البابطني» ل�شعراء العربية املعا�صرين والراحلني  ،و �إ�صدار
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مطبوعات عن �شعراء دورات امل ؤ��س�سة بالتزامن وقد �شمل االهتمام أ�ي�ضا �إ�ضافة مهمة
 ،وهي �إن�شاء مركز للرتجمة .
ؤ
أ�ما فيما يخ�ص ق�ضية ال�شعر فم�سابقاته تطرحها م��س�سة البابطني يف �إعالن عام
ين�شر يف كربيات ال�صحف العربية ،وهي �إحدى أ�هم الو�سائل لتحقيق أالهداف التي
أ�ن�شئت من أ�جلها امل ؤ��س�سة التي بد أ�ت أ� اً
�صل باجلائزة ..حيث وزعت اجلوائز على
الفائزين بها ألول مرة يف مايو من عام  1991وكانت �سنوية و�صارت متنح مرة واحدة
كل �سنتني.
للبداع يف جمال ال�شعر :قيمتها (خم�سون
التكرميية
اجلائزة
منها:
،
فروع
ت�شمل عدة
إ
أ�لف دوالر) ،ومتنح لواحد من ال�شعراء العرب الذين أ��سهموا ب�إبداعهم يف �إثراء حركة
ال�شعر العربي من خالل عطاء �شعري متميز ،وهي جائزة تكرميية .
جائزة ا إلبداع يف جمال نقد ال�شعر :وقيمتها ( أ�ربعون أ�لف دوالر) ومتنح لواحد من نقاد
ال�شعر ودار�سيه ممن بذلوا جهودًا متميزة يف حتليل الن�صو�ص ال�شعرية و�شرحها ،أ�و
درا�سة ظاهرة فنية �شعرية حمددة وفق منهج يقوم على أ��س�س علمية.
جائزة أ�ف�ضل ديوان �شعر :وقيمتها (ع�شرون أ�لف دوالر) ،ومتنح ل�صاحب أ�ف�ضل ديوان
�شعر �صدر خالل خم�س �سنوات تنتهي بتاريخ  13من أ�كتوبر من العام ال�سابق على
توزيع اجلائزة.
أ
آ
جائزة أ�ف�ضل ق�صيدة :وقيمتها (ع�شرة �الف دوالر ) ،ومتنح ل�صاحب �ف�ضل ق�صيدة
من�شورة للمرة أالوىل يف �إحدى املجالت أالدبية أ�و ال�صحف أ�و الدواوين ال�شعرية أ�و يف
كتاب م�ستقل .
الرعاية أالمريية التي حظيت بها هذه امل ؤ��س�سة خدمة للثقافة والقيم وا إلبداع ،أ��سهمت
بال جدال يف فتح نوافذ احلوار بني الثقافات ،والعودة �إىل اجلهود املو�سوعية العربية
يف �إ�صدار املعجم الذي يعد حد ًثا فريدً ا ؛ فامل ؤ��س�سة تخدم الثقافة العربية �إميا ًنا
منها ب أ�نها أال�صل واملالذ ،و أ�ن الكويت فتحت أ�بوابها لرياح النه�ضة العربية لت�ستقبل
العلماء وامل�صلحني� ،شعراء ومفكرين وم ؤ�لفني و أ�دباء ،وت�ستعني بهم يف حتديث التعليم
وبناء ا إلدارة احلديثة يف م ؤ��س�ساتها و�إن�شاء املكتبات العامة يف ربوعها لتعمر أ��سواقها
با إلنتاج أالدبي والثقايف مما تنتجه املطابع يف البالد العربية من خمتلف الكتب
واملجالت واجلرائد.
�إنه دور ظل يتطور عرب دوراتها املتعاقبة يف ن�شر الثقافة العربية ،وتو�سيع أ�طر االهتمام
بها من خالل االحتكاك والتفاعل مع الثقافات أالخرى ،لكي ت�سهم يف تقريب الثقافة
العربية ل�شعوب العامل ،ولكي تفتح نوافذ حوار الثقافات  ،رغبة يف ت�صاحلها.
لكننا هنا �سنتوقف طويال أ�مام �إجناز كبري للم ؤ��س�سة يتمثل يف مركز البابطني للرتجمة
 ،فق�ضية الرتجمة ت�ستحق منا دعما ال نهائيا .فهي بوابتنا للعبور �إىل العامل املتقدم
تكنولوجيا وتقنيا  .البابطني يرى أ�ن التاريخ الثقايف العام واخلا�ص ت�شري �إىل ذلك ،
فقد و�صلت احل�ضارة العربية �إىل ذرى نه�ضتها خالل حركة ن�شطة يف الرتجمة حتى
من قبل أ�ن ين�شئ امل أ�مون « مدر�سة احلكمة « يف بغداد .
�إن هذه احلركة التي بد أ�ت يف الع�صر أالموي  ،واكبت حركة الفتوح ا إل�سالمية التي
أ��سهمت يف االنفتاح على مرياث العامل القدمي  ،ال�سيما بعد أ�ن أ�درك العرب أ�نهم ورثوا
احل�ضارات ال�سابقة لهم  ،وعليهم تطويرها أ
للف�ضل .
ال تتقدم ثقافة ما بوراثة ثقافات أ�خرى دون �إ�ضافة يف املنتج احل�ضاري  ،لذلك ميكن
اعتبار احل�ضارة العربية قد أ��سهمت �إ�سهاما بالغا يف دفع عجلة احل�ضارة ا إلن�سانية
عرب هذا التفاعل احلي  ،والتوا�صل القوي الذي مل تعرف له الب�شرية من قبل.
فقد متكنت من ح�شد كل ما لديها من علوم يف املعارف املتقدمة مثل الطب والفلك
والكيمياء أ
والحياء والفيزياء ،ثم �سعت كي تن�شر تلك احلزمة من املعارف بتوجه
�إ�سالمي يف كل أ�رجاء أالر�ض من خالل التجار ،واجلنود ،وطالب العلم ،والدعاة.

يرى البابطني من خالل قراءاته املتعمقة أ�ن العرب أ�فادوا من علوم احل�ضارات ال�سابقة
 ،وبد أ�وا من حيث انتهت تلك احل�ضارات  .فكل امل ؤ�رخني �سجلوا أ�ن النه�ضة أالوربية قد
بد أ�ت من حيث انتهت احل�ضارة العربية  ،حيث انقطع اخلط العقالين الداعم لفكرة
االجتهاد واالبتداع  ،فانطلقت أ�وربا يف حني وقف العرب .
ال �شك أ�ن البداية متثلت يف ترجمة ابن �سينا وابن ر�شد  ،حيث �إر�ساء التقاليد العقالنية
التي ت�شكلت عرب أ�نظمة العلم احلديث كي يحقق تطوره املذهل .
والدار�س مل�شروع ( مركز البابطني للرتجمة ) يجد أ�نه قد أ��س�س على خطوات علمية
وعملية للت�سريع بالنهو�ض احل�ضاري للعرب  ،ال�سيما يف ظل ما يتنازعهم من تغيريات
حا�سمة لتت�ضاد مع رغبة متباينة لالرتباط القوي باجلذور الر�صينة  ،واملركز ح�سبما
يرى املتابعون ي�ضطلع بدور بناء يف التوا�صل الثقايف مع ثقافات العامل  ،لذا كان ت أ��سي�س
هذا امل�شروع مبثابة أال�سا�س القوي والرا�سخ لو�ضع ق�ضية الرتجمة يف مكانها ال�صحيح
باعتبارها اجل�سر املادي لفكرة التوا�صل بني الذات وا آلخر .
وهو ما يعني �ضرورة و�ضع م�شروع متكامل  ،حقيقي وفعال لتطوير الرتجمة  ،وو�ضعها
يف �سياق علمي عرب كافة التخ�ص�صات لبلورة ا�سرتاتيجية تبحث عن أ�ولويات أالمة ،
وت�ساهم يف ن�شر ا آلداب والثقافات والعلوم  ،بكل أ�طيافها.
عبدالعزيز البابطني ومن خالل قناعاته الثقافية يعترب الرتجمة يف العامل العربي تت�سم
بقدر من الركود والفو�ضى  ،حيث أ�ن العقبات التي تعرت�ض قيام �آلية ترجمة عربية
تتزايد بدال من أ�ن حتل بحيث ت�ساهم يف ت أ�مني التطور الفكري واحل�ضاري العربي .
ميكننا ب�شيء من اجلهد ر�صد الدوافع وراء م�شروع طموح كهذا  ،فنقول أ�ن اهتمام
العرب ب�صناعة املعرفة مل ترق بعد �إىل م�ستوى الع�صر ؛ أ
فالرقام التي عاجلت هذا
املو�ضوع لي�ست م�شجعة �إطالقا بل هي ت�شري �إىل خلل � ،إنها أ�قل من طموحات العرب
بكثري؛ �سواء الرتجمة من اللغات احلية �إىل العربية أ�و العك�س  ،ذلك كوننا نعي�ش ع�صر
املعرفة �إنتاجا وتوظيفا  ،ودون الكتاب املرتجم من و�إىل العربية فلن تكون هناك
معرفة.
وعلى الرغم من أ�ن تعدادنا اليوم قد زاد ماليني كثرية  ،تتوزع على عدد كبري من
الدول  ،غري أ�ن الكتاب العربي ال يوزع كثريا  ،و أ�كرث ا إلح�صاءات تفا ؤ�ال تفيد أ�ن عدد
املبيعات ال تتجاوز خم�سة �آالف ن�سخة بينما يف أ�وربا والواليات املتحدة أالمريكية
واليابان يتجاوز عدة ماليني .
آ
الدول العربية أ�نتجت جمتمعة يف بداية الت�سعينات من القرن املا�ضي خم�سة �الف
و�ستمائة عنوان ت أ�ليفا وترجمة ،بينما الواليات املتحدة أالمريكية طبعت مليون ومائة
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عنوانا .أ�ما الرتجمة فبمراجعة �إح�صاءات منظمة اليون�سكو يف اخلم�س �سنوات أالوىل
من الثمانينات ،جند أ�ن الوطن العربي كله كان ينتج أ�قل من كتاب واحد مرتجم يف
ال�سنة لكل مليون من ال�سكان ،وهو رقم هزيل للغاية.
�إن املركز كما يك�شف لنا بياناته الر�سمية يحاول ملء تلك الفجوة  ،فكل الدول
املزدهرة اقت�صاديا قد قرنت تقدمها بازدهار حركة الرتجمة فهي النافذة املطلة على
املجتمعات أالخرى  ،وبقدر فهم وقراءة طبيعة ال�سوق بقدر ما ينطلق اقت�صادها ،
وتروج ثقافتها.
أ
أ
لقد مر الوطن العربي ب�إ�شكاليات خمتلفة � ،دت يف النهاية لتباعد القطار �سيا�سيا
واقت�صاديا بينما بقي اجل�سر الثقايف قويا ومتجددا ،ولكن يف جمال الرتجمة مل
يكن اجلهد منا�سبا  ،فالبابطني ي ؤ�كد أ�نه ميكن القول ب�ضمري م�سرتيح أ�نه ال توجد
ا�سرتاتيجية هادفة لت�صبح الرتجمة يف �صدارة أ�ولويات العمل الثقايف العربي  ،بل أالمر
يخ�ضع للجهد الفردي .
ال �شك أ�ن هناك اجتهادات تفتقر �إىل املو�ضوعية  .واخلطط على الورق ال ميكن أ�ن
تكون لها أ�ر�ضية علمية  ،ولعل اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية والتي و�ضعت يف أ�وائل
ال�سبعينات من قرننا املا�ضي  ،والتي رعتها دولة الكويت هي واحدة من تلك اخلطط
الطموحة التي مل تتحول من خطة على الورق �إىل برنامج فعلي يجري تنفيذه .فقد
أ�كدت اخلطة يف جزء منها �إىل �إمكانية و�ضع منهج للرتجمة  ،وهذا ما ا�ستتبع تبني
�إن�شاء ون�شر جملة للرتجمة  ،هي « الثقافة العاملية «  ،تنفيذا لتلك اخلطة التي أ��سهم
فيها أال�ستاذ عبد العزيز ح�سني ال�سفري أ
والديب املعروف رحمه اهلل.
�إن واقع الرتجمة العربية يكت�شف أ�نه ال توجد خطط عربية م�شرتكة أ�و نوع من التن�سيق
بني املبادرات املوجودة للرتجمة من اللغات أالجنبية �إىل العربية  ،أ�و من العربية �إىل
غريها من لغات  ،فيما ميكن اعتبار أ�ن غياب تخطيط يجمع كل هذه اجلهود يعني
غياب خطة متكاملة للرتجمة.
وقد راعى البابطني وجود م�شروعات ر�صينة  ،فهو ال ينكر اجلهود امل�شهود لها بالكفاءة
يف م�صر حيث يعكف املجل�س أالعلى للثقافة يف م�صر على و�ضع خطة طموح للرتجمة
من اللغات أالجنبية �إىل العربية حتت �إ�شراف جلان علمية حمكمة ولديهم « امل�شروع
القومي للرتجمة « الذي جتاوزت عدد العناوين فيه  1000عنوانا  ،وهو ما ميكن أ�ن
نر�صده يف بريوت حيث املنظمة العربية للرتجمة � ،إ�ضافة �إىل جهود مهمة جندها يف
املغرب .
أ
آ
يرى ال�شاعر عبدالعزيز البابطني �نه ال توجد لدينا حتى الن ا�سرتاتيجية للرتجمة
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ل�سببني رئي�سيني ،هما  :غياب الوعي ب أ�همية الرتجمة  ،ووجود املعوقات املنهجية .
�إ�ضافة �إىل غياب الوعي ب أ�همية التعليم احلديث  ،كذلك التفاوت بني النه�ضة التي
ت�شهدها الدول املتقدمة  ،وبني حالة البطء ال�شديد يف حتديث براجمنا التعليمية .
ومن النقاط التي يتوقف أ�مامها البابطني أ�نه ال يوجد يف وطننا العربي من يقود عملية
الرتجمة ويح�سن من �شروطها  ،ويربط تلك اجلهود املبعرثة  ،مما ي ؤ�دي �إىل ترجمة
كتاب واحد ع�شرات املرات  ،وترك كتب أ�خرى أ�كرث أ�همية لعقود من الزمن دون ترجمة
أ�و نقل للغتنا العربية .
أ
أ
لي�س كل من ترجم من اللغات الجنبية �إىل العربية ميثل قيمة ثمينة �و �إ�ضافة يعتد
بها  ،فكثرية هي الكتب والدرا�سات واملقاالت التي تتناول دور الرتجمة  ،و أ�هميتها
يف حتقيق التفاعل بني احل�ضارات  ،وزيادة فر�ص التوا�صل بني ال�شعوب مما يعطي
التالقح الثقايف قيمة وجناحا .
ثمة بحوث دعت �إىل �ضرورة أ�ن يتحول الوعي النظري ب أ�همية الرتجمة يف التنمية �إىل
م�شاريع جادة تت�سم بالوعي واجلدية عربيا  ،وهذا التوجه ي�ستهدف حتويل اجلهود
الفردية �إىل جهود م ؤ��س�سية منتظمة  ،وم�ستمرة  ،وبناءة .
.رمبا تقدمي ملحة �سريعة من تاريخنا العربي يفيد يف هذا ال�ش أ�ن ؛ فحني انت�شر الفتح
العربي يف مناطق خمتلفة من العامل  ،مل يقاوم أالوائل وال من جاء بعدهم فكرة
التوا�صل وا إلنفتاح على ثقافات أ�مم خمتلفة يف الل�سان  ،بل مت التوا�صل ب�صورة فريدة
قلما تتكرر يف التاريخ ا إلن�ساين  ،فقد كانت مقوالت الر�سول الكرمي  ،عليه وعلى �آله
أ�ف�ضل ال�صالة والت�سليم « أ�طلبوا العلم ولو يف ال�صني «  ،كذلك « أ�طلبوا العلم من املهد
�إىل اللحد « �إ�شارة لهذا التوجه احلميد للنهل من الثقافات املغايرة .
حدث أ�ن بلغ االزدهار يف حقل الرتجمة أ�وجه مع يف الع�صر العبا�سي  ،ومن معامل ذلك
« بيت احلكمة «على وجه اخل�صو�ص .
لذلك يجيء م�شروع املركز ليع�ضد هذا التوجه احلميد  ،حيث ميكن القول أ�ن حركة
الرتجمة بالرغم من ال�سلبيات العديدة التي �صادفتها �إال أ�ن هناك أ��سماء بعينها
ا�ستطاعت أ�ن حتقق �إ�ضافات نوعية فيما يخ�ص رقي الرتجمة  ،وفنيتها العالية ، ،
وقدرتها على حتقيق درجة عالية من ا إلجادة وا إلتقان .
ثمة أ��سماء تفوقت يف هذا املجال أالكادميي  ،من بينها املرتجم الدكتور حممد عناين،
فقد ا�ستطاع هذا الرجل أ�ن يقدم للمكتبة العربية خم�سة كتب علمية جادة عن الرتجمة
وم�شكالتها  ،فهو يف مقدمة كتاب « فن الرتجمة « يوجه حديثه ملن يبدءون الطريق من
أ�وله  ،وملن مل يكت�سبوا اخلربة الكافية يف امل�ضاهاة بني اللغتني العربية وا إلجنليزية،

مقالة

حيث يقول  « :قيل أ�ن الوفاء يف كل �شيء عمل حممود � ،إال الرتجمة
فاخليانة مطلوبة «  ،هي خيانة م�شروعة من اجل االرتقاء مب�ستوى
الن�صو�ص  ،وهذا معناه أ�ن على املرتجم أ�ن يتوخى روح الن�ص ال
حرفيته ،و أ�ن يتق�صد املرامي البعيدة والقريبة للغة التي يرتجم منها
للعربية .
وبال �شك ف�إن حرفة الرتجمة �صعبة ،وهي با إل�ضافة لكونها فنا ،فهي
حتتاج أ�ي�ضا �إىل ذكاء يف الت�صرف ،ومواءمة تامة بني املادة املرتجمة
للجادة.
�إىل اللغة املرتجم �إليها؛ فاملمار�سة مع اخلربة �ضرورة إ
أ�ما أ�ق�صى ما ي�ستطيع أ�ن يفعله املرتجمون فهو أ�ن ينقلوا بع�ض
خرباتهم حلديثي العهد من جيل ال�شباب  ،و أ�ن يقدموا لهم احللول
التي اهتدوا �إليها  ،و تلك احللول �سوف مت�سها بالت أ�كيد التعديل
والتطوير.
�إن احلياة من حولنا تتطور  ،وت ؤ�ثر يف اللغة  ،ويف بنيتها  ،وطرائق
ا�ستخدامها  ،و أ�ن�ساق الرتاكيب  ،كل هذا �سوف ي ؤ�ثر بدوره يف
الرتجمة .
أ
يحدث أ�ن تكون بع�ض الن�صو�ص غام�ضة  ،وهذا يعود �إىل عدة ��سباب نذكر من بينها
أ�ن تكون لغة الكاتب �صعبة  ،و أ��سلوبه معقد  ،أ�و ترجع العتماد الكاتب أال�صلي على لغة
مهجورة  ،غري أ�ن ال�شائع هو ما يت�صل باملجاز و أ��ساليب التخيل وهنا البد من مراعاة
حقيقة أ�ن الن�صو�ص أالدبية يف�ضل أ�ن يتوىل ترجمتها أ�ديب  ،أ�و كاتب له جتربة طويلة
يف الت أ�ليف ،مع نهله من جمرى ا آلداب العاملية.
ويقر ال�شاعر عبد العزيز البابطني كون املرتجم مهما كانت مهارته فهو معر�ض للوقوع
يف مثل هذه امل�شكلة  ،واملرتجم املاهر من ال ي�ستنكف عن ال� ؤس�ال والبحث وا�ست�شارة
من يثق يف قدراته  ،فقد تكون الفكرة غام�ضة يف الن�ص أال�صلي  ،وقد يكون التعبري قد
خان امل ؤ�لف  ،لذا عليه االجتهاد حتى ال ي�سقط يف فخ ال�سطحية .
لن ي�سامح القارئ للمرتجم �إخراجه ن�صا م�شوها  ،ومن ثم يتحتم على املرتجم �نأ
يبحث عن تف�سري مقنع ملا يقر أ�ه  ،و أ�ن يطمئن �إليه حتى ي�ضمن و�ضوح الفكرة  ،وقوة
اللغة  ،وهنا البد أ�ن يتدرب املرتجم على التعرف بدقة على املعاين املق�صودة ،وهو ما

يحتاج �إىل تفهم اللغة أال�صلية  ،والتمكن من فك �شفرتها بكل �سهولة وي�سر .
قبل كل هذا وبعده ،فاملرتجم كاتب أ�ي أ�ن عمله هو �صياغة أالفكار يف تعبريات لغوية
متما�سكة ،موجهة �إىل القارئ ،والفارق بينه وبني الكاتب أال�صلي هو أ�ن أالفكار التي
ي�صوغها لي�ست أ�فكاره ،بل أ�فكار غريه.
الو�ضع �صعب ومعقد  ،ذلك أ�ن الكاتب الذي ي�صوغ أ�فكاره اخلا�صة لديه ميزة وهي أ�نه
يتمتع باحلرية الكاملة يف تطويع اللغة لكي تن�سجم مع أالفكار  ،وكذلك لتطويع أالفكار
كي تالئم اللغة  .أ�ما املرتجم فهو مقيد �إىل حد ما  ،لكونه حمروم من هذه احلرية ،
فهو مقيد بن�ص ومكلف بنقل هذا الن�ص من لغة لها تقاليدها وثقافتها وح�ضارتها �إىل
لغة خمتلفة .
هذه املقدرة على النقل مع احلر�ص على مراعاة الفروق اخلفية قبل الظاهرة لي�س �شيئا
�سهال متاحا للجميع  ،بل تتطلب فرتات زمنية طويلة من التبحر يف �آداب تلك اللغة،
ورغم كل ذلك فعليه م�سئولية أ�ن يخرج للمتلقي ن�صا ي�شي ب أ�نه كتب أ��صال باللغة
املرتجمة �إليها  ،أ�ي أ�نه مطالب أ�ن يبدو كاتبا أ��صليا  ،و�إن مل يكن كذلك .
و�إذا كان على املرتجم أ�ن يجيد فنون الكتابة باللغة التي يكتب بها ،فعليه أ�ن يت�سم
بالدقة كي يجيد فهم الن�صو�ص التي يرتجم منها.
يف هذه املجال جند أ�ن القوامي�س أ�و املعاجم وكتب النحو مفيدة للمرتجم ،لكن عليه
أ�ي�ضا أ�ن يلم بعلوم الع�صر ،وهذا بالطبع يتوقف على مقدار ثقافته وعمق معارفه،
فالرتجمة حتتاج �إىل أ�ن يكون املرتجم مثقفا أ��صيال .املرتجم يحتاج �إىل ا إلحاطة
مبعلومات كثرية عن العامل الذي نعي�ش فيه  ،تلك ا إلحاطة التي جتعله قادرا على تبيان
العالقة بني ا آلليات ال�شائعة يف اللغتني  ،مبا مينع وقوعه يف اخلط أ�  ،فاملرتجم يتعامل
مع لغة مل تعد كما كانت من قبل  ،أ�حادية اجلانب  ،بل هي لغة ت�شعبت وتفرعت  ،وحدث
لها انزياح �صوتي ومعجمي .
كل ما تقدم ي ؤ�كد حقيقة أ�ن الرتجمة هي الفعل امل�صاحب للنه�ضة التي تبد أ� بالرغبة
القوية يف اخلروج من العزلة الثقافية للقارئ العربي  ،أ�و التي فر�ضت عليه بوا�سطة
قوى ا�ستعمارية  ،أ�و فر�ضها على نف�سه أل�سباب تخ�ص واقعنا  ،وتتحول هذه الرغبة
�إىل قوة حافزة على اكت�شاف أ��سرار التقدم عند أالمم التي ت�صبح منوذجا للتقدم ،
وجت�سيدا ألحالمه القوية يف التطور أ
والخذ ب أ��ساليب النهو�ض للحاق بالع�صر .
أ
أ
الرتجمة يف ظل تلك الظروف املركبة تعترب ال�سبيل الول �إىل معرفة هذه ال�سرار،
و�إىل امتالكها ،مبا ي�ضعنا على طريق التقدم ،وهو ما ي�ضعنا بقوة يف �سلك املتميزين
والعارفني لواقع الع�صر وثقافته يف ظل العوملة.
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حمليات

أ
المري متعب ي�شيد بنه�ضة الطرق

احل�ضرية وينتقد م�ستوى تنفيذ بع�ض الطرق

انتقد �صاحب ال�سمو امللكي أالمري الدكتور
من�صور بن متعب بن عبدالعزيز وزير
ال�ش ؤ�ون البلدية والقروية م�ستوى تنفيذ
الطرق احل�ضرية باململكة.
و أ��شار �سموه يف ت�صريح �صحفي عقب
تر ؤ��سه االجتماع الدوري ال�سابع أل�صحاب
املعايل أ�مناء املناطق واملحافظات باململكة
�إىل أ�ن الوزارة وجدت عرب درا�سات متت
وجود ق�صور يف م�ستوى تنفيذ تلك الطرق
وجاء دون امل�ستوى املطلوب وبني �سموه انه
يتم حاليا حتديد أال�سباب وو�ضع ت�صور
ور ؤ�ية ومنهجية قابلة للتطبيق من اجل
ت�صحيح امل�سار.
أ
ونوه �سموه يف ت�صريحه �إىل �ن اململكة
�شهدت وت�شهد نه�ضة فيما يخ�ص الطرق احل�ضرية
أ
واملهم الذي يجب أ�ن ي ؤ�خذ به هو أ�ن ما �صرف على تلك الطرق يجب �ن يوازيه اعتباران
هما اال�ستفادة من تلك الطرق الفائدة املطلوبة وان تنفذ بامل�ستوى املطلوب حمققة ر�ضا
املواطن .



و أ�كد �سموه ان ما يخ�ص الطرق احل�ضرية لي�س قا�صرا على وزارة ال�ش ؤ�ون البلدية والقروية
ولكن هناك عدة جهات حكومية أ�خرى معنية باملرافق العامة التي تعنى بتو�صيلها تتحمل
جزءا من امل� ؤس�ولية فيما يخ�ص التعامل مع هذا البعد.
وحول امل�شاريع بامل�شاعر املقد�سة أ�كد �سموه أ�ن هناك العديد منها مير مبراحله النهائية
حاليا .
أ
أ
أ
وكان �سموه قد تر��س االجتماع الدوري ال�سابع ل�صحاب املعايل �مناء املناطق واملحافظات
باململكة ،مبقر الوزارة الذي ناق�ش خمرجات ور�شة العمل املنعقدة واقع الطرق احل�ضرية
�إ�ضافة �إىل عر�ض برنامج اجلودة للم�شروعات ب أ�مانة املنطقة ال�شرقية وعر�ض برنامج
أ�مانة منطقة الق�صيم ملراقبة جودة أالعمال املدنية مل�شروعات متديد املرافق العامة
كما مت عر�ض جتربة أ�مانة منطقة تبوك عن :تطوير وت�شغيل نظام �إدارة �صيانة �شبكات
الطرق.
وقد افتتح �سموه عقب االجتماع املعر�ض امل�صاحب الذي �ضم أ�برز املنجزات وامل�شروعات
البلدية يف جميع مدن وحمافظات اململكة .
ح�ضر االجتماع كل من :أ�مني منطقة املدينة املنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر
واملهند�س عبداهلل بن عبدالرحمن املقبل أ�مني منطقة الريا�ض و أ�مني منطقة حائل املهند�س
�إبراهيم بن �سعيد أ�بو را�س و أ�مني منطقة اجلوف املهند�س عجب بن عبداهلل القحطاين
الذي رحب �سموه بهم يف االجتماع ك أ�مناء جدد اىل جانب امناء املناطق االخرى باململكة.

جملة اخلط -ال�سنة الثانية  -العدد (  - ) 21ذو احلجة 1433هـ  -أ�كتوبر 2012م

بجائزة أ
المري تركي بن حممد بن فهد للتميز
رعى �صاحب ال�سمو امللكي أالمري �سلطان بن �سلمان رئي�س
الهيئة العليا لل�سياحة تكرمي  45فائز ًا وفائزة بجائزة أالمري
تركي بن حممد بن فهد للتميز.
و أ��شاد �سموه بدور أالب أ
والم يف الرتبية و�إخراج جيل يبني
هذا الوطن وي�ستبق اخلطى مل�ستقبل واعد ب�سواعد ه ؤ�الء
املتميزين م�ضيفا يف ذات ال�سياق ب أ�ن هذا الوطن هو م�شروع
ا�صالحي وانه م�ستقل بكيانه ال�شامخ و�شعبه االبي لوالة امره
حفظهم اهلل.
ثم القى �صاحب ال�سمو امللكي أالمري تركي بن حممد �صاحب
اجلائزة كلمة رحب فيها ب�ضيف اجلائزة �صاحب ال�سمو
امللكي أالمري �سلطان بن �سلمان رئي�س الهيئة العليا لل�سياحة
وا آلثار قائال «ي�سرين أ�ن أ�رحب بكم يا �صاحب ال�سمو يف
هذه أالم�سية املباركة و أ��شكر ت�شريفكم حفل الدورة الرابعة
جلائزة التميز يف املنطقة ال�شرقية و�إن ت�شريفكم يا �صاحب
ال�سمو تكرمي يل �شخ�صي ًا وملجل�س أ�مناء اجلائزة وللفائزين
والفائزات و أ��سرة التعليم باملنطقة وهو ي ؤ�كد حر�صكم على دعم التميز وا إلبداع و أ�نتم
أ�ول رائد ف�ضاء عربي م�سلم حيث ا�ستطعتم حتقيق احللم العربي وا إل�سالمي ووا�صلتم
التميز حيث حظي قطاعا ال�سياحة وا آلثار بدعم من والة أالمر يحفظهم اهلل باالهتمام
واملتابعة من قبل �سموكم «
من جانبه قال رئي�س اللجنة التنفيذية للجائزة مدير عام الرتبية والتعليم يف املنطقة
ال�شرقية الدكتور عبدالرحمن بن �إبراهيم املدير�س :نحن يف ع�صر اجلودة والتميز
وا إلبداع والتفوق ،وبالدنا ت�شهد نه�ضة تنموية �شاملة ،وقفزات ح�ضارية يف كافة

حمليات

أ
المري �سلطان بن �سلمان يرعى تكرمي  45فائزاً وفائزة

املجاالت حتى غدت أ�منوذجا فريدا يف حتقيق الرفاهية والتنمية امل�ستدامة ،وتعزيز
مقومات جمتمع املعلوماتية للو�صول �إىل جمتمع املعرفة بحلول العام 1444ه .
و أ�كد أ�ن جائزة أالمري تركي بن حممد بن فهد للتميز ،ت أ�تي ترجمة عملية لتطلعات
قيادتنا الر�شيدة يف تعزيز قيم التميز والتفوق وا إلبداع يف منطقة اخلري ،املنطقة
ال�شرقية.وبي أ�ن اجلائزة التي بلغت عامها الرابع ،وو�صل عدد الفائزين بها  196فائزا
نّ
أ
وفائرة من من�سوبي ومن�سوبات الرتبية والتعليم يف املنطقة والح�ساء وحفر الباطن تعد
�شاهد ًا حيا ورافدا أ��صيال للتفوق وا إلبداع.
واختتم احلفل بتكرمي املتميزين.

ُم�ضر العاملي يكرم أ
اللعاب املتفوقة والعنكي رئي�س ًا خلف ًا لليتيم
كرمت �إدارة نادي ُم�ضر أاللعاب املتفوقة احلائزة على �إجنازات يف املو�سم املا�ضي يف حفل كبري
أ�قيم يف �صالة �شهاب بالقديح �إذ حقق الفريق أالول لكرة اليد بطولة النخبة العا�شرة التي أ�قيمت
يف الدمام قبل أ��سبوعني� ،إ�ضافة �إىل بطولة أالندية ا آل�سيوية وم�شاركته امل�شرفة يف بطولة العامل
أ
للندية التي أ�قيمت أ�خري ًا يف قطر.
فيما حقق فريقا النا�شئني وال�شباب بطولة الدوري املمتاز ،والفريق أالول أللعاب القوى بطولة
املنطقة ال�شرقية وت أ�هل �إىل الدوري املمتاز ،فيما حقق فريق النا�شئني بطولة املنطقة ال�شرقية.
وكان احلفل الذي ح�ضره عدد كبري من اجلماهري ورجال ال�شرف بد أ� بكلمة لرئي�س النادي �سامي
اليتيم قدم فيها خال�ص �شكره جلميع الداعمني وامل�ساهمني يف حتقيق ا إلجنازات املتوالية ،مقدم ًا
اعتذاره جلميع الريا�ضيني أ
والع�ضاء الذين عمل معهم طوال �سنوات رئا�سته الثماين املا�ضية.
جدير بالذكر جمل�س ا إلدارة اجلديد يت أ�لف من علي العنكي رئي�سا وعمران العابد نائبا للرئي�س،
وح�سني العنكي أ�مينا عاما ،وعلي اليو�سف أ�مينا لل�صندوق ،وح�سن العبيدان م�شرفا على الق�سم
الثقايف ،و أ�حمد الفردان م�شرفا على الق�سم الريا�ضي ،وع�ضوية كل من �سعيد البندري ،و أ�حمد
العنكي ،وعلي العبد احلي ،وعبدالكرمي العنكي.

العبو ُم�ضر أ�ثناء احلفل
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حمليات

خالل لقاء الثالثاء بفرع الغرفة بالقطيف
مدير فرع وزارة الزراعة ي�ؤكد حر�ص الوزارة على تنمية القطاع الزراعي واحليواين

الفرج :أ�كـثـر من � 3آالف مزرعة حتظى برعاية ومتابعة الفرع
أ�كد مدير فرع وزارة الزراعة مبحافظة القطيف املهند�س عبد اهلل بن حمد الفرج حر�ص
الوزارة على التنمية الزراعية ،من خالل القيام بدور االر�شاد واملعاجلة واملتابعة وال�سعي
الدائم حلل اال�شكاليات التي تواجه املزارعني يف النطاق اجلغرايف الذي يتحرك فيه الفرع
والذي ي�شمل حمافظات القطيف واجلبيل ور أ��س تنورة والنعريية واخلفجي .
وقال الفرج خالل لقاء الثالثاء ال�شهري بفرع غرفة ال�شرقية بالقطيف م�ساء أ�م�س االول
أ�ن فرع الوزارة حقق العديد من الدرا�سات التي تخدم القطاع الزراعي مبا يخدم �صحة
البيئة ،ويحقق االهداف العامة من الن�شاط الزراعي ،منها درا�سة متكاملة عن امل�صارف
الزراعية باملحافظة ،حيث ا�ستهدفت الدرا�سة امل�ستنقعات الزراعية املوزعة يف خمتلف
مناطق القطيف و كذلك أ�ماكن جتمع مياه ال�صرف الزراعي ،مو�ضحا ان الدرا�سة قامت
بتحليل نوعية املياه يف امل�ستنقعات ملعرفة ن�سبة امللوحة و انواع امليكروبات و�آثارها ال�سلبية
على البيئة والزراعة واالقت�صاد و غريها من االمور االخرى التي اهتمت بها الدرا�سة .كما
قام الفرع بعمل درا�سة عن التمور مبحافظة القطيف كميتها ونوعياتها م ؤ�كدا على ان هذه
الدرا�سة تدخل �ضمن جمموعة درا�سات ميدانية يقوم بها املتخ�ص�صون يف الفرع ،والتي
تهتم بالقطاع الزراعي يف جانبيه النباتي واحليواين.
و أ�و�ضح أ�ن فرع الوزارة باملحافظة يعمل بكل جد اليجاد الطرق الزراعية ال�سهلة التي متكن
املزارعني من الو�صول للمزارع للقيام بعمليات الزراعة و اي�صال ا إلنتاج ف�ضال عن اخلطط
التي ت�ضعها الن�شاء �شبكات ال�صرف الزراعي ،حيث خ�ص�صت حوايل  470مليون ريال ل�شبكات
ال�صرف الزراعي يف مناطق غرب الدمام و التي ت�شمل ام ال�ساهك و ابومعن و اخلرت�شية
واملطرود والرويحه ،وكذلك العمل على درا�سة ان�شاء �شبكة ملنطقة اجلعيمة ومنطقة �شمال
القطيف.
و أ�بان الفرج ان فرع الوزارة باملحافظة ا�صدر �شهادات ت أ�ييد لنحو  882ت أ��شرية للعمالة
الزراعية خالل العام امل�صرم و التي ت�شمل املهند�س و الفني و امليكانيكي و الكهربائي و العامل
و ال�سائق،
و أ��شار اىل ان الفرع ي�شرف على  3840مزرعة بجميع انحاء خدمات الفرع من خالل تقدمي
جميع اخلدمات و كذلك ي�شرف على  17منحال تنتج  432كغم ع�سل و اي�ضا ي�شرف على 14
م�شتال موزعة يف املحافظة  ..مبينا ،ان الفرع �ساهم كذلك يف حت�صني العديد من املا�شية
ت�صل اعدادها اىل  15871ر أ��سا ،فيما قام بعالج  5394حيوانا ،وقام م�شتل الوزارة بتوزيع
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الفرج يتحدث للح�ضور
نحو � 29,500شتلة زراعية.
وقال ان م�شروع امل�صارف الواقعة غرب أالوجام تعطل يف الفرتة املا�ضية ب�سبب عدم وجود
أ�ر�ض للمقاول لو�ضع معدات ال�ضخ والتجهيزات الالزمة للم�شروع ،بيد ان االمور يف طريقها
للحل بعد اتفاق وزارة الزراعة مع البلدية لتخ�صي�ص االر�ض املنا�سبة ،مبينا ،ان خمطط
االوجام  3الذي يعج مبخازن اخلردة ،ان الوزارة �سلمت املخطط اىل البلديات بناء على قرار
�سامي �صدر يف عام  1400هـ بتحويل املخطط الذي كان زراعيا بالكامل ملخطط �سكني لذوي
الدخل املحدود ،حيث مت ت�سليم املوقع منذ � 34سنة تقريبا للبلدية ،وبالتايل فان الوزارة ال
تتحمل م� ؤس�ولية ما يحدث من خمالفات يف تلك املنطقة.
وبخ�صو�ص ا�صدار �سجل جتاري خا�ص بالن�شاط الزراعي او�ضح ان الوزارة مل ت�صدر قرارا
با�صدار ال�سجالت التجارية  ،وانه يوجد تن�سيق مع وزارة العمل بهذا اخل�صو�ص من اجل
تخفيف املعناه التي يعانيها املزارع ب�سبب هذا القرار م�ضيفا ان الفرع تلقى تعليمات من
الوزارة بخ�صو�ص جمع بيانات عن املزارع التي يخدمها الفرع ل�ضمهم اىل ال�سجل الزراعي
على موقع الوزارة.
و أ�كد ان الوزارة ت أ�خذ يف اعتبارها عند توزيع املنح يف املخططات الزراعية �صالحية الرتبة
و �صالحية املياه ،م�شريا اىل أ�ن أ�غلب املخططات املمنوحة ال تتوافر فيها
الرتبة اخل�صبة ،بيد انها ذات تربة رملية وهي من انواع الرتب القابلة
لال�ست�صالح.
وقال ان الوزارة ت�ضع يف اعتبارها م�صلحة املزارع اوال  ،حيث أ�ن عملية متديد
مدة االخت�صا�ص يف قرارات التوزيع لت�صل اىل عدة �سنوات أ�خرى وعملية
تنازل �صاحب القرار عن أ�ر�ضه املمنوحة له ماهي �إال خطوات مرنة ت�صب
يف م�صلحة املواطن بالدرجة االوىل خ�صو�ص ًا وان الوزارة ت�ضع يف اعتبارها
الظروف املادية التي مير بها البع�ض ،واملجهود البدين والزمني الذي بذله
املواطن طيلة فرتات اجراءات املنح معتربا هذه اخلطوة بادرة طيبة من
الوزارة عو�ضا عن �سحب أالر�ض.
و أ��ضاف ،ان ان�شاء مبنى م�ستقل للفرع يف املحافظات من االمور التي يجري
التفاو�ض ب�ش أ�نها مع الوزارة ،حيث قام الفرع ب�إر�سال خماطبات على منذ 7
�سنوات ،بيد ان هذا أالمر يخ�ضع بح�سب الوزارة لعدة أ�ولويات اخرى ال�سيما
وان هناك بع�ض االدارات الرئي�سية يف املناطق ال متتلك مباين م�ستقلة،
متوقعا ان تبد أ� عمليات االن�شاء خالل عام او عامني ال�سيما و ان الفرع ح�صل
على ار�ض إلقامة املبنى.

حمليات

العثمان يفتتح مهرجان الدوخلة
يفتتح �سعادة حمافظ القطيف اال�ستاذ عبد اهلل بن �سعد العثمان مهرجان الدوخلة يف التا�سع
من ذي احلجة ويحفل املهرجان الذي ي�ستمر لعدة أ�يام بالعديد من الفعاليات املتميزة على
جانبية العائلي والن�سائي.
أ
آ
وقد عرب رئي�س جلنة التنمية االجتماعية االهلية ب�سناب�س اال�ستاذ ح�سن �ل طالق �ن املهرجان
عن فرحته أ
بالعداد املتزايدة للمتطوعني �سنويا مما ا�ستدعى اقامة مهرجان �سنويا �ضمن
مهرجان الدوخلة يخت�ص ب�ش ؤ�ون املتطوعني حتت ا�سم مهرجان العمل التطوعي والذي ي�شرف
عليه اال�ستاذ علي زريع ويهدف هذا املهرجان اىل تطوير قدرات املتطوعني وا�ساليب تفكريهم
وتنمية قدراتهم املختلفة �ضمن عدد من ور�ش العمل التي يقدمها خمت�صون يف �شتى املجاالت.
كما حتدث ال طالق عن ابرز الفعاليات التي متيز مهرجان الدوخلة هذا العام ومنها امل�سرحية
الكويتية من بطولة حممد ال�صرييف و�سمري القالف والتي يتوقع لها اقباال كبريا بعد جتربة
العام املا�ضي مع امل�سرح الكويتي والتي القت رواجا كبريا هذا عدا عن امل�سرحيات الوطنية
املختلفة .
ح�سن آ�ل طالق
عبد اهلل بن �سعد العثمان
كذلك تو�سع العمل على معر�ض القران الكرمي الذي يحتوي خمطوطات فريدة من نوعها وذات تاريخ عريق ومميز يعود تاريخ بع�ضها ملئات من ال�سنني كما ان معر�ض الفن
الت�شكيلي هذا العام هو حالة خا�صة يف عر�ض مقتنيات كبار الفنانيني يف املنطقة و�سيقوم ب�إدارة اللجنة الثقافية هذا العام طاقم جديد من ال�شباب ذوي الكفائة لتقدمي اجلديد
يف هذا املجال
يف حني حتدث املدير التنفيذي للمهرجان اال�ستاذ واملدرب �سعيد ال طالق عن الدورات املقدم للمتطوعني يف اال�سعافات االولية وعمليات االنقاذ هذا عدا عن ور�ش العمل
اخلا�صة بتنمية الذات  .وي�شيد �سعيد ال طالق بالعمل اجلاد الذي يقوم فيه املتطوعني لبناء القرية الرتاثية التي تزداد م�ساحتها �سنويا بناءا على طلب الزوار  .ويتوقع االنتهاء
من بناء القرية يف نهاية هذا اال�سبوع ب�إذن اهلل على م�ساحة  1200كم.2
ومعر�ض القر�آن الكرمي هذا العام يحتوي على خمطوطات احدثها يعود ملئة وخم�سني �سنة وللجمهور ان يتخيل قدم هذه املخطوطات املحفوظة ب�شكل جيد و�ستعر�ض لهم خالل
ايام املهرجان .
كما مت ا�ستغالل ال�شكل اجلمايل لبوابة املهرجان ب�شكل فاعل خلدمة الكوادر االدارية يف املهرجان اذ �سيحول الفراغ بداخلها اىل غرفة خا�صة باالداريني .

ت�صوير/علي املح�سن
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حمليات

رحيل ر�ضا اخلمي�س

بعد م�سرية حافلة
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج ر�ضا
ح�سن �ضيف اهلل اخلمي�س مدير أ�الحوال
املدنية بالقطيف أال�سببق أو�حد ر ؤ��ساء
نادي ال�شاطئ الذي اندمج مع نادي البدر
لت أ��سي�س نادي الرتجي عام 1400هـ.
املرحوم ولد يف قلعة القطيف و أ�نهى
درا�سته املتو�سطة فيها ،و بعد زواجه من
احدى قريباته ا�شتغل يف أ�عمال يف حملية
�إىل أ�ن تقلد من�صب مدير عام االحوال
املدنية بالقطيف ،و بعد �شغله هذا املن�صب لعدة �سنوات انتقل عمله اىل مدينة
الدمام لري أ��س �إدارة �ش ؤ�ون املوظفني بجوازات الدمام اىل ان تقاعد.جدير
بالذكر انه يف فرتة عمله باالحوال املدنية مت تر�شيحه لري أ��س ادارة نادري
ال�شاطئ بالقطيف و وقتها عمل حتوال جذريا ملفاهيم النادي الريا�ضي حيث
جعله بحق ناديا ثقافيا و اجتماعيا ولي�س ريا�ضيا فقط ،حيث مت دعوة الكثري
من العلماء و االدباء و االطباء و املفكرين اللقاء حما�ضرات على املنت�سبني اىل
النادي .،و قد قدم خدمات جليلة اىل جمتمعه من خالل عمله حيث بتوفيق
من اهلل فرج كثريا من كرب امل ؤ�منني و ق�ضاء حوائجهم لوجه اهلل تعاىل من
وقته اخلا�ص� ..إىل ان توفاه اهلل يف  13من ذي القعدة  .. 1433واخلط التي
�آملها النب أ� تتقدم أل�سرته وذويه ب أ�حر التعازي وخ�ص أ�بناءه حممد و د فايز
وح�سن وعلي وبناته حنان وزوجها نزار امل�صطفى وامل وزوجها �سيد ها�شم
ال دروي�ش وخلود وزوجها احمد ال جمعة� .سائلني اهلل أ�ن يرحمه ويدخله
الف�سيح من جنته �إنه �سميع جميب.
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والدة غ�سان اخلنيزي �إىل رحمة اهلل
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل فهيمة �سليمان امل�سلم
زوجة علوي ال�سادة ووالدة ال�شاعر غ�سان اخلنيزي
واملرحوم فيدل ومازن ونبيل وود ولينا ولي�سا أ�بناء
ال�سيد علوي ال�سادة واخلط التي �آملها النب أ� تتقدم
لل�شاعر غ�سان وزوج الفقيدة أو�بنائها وبناتها و�إىل
أ��سرتي امل�سلم واخلنيزي ب أ�حر التعازي �سائني اهلل
العلي القدير أ�ن يرحمها ويدخلها الف�سيح من
جنته�.إنه �سميع جميب.

وفاة عبداهلل القرنا�س ب أ�مريكا
فجع ال�صديق العزيز أال�ستاذ
حممد �سليمان القرنا�س
بوفاة جنله عبداهلل حممد
القرنا�س املبتعث للواليات املتحدة
أالمريكية عن ع�شرين عاما.
واخلط التي �آملها النب أ� تتقدم
للعزيز أ�بي �سليمان أو�م �سليمان أو�خوة الفقيد أو�خواته و�إىل كافة أ�فراد أ��سرة
القرنا�س ب أ�حر التعازي �سائلني اهلل العلي القدير أ�ن يرحمه ويدخله الف�سيح
من جنته أو�ن يتلطف على الفاقدين بال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب.

احلاج أ�حمد الفخر �إىل رحمة اهلل

علي زكي اخلنيزي �إىل رحمة اهلل

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج أ�حمد
بن من�صور بن حممد الفخر والد كل من
من�صور ع�ضو جمل�س ا إلدارة بنادي الرتجي
،وعلي ،ح�سني،عبدالغني،ملكة،هنية،فاطمة،
أ�مرية وبا�سمة .و�شقيق املرحوم احلاج مهدي
اخلنيزي،والد العميد متقاعد عبداهلل مهدي
اخلنيزي وعبدالعزيز.
واخلط التي �آملها النب أ� تتقدم أل�سرة الفخر
واخلنيزي وجميع أ�رحامهم ب أ�حر العازي وتخ�ص أ�بناءه وبناته وزوجته
وابني أ�خيه العميد عبداهلل وعبدالعزيز� .سائلني اهلل العلي القدير أ�ن يرحمه
ويدخله الف�سيح من جناته �إنه �سميع جميب.

فجع ال�شيخ زكي عبدالكرمي اخلنيزي بوفاة جنله ال�شاب علي بعد دخوله يف
غيبوبة مفاجئة مل متهله.
واخلط التي �آملها النب أ� تتقدم �إىل والده و�إىل �سماحة ال�شيخ عبداهلل اخلنيزي
و�إىل �آل اخلنيزي كافة ب أ�حر التعازي
�سائلني اهلل العلي القدير أ�ن يرحمه ويدخله الف�سيح من جنته �إنه �سميع
جميب.
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حممد �سعيد اخلنيزي

حمليات

َع َ�صف املوت بالغرا�س

هذه الق�صيدة قلتها مبنا�سبة رحيل الولد العزيز ال�شاب امل ؤ�من أال�ستاذ علي زكي ال�شيخ عبد
الكرمي اخلنيزي حني وافته املنية ظهر يوم أالربعاء املوافق 1433/11/10هـ 2012/9/25م بعد
أ�ن أ�ملت به غيبوبة على أ�ثر نزيف يف املخ مل متهله أ�كرث من أ�ربعة وع�شرين �ساعة فرحل عنا وهو يف
ميعة ال�شباب الذي مل يتمتع به ف أ�جحم قلوبنا و أ�قرح عيوننا ففراق أالحبة غربة كما �صوره ا إلمام
علي عليه ال�سالم �سيد الو�صيني و�إمام املتقني ف�شيع �صباح اخلمي�س ال�ساعة الثامنة وكان له ت�شيع
باك وباكية وكنا ننتظر زواحه لنزفه على عرو�سه ولكن زففناه
رهيب فيه أ��سى وك أ�بة فما ترى �إال ٍ
�إىل مقره أالخري وخ�سرناه وكان له فراغ ًا يف قلوبنا ويف جمتمعنا فيا أ��سف ًا على �شبابه الفينان ن�س�لأ
اهلل أ�ن يعو�ضه ويجزيه �إن اهلل ال ي�ضيع عمل عامل وهو الكرمي على عباده ويفي�ض أ�لطافه عليهم
يف احلياة ويف دار البقاء وما لنا �إال أ� نلج أ� �إىل ح�صن منيع وبل�سم ًا ي�شفي اجلروح أالية الكرمية(
الذين �إذا أ��صابتهم م�صيب ٌة قالو �إن هلل و�إن �إليه راجعون) هذه هي البل�سم احلقيقي الذي مي�سح
ا آلالم وهذه الق�صيدة �سكبها أالمل واحل�سرة قلب ًا ناب�ض ًا وعاطفة م�شبوب باحلزن أ
وال�سى فهي
ت�صور ال�شاب امل ؤ�من ال�صالح ت�صوير ًا م أ��ساوي أ��سئل اهلل يل وله الغفران واملثوبة من:
ورد يف ُك������مّ������ ِه أ�ل ُ
���������ف عط ٍـر
ز ُر ٍ
عطر
مل ي���ف�������ض م���ن���ه غ��ي��ر ن���غ���ب��� ِة ٍ
ال ت�����راه�����ا احل�����ي�����اة ل���ك���ن طـواها
ي���ب�������س���ت ف������وق ث�����غ�����ر ِه وه������و ولها ٌن
ّرو�����س يف ف���ج���ره الطالع
َن����هِ ���� ٌم ل����ل����د ِ
�����ي و أ�ن�������ـ�������ت ����ش���ع���ل���ة فك ٍـر
ي������ا ع�����ل ٌ
أ� َم���ل���ل���ت احل���ي���اة يف ف��ج��ره��ا الدافق
قوم
أ�م ر أ�ي�����������ت احل������ي������اة ف���ت���ن���ة ٍ
أ�خ���ع���ل���ت ال�������ش���ب���اب ف���ي���ن���انَ جدالنَ
أ�م ر أ�ي��������ت احل����ي����اة ل����ه����و ًا و�شوك ًا
ف��ت��رك�����ت احل������ي������اة مل����ح����ة �ضـوءٍ
أ�������ش�����ب�����اب����� ًا خ����ل����ع����ت���� ُه ف����ـ����ي ربي ٍـع
��������س ي������ا ع����ل����ي ي���ن���ت���ظ���ر ا آلل
ُع������� ُر ٌ
أ�ت���رك���ت ال��ع��رو���س يف وح�����ش�� ٍة خر�سا َء
أ�م ت����رك����ت ال����������زواج ذك�������رى ُح ٍلي
����������واب جت���ب���ي���ن���ي ي�����ا حبيبي
ه�����ل ج
ٌ
ال أ�رى م����ن����ك ل����ف����ت���� ًة أ�و جواب ًا
خ�ضر
كل ٍ
�شيئ قد جف من غ�صنك أال ِ
ع�������ص���ف امل�������وت ب���ال���غ���را����س فكانت
طيوف
ف����ن����ف����ظ����تَ احل������ي������اة م����ث����ل
ٍ
نبي
ف���ت���ح���ول���ت ل���ل���خ���ل���ود �إىل ظ�����ل ٍ
من ه�����ن�����ي ًأ
رب كر ٍمي
������ يف ظ�������ل ٍ
ه������ك������ذا غ������اي������ة احل�������ي�������اة زوا ٌل

باح
وم�����ع�����انٍ م���ث���ل ال����ن����ج����وم ِ
ال�ص ِ
بالراح
ف���������إذا ال����ك أ����������س ق����د ه�����وت
ِ
ال�صفاح
ف���ت�ل�ا����ش���ت وراء دن����ي����ا
ِ
امل�صباح
�إىل ق�����ـ�����ط�����ر ٍة م����ـ����ن
ِ
أ
قداح
ُي���������س����ق����ى م����ـ����ن ه�����ـ�����ذه ال ِ
جناح
م������ن �����ض����ي����اءٍ وع�����������ا ٍمل م������ن ِ
ـاح
ن�����������ور ًا م������ن ال���������ش����ب����اب الطم ِ
������را�������ش ك أ
نباح
يف ه
�������ك������ ُل ٍ
ٍ
������ب يف ِ
ـاح
ط�����ـ�����ري����� ًا ك����ب����ـ����رع����ـ����م التـف ِ
ـالح
وه��������ـ��������وا ًء ُم������دم������ـ������ر ًا لل�ص ِ
م����ث َ
ناح
����م أ�و رف�����ـ����� ٍة م�����ن َج ِ
����ل ح����ل ٍ
فالح
�����م م����ـ����ن ِ
لجِ�����ن�����ـ�����انٍ وع�����ال�����ـ ٍ
ـواح
ف�����م�����ـ�����اذا وراء ه�����ـ�����ذا الن ِ
ـرواح
أ�م ك���ـ���ن���ت ُم�����ع َ
�����ج�����ـ��ل��اً لل ِ
ـراح
م����ـ����ن ��������س�������وا ٍر م������ل ِ
������ون أالت ِ
�������س���م جلراحي
يف ب�����ي�����انٍ م�����ن ب���ل ٍ
و�إب����ت���������س����ام���� ًا ي��� ُع���ي���د يل أ�فراحي
دواح
وم����������ات اجل�����ن�����ى ع����ل����ى أال ِ
ع�������ص���ف���اتُ امل�����ن�����ون م����ث َ
الرياح
����ل
ِ
ـاح
وت���������س����رب����ل����ت ب���ال���ن���ع���ي���ـ���م املب ِ
ـاح
�إل�������ـ�������ى اجل�����ـ�����ن�����ـ�����ان الف�س ِ
ومالح
��������������دول
����������ر وج
ٍ
و������س�����ط زه ٍ
ِ
ـاح
ورح�����ـ�����ي����� ٌل ك����خ����ف����ق���� ِة امل�صب ِ

�شكري ال�شما�سي

حفيد الزعيم
ال�ص ُدوق
ال�صديق َّ
وداع ًا أ�يها َّ
حني ي أ�بى القلم أ�ن يخط �آحريف  .....وتبقى كلم آ�تي � آص�متة....و�آحريف
خجلى
�آزد�آد يقين آ� �آنني يف ح�ضرة الطهر و النق�ءآ
ففي ح�ضرتهم آ� آل�شيء يكتب �آو يق آ�ل
نعم �صديقي الر�آحل
الطهر جت�سد فيك
و النق آ�ء كنت منبع ًا له
م آ� ي ؤ�ملني حق آ� �آنني آل �آجد كلم آ�ت تليق ب�إن� آس�نيتك
رمب آ� بع�ض امل�ش آ�عر امل ؤ�ملة هي �آكرب من �آن تكتب �آو تق آ�ل
لدى �آجدين ع آ�جز عن رث آ�ئك
رحلت �سريع آ� عنا و تركت فين آ� نب� آض� يت أ�مل لفر�آقك
آل �آ�ستغرب �آ�ستعج آ�لك الرحيل
ف ا آلنقي آ�ء �آمث آ�لك آليعجبهم البق آ�ء آ
طويل يف هذه احلي آ�ة
يرحلون حلي آ�ة تليق بطهرهم و نق آ�ئهم
يرحلون حلي آ�ة �آجمل فيه آ� ترفرف �آرو�آحهم الط آ�هرة آ
ب�سلم
لكن رحيل �آمث آ�لك هو خ� آس�رة لنا
هو �آمل لفقد آل يعو�ض
ف �آمث آ�لك آليتكررون
لقد كنت كرمي آ� و معط آ�ء � آص�حب يد بي� آض�ء لـ كل من حولك
كنت �صديق آ� � آص�دق آ� �صدوق آ�
نبيل خري�آ
كنت تقي آ� �شهم آ� آ
�آ آ
خلقك من �آخالق ا آلل الكرام
آل �آمتنى �سوى �آن يلهم اهلل �آهلك �صرب�آ يعينهم على فقد �آن� آس�ن ب آ�رو
عطوف و�سمح مثلك
و�آن مينحني اهلل �صرب�آ يعني قلبي املت أ�مل على فر�آقك
و �آدعو اهلل العلي القدير �آن يتغمدك بو�آ�سع رحمته وي�سكنك ف�سيح جن آ�ته
و�آن نلتقي يف جن آ�ن اخللد تلك اجلن آ�ن التي لن �آفقدك فيها �آبدا.
حمبك �شكري ال�شما�سي
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ثقافة

حتت �شعار ( أ�نا أ�هتم)
�ست عيادات متنوعة ت�سهم يف جناح حملة «ال�شرقية وردية »4
اختتمت يوم اجلمعة  ١٢اكتوبر  ٢٠١٢حملة «ال�شرقية وردية  »٤التي نظمتها فرع
جمعية ال�سرطان ال�سعودية مبحافظة القطيف ،يف جممع القطيف �سيتي مول،
وا�ستمرت ع�شرة أ� ّيام �ساهمت خاللها �ست عيادات متنوعة يف ن�شر ر�سالة توعية
وتثقيف املر أ�ة املحلية ب�سرطان الثدي ،حتت �شعار « أ�نا أ�هتم» .
وكانت احلملة قد بد أ�ت يوم اخلمي�س يف الرابع من اكتوبر ،وقد افتتحها رئي�س
جمل�س ادارة اجلمعية عبد العزيز الرتكي ،ورئي�سة احلملة الدكتورة فاطمة
امللحم ،بح�ضور كل من نائب رئي�س اللجنة التنفيذية لفرع اجلمعية بالقطيف
الدكتور عادل اخلطي ،ورئي�س جلنة العالقات العامة الدكتور عبد العزيز
اجلامع� ،إ�ضافة اىل رئي�سة جلنة التثقيف ال�صحي الدكتورة ي�سرى العوامي وعدد
من أ�ع�ضاء اجلمعيه املنظمني للحملة با إل�ضافة ل�شخ�صيات بارزه من املجتمع.
وتبنت احلملة التي تقام للمرة الرابعة ،فكرة اعطاء �شهادة تخرج لل�سيدة
بعد مرورها بخم�س عيادات متنوعة ،ال�شهادة حتمل بني طياتها تاريخ ح�ضور
ال�سيده للحملة وعبارات ت�شري أ�ىل تهتم بو�ضعها ال�صحي ،و أ�نها �سوف تقوم بن�شر
ر�سالة احلملة ،و�سوف ت�ساهم بن�شر التوعية ال�صحية بني ال�سيدات من حولها،
فقد ت�ضمنت احلملة عيادة أ��شعة املاموجرام والتي تعترب من أ�هم العيادات التي
ؤ
ا�ستقطبت عددا كبريا من ال�سيدات الالتي تعرفن على أال�شعة ،ومتى يجب �إجرا�ها وقد
مت اخ�ضاع ما يقارب � ١٠٠سيدة الفح�ص بهذه أال�شعة حيث تواجدت �سيارة املاموجرام
مبوقع احلملة مبجمع القطيف �سيتي مول.
ومن العيادات التي عملت خالل فرتة احلملة و �شهدت �إقباالً كبريا من الزائرات عيادة
«هذه م�شاعري» وهدفها حتقيق الدعم النف�سي واملعنوي ملري�ض ال�سرطان ومن حوله،
�إذ �سعت هذه العيادة اىل توعية ال�سيدات ،بكيفية التعامل وطرق التوا�صل مع امل�صابات
باملر�ض ،و�شملت لقاءات مو�سعة مع �سيدات ا�صنب باملر�ض وحتقق لهن ال�شفاء ـ ب�إذن اهلل
ـ ومت خاللها عر�ض العديد من التجارب مع املر�ض ورحلة العالج
اما العيادة أ�و املحطة الثالثة يف رحلة أ�ي �سيدة تفاعلت مع احلملة ،فقد حملت
ا�سم «حلياتي ب�شكل �صحي» حيث يتم من خاللها التعرف على العادات الغذائية
ال�سليمةال�صحية ،ومعرفة �سبل الوقاية من مر�ض ال�سرطان وطرق رفع املناعة ،بعدها
تكمل ال�سيده رحلتها بالتعرف على املر�ض بعيادة»ثقافتك تهمنا» ومن ثم تختتمها بكيفية

الك�شف املبكر وتعلم طريقه الفح�ص الذاتي و�آليته بعيادة «كوين واعية جل�سدك» التي
القت اهتمام ًا كبري ًا من الزائرات.
يذكر ان احلملة التي تقام �سنويا ب�شهر أ�كتوبر ،والذي ي�صادف اليوم العاملي للتوعية
ب�سرطان الثدي ،تهدف اىل تثقيف ال�سيدات وتخلي�صهن من املخاوف واملفاهيم اخلاطئة
املتعلقة مبر�ض �سرطان الثدي والتي يتم خاللها أ�ي�ضا بتزويد ال�سيدات مبطويات وكتيبات
عن تعرف ب�سرطان الثدي وكيفيه الك�شف املبكر عنه ون�شرات عن االغذية التي ت�ساهم
يف الوقاية منه.
ً
ً
وقد حققت احلملة قد حققت جناحا ملمو�سا يف جمال التثقيف ال�صحي ،وقد زار
احلمله عدد من اللجان الن�سائية االهلية ،باملنطقة ال�شرقية ،من �شتى بلدات حمافظة
القطيف.
جتدر اال�شارة بان جمعيه ال�سرطان ال�سعوديه فرع القطيف اخذت على عاتقها �سنوي ًا ن�شر
ر�سالة توعية حول مر�ض �سرطان الثدي ودعم امل�صابات نف�سيا ومعنويا وماديا لتخطي
العقبات وال�صعوبات �ضمن فعاليات متنوعة تطلقها اجلمعية ..

وفد من غرفة القطيف يزور التقنية
زار عدد من رجال االعمال مبحافظة القطيف الكلية التقنية وكانوا مبعية رئي�س
غرفة ال�شرقية فرع القطيف ومدير الفروع وممثل عن غرفة ال�شرقية بالدمام
حيث بد أ�ت الزيارتهم بجولة على االق�سام التدريبية واملتمثلة يف معامل الكيمياء
التابعة لق�سم التقنية الكيميائية والتي ت�ضم العديد من التجهيزات احلديثة مت
خاللها اتاحة الفر�صة من قبل املهند�س رائد اخلمريي الحد املتدربني كي يعطي
لل�ضيوف ملحة �سريعة عن تخ�ص�ص الكيمياء واملهارات التي يكت�سبها املتدربني يف
هذا املجال بعدها اطلعوا على قاعات التدريب اخلا�صة باللغة االجنليزية وطريقة
التدريب وكذلك مركز التدرب االلكرتوين تال ذلك م�شاهدة عر�ض �شامل عن
اجنازات الكلية منذ ت أ��سي�سها قبل خم�سة أ�عوام قدمه مدير العالقات العامة
يو�سف اليو�سف تخلله مداخالت ال�ضيوف الذين ابدوا اعجابهم مب�شاهداتهم
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خالل فقرات الزيارة التي ا�ستمرت �ساعة وربع.

ثقافة

الوقت احللم

النتماء يف تلك العتمة الباهرة
وحالة إ
يف جل�سة متائم اخلا�صة حول رواية تلك العتمة الباهرة عليها أ
فالديب فريد أ��شار �إىل ف�سحة م�ساحة أالمل بني
مت ثالث ورقات حول بع�ض اجلوانب التي ت�سهم يف ال�ضيق واالت�ساع يف الرواية أ�ثناء تنقل املعتقل من حالة
ُقدِ ْ
فهم بع�ض مالمح الرواية وحاول بها املعدون ا�ستنطاق القب�ض �إىل ال�سجن �إىل الطامورة ا آلخرية .
مامل تقله الرواية ومل يقله الراوي .
وال�شاعر علي النا�صر ركز على تلك التفا�صيل ال�صغرية
كانت الورقة االوىل بعنوان ال�شعور بالذنب حالة انتماء ت�شبه والدقيقة يف نقل االمل أ
والحا�سي�س ولغة القبح اجلميلة.
احلب لل�شاعر رائد أ�ني�س اجل�شي حتدث بها عن احلاجة
املر�ضية لالنتماء بعد فقد هذا ال�شعور يف حالة االنقالب وحتدث أال�ستاذ هاين ال�صدير عن ال�صراع مع الذاكرة
اخلدعة وكيف ولدت لديه هذه احلاجة �شعورا بالذنب حني وجتلياته و أ�منياته يف ت�سليط ال�ضوء على م�شاهد موت
تتعر�ض هذه احلاجة �إىل خلل وكيف أ�خذت تنمو وتت�شكل الرفقاء و أ�بعادها وماجعل الرواية تنتقل من حملية �إىل
بج�سده وفكره ولغته حتى نهاية الرواية وكانت لعنته وهبته عاملية وحتدث ال�شاعر علي عا�شور عن طريقة التمييز بني
التي جعلته مقاوما �صامدا يف وجه املوت وحاول بهذا الفر�ض قراءة الرواية وقراءة ال�شعر وبني الكتابة أالدبية املكثفة
أ�ن يجيب على أ��سئلة بع�ض العبارات التي بدت متناق�ضة والنقدية الكا�شفة كم�سرب لفهم القراءات و أ��شار اال�ستاذ
يف الرواية ب�سد ثغراتها باملفرت�ض أالول .ثم قدم ال�شاعر �سعود الفرج �إىل �ضرورة تو�ضيح اجلانب ا إلن�ساين املهم
هادي ر�سول الورقة الثانية بعنوان الوقت ..هناك حيث ال يف العمل الروائي وا آلثار االنطباعية املتولدة لدى املتلقي
وجود للزمن .وحتدث بها عن انعدام الوقت وتوقف العمر وما يقدمه الن�ص من ر�سالة آ
للخر و أ��ضاف ال�شاعر حممد
ومعادلة الوقت باحلياة وعالقة احلركة بالزمن وال�سكون قرين نقاطه على حركية اللون وان�سجامها مع العتمة
مبوت الزمن وتوقف احلياة ودعم ورقته بنظرية البعد وطبيعة ال�سجن فاحلجر أ��سود و�ستار الكعبة أ��سود والعتمة
الرابع آلين�شتاين والعالقة الفيزيائية بني امل�سافة والزمن �سوداء وهناك نقاط لتالقي ا إلح�سا�س.
وقدم الورقة الثالثة ال�شاعر �صالح اخلنيزي وحتدث بها
عن نقطتني متداخلتني هما التطهري  /احللم وتدرجه يف وتعر�ض ا إلخوة أالدباء �إىل بع�ض ا إل�شكاالت يف الن�ص
كالتحدث عن موت الوقت مع وجود م ؤ�قت ب�شري .
الرواية وعملية الهدم من أ�جل البناء .
وفيها حتدث عن ال�سلوك الت�صويف وعملية تطهري الذات
كعملية مقاومة وكيف تدرج هذا احللم يف الفكر والتلقي
وبات هذا التدرج به تدرجا يف عملية تطهري الذات وتنقيتها
وحتدث عن تقنية الهدم يف �شخو�ص الرواية لبناء امل�سار
الذاتي أالف�ضل الذي جعله ي�ستمر يف احلياة .
ويف الدورة الثانية من اجلل�سة نوق�شت القراءات الثالث
من قبل أالدباء احل�ضور ثم كانت هناك دورة ثالثة للتعليق
على التعليق وكانت دورتي النقا�ش ثريتني مبا طرحه ا إلخوة
من تعالق واقرتاحات على م�سار أالوراق الثالث أ�و على ما
يقرتح من جوانب مهمة ت�ستحق الدرا�سة وت�سليط ال�ضوء

واحلديث عن عدم املعرفة ب أ�نهم موجهون الغتيال امللك
وبني ما �صرح به الراوي ب أ�نه ال يعلم ب أ�نه كان يريد قتل
امللك أ�م أ�باه يف تلك الليلة وو�ضعت بع�ض التخريج بناء
على ما طرح من وريقات وبع�ض عالمات ا إل�ستفهام
التي مل يتفق على حل وتوجيه لها ..وكان الكل يثني على
لغة الرتجمة الو�سيطة التي ت�شعرك ب أ�نك تقر أ� رواية لغته
أال�صلية هي العربية ال الفرن�سية واحلدث ا إلن�ساين املهم
الذي يتقاطع مع اجلو العربي املحيط كانت جل�سة مفعمة
بالفكر وعذوبة الروح قد ت�سبب بع�ض ال�صداع الفكري �إال
أ�ن هذا ال�صداع كان خممليا لطيفا حمببا وم�شتهى يف
جل�سة متائم أالدبية .

رائد أ�ني�س اجل�شي

�صالح اخلنيزي

هادي ر�سول
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ثقافة
بقلم  /أال�ستاذ ح�سن بن علي العي�سى
أ
ق�سم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك في�صل ـ الح�ساء

�صعوبات التعلم  ..مفهومها العلمي

َو حمكات احلكم لوجودها عند أ
الطفال

�صعوبات التعلم كمفهوم يعترب م�صطلح ًا جديد ًا و�إن كان امليدان بذاته لي�س جديد ًا،
و�إمنا مت العمل بخدمة أالطفال ممن أ��صبحوا يعرفون بذوي �صعوبات التعلم منذ فرتة
طويلة ،وميكن حتديد ذلك تقريب ًا يف بداية القرن التا�سع ع�شر  ،وكانت االهتمامات يف
هذا املجال بدايات طبية من خالل االهتمام أ
بالطفال الذين كانت لديهم م�شكالت يف
اجلانب اللغوي يف الكالم أ�و يف القراءة ،و أ��صبح هذا امليدان يعرف من خالل املتخ�ص�صني
يف هذا املجال بـ(د�سليك�سيا) أ�و م�شكالت �صعوبات القراءة أ�و خلل يف ا إلدراك أ�و خلل
يف املخ الوظيفي الب�سيط ،ت�سميات كثرية البع�ض أ�و�صلها �إىل أ�كرث من ( )40م�صطلح ًا
ا�ستخدمت و�شاعت بني املهتمني مبيدان ما أ��صبح يعرف ا آلن ب�صعوبات التعلم.
وبعد أ�ن أ�خذ البعد الطبي دوره يف القرن التا�سع ع�شر بد أ� توجه �آخر وهو توجه الرتبويني
يف حماولة و�ضع الربامج امل�ساعدة له ؤ�الء الذين يعانون من مثل هذه ال�صعوبات .ظهر
التوجه احلديث وجاء امل�صطلح الذي ا�ستخدم يف بداية ال�ستينات (1963م) وا�ستخدم
هذا امل�صطلح من قبل (كري) وهو أ�حد الرتبويني البارزين يف جمال الرتبية اخلا�صة
ب�شكل عام ويف جمال �صعوبات التعلم ب�شكل خا�ص ،حيث أ��صبح م�صطلح (�صعوبات
التعلم) ي�ستخدم كبديل لكل امل�صطلحات ال�شائعة التي كانت ت�ستخدم من قبل
املتخ�ص�صني ،ومت االتفاق أ�ن يكون هذا امل�صطلح اجلديد م�صطلح ًا أ��شبه ما يكون
باملظلة التي ين�ضوي حتتها خمتلف الت�سميات ال�شائعة التي كانت ت�ستخدم يف الدرا�سات
أ�و من قبل املتخ�ص�صني.
ومن هنا جاء التداخل بني م�صطلح �صعوبات التعلم وبني مفاهيم أ�خرى مثل التخلف
العقلي أ�و الت أ�خر الدرا�سي أ�و بطئ التعلم أ�و انخفا�ض التح�صيل ،وبالتايل جاء تداخل
مفهوم م�صطلحات (�صعوبات التعلم) و(التخلف العقلي) ،أ�و (الت أ�خر الدرا�سي) أ�و
(بطئ التعلم) ،أ�و (انخفا�ض التح�صيل) ،وجاء هذا التداخل نتيجة أ�ن أالطفال يعانون
من �صعوبة وا�ضحة يف املجال أالكادميي وكذلك احلال يف جمال التخلف العقلي.
غري أ�ن الفي�صل الذي ميكن أ�ن نفرق به بني هذه امل�صطلحات الثالثة يعتمد ب�شكل
أ��سا�سي على القدرة العقلية حيث أ�ن أالطفال الذين نطلق عليهم أ�نهم ذوي �صعوبات
تعلم نعني بهم أ�ولئك أالطفال الذي يتمتعون بقدرات عقلية عادية ،وبالتايل لي�س لديهم
م�شكلة يف اجلانب العقلي ولي�س لديهم أ�ي حالة عوق أ�و أ�ي حرمان �سواء بيئي أ�و ثقايف أ�و
اقت�صادي يكون �سبب ًا يف �صعوبة التعلم التي يعانون منها ،ومع ذلك بالرغم مما يتمتعون
من قدرات عقلية �إال أ�نهم يعانون من �صعوبة يف جمال أ�و أ�كرث يف حني أ�ن بقية املجاالت
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أالخرى تنمو ب�شكل مت�سق وعادي كما هو احلال مع أالطفال العاديني.
امل�شكلة �إذ ًا لدى أالطفال ذوي �صعوبات التعلم أ�ن لديهم �صعوبة وا�ضحة يف جانب من
اجلوانب يف حني أ�ن بقية اجلوانب ت�سري ب�شكل منتظم ،وهذه ال�صعوبة لي�ست ناجتة عن
م�شكلة يف القدرة العقلية أ�و أ�ي حالة من حاالت التعويق يف حني أ�ن الت أ�خر الدرا�سي هو
انخفا�ض يف القدرة العقلية دون املتو�سط ،بحيث يظهر هذا االنخفا�ض يف أالداء ب�شكل
عام ،أ
فالطفال املت أ�خرون درا�سي ًا هم أ�طفال لديهم قدرة عقلية ولكنها تنخف�ض عن
املتو�سط أ
للداء العام الذين ن�سميهم (الفئة احلدية) ،وهي الفئة التي تقع بني أالطفال
ً
أ
أ
العاديني والطفال املتخلفني عقليا ،فنجد االنخفا�ض يف القدرة العامة جند �ن هذا
االنخفا�ض ي ؤ�ثر �سلب ًا على أالداء ب�شكل عام ،ولكنه ال ي�صل �إىل درجة االنخفا�ض يف حالة
التخلف العقلي حيث أ�ن ه ؤ�الء أالطفال ي�ستمرون ويتواجدون مع أالطفال العاديني �ضمن
ال�صفوف العادية مع أ�نهم يحتاجون �إىل رعاية وخدمة ،وميكن أ�ن تظهر م�شكالتهم ب أ�ن
ير�سب بع�ضهم �سنة أ�و �سنتني أ�و ثالث يف حماولة لتعوي�ض الق�صور يف القدرة العقلية
والتغلب على ذلك من خالل العمر الزمني ،جندهم يف الف�صل مميزين من حيث طولهم
و أ�عمارهم خالل الر�سوب املتكرر لديهم ،وهذه املجموعة ال ت�صنف �ضمن �صعوبات التعلم
على اعتبار أ�ن امل�شكلة لديهم م�شكلة عامة موجودة عندهم نتيجة االنخفا�ض يف القدرة
العقلية الذي ي�صل �إىل م�ستوى حالة التخلف العقلي.
أ�ما املجموعة الثالثة أ�و امل�صطلح الثالث وهو حالة التخلف العقلي الذي ي�شرتك أ�ي�ض ًا مع
املجموعتني ال�سابقتني بانخفا�ض التح�صيل العام ،ولكن هنا االنخفا�ض كبري وملحوظ
ب�سبب االنخفا�ض يف القدرة العقلية املوجودة لديهم ،بحيث تظهر م�شكالتهم يف اجلانب
أالكادميي و أ�ي�ض ًا يف اجلانبني االنفعايل واالجتماعي ،وقد جند لديهم أ�ي�ض ًا م�شكالت يف
اجلانب اجل�سمي ،وهذه الفئة تختلف عن فئة �صعوبات التعلم وفئة بطيئي التعلم.
نحن عندما نتحدث عن �صعوبة التعلم نق�صد الفئة أالوىل ممن يتواجدون �ضمن
ال�صفوف العادية ،ويكون أ�دائهم يف بع�ض أالحيان لي�س عادي ًا ومتميز ًا مقارنة أ
بالطفال
العاديني ،فلي�ست لديهم م�شكلة �إال يف جانب حمدود أ�و أ�كرث ،مما ي�ستدعي تدخ ًال
مل�ساعدتهم يف التغلب على ال�صعوبة التي يعانون منها.
ويف ظل هذا التو�ضيح ل�صعوبات التعلم أ� ؤ�كد على ق�ضية أ��سا�سية هي أ�ن هناك اتفاقاً
عام ًا بني كثري من الباحثني على جمموعة من املحكات التي ال بد أ�ن تعتمد يف احلكم على
وجود �صعوبة التعلم عند أالطفال وهي:

ثقافة

 )1التباعد  :ويعني أ�ن هناك فرق ًا وا�ضح ًا أ�و كبري ًا
بني م�ستوى أ�داء الطفل احلايل وبني م�ستوى ما هو
متوقع منه بناء على القدرات الكامنة لديه ،أ�ي
يتوقع أ�ن يقر أ� الطفل يف امل�ستوى اخلام�س ولكنه
فعلي ًا يقر أ� يف امل�ستوى الثاين مث ًال .
 )2ا إل�ستبعاد  :وهو أ�ن هذا التباعد يجب أ�ال يكون
ناجت ًا عن حالة من حاالت ا إلعاقة  ،أ�ي ا�ستبعاد
أ�ن تكون ا إلعاقة �سبب ًا يف ال�صعوبة� ،سواء كان
العوق تخلف ًا عقلي ًا أ�و عوق ًا يف ال�سمع أ�و الب�صر أ�و
حالة ا�ضطراب انفعايل أ�و حرمان بيئي أ�و ثقايف أ�و
اقت�صادي أ�و اجتماعي.
 )3الرتبية اخلا�صة  :وهو �شرط لي�س يف حالة
�صعوبة التعلم فقط و�إمنا هو �شرط يف كل
أ�حوال أالطفال غري العاديني وهو احلاجة �إىل
خدمة الرتبية اخلا�صة ،مبعنى أ�ن الطفل يكون
لديه انخفا�ض يف التح�صيل ي�ستدعي تدخ ًال
من قبل املتخ�ص�صني لتقدمي خدمات عالجية
متخ�ص�صة ،بحيث أ�ن ما يقدم من خالل ال�صف
العادي من منهج ومهارات تعليمية وطريقة تدري�س
ال يتنا�سب مع أالطفال ذوي �صعوبات التعلم أالمر
الذي ي�ستدعي تدخ ًال من قبل املتخ�ص�صني يف
جمال الرتبية اخلا�صة.
هناك اتفاق كبري يف ق�ضية درجة ارتباط �صعوبات
التعلم بامل�شكلة أ�و باخلل يف اجلهاز الع�صبي
املركزي ،وهذه ق�ضية مت االتفاق عليها يف معظم
التعريفات ،وهناك توجه يربط ما بني �صعوبات
التعلم ووجود خلل يف اجلهاز الع�صبي املركزي،
ودرجة االرتباط بني هذين املتغريين عالية جد ًا،
ولكن ال نعني بذلك أ�ن العالقة هنا عالقة تامة،
مبعنى أ�نه لي�س بال�ضرورة أ�ن كل من لديه �صعوبة
يف التعلم يجب أ�ن يكون لديه خلل أ�و تلف يف الدماغ،
ولي�س كل من لديه تلف أ�و خلل يف اجلهاز الع�صبي
يجب أ�ن تكون لديه �صعوبة يف التعلم ،لكن درجة
االرتباط بني املتغريين عالية جد ًا ،ولكن �إىل أ�ي
مدى يجب التحقق من وجود هذا التلف ك�شرط
خلدمة ه ؤ�الء أالطفال؟ هذا ال يفرت�ض أ�ن يكون
�سبب ًا أ�و �شرط ًا من ال�شروط التي تو�ضع خلدمة
ه ؤ�الء أالطفال ،مبعنى أ�ننا يجب أ�ال نفرت�ض أ�و
ن�شرتط اخلدمة املقدمة له ؤ�الء أالطفال بالتحقق
من وجود مثل هذه امل�شكلة لديهم ،املهم أ�ن ه ؤ�الء
أالطفال بحاجة �إىل خدمةَ ،و واقع حالهم يقول :
�إنهم بحاجة �إىل خدمة  ،و بالتايل يجب أ�ن تقدم
لهم هذه اخلدمة دون أ�ن نبحث يف ق�ضية التحقق
من مدى وجود مثل هذا اخللل لديهم أ�م ال .

جمتمع َ ..و لكــن
بقلم  :أ�� /صادق بن عبد اللطيف الـزاير
مع ِّلم تربية فكرية
يقف املرء مذهوالً عندما يقر أ� أ�و ي�سمع املعاناة التي م َّر بها ذوي احلاجات
الع�صور القدمية حتى هذا اليوم  ..حيثُ �شهد تاريخ تربيتهم
اخلا�صة بدء ًا من ُ
والعناية بهم مراحل خمتلفة  ،بد أ�ت من مرحلة ا إلهمال و الرف�ض ثم مرحلة
العطف وال�شفقة و تالها مرحلة االهتمام بحقوقهم و أ�خري ًا مرحلة الدمج
واالحتواء ال�شامل التي كانت يف احلقيقة مرحلة لتحقيق تكاف ؤ� الفر�ص أ�مام
اجلميع .
أ
أ
ٌ
الّ
ّ
و رغم التقدُّم َو الرقي باالهتمام بهذه الفئة � إ �نه يوجد خط �حمر بني
املجتمع و هذه الفئة  ،أ�عني بذلك «النظرة ال�سلبية» التي ُينظر ِبها �إىل هذه
الفئه من قبل املجتمع و من حيث عدم وجود توعية موجهة بال�شكل املطلوب نحو هذه الفئة .
و أ�ول ما ينبغي �إعدادها توعوي ًا هي أال�سرة ألنها تعترب يف احلقيقة احلجر أال�سا�س إلح�سا�س الطفل �إنه ينتمي �إىل جمتمع
و أ�ن له حقوق وعليه وجبات كغريه من العاديني  .ثم يليها يف املقام �إعداد املدر�سة من ط ّالب ومع ّلمني و�إداريني من خالل
الربامج و أالن�شطة التوعوية َو التدريبية التي تُقدم لهم من خاللها املعلومات واملفاهيم ال�صحيحة حول هذه الفئة و كيفية
مما يكفل و ي ؤ�كد حقوقهم ..
التعامل معهم ب�شكل تربوي وح�ضاري ّ
ال�صدد فقد قيل ((ب أ�نه ال يوجد �شخ�ص معاق بل يوجد جمتمع ُمعيق )) وبالتايل ف�إن نظرة املجتمع املتدن ّية نحو
ويف هذا َ
أ
أ
هذه الفئة الغالية قد تكون يف بع�ض الحيان ��شد وطئه من ا إلعاقة ذاتها .

منتدى الثالثاء يحتفي بالفنان ال�ضامن
احتفى منتدى الثالثاء
الثقايف بالقطيف بالفنان
عبد العظيم حممد ال�ضامن
�صاحب أ�طول لوحة جماعية
يف العامل للتوا�صل مع �شعوب
العامل ب أ�لوان املحبة وال�سالم
و�صاحب املبادرات التنموية
يف تطوير �إبداعات ال�شباب.
بد أ� احلفل ب�إدارة ا إلعالمي حممد احلمادي الذي أ�عطى
الكلمة أالوىل ل�صاحب املبادرة منتدى الثالثاء حيث أ�لقى
الكلمة ا إلعالمي حممد املح�سن ع�ضو املنتدى  ،الذي �سلط
ال�ضوء على الفنان ال�ضامن ا إلن�سان  ،ثم حتدث أال�ستاذ
أ�حمد �سماحة عن بدايات الفنان ال�ضامن مع أ�ول معر�ض
له يف العام  1986م يف جامعة امللك �سعود بالريا�ض ثم
معر�ضه يف الدمام ومنها توالت معار�ضه يف العديد من
مناطق اململكة والعامل .
ثم ا إلعالمية عرفات املاجد بعد ذلك حتدث �سماحة
ال�شيخ ح�سن ال�صفار عن الفنان ال�ضامن من اجلانب
ا إلجتماعي وحراكه امل�ستمر والدئوب خللق حراك ثقايف

فني اجتماعي اليتوقف.
وحتدث الباحث علي الدرورة عن دور الفن يف خدمة
املجتمع  ،أ�ما الفنان الت�شكيلي عبد العظيم �شلي فقد
تطرق لبدايات ال�ضامن منذ أ�ن كان على مقاعد
الدرا�سة يف املرحلة املتو�سطة والثانوية  ،وكيف كان منذ
ذلك الوقت يدير الن�شاط الثقايف والفني يف نادي النور
ب�سناب�س  ،وت أ��سي�سه للجماعات الفنية منذ وقت مبكر ،
وحتدث عن جماعة ع�شتاوروت التي ا�ستقطبت املبدعني
من الكتاب وال�شعراء واملمثلني  ،وكذلك ت أ��سي�سه للعديد
من اجلماعات الفنية حملي ًا وعربي ًا .
اختتم احلفل بتكرمي الفنان عبد العظيم ال�ضامن من قبل
منتدى الثالثاء وحمبيه .
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مرام ال�سيف �سيدة جمال أ
الخالق
حليمة بن دروي�ش

«حفل تتويج �سيدة جمال أالخالق» حدث تابعه ا آلالف عن طريق املواقع املختلفة االلكرتونية كاملوقع الر�سمي للم�سابقة  ,وموقع الفي�س بوك وموقع تويرت  ,با إل�ضافة للنقل
ال�صوتي املبا�شر للحدث والذي أ�بدعت يف نقله جلنة التقنية بامل�سابقة  ,ناهيك عمن كان حا�ضرا حفل التتويج املبا�شر يف قاعة امللك عبداهلل بن عبد العزيز والذي فاق احل�ضور
العدد املتوقع حيث زاد على اخلم�سمائة زائرة بتنوع ثقايف واجتماعي ووظيفي ب�شكل تناغمي انعك�س �إيجابيا على املكان ال�سيما واحلا�ضرات ميثلن �شرائح خمتلفة وفق التنوع
املذكور من خمتلف أ�نحاء اململكة ومن املهتمات بال�ش أ�ن العام  ,وكذلك ح�ضور الوفد أالجنبي متمثال يف ح�ضور �شخ�صيات ن�سائية من �شركة أ�رامكو  ,ومبتابعة متميزة من
املحطات التلفزيونية املهتمة باحلدث كابانوراما وال�سعودية الثقافية با إل�ضافة �إىل تغطية ال�صحف واجلرائد يف أاليام التالية للحدث .
حدث ا�ستحق بجدارة هذا ال�صدى ا إلعالمي على امل�ستوى الداخلي واخلارجي وا�ستطاع جذب انتباه الكثري ممن طرقت أ�ذهانهم أ��سئلة متنوعة عن ماهية امل�سابقة واملعايري
املتبعة فيها ليكون املده�ش واملبدع أالخالق معيارا يج�سد جماال ال يناف�سه أ�ي جمال �آخر حمققة بذلك امل�سابقة معايري أ�خرى مكملة لهذا اجلمال وذلك بال�سري على طريق التكامل
الروحي والثقايف وا إلن�ساين يف تناغم تابعته جلنة التحكيم والر�صد طوال أال�شهر املا�ضية منذ بدء التدريب يف �شهر رجب وحتى ليلة التتويج  ,وجاءت النتيجة املرتقبة لتتوج ملكة
و�سيدة جلمال أالخالق طالبة الثالث ثانوي من حمافظة القطيف وحتديدا من جزيرة تاروت  /مرام زكي �آل �سيف  ,وجاءت الو�صيفة أالوىل من حمافظة أالح�ساء  /فاطمة
العباد  ,و الو�صيفة الثانية من حمافظة القطيف  /فاطمة البيك
ع�شر مت�سابقات ت أ�هلن للمناف�سة القوية للح�صول على لقب �سيدة جمال أالخالق يف حمفل تابعه ب�شغف وترقب الكثريون �ضمن معايري ثابتة وم�سارات تك�شف عن �شخ�صيات يفتخر
بها املجتمع ال�سعودي ك أ�منوذج للجمال مبعايري أ�خالقية ثقافية مبد أ�ها أال�سا�سي بر
الوالدين وكيفية تفعيل ذلك ب�شكل تبليغي تكليفي ور�سايل بالدرجة أالوىل بعيدا عن
معايري اجلمال املبتذل والذي يعتمد على اجل�سد كواجهة له .
ع�شر مت أ�هالت خ�ضن ور�ش تدريبية مكثفة وم�سارات تعددت فيها املهارات والتجارب
التي ت�صقل ال�شخ�صية ولذلك فالكل كان فائزا وبجدارة وكل من ا�شرتكت يف
امل�سابقة منذ بدايتها هي �شريك حقيقي يف النجاح وبالتايل هي حتمل على عاتقها
م� ؤس�ولية نقل هذه الثقافة أالخالقية لبنات جيلها وتعميم هذه الثقافة .
ال�سيما ونحن نرى فتاة من فئة ال�صم والبكم �ضمن الع�شر املت أ�هالت لتحقق بذلك
مثاال قويا على املناف�سة والطموح وقوة ا إلرادة و أ�ن ا إلعاقة الميكن أ�ن تكون مانعا
للتناف�س و�إظهار القدرات واملهارات بل والتفوق أ�ي�ضا  ,وهذه �إحدى أ�هداف امل�سابقة
فاجلمال يكمن يف ال�سمو الروحي أ
والخالقي واجلمال معياره الثقة وقوة ا إلرادة
والطموح والفكر الواعي الهادف  ,واجلمال جوهره اخللق الرفيع والقدرة على تقدمي
ما يخدم املجتمع ليكون الفرد فاعال م ؤ�ثرا �ساعيا للتغيري نحو أالف�ضل .
م�سابقة �سيدة جمال أالخالق تثبت جدارتها يف حتقيق الهدف أال�سمى الذي ت�سعى
�إليه بتخريج جيل واع ومثقف يدعو للجمال أالخالقي كمقيا�س أ��سا�سي  ,عن طريق
التدريب والت أ�هيل والقيا�س والت�شجيع على خو�ض املجال امليداين التطوعي وتقدمي
امل�شاريع الهادفة مع �إمكانية تطبيقها على أ�ر�ض الواقع  ,وهذه الن�سخة اخلام�سة
من امل�سابقة جاءت بتطوير ومتيز الفت واعدة جمهورها بدورة �ساد�سة أ�كرث متيزا
,ولعل املتتبع آلخر �إح�صائية مت ا إلعالن عنها والتي أ�و�ضحت عدد املت�سابقات يف
كل عام وتزايد هذا العدد ب أ��ضعاف العدد يف العام الذي قبله لهو خري �شاهد على
جناح الفكرة ومدى جديتها و�إ�صرارها على التغيري النوعي  ,ومل يقت�صر التناف�س يف
�إطار املت�سابقات فقط و�إمنا جاء التناف�س املبدع بني جلان امل�سابقة لرت�صد جائزة
أ�ف�ضل جلنة وجائزة أ�خرى ألف�ضل ع�ضو متميز  ,ومادام العمل يحمل فكرا �ساميا
وهدفا ربانيا ف�إن النجاح حليف العمل اخلال�ص وال�صادق  ,وجتربة فريدة بد أ�ت
على خارطة اململكة لتتجاوز املدى �إعالميا و أ�ي�ضا هناك من ي�سعى لتطبيقها ممن
نالت الفكرة ا�ستح�سانهم يف مناطق عدة من وطننا العربي كواجهة أ�خالقية �إن�سانية
فاعلة .
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جمال أ
الخالق وتطوير الذات
خ�ضراء املبارك
كيما نحقق �آمال املجتمع ب�إختالف انتماءاته البد من �إيجاد تنظيمات املجتمع املدين  ,والذي
يجب أ�ن يكون �شريكا أ��سا�سيا يف تطوير أ�ي جمتمع وتنميته جنبا �إىل جنب م ؤ��س�سات الدولة مبا
يلبي طموح أ�فراد املجتمع وذلك لتقوية ا إلنتماء والوالء للوطن من خالل م�شاركته يف احلياة
العامة على جميع ال�صعد .
ومن خالل تفعيل هذا الدور يف تر�سيخ قيم املجتمع املدين جاء م�شروع ( م�سابقة ملكة جمال
أالخالق ) الذي ن أ�مل أ�ن حتدث تغيريات يف العالقات ا إلجتماعية  .من خالل تطوير الذات
ا إلن�سانية وهي أالخالق .
�إن م�سابقة ملكة جمال أالخالق أ�خذت على عاتقها التفكري يف منط جديد ومبتكر يف التعامل مع
الفئة ال�شبابية امل�ستهدفة  ,وبلورة �صيغة جديدة قادرة على خرق دوائر التفكري لديهن من حيث
نوعية الربامج والزوايا املف�ضلة أ
للفكار  ,وا إل�شباعات املطلوبة من ر�سائل توجيهية و أ�خريا
الطريقة التي ننتقي فيها هذه الر�سائل ....
كل هذا من أ�جل خلق كيفية التفكري وا�ستنباط طرقه ولي�س حتديده بالتلقني .
هذا النمط مطلوبا وقد القى ا�ستح�سانا كبريا من امل�شاركات يف امل�سابقة وب�شهادة أ��سرهن
وكل من قر أ� امل�شروع ب�شكل واع ومنفتح  ,قد و�ضع امل�سابقة على طريق النجاح يف قبول فكرتها
أال�سا�سية والهدف املتوخاه منها وا إلقبال الكبري عليها .
وما مييز هذا امل�شروع ح�صوله على الدعم املعنوي من �إمارة املنطقة ال�شرقية املتمثل يف
�شخ�صية �سمو أالمري حممد بن فهد �آل �سعود  ,والدعم املادي املتمثل يف امل ؤ��س�سات التجارية
باملنطقة .
وال نن�سى دور ا إلعالم املحلي من �صحافة وتلفزيون ومواقع ا إلنرتنت مما �ساعدها على أ�داء
دورها التنظيمي وفعاليتها ا إلدارية .
وتتميز أ�ي�ضا كم ؤ��س�سة قد خلقت روح املبادرة الفردية واجلماعية وفتحت باب العمل التطوعي
من أ�جل خدمة امل�صلحة العامة أ�فقيا .

ديننا أ�خالقنا
أ
وللخالق �سيادة تت�سيد كل القيم ا إلن�سانية والتي يف حقيقتها نابعة من أ��صل اخل ْلق  ،تلك هي
الفطرة حيث أ�مت العامل ا إلن�ساين امل�شرتك هو أالخالق بعمومه من قيم وف�ضائل قد فطر اهلل
النا�س عليها � ،إذ كل املعاين الفا�ضلة تقرها الب�شرية وتتفق عليها يف كل مكان وزمان وكل امة
وع�صر  ،فال ال�صدق يوما أ�و عند قوم يكون مذموم أ�و يكون العقوق حممود  ،فالف�ضيلة هي
الف�ضيلة �إن كانت عند أ�هل ال�شرق أ�و كانت عند أ�هل الغرب.
مكارمها أالخالقية نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ب�سلوكه تعزيزا وحتفيزا ملا هو مكنون
يف النف�س (وانك لعلى خلق عظيم).
وكثريا منا يت�ساءل عن حقيقة أالخالق والتي هي داخلية نف�سية ال يعلمها �إال اهلل وال ميكن
معرفتها  ،وتنا�سينا التعبريات التي يعك�سها ال�سلوك والتي هي نتيجة ما تنطوي عليه النف�س
و�إن حاول التظاهر أ�و التكلف فال بد من قناعات داخلية بتلك القيم والف�ضائل و�إال فال ميكن
التمثيل  ،فقد قال ا إلمام علي عليه ال�سالم (ما أ��ضمر أ�حد �شيئا �إال ظهر على فلتات ل�سانه
و�صفحات وجهه).

من هذه احلقيقة ومن �إمياننا ب أ�ن الب�شر بطبعهم مييلون �إىل اتخاذ القدوة
والتي تربزها امل�سابقة على هيئة �شخو�ص ميكن الت أ�ثر بها مبا�شرة دون
اللجوء كثريا �إىل التنظري و�إمنا الرتكيز على املمار�سات التي تطبع على
ا آلخرين ذلك الت أ�ثري  .كما كان نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم أ�فعاله
وممار�ساته لها ت أ�ثري مبا�شر لكل من حوله .
كل هذا دعما للجوانب الفطرية يف ا إلن�سان وتوجيهها خللق اخلري والرب.
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منتدى الكوثر بالقطيف يحتفي ب أ�ربعة دواوين �شعرية
كتب – يا�سر آ�ل غريب

احتفى منتدى الكوثر أالدبي بالقطيف م�ساء اخلمي�س
1433/11 /25هـ ب أ�ربعة �إ�صدارات �شعرية متثل ن�سيجا
متعدد أاللوان يف املنطقة ُ ,ر ِّت َبت وفق اللجنة املنظمة
على مائدة ا إللقاء من ديوان (رع�شة حتت الرماد )
لل�شاعر فريد بن عبداهلل النمر و ( ب�سملة يف �سورة
الع�شق ) لل�شاعر ح�سني بن ح�سن اجلامع  ,و( ولكنه
ال�شم�س ) لل�شاعر رائد بن أ�ني�س اجل�شي  ,حتى جمموعة
( نق�ش خامته ) لل�شاعر علي بن مكي ال�شيخ  .وعقد حفل
أ
التوقيع الذي ا�ستمر ل�ساعتني ون�صف مبجل�س الر�ضا اجلوالت الربع قدم فوا�صل �شعرية خمتلفة .
أ
أ�وىل امل�شاركني كان ال�شاعر فريد النمر الذي �لقى
ب�سيهات الذي احت�ضن عدة فعاليات أ�دبية .
بد أ�ت أالم�سية بتالوة عطرة للقارئ عبداجلبار ال�شافعي مطولته ( مدينة يف جدول ال�سماء ) بنف�س انعك�ست به
مفردات الغنائية التي تفتح نوافذ الت أ�مل على اجلهات
املمتلئة بالنق�ش ال�سماوي :

آليات من �سورة ال�شعراء كافتتاحية متهد أ�جواء هذا
اللقاء الذي ح�ضره لفيف من أ�دباء ومثقفي املنطقة .
وتوىل ال�شاعر با�سم العيثان تقدمي أالم�سية معرفا كل
ديوان ب أ�بيات �شعرية من نظمه أ�ثارت االنتباه  ,ومابني

غنت ف أ�ذن �شاعر ولهان
وجداول وتر لها اجلريان
غنت ومت�سع الف ؤ�اد مالمح
تطفو ومو�سقة هو التحنان
وبعد ذلك قر أ� ماجد ال�شريف ورقته حول ديوان النمر,
مركزا على بع�ض مفردات العمل ودالالتها اللغوية
وا إليحائية رابطا بني اللغة كن�ص أ�دبي والربجمة
اللغوية الع�صبية .
اجلولة الثانية كانت لل�شاعر ح�سني اجلامع الذي أ�لقى
خمتارات من �شعره منها ( مناجاة ) بلغة �شفيفة تعد
جتربة أ�خرى ت�ضاف لر�صيده أالدبي .
هيئ ف ؤ�ادك للعروج �إىل حماريب الدعاء
واحمل همومك  ..ما ا�ستطعت على براق من رجاء
وا�صعد بروحك كال�ضياء
�إىل مدارات ال�صفا ْء
آ
و أ�عقبها ال�شاعر يا�سر �ل غريب بقراءة حول جتربة
اجلامع التي توزعت يف ثالث مراحل زمنية م�ستعر�ضا
�سمات كل واحدة وم�ست�شهدا بالق�صائد التي تدعم
ر ؤ�يته.
بعد ذلك أ�تى دور ال�شاعر رائد اجل�شي قارئا �آخر
كتاباته مثل ( واجب لوجود احلب ) بلغته العالماتية
املكتنزة أ
بال�سئلة الوجودية ..
يطاوعك البوح
هل يوجب احلب
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من خال�صا
الن فيه الق�صيد
وهل تهب اخلامت امل�صطفى
من أ�نامل أ�قالمك التكتب ال�صفح
يف وحدة الغيب
حلما ت�شهى
�صياغة حلن الن�شيد
تاله مبا�شرة ال�شاعر ناجي حرابة الذي علق على
ديوان اجل�شي بكتابة انحازت �إىل اجلمال  ,م�ستعر�ضا
بع�ض جزئياته بالتحليل الهادئ  ,وبع�ض النحويات التي
ميار�سها ال�شاعر املختلف عليه قدميا وحديثا .
وكانت اجلولة الرابعة م�ساحة لل�شاعر علي ال�شيخ جتول
فيها مبقطوعاته الق�صرية و وم�ضاته التي تولد الده�شة,
مبتدئا بن�ص أ�هداه �إىل �صديقه ال�شاعر حبيب املعاتيق,
يقول فيه :
الماء يكفي جلرح أالنبياء معي
فلت�شرب الظم أ� املقتول من وجعي
علقتني يف رذاذ من هطول فمي
أو�نت يف ردهتي تغتال مت�سعي
و �صعد املن�صة بعد ذلك ال�شاعر حممد �آل قرين ملقيا
الورقة النقدية التي كتبتها ال�شاعرة نهى �آل فريد حول
ديوان ال�شيخ  ,الذي مازج بني الو�ضوح والبيان التكثيفي
مما �شكل أ��سلوبا يعد ج�سرا لغويا .
ويف نهاية أالم�سية كرم ال�شاعر ال�شيخ عبدالكرمي �آل
زرع رئي�س املنتدى ال�شعراء أالربعة و أ��صحاب القراءات
النقدية  ,ومن طرف �آخر قام أالديب الوجيه ال�سيد
ها�شم ال�شخ�ص بتكرمي ال�شعراء دعما للحركة الثقافية
يف املنطقة ال�شرقية بعد أ�ن أ�ثنى على جهودهم وا�ستعر�ض
جتاربهم على جناح ال�سرعة بح�سه االنطباعي ,وبعد
ذلك تُرك املجال لتوقيع الدواوين املحتفى بها.

ثقافة

ابن املقرب يحتفي بـ

وامل�شرف وحرابه يف حفل توقيع �إ�صداراتهم
ال�صحيح
ّ
أ�قام مركز نب أ� الثقايف ممث ًال مبلتقى ابن املقرب أالدبي
بالدمام حفل توقيع ألربعة �إ�صدارات تبنى طباعتها نب أ�
لرعاية ا إلبداع خالل العام احلايل ،والتي �ضمت ديواين
�شعر وكتابني تربويني .وقد اكتظ جمل�س الر�ضا ب�سيهات
يف ليلة اجلمعة املا�ضية املوافقة 2012/09/06م
باحل�ضور الكمي والنوعي والذي �ضم جمع ًا من أالدباء
واملثقفني وعلماء دين وروء�ساء منتديات أ�دبية وثقافية
من الدمام أ
والح�ساء والقطيف ،وذلك حل�ضور حفل
لل�صدارات التالية :ديوان (و أ� َل ّنا له
التكرمي والتوقيع إ
الق�صيد) لل�شاعر الكبري جا�سم ال�صحيح .كتابي (العاطفة كاملاء) و(ال�شهوة كالنار) للكاتب
أال�ستاذ جا�سم امل�شرف .ديوان (حماكمة أال�سلحة الظاملة) لل�شاعر املت أ�لق ناجي حرابه .وقد
ت�صدر تقدمي أالم�سية ال�شاعر أال�ستاذ ال�سيد عبداملجيد املو�سوي بعد قراءة القر�آن الكرمي
بالتعريف مبركز نب أ� الثقايف و أ�هم أ�هدافه الثقافية ،كما قام بالتقدمي لكل �ضيف مبا ي�ستحقه
من ا إلحتفاء والتكرمي وذكر نتف ًا مما قيل يف حقهم من �شخ�صيات أ�دبية وفكرية .وابتد أ�ت
الدورة أالوىل لل ُمحتفى بهم بقراءة ن�صو�ص �شعرية لل�شاعر أال�ستاذ جا�سم ال�صح ّيح ،الذي
حب�س أ�نفا�س احل�ضور بدفعات الده�شة واجلمال اللذين نرثهما على أ��سماعهم .تاله أال�ستاذ
َ
جا�سم امل�ش ّرف الذي حتدث كمقدمة للتعريف بالكتابني بنبذة خمت�صرة عن م�شروعه الفكري
كتاب يف املجاالت املعرفية التي تالم�س الوعي والفكر واملجتمع
والثقايف الذي ت�ضمن كتابة ٍ
وماهي ميزات كل كتاب يف جماله .واختتمت الدورة أالوىل بن�صو�ص من حماكمات ال�شاعر
أال�ستاذ ناجي حرابه ،والتي ا�ستفتحها مبحاكمة الرمح يف واقعة كربالء م�ضفي ًا جوا من

�شكلت تزاوج ًا بني ا إلبداع اللفظي واملعنوي ،م�ست�شهد ًا ببع�ض الن�صو�ص لتعزيز ر ؤ�يته وقراءته
للديوان .املداخلة الثانية كانت أ
لل�ستاذ أ�حمد اللوميي ،وقد تناول يف مداخلته قراءة مل�شروع
أال�ستاذ جا�سم امل�شرف ،وباخل�صو�ص كتابيه أالخريين املُحتفى بهما ،وقد تناول أ�هم املالمح
الرتبوية أ
والدبية يف هذين الكتابني ب�شيء من ا إليجاز ،وا�صف ًا يف نهاية كلمته أال�ستاذ امل�ش َّرف
باملفكر ا إل�سالمي الذي يحمل م�شروع ًا وهم ًا فكري ًا �إ�سالميا .بعد املداخلتني ا�ست ؤ�نفت الدورة
الثانية بدء ًا من ن�صو�ص �شعرية أ
لل�ستاذ ناجي حرابه ،ثم ٌ
عر�ض من ِقبل أال�ستاذ امل�شرف
لبع�ض مالمح كتابيه أالخريين وكونهما �سل�سلة �ضمن م�شروعه الفكري ،منوه ًا �إىل أ�ن الكتابني
كتاب واحد مت ف�صله أل�سباب فنية وتربوية ،ثم ختم اجلولة أال�ستاذ جا�سم
هما يف احلقيقة ٌ
ال�صح ّيح ببع�ض تغريداته ال�شعرية التي أ��سكرت احل�ضور ن�شوة وبهجة ،وخ ّيم بعدها ج ٌو من
الوقار وال�سكينة حينما قر أ� ال�صحيح رائعته يف رثاء والده .ثم اختتمت املقاربات النقدية
بقراءة لديوان (و أ�لنا له الق�صيد) لل�شاعر جا�سم ال�صحيح ،قام بها أال�ستاذ علي البحراين،

حيث ا�ستعر�ض يف البداية حمتويات الديوان ،وق�صائده ،ومو�ضوعاته ،ثم قام بطرح بع�ض
ال�شجن الذي �سال مع دم ا إلمام احل�سني (ع) على خ�شبة الرمح الظامل .بعد انتهاء الدورة املالحظات النقدية والفنية التي يالحظها كل قارئ ل�شعر أال�ستاذ جا�سم ال�صحيح يف هذا
أالوىل بد أ�ت أ�وىل املقاربات النقدية بقراءة ال�شاعر أال�ستاذ علي مكي ال�شيخ لديوان (حماكمة الديوان املميز .وقبل اختتام احلفل ،اعتلى املن�صة ال�شاعر الكبري ورجل أالعمال ال�سيد ها�شم
أال�سلحة الظاملة) لل�شاعر ناجي حرابه ،قام بعر�ض ال�سمات ا إلبداعية والثيمات التاريخية التي ال�سيد عبدالر�ضا ال�شخ�ص ،رئي�س نب أ� لرعاية ا إلبداع وجمل�س الر�ضا ب�سيهات ،ليعلن كعادته
عن �سل�سلة من املفاج آ�ت التي أ�بهرت احل�ضور وامل�شاركني ،كانت كا آلتي:
 .1توزيع �إ�صدارات املركز التي �ستُوقع من م ؤ�لفيها على احل�ضور جمان ًا.
 .2تقدمي ثالثة �شيكات بقيمة ثالثني �آلف ريال للمحتفى بهم.
 .3ا إلعالن عن م�سابقة الديوان الوالئي – والتي �سيعلن عن تفا�صيلها الحق ًا-
والتي ت�صل جوائزها �إىل  100أ�لف ريال للفائزين .وبعد نهاية احلفل قام ال ُكتّاب
بتوقيع �إ�صداراتهم للح�ضور الذين أ�بدوا �سعادتهم بهذه ا إلحتفالية الكبرية،
واعتزازهم بهذه الكوكبة من النخب املثقفة وال�شعراء� ،آملني بتكرار مثل هذه
املحافل وا إلحتفاءات بال�شخ�صيات العلمية أ
والدبية والدينية .يجدر بالذكر ب أ�ن
نب أ� لرعاية ا إلبداع هو فرع ملركز نب أ� الثقايف ،والذي يهتم بت�شجيع حركة الت أ�ليف
والبحث العلمي ،وطباعة النتاج الفكري أ
والدبي ألبناء املنطقة.
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حوار

عا�شق ال�شاي � ،صادق عبد الكرمي آ�ل �إبراهيم لــ «

جتارة ال�شاي مع والدي
كانــت «جــامعــتي» املــــفتوحـــة

تنازلت عن  16وكالة جتارية ألظفر بـ «وكالة» �شاي الوزة
حوار� :سلمان العيد:
رغم �إعاقته اجل�سدية ،وال�صعوبات التي تواجهه يف �إدارة ن�شاطه التجاري� ،إال أ�نه يحمل �إرادة من نوع خا�ص ،جتعله يتابع كافة أ�ن�شطته التجارية من املنزل� ،إذ
أ�ن �آثار اجللطة التي أ��صابته قبل ب�ضع �سنوات كانت واحدة من جملة حتديات و�صعوبات ا�ستطاع أ�ن يذ ّللها ويتجاوزها ،مما يجعله قادراً ـ بف�ضل اهلل ـ على امل�ضي
قدما من جناح �إىل جناح.
�إنه �صادق عبدالكرمي حم�سن �آل ابراهيم ،أ�حد رجال أالعمال يف املنطقة ال�شرقية ،وحتديدا يف حمافظة القطيف ،أو�حد وكالء �شاي الوزة ،الذي يعد أ�حد ثالثة
ا�سماء هي أالبرز يف عامل ال�شاي ،ذلك امل�شروب الذي ال تخلو منه ديوانية ،وال ا�سرتاحة ،وال يغيب عن أ�ي منا�سبة حزينة كانت أ�و �سعيدة.
�آل �إبراهيم الذي احتفى م ؤ�خرا بزفاف أ�حد أ�والده ،والولد الوحيد الذي امتهن مهنة والده وجده ،ودخل عامل املال أ
والعمال ،قد أ�و�ضح ل ـ «اخلط» ب أ�نه ـ
طوال حياته العملية ـ قد تنازل عن  15وكالة جتارية ل�سلع ومواد غذائية يطلبها امل�ستهلك املحلي ،مكتفيا بوكالة ال�شاي ،التي تع ّر�ضت هي أالخرى جلملة من
ال�صعوبات وال�ضغوطات التي كاد أ�ن يخ�سرها ،ومن ثم حترم امل�ستهلك املحلي من �سلعة غذائية ت أ�تي له من م�صدرها دومنا غ�ش أ�و تزوير ،أ�و �إ�ضافة.
عن هذه املو�ضوعات وغريها ،حتدث لنا يف احلوار التايل ،الذي ا�ستمر �ساعتني بال توقف ،كان خاللهما �صريحا ووا�ضحا ،يتحدث بدون حت ّفظ ،على خالف
امل أ�لوف عن العديد من رجال أالعمال الذين يتعاملون مع الت�صريح ال�صحفي مثل تعاملهم مع أ�ي �سلعة جتارية ،ينبغي ان «توزن» و»ت�س ّعر» او تقا�س باملثلث
وامل�سطرة والفرجار .فماذا يقول �آل ابراهيم؟
ـ وكيف ن�ش أ�ت العالقة احلميمية بينكم وبني العمل والن�شاط التجاري؟ هل جاء
نقطة البدء
أ
أ
يف البداية طلبت منه �إعطاء القراء نبذة خمت�صرة عن فرتة الطفولة واملدر�سة فقال :بالوراثة �م بالرغبة� ،م هو ن�شاط فر�ضته الظروف احلياتية املو�ضوعية؟

ـ در�ست املرحلة ا إلبتدائية يف دولة البحرين ال�شقيقة (مملكة البحرين حاليا) ،بحكم
مرافقتي لوالدي (يرحمه اهلل) ،الذي ق�ضى ردحا من عمره هناك ،كونه يزاول الن�شاط
التجاري ،وذلك ألهمية البحرين يف تلك الفرتات ،بحكم ارتباطها بالهند مبا�شرة
خالل فرتتي أالربعينات واخلم�سينات ،ألن مولدي كانت تقريبا عام  1949ولكن بعد
االبتدائية رجعت �إىل البالد مع الوالد ،و أ�نهيت املرحلة املتو�سطة والثانوية ،وقد حالت
بع�ض الظروف ال�شخ�صية دون موا�صلة الدرا�سة اجلامعية ،عدا أ�نني يف العام 1979
ذهبت اىل بريطانيا وق�ضيت عامني كاملني لدرا�سة اللغة ا إلجنليزية ،وذلك لت�سهيل
العمل التجاري ،والتوا�صل مع العامل اخلارجي.
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للنطالق نحو العامل
ـ ـ يف احلقيقة �إن عدم الدرا�سة اجلامعية مل تكن عائقا يل إ
أ
الرحب ،كما مل تكن دافعا لن�شوء عالقة بيني وبني التجارة ،ذلك لنني كنت من
املرافقني للوالد يف كافة أ�ن�شطته التجارية منذ نعومة اظفاري ،فعملت معه وعمري 16
عاما ،فعلى الرغم من حبي للدار�سة� ،إذ كنت من أالوائل بني الطالب � ،إ اّل أ�ن ذلك مل
يحل دون حتقيق النجاح املن�شود يف التجارة ،وقد ا�ستفدت كثريا من فرتة البدايات،
فالوالد كان من أ�وائل التجار الذين ح�صلوا على وكاالت خارجية لت�سويق �سلع عاملية يف
ال�سوق ال�سعودية ،وكان الرتكيز من قبله (يرحمه اهلل) على املواد الغذائية ،ومل أ�كن أ�نا
ألتوجه غري توجه والدي ،و أ�قوم بن�شاط مغاير ،رغم وجود العديد من املغريات للعمل يف

خ�سرت وكالة ال�شاي و أ�نا معاق ،وعادت يل و أ�نا يف املنزل
حوار

أالن�شطة املختلفة ،على طول الوقت.

ـ من املعروف أ�ن ال�شاي يف ال�سوق ال�سعودية ،يت�سم بالتنوع ،وكرثة أال�سماء،
ـ على �ضوء ذلك هل نقول أ�ن امل� أس�لة جاءت وراثة بالدرجة أالوىل ،انطالقا من فنجد ما ي�شبه الغابة يف كل مركز ت�سويق ،فهل هذه اال�سماء حقيقية ت ؤ�كد
التنوع يف الوكاالت أ�م ك ّلها أ��سماء خمتلفة أل�صل واحد؟ وماذا تف�سرون ظاهرة
قاعدة «من �شابه أ�باه أ�و أ�خاه فما ظلم»؟
ـ ميكن أ�ن يقال كذلك ،فالوالد ر�سخ فينا حب العمل ،وحب اجلد واالجتهاد ،هذا ف�ضال كرثة املاركات العاملية التي ن�سمع عنها كل يوم؟

عن تقدي�سه (يرحمه اهلل ) أ
للمانة ،والبحث عن اجلديد ،واحلر�ص على التنويع ،دون
ا إلخالل بالتخ�ص�ص.

ـ ـ وكيف يكون هناك تنويع والبحث عن اجلديد مع وجود التخ�ص�ص ،وكيف
جنح الوالد يف ذلك؟

ـ يحدث ذلك ،لقد كان نطاق عملينا ون�شاطنا التجاري منذ عهد الوالد هو جتارة املواد
الغذائية ،فنحن ـ مبوجب هذا التوجه ـ متخ�ص�صون يف هذا اجلانب ،وكل ن�شاطاتنا
متعلقة باملواد الغذائية ،لكننا ـ يف الوقت نف�سه ـ متنوعو التعامل مع أ�كرث من �سلعة
غذائية ،فقدج كنا وكالء ع�صري «ميت�سوبي�شي» ،وفا�صوليا «ا�سميديل» ،كما كنا وكالء
لنوع معني من اخل�ضار امل�شكلة املعلبة ،والتي يتم جلبها وا�ستريادها من رومانيا �سابقا،
وكذلك حليب «بوين بيبي» امل�شهور ،عدا ان أالبرز لدينا ولدي أ�نا على وجه اخل�صو�ص
هي وكالة �شاي الوزة ،حيث كنت م�ساعدا للوالد ،الذي جعلني م� ؤس�وال عن ال�شاي يف
امل ؤ��س�سة.

العالقة مع ال�شاي
ـ هل ميكن أ�ن ت�صفوا لنا تلك العالقة احلميمة مع هذا ال�سلعة العاملية؟

ـ ال �شك أ�ن ق�صة عالقتنا مع ال�شاي ،وحتديدا �شاي الوزة جميلة وذات عربة ،وت�ستحق
التوقف كثريا ،فكما �سلف القول ب أ�ن الوالد كان يعمل تاجرا يف البحرين ،والعائلة
جميعها تعمل يف التجارة من خالل جتارة أالرز والتمور وباقي املواد الغذائية ،ويف
فرتات ما�ضية مل تكن الدمام مركزا جتاريا ،حيث مل يظهر اىل النور ميناء امللك
عبدالعزيز ،فكنا ننقل الب�ضائع من البحرين عن طريق القوارب (اللنجات) ،وذات
مرة كنت مع الوالد يف زيارة اىل الكويت ،وحللنا �ضيوفا على احلاج �سليمان العبدالعزيز
العبدالكرمي الذي أ�راد أ�ن يقدم للوالد هدية ،فطلب منه ت�سويق �شاي الوزة يف اململكة،
وكان ذلك يف العام  1969وبد أ�نا ننقل ال�شاي من الكويت اىل اململكة بدءا من العام
 ،1971لكننا قمنا باال�سترياد ل�صاحلنا بدءا من العام  1971وكانت يل أ�ول زيارة اىل
�سيالن عام .1976

ـ ـ يف تلك الفرتة ،أ�ي يف ال�ستينات وال�سبعينات ،أ�ي يف الفرتة التي دخلت أال�سواق
ال�سعودية أ��سماء عديدة تعود �إىل مناذج خمتلفة من ال�شاي ،فكانت هناك أ��سماء
منها «ربيع ،أ�بووردة ،وليبتون ،و أ�بوزهرة ،ابوجبل» فما كان منا � إ اّل أ�ن ا�ضفنا لها �إ�سما
جديدا هو �شاي الوزة ،حتى أ��صبحنا ـ بتوفيق اهلل ـ أ�حد ثالثة أ��سماء هي أالبرز
من بني كل تلك أال�سماء ،فهي امل�ستمرة يف املناف�سة مع بع�ضها ،يف ظل غياب أ�و عدم
ا�ستمرار أال�سماء أالخرى ..ورغم ت أ�خرنا عن غرينا يف دخول ال�سوق � إ اّل أ�ن تواجد
وح�ضور منتجنا يف اال�سواق املحلية بات واقعا� ،إذ ي�سيطر �شاي الوزة على ن�سبة ب�سيطة
من �سوق الريا�ض ،و %85من �سوق أالح�ساء ،ورغم املناف�سة الكبرية واحلادة بني هذه
أال�سماء � إ اّل أ�ننا أ��صبحنا من أ�كرب م�ستوردي ال�شاي املعب أ� من �سيالن ،وقد تطور ن�شاطنا
يف هذا اجلانب من � 200صندوق بوزن  600كغم عام  1971لن�صل �إىل  600الف كغم،
خا�صة و�إن نوعية ال�شاي الذي نتعامل معه يت�سم باجلودة العالية� ،إذ يحمل رمز اجلودة
( )FBOPالذي يعني أ�ن ال�شاي الذي ن�س ّوقه يحمل �إ�سما عامليا ..كما أ�ننا ال�شاي الوحيد
الذي يقدم بدون م�شبك معدين بالن�سبة ل�شاي أالكيا�س ( تي باج) ،وهذا ما يجعله أ�كرث
أ�نواع ال�شاي متيزا من الناحية ال�صحية ،وهذا ما �ساعدنا ألن نبيع ال�شاي على وزارة
ال�صحة ،علما أ�ن امل�شابك املعدنية ممنوعة يف أ�كيا�س ال�شاي يف أال�سواق أالوروبية .

ـ مع هذا النمو يف ا�سترياد ال�شاي وجتارته حمليا ،هل توقفتم عن التعامل مع
املواد الغذائية أالخرى التي حتدثتم عنها قبل قليل؟

ـ يف الواقع ا�ستمرت عالقتنا مع املواد الغذائية أالخرى ،بل بالعك�س يف وقت ما تطورت
جتارتنا من الفا�صوليا احلمراء املطبوخة (ا�سميديل) ،فمن  200كرتون بداية عالقتنا
بهذه ال�سلعة ،حتى بتنا نبيع  60حاوية (كونتيرن) �سنويا ،ولكن بعد وفاة الوالد ذهبت
الوكالة ح�سب النظام ا إلجنليزي �إىل م ؤ��س�سة وطنية أ�خرى ومت تعوي�ضنا ماليا مقابل
ذلك ،لكننا مع ذلك تعاملنا مع ماركة أ�خرى من الفا�صوليا �إ�سمها (موريل) تت أ�لف من
مكونات فا�صوليا (ا�سميديل) ،با إل�ضافة اىل ق�شطة ( أ�طل�س).

أ
ال�صل والتقليد

ـ خالل الفرتات أالوىل ال�سابقة للطفرة النفطية ،يف بداية كانت و�سائل النقل
ـ أ�ين كان نطاق عملكم ،هل هي منطقة القطيف ،أ�م جتاوزمت هذه احلدود� ،إىل بدائية� ،إذ مل يكن هناك ميناء مثل ميناء امللك عبدالعزيز ..كيف تغ ّلبتم على
هذه العقبة؟
باقي مدن وحمافظات املنطقة ال�شرقية ،ومن ثم باقي مناطق اململكة؟

ـ يف احلقيقة �إن ن�شاطنا ال يزال يتمحور يف الدمام والقطيف أ
والح�ساء وحفر الباطن
وعرعر ،ولدينا عالقات جيدة مع التجار يف ال�شمال ،ولدينا بائعون يتوا�صلون معهم
ب�شكل م�ستمر ..ولعلي أ��شري هنا �إىل أ�ن تلك الفرتة كانت خ�صبة بالن�سبة للحركة
التجارية يف املنطقة ال�شرقية ،حيث ازدهرت مع دخول حقبة ال�سبعينات حيث ارتفعت
أ��سعار النفط ،ودخلت الع�شرات من العمالة الوافدة ،مما أ��سهم يف انفتاح ال�سوق،
وازدهار التجارة ،خ�صو�صا جتارة ال�شاي.

ـ لقد أ��شرت قبل قليل �إىل أ�ننا كنا ننقل الب�ضائع من البحرين عن طريق القوارب
(اللنجات) ،وحدث أ�ن ا�صطدم أ�حد القوارب الناقلة لب�ضاعتنا مع انبوب النفط املمتد
�إىل البحرين و يعود �إىل �شركة أ�رامكو ،ما أ�دى �إىل غرق القارب ،وتلف كامل الب�ضاعة
التي تبلغ قيمتها يف ذلك الوقت  200الف ريال ،التي تعادل يف مثل هذا الوقت حوايل
 5ماليني ريال ،وبعد �سنوات من أالخذ والرد وو�صول الق�ضية �إىل الق�ضاء ا�ستطعنا أ�ن
نك�سب الق�ضية ومت تعوي�ضنا ،ألن اخلط أ� مل يكن �صادرا عن طريقنا ،و�إمنا ال�شركة مل
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والبتزاز
هذه هي ق�صتي مع حماوالت التقليد إ
حوار

البع�ض ممن يريد أ�ن يربح على ح�ساب ومعاناة غريه ،ويتم ذلك بو�سائل غريبة عجية،
فال�شاي الذي ن�س ّوقه هو �شاي الوزة ،نفاج أ� أ�ن نوعا �آخر من ال�شاي يدخل ال�سوق حتت
�إ�سم «�شاي الوزة» ،ولكن أ�ي وزة� ،إنها وزة ذات أ�رجل ،او يقوم بتغيري الت�سمية �إىل
�شاي الوزير ،بدال من �شاي الوزة ،فما يكون منا �إال �إقامة الدعوات وال�شكايا على هذه
املمار�سات التي تنطوي على �شيء من الغ�ش التجاري والتدلي�س ،وكان �آخر دعوى رفعت
من قبلنا يف العام  1994حيث دخل �شاي من الهند عن طريق دبي ،ومتت تعبئته يف
أالح�ساء ،ومت ت�سويقه حتت ا�سم «�شاي الوزة» ،فما كان م ّنا �إال رفع الق�ضية وقمنا
بال�شكوى ومتت معاقبة ااجلاين بغرامة قدرها  50أ�لف ريال ،مع �إيقاف �سج ّله التجاري
ملدة �ستة أ��شهر .وذات مرة قام أ�حدهم ب�شراء  2000كرتون �شاي من عندنا ،وقام
بعملية تقليد ل ـ � 10آالف كرتون �شاي يحمل املاركة التي ن�س ّوقها ،وحينما قمنا بال�شكوى
عليه قال ب أ�نه ا�شرتاها من عندنا ،لكنها حيلة مل تنطل على أ�حد ،فكان الكرتون املق ّلد
يختلف عن الكرتون أال�صلي� ،إذ تتغري �صورته مع أ��شعة ال�شم�س ،فانك�شفت حيلته ،ومن
هذه احلادثة مل يعد هناك من يقوم بتقليد املنتج ،الذي هو �شاي �سيالين بن�سبة %100
مل يتم خلطه ب أ�نواع أ�خرى من ال�شاي يتم جلبها من الهند أ�و ماليزيا أ�و فيتنام أ�و
كينيا.

ـ لعل � ؤ
س�اال يثار يف هذا ال�صدد هو كيف نعرف أ�ن هذا ال�شاي أ��صلي ،وذاك
للثبات ب أ�ن منتجكم يحمل موا�صفات
مق ّلد؟ وب�صيغة أ�خرى ماذا قدمتم إ
مغايرة عن غريه من أال�سماء؟

ت�ضع أ�ي �إ�شارة �ضوئية تو�ضح ب أ�ن الطريق نفطي ومينع العبور عليه ،ولع ّلي أ�تذكر أ�ن ـ ـ يف احلقيقة �إننا منثل �شركة ا�ستكتلندية تتعامل مع العديد من الدول منها الهند وكينيا
حمامي ال�شركة حينها كان ا�سماعيل الناظر ،بينما كان حمامينا غلوم باقر.
و�سيالن ،وبالن�سبة لنا نتعامل مع النوع ال�سيالين ،و�إذا جئنا اىل م� أس�لة اجلودة فهيئة
الغذاء والدواء تقرر نوعية اجلودة ،ومع هذا ف�إن املنتج ال يبقى يف أالرفف وامل�ستودعات
ـ من املعروف أ�ن هذا النوع من التجارة يتطلب دعما لوجي�ستيا م�ستمرا ،أ�كرث من  3أ��شهر ،ويختفي من ال�سوق يف غ�ضون  6أ��شهر ،لنقوم بجلب كميات �إ�ضافية،
أ�مل تفكروا يف الت�صنيع امل�ساند ،مثل �صناعة التعبئة ،أ�و �صناعة ال�صناديق علما أ�ن أ��سعار ال�شاي قد ارتفعت يف أال�سواق العاملية .

املخ�ص�صة لذلك ،او حتى الت�صنيع الغذائي؟
ـ فكرنا يف م� أس�لة التعبئة ،ب أ�ن تتم حمليا ،لكننا وجدنا أ�ن العملية مكلفة ،فوا�صلنا ـ بعد انتهاء مع�ضلة التقليد ،أ�مل تظهر لكم م�شكالت أ�خرى يف ال�سوق ،أ�م بقت
أالمور كما هي؟
طريقنا يف ا�سترياد ال�شاي املعب أ� من �سيالن.
ـ كيف تعاملتم مع املناف�سة ،حيث أ�ن هناك ع�شرات من أال�سماء ت ؤ�دي الن�شاط
الغذائي؟

ـ يف القطيف كان هناك حممد طه احلداد ،واملرحوم عبداهلل القفا�ص ،وحممد تقي
البحارنة ،وغريهم لكن وجودهم مل ي ؤ�ثر علينا وال على ن�شاطنا ،ومل جنرج جميعا عن
نطاق املناف�سة ال�شريفة.

ـ �إذن ما أ�برز العقبات التي واجهتكم وكيف متت املعاجلة؟

ـ منذ زمن بعيد وال�سوق ال�سعودي كبري ،وي�ستوعب اجلميع ،لكن امل�شكلة التي واجهتنا
يف وقت ما هي م�شكلة التقليد ،فقد عانينا من هذه امل�شكلة كثريا ،وتعر�ض �شاي الوزة
للتقليد �سبع مرات خالل أالربعني عاما املا�ضية ،خ�سرنا من أ�جل حماربتها حوايل
 500أ�لف ريال ،كلها أ�جور قدّمت للمحامني ،ولكننا ـ بف�ضل اهلل ـ متك ّنا من جتاوز
هذه املع�ضلة ،ولع ّلي هنا أ�تذكر تلك املواقف و أ��شعر ب�شيءٍ من أال�سى واحلزن على
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ـ مل تبق أالمور على حالها ،فقد دخلت يف �شراكة جتارية مرتني ،وكان الواحدة أ�كرث
ف�شال من أالخرى ،وكالهما تدور حول حمور الغ�ش والتدلي�س وا إلبتزاز ،أ�ما أالوىل
فقد اتفقت مع أ�حدهم على أ�ن تكون التجارة م�شرتكة بيننا ،ف أ�نا أ�وفر املاركة ،وهو
يوفر املال ،وو�ضعنا �شرطا يق�ضي بتغرمي أ�ي واحد يف�سخ ال�شراكة بحوايل  500أ�لف
ريال ،وما هي �إال فرتة ق�صرية �إذا ب�صاحبنا يريد تقليد املنتج الذي ن�س ّوقه مبنتج �آخر،
وغر�ضه يف ذلك حتقيق املزيد من الربح ،فاختلفت معه ،وو�صلت الق�ضية اىل ديوان
املظامل عام  1996انتهت ب أ�ن دفعت له  500الف ريال وبقيت الوكالة على حالها ..اما
ال�شراكة الثانية فهي ال تعدو أ�ن تكون «�سرقة» فحينما تع ّر�ضت اىل جلطة وذهبت اىل
الت�شيك للعالج ،ف�إذا ب أ�حدهم قد ذهب �إىل �سيالن و أ�خذ الوكالة من عندهم حتت
حجة �إين ال أ�ملك القدرة على موا�صلة العمل ،وبعدها جاءين و أ�نا على الفرا�ش طالبا
مني  5ماليني ريال مقابل أ�ن أ�ترك الوكالة وتعود يل مرة أ�خرى ،وذلك عام 2004
فرتكت الوكالة له ،فبد أ�ت أ�عيد ترتيب أ�وراقي مببلغ  65أ�لف ريال ،وعادت الوكالة يل
مرة أ�خرى ،وع ّو�ضت كل خ�سائري خالل �ست �سنوات ،وذلك لثقة النا�س بي ،خ�صو�صا
يف �سيالن الذين ما أ�ن عرفوا الق�ضية حتى اعطوين كميات من ال�شاي �آجلة الدفع،

التجارة تخ�ص�ص ولن أ�دخل �سوقي العقار أ
وال�سهم

الت�سويق املحلي والعربي
ـ من املعروف أ�ن ال�شاي منتج غذائي يتم بطرق خمتلفة ،حتى بات مرتبطا
بالعادات والتقاليد ،وطريقة اال�ستخدام ،ورمبا كانت هذه الطريقة ت ؤ�دي �إىل
تف�ضيل نوع معني دون غريه .هل لديكم معاجلة معينة لهذا أالمر مبا يحفظ
�سمعة املنتج؟

ـ ـ �إن لكل جمتمع طريقة ا�ستخدام تالئمه ،لكن الذي ينبغي الت أ�كيد عليه أ�ن ذوق
�إعداد وتناول ال�شاي موجود يف اململكة ودول جمل�س التعاون� ،إ�ضافة �إىل �إيران والعراق
وتركيا ،ورمبا كان أ�بناء هذه الدول من أ�كرث متذوقي ال�شاي يف العامل ،ومع ذلك فلكل
جمتمع طريقة معينة من اال�ستعمال ،فالبع�ض يحب ال�شاي اخل�شن ،والبع�ض ا آلخر
مييل �إىل ا�ستخدام ال�شاي الناعم ،والكل يتفنن يف �إعداد ال�شاي ،لذلك نحن بدورنا
لل�ستعمال مع كل علبة ،وذلك بناء على جتارب أ�جرتها
قمنا بو�ضع وكتابة طريقة إ
ال�شركة أالم ،اعتمادا على عينات من املاء املحلي نر�سله اىل �سيالن بني فرتة و أ�خرى،
فيتم �إعداد ال�شاي من خالله ،فيتم التو�صل �إىل أ�ف�ضل طرق ا إلعداد ،و أ�ف�ضل أ�نواع
ال�شاي ان�سجاما مع املاء املحلي.

حوار

فت�ضاعفت جتارتي  10أ��ضعاف ما كنت أ�قوم به قبل هذه أالزمة.

ـ على �ضوء ذلك أ�مل تفكروا
يوما يف تغيري الن�شاط
االقت�صادي من ن�شاط جتاري
�إىل �آخر ،كدخول �سوق أال�سهم
أ�و �سوق العقار؟

ـ التجارة مثل غريها من أ�ن�شطة
احلياة ت�سري مبوجب التخ�ص�ص،
ف أ�نا ال أ�حب أ�ن أ�ج ّرب �شيئا ال
أ�عرفه ،لذلك مل أ�دخل �سوق
أال�سهم ،وال �سوق العقار ،ومل
يكن يل أ�ي توجه نحو القطاع
ال�صناعي ،فلكل أ�هله.

احلاج عبد الكرمي آ�ل �إبراهيم

ـ ما �سر هذا التق�سيم بني أ�نواع ال�شاي ،فهناك ال�شاي أالخ�ضر ،وال�شاي أال�سود،
وهناك ال�شاي اخل�شن وال�شاي الناعم؟

ـ ال�شاي أ�نواع ،فهناك ال�شاي الناعم ،والذي يف�ضّ له أ�هل اليمن وال�سوريون وامل�صريون،
وهناك ال�شاي اخل�شن ذو الورقة الطويلة والذي يف�ضه اهايل املنطقة ال�شرقية والريا�ض،
بل وعموم أ�بناء اجلزيرة العربية ،فال تعدو امل� أس�لة أ�ن تكون أ�ذواق ًا ا�ستهالكية ..و أ�ما
بالن�سبة لتق�سيم ال�شاي �إىل أ�خ�ضر و أ��سود فهذا يعود اىل طريقة �إعداده قبل أ�ن ي�صل
ـ أ�مل تقوموا بالتعاون مع جتار موزعني ملنتجكم يف بع�ض البالد العربية التي �إىل امل�ستهلك ،فال�شاي أال�سود يتم حتمي�صه ملدة � 6ساعات على حرارة عالية ،بينما
ال ي�صلها املنتج؟ وكم عدد الدول التي يتواجد فيها �شاي الوزة ؟
ال�شاي أالخ�صر فيتم اخت�صار وقت املعاجلة لفرتات أ�ق�صر ودرجة حرارة أ�قل.
ـ لقد كانت لدينا جتربتان فا�شلتان يف كل من م�صر و�سوريا ،اما املوزع يف م�صر فقام
ريا ،لقد ظهرت م�صطلحات حديثة يف عامل االقت�صاد واملال ،مثل العوملة،
ب�إ�ضافة ن�شارة خ�شب مع ال�شاي ،فما كان م ّنا �إال �سحب الوكالة منه ،وا آلخر قام بجلب ـ أو�خ ً
�شاي من الهند وتعبئته يف أ�كيا�س �شاي الوزة ،وذلك لال�ستفادة من فوارق أال�سعار ،وال�سعودة ،وغري ذلك  .كيف تعاملتم مع هذا العامل اجلديد.
خا�صة و�إن ما كان ي�ستورده من الهند كان من أالنواع الرخي�صة ،فكان قرارنا أ�ن ـ ـ لعل أ�برز امل ؤ�ثرات على الن�شاط االقت�صادي املحلي هي ثورة االت�صاالت ،فقد كنا
ن�سحب الوكالة اي�ضا ..اما بالن�سبة للدول التي يتواجد فيها �شاي الوزة فهي كل دول ن�ستخدم الربقية ثم التلك�س ،ثم الفاك�س ،بعدها الربيد ا إللكرتوين ،وا آلن ن�ستخدم
ال�شرق أالو�سط ،وا�سرتاليا وبريطانيا وامريكا ،وكل الدول التي بها جاليات عربية.
هذا أالخري عن طريق الهاتف املحمول ،فمن خالل هذا الهاتف ميكن ان ننجز العديد
من أالعمال وحتقيق العديد من االجنازات ،وكانت هذه الثورة احد أ�برز وجوه العوملة
ف�صرنا نرى العامل كله ونحن يف منازلنا ،ومع ذلك أ�جد أ�ننا ال نزال اقل من غرينا يف
أ��سئلة تقليدية
التعاطي مع العوملة ومعطياتها ..وبالن�سبة لل�سعودة فلدي عدد من ال�شباب ال�سعوديني
س�اال تقليديا ي أ�تي يف مثل هذا الوقت يتمثل يف ال�سر الذي يجعل من املخل�صني يل يف العمل ،ومن خاللهم ت�سري امل ؤ��س�سة على أ�كمل وجه ،ولدينا حمفزّات
ـ لعل � ؤ
ال�شاي بهذا امل�ستوى من ال�شعبية ،وهل انتم من �شاربي ال�شاي ،ام انتم مثل تقدم ألي �شاب �سعودي ،فيمنح الراتب ال�شهري ،مع �سيارة  ،ا�ضافة اىل ن�سبة معينة
يف املبيعات.
بائع الدواء يبيعه وال يتناوله؟
ـ ـ ال�سر يكمن يف أ�ن ال�شاي بحد ذاته ال ي�سبب أ�مرا�ضا ،بل على العك�س هناك درا�سات
للك�سدة ،خا�صة ال�شاي أالخ�ضر ،وجند أ�ن �شعوب ـ ـ ما هي ر�سالتك التي تود تقدميها �إىل أالجيال النا�شئة؟
�صحية عاملية ت ؤ�كد أ�ن ال�شاي م�ضاد أ
اليابان وال�صني وماليزيا ي�شربون ال�شاي مع وجبه الغذاء ألنه ـ من وجهة نظرهم ـ ـ ـ منذ أ�ن كنت �صغريا و أ�نا احب القراءة خ�صو�صا يف أالدب والتاريخ ال�سيا�سي ،لذا
ي�سهم يف عملية اله�ضم ..وبالن�سبة يل ف�إنا أ��شرب ال�شاي ثالث مرات يوميا ،مرة يف ف أ�نا أ�ن�صح أالجيال اجلديدة بالقرءاة واملطالعة فهي الكا�شفة للكثري من الغمو�ض يف
ال�صباح ،ومرة بعد الغذاء (ويكون ال�شاي أ�خ�ضر) ،ومرة بالليل .ويف كل عام تزداد هذه احلياة ،وهي ال�سالح الذي ميكن ان يحمله الواحد منا ملواجهة تقلبات احلياة
ن�سبة م�ستهلكي ال�شاي يف ال�سوق املحلية ،كما هو احلال يف العامل ،لذلك تركت  16و�صروف الدهر .ولعلي يف هذا املجال أ�تذكر أ� ّنني كنت مواظبا على قراءة جملتي
�سندباد و�سمريامي�س وحينها ا�شرتكت يف م�سابقة ن�شرتها جملة �سمري امي�س عام
وكالة جتارية واكتفيت بوكالة ال�شاي مع وكالة �سكر املكعبات امل�ستورد من تركيا.
 1963وفزت بجائزة وهي عبارة عن كتاب الثورة للرئي�س الراحل جمال عبدالنا�صر
ومن ذلك الوقت اعجبت بهذه ال�شخ�صية العربية ،وحتى هذه اللحظة.
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مقالة

الطابعة الواقعية
مل يعد ا إلن�سان ير�ضى بالقليل أ�و يقف عند حد معني وقد حباه اهلل عقال يفجر من موقع ال�شركة امل�صنعة وتنزيل املعلومات التي حتتاجها عن هذه القطعة وتطبعها وتكون
خالله أالفكار ،و أ��صبح ع�صرنا بف�ضل التقدم العلمي ال يقبل مبا ي�سمى أالفكار بني يديك كما هي.
اخليالية  ،فكل فكرة خيالية هي ا آلن قاب قو�سني أ�و أ�دنى ألن تكون حقيقة ملمو�سة
وواقعية.
كيف تعمل الطابعة الواقعية
أ
أ
عندما ننظر اىل �ي جم�سم مهما كانت املادة امل�صنع منها ومهما كان �شكله على �نه
كان أالباء يف املا�ضي يحر�صون على أ�ن يعمل أ�بنائهم ولو جمانا يف حمال النجارة او بناء من جمموعة من ماليني من الطبقات الرقيقة مرتا�صة على بع�ضها البع�ض.
احلدادة او يف املزرعة او على قارب ل�صيد أال�سماك كي يتعلموا ه ؤ�الء الفتية مهنة ف�إن فكرة ت�صنيع الطابعة الواقعية أ�و الثالثية أالبعاد تكون أ�قرب اىل الواقع منها
ينطلقون بها يف بداية حياتهم وال يحتاجون اىل طلب املعونة من أ�حد .....فمهنة يف اىل اخليال .ف أ�ول خطوة اىل �صناعة هيكل ما هي ت�صميم طبقات هذا الهيكل على
اليد أ�مانة من الفقر.....ولكن ا آلن تغري الو�ضع ومل نعد بحاجة اىل أ�ن نحر�ص هذا �شا�شة الكومبيوتر من خالل برامج عديدة ويتم �إختيار �سمك الطبقات التي �سيتم
احلر�ص ال�شديد كي نر�سل أالوالد اىل هذه أالماكن فب�إ�ستطاعتنا أ�ن ن أ�تي بكل هذه �إ�ستخدامها لبناء النماذج وعادة ما تكون باملليمرتات أ�و أ�جزاء منه .ثم يتم ربط هذه
الور�ش اىل بيوتنا من ا آلن ف�صاعدا .بل با إلمكان أ�ن ت أ�تي حتى مب�صانع كل ما يحتاجه املاليني من الطبقات مع بع�ضها البع�ض ب�شعاع الليزر عايل القوة لدمج ج�سيمات املادة
بيتك او عائلتك من أ�ثاث وقطع غيار وم�ستلزمات اىل البيت وت�ستطيع ان جتعل من اخلام امل�ستخدمة والتي تكون عادة �سبائك معدنية او �سرياميك أ�و بطريقة ا إلن�صهار
بيتك جممع �صناعات م�صغر.
والرت�سيب �إذا كانت املادة امل�ستخدمة بال�ستيك او بطريقة التغليف الثالثي أالبعاد �إذا
كان ورق او ما �شابه.
وكنا نتغنى بالثورة ال�صناعية أالوىل والثانية ،أ�ما ا آلن أ��صبحتا من املا�ضي مع بداية
قرب تفجر الثورة ال�صناعية الثالثة .وتعريف الثورة ال�صناعية هو �إحالل العمل
اليدوي أ
باللة .وقد �إنفجرت الثورة أالوىل يف بريطانيا أ�واخر القرن الثامن ع�شر
معتمدة على الطاقة البخارية ومكننة �إ�ستخراج الفحم احلجري من املناجم و�صناعة
الن�سيج ،وتفجرت الثورة ال�صناعية الثالثة يف نهاية القرن التا�سع ع�شر بالواليات
املتحدة أالمريكية معتمدة على الكهرباء و�إ�ستخراج النفط والت�صنيع ال�شامل .أ�ما
ثورتنا الثالثة واملرتقبة فهي الت�صنيع الرقمي ا إللكرتوين وعنوانها أالبرز الطابعة التي
ت�صنع لك ما تريد كما هو واقعيا ب أ�بعاده الثالثة.
قبل �سنوات قليلة ما�ضية يحتاج ا إلن�سان ملواد هائلة كي يبني جم�سم يحاكي منتج
معني ،أ�ما ا آلن فكل ما حتتاجه هو جهاز الكمبيوتر وخيال وا�سع فقط .امل�ستقبل �سيكون
م�شرقا وباهرا جدا ألن اخليال العلمي أ��صبح حقيقة .كنا نفكر أ�ن الطابعة الواقعية
هي جمرد خيال علمي لكنها قريبا �ستكون يف بيتي وبيتك .فعندما تك�سر �إبريقا يف
البيت فما عليك أ�ال طباعة �إبريق �آخر مثله متاما .وعندما حتتاج اىل قطعة غيار اىل
الغ�سالة أ�و املكن�سة الكهربائية مهما كانت معقدة الت�صنيع فما عليك �إال الدخول اىل
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لوح  ،والبد له ان يجاري التقنية وير�سم لنا �إبداعاته ب�شكلها الطبيعي ويرتجم لنا
خياله املرهف كما هو ماثال أ�مامنا ب أ�بعاده الثالث .ولن يت�شجع النا�س يف امل�ستقبل
القريب حل�ضور معر�ض للت�صوير ال�ضوئي بطريقته التقليدية  ،لذا �ستختفي أ�الت
الت�صوير التقليدية قريبا وت�ستبدل بكامريات ثالثية أالبعاد و�ستختفي قريبا مفردة هو
أ�قرب للواقع منه اىل اخليال ألن ب�إمكان الفنان واملهند�س والطبيب واملهني أ�ن يقدم
لنا كل جديد ب�شكله الواقعي مهما كان معقدا .فعلينا جميعا أ�ن نتغري كي نتما�شى ولو
على �إ�ستحياء مع ع�صرنا ع�صر الواقعية.

هذه الطابعة أ�ي�ضا ت�ستطيع أ�ن تن�سخ املج�سمات عن طريق املا�سح ال�ضوئي ثالثي أالبعاد
ور�سم منوذج رقمي للمج�سم ومن ثم �إعادة طباعته من جديد.

م�ستقبل الطابعة الواقعية

يف الوقت احلا�ضر ب�إمكان �إ�ستخدام الطابعة الثالثية أالبعاد يف البيوت وطباعة أ�ي
هيكل طبيعي من البال�ستيك .كما يوجد أ�كرث من الف مادة خامة للبيع لهذه الطابعات
وهي مبثابة احلرب الذي ي�ستخدم يف الطابعات العادية.
كانت هذا الطابعات حتى عام  2005ت�صنع �سنتمرتا واحدا يف ال�ساعة فقط ولكنها
ا آلن ت�صنع � 9سنتمرتات يف ال�ساعة وامل�ستقبل القريب يب�شر بنتائج اف�ضل .ولكن طموح
ا إلن�سان ال يقف عند هذا احلد بل تعداه اىل التفكري ب�إ�ستخدام مواد كال�سرياميك
الذي يتحمل حرارة عالية لطباعة ا�شياء مهمة أ
كال�سنان  ،أ�و �إ�ستخدام التيتانيوم
ل�صناعة قطع تقوم مقام العظام قوية جدا وتعي�ش لفرتات طويلة.
من خالل هذه القفزة ال�صناعية با إلمكان �صنع أ��شياء كانت م�ستحيلة يف ال�سابق فنظريا
با إلمكان طباعة كل ما يخطر على البال يف كل املجاالت كطباعة حمرك الطائرات على
�سبيل املثال .العلماء يف الوقت احلا�ضر يتطلعون اىل أ��شياء مذهلة حقا وذلك بالبحث
حول �إمكانية �إ�ستخدام خاليا حية لطباعة كلية �إن�سان أ�و التفكري بطباعة الطعام .نعم
معامل هذا النوع من الطباعة بد أ�ت تلوح يف أالفق.

ال جمال للخيال:

ا إلن�سان يف طريقه للواقعية على امل�ستوى ال�صناعي يف جميع جوانبه فال داعي لر�سم
ن�شاطاتنا ببعدين ما دام البعد الثالث يف متناول اليد .ففي امل�سقبل القريب لن يقبل
ا إلن�سان ان تر�سم له خارطة بيته الذي �سي�سكنه على ورقة ،هو يريد أ�ن يراه كما هو
ببعده الثالثي .لذا �ستختفي قريبا الكتب والدفاتر وال�سبورات ولوائح العر�ض ،وكل ما
هو مر�سوم على ورق �سيعترب من املا�ضي ومكانه املتاحف ،وكل الن�شاطات ا إلن�سانية
�ستتغري طريقة عر�ضها  ،فالفنان الت�شكيلي مثال لن يقبل منه ان ير�سم بفر�شاة على
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مبادئ
ال�سعافات أ
الولية
إ

اجلزء 3/3

ال�سعاف واملعاجلة:
رابع ًا :إ

عادية �إذا كانت جروحه خفيفة وت�سليمه �إىل
الطبيب أ�و املمر�ض للعناية به أ�و أ�خذ امل�صاب
�إىل أ�قرب منزل أ�و ملج أ� النتظار و�صول �سيارة
ا إل�سعاف أ�و
الطبيب أ�و ال�سماح له بالذهاب �إىل منزله �إذا كانت
�إ�صابته ال ت�ستدعي الذهاب �إىل امل�ست�شفى.

يقوم امل�سعف باملعاجلة الالزمة لكل حالة بلطف
وب�سرعة ،ومن ال�ضروري طم أ�نة امل�صاب ،وت�شجيعه
با�ستمرار ورفع معنوياته ،و أ�ن يعمل امل�سعف بهدوء
وبكفاءة ،وي�ستمع بعناية �إىل أ�ي مالحظة يبديها
امل�صاب أ�و تطلب منه ،و أ�ن ال يتعب امل�سعف امل�صاب
با إلكثار من أال�سئلة ألن لك يزعجه ويظهر امل�سعف
وك أ�نه ال يعرف ماذا يفعل .بعد تقدمي املعاجلة خام�س ًا :كتابة التقرير:
الالزمة يبقى امل�صاب يف الو�ضع املنا�سب ،ويراقبه يكتب امل�سعف تقرير ًا خمت�صر ًا وير�سله مع امل�صاب
عن كثب �إىل أ�ن ت أ�تي امل�ساعدة املنتظرة ومن عند نقله �إىل الطبيب أ�و �إىل امل�ست�شفى ،وي�ستح�سن
أ�ن يرافق امل�سعف امل�صاب ويقدم تقرير ًا �شفهي ًا
واجبات امل�سعف هي ما يلي:
ي�شتمل املعلومات التالية:
 احلفاظ على احلياة:وذلك ب�إبقاء م�سلك الهواء مفتوح ًا وو�ضع امل�صاب  -تاريخ ا إل�صابة أ�و املر�ض.
يف الو�ضع ال�صحيح و�إنعا�ش امل�صاب �إذا كان ال  -ا�ستجابة امل�صاب والتغريات التي طر أ�ت عليه.
لل�صابة.
يتنف�س وقلبه ال ينب�ض ،ومبتابعة املعاجلة �إىل حني  -و�صف خمت�صر إ
توفر امل�ساعدة الطبية ،وال�سيطرة على النزيف �إن  -النب�ض والتغريات التي طر أ�ت عليه.
 أ�ية �إ�صابة أ�خرى مرافقة.كان موجود ًا.
 لون اجللد وما أ��صابه من تغريات. منع تدهور حالة امل�صاب:وذلك مبعاجلة اجلروح الب�سيطة ومنع اجلروح  -النزف وكمية الدم املفقود.
الكبرية أ�و الك�سور من النزف وو�ضع امل�صاب يف  -ت�صرفات امل�صاب غري الطبيعية.
 العالج املعطى وتاريخ �إعطائه للم�صابأ�ن�سب و�ضع مريح.
و�ساعته.
 حت�سني حاالت ال�شفاء:وذلك بالتخفيف من قلق امل�صاب وت�شجيعه ثم
أ
�ساد�س ًا� :إبالغ القارب:
رفع معنوياته ومعاملته.
أ
أ
ير�سل امل�سعف ر�سالة �إىل �هل امل�صاب �و يت�صل
ما بعد املعاجلة:
بعد انتهاء امل�سعف من تقدمي ا إل�سعافات أالولية ببيته ويعلمهم مبا حدث واملكان الذي نقل �إليه
للم�صاب يبد أ� دور الطبيب أ�و املمر�ض ،لذلك على امل�صاب ،و�إذا كان امل�صاب فاقد ًا لوعيه يفت�ش
امل�سعف أ�ن يتوىل نقل امل�صاب �إىل امل�ست�شفى يف امل�سعف جيوب امل�صاب ع ّله يجد أ�وراق ًا وبها
�سيارة �إ�سعاف �إذا كانت حالته خطرية أ�و �سيارة معلومات عن أ�قارب امل�صاب وعناوينهم.
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ي�شكل املاء ن�سبة كبرية من أ�ج�سامنا ( ما يقارب ) %75و ألن هذه الن�سبة
مرتفعة  ،فيجب أ�ن ت�ستهلك يوميا كمية منا�سبة من املاء كل يوم تنا�سب
احتياجات ج�سمك .فاملاء �ضروري لغالبية الوظائف الهامة يف اجل�سم
فانه ي�ساعد على تنظيم واحلفاظ على درجة حرارة اجل�سم ينقل الغذاء
و أالوك�سجني  ،ويرطب الفم والعينني أ
والنف وال�شعر واجللد واملفا�صل
واجلهاز اله�ضمي .متو�سط ما يفقده ال�شخ�ص البالغ نحو  2،5لرت ماء
يوميا خالل التنف�س ،العرق و�إخراج .الف�ضالت . .وتبد أ� أ�عرا�ض تدهور
اجل�سم يف الظهور حني يفقد اجل�سم  ٪ 5من اجماىل حجم املياه فيه .
يف البالغني أال�صحاء  ،يعترب هذا نوع من التعب وعدم الراحة العامة  ،يف
حني أ�ن للر�ضيع  ،ميكن يتجفف .يف �شخ�ص م�سن ف�إن �ضياع  ٪ 5من املياه
ي�سبب خل ًال يف كيمياء اجل�سم  ،ال �سيما �إذا كانت الن�سبة املئوية لل�صوديوم
هي الغالبة .وميكن م�شاهدة أ�عرا�ض ال�شيخوخة مثل التجاعيد والنوام
وحتى حدوث توهان .فقدان املياه م�ستمرة مع مرور الوقت �سوف ي�سرع
ال�شيخوخة  ،ف�ضال عن زيادة خماطر أالمرا�ض� .إذا مل يتم متويل ج�سمك
مبا فيه الكفاية  ،ف�إن اخلاليا �سوف ت�سحب املاء من الدورة الدموية
،مما يجعل القلب يعمل بجد أ�كرث .ويف الوقت نف�سه  ،ال ميكن الكلى يف
تنقية الدم ب�شكل فعال .وعندما يحدث ذلك  ،ف�إن بع�ضا من عبء عمل

الكلى ينتقل �إىل الكبد وغريه من أالجهزة  ،والتي قد ت�سبب لها االجهاد .
با إل�ضافة �إىل ذلك  ،ميكن أ�ن تتطور عددا من الظروف ال�صحية الب�سيطة
مثل ا إلم�ساك  ،وجفاف اجللد وحكة يف اجللد  ،حب ال�شباب  ،ونزيف يف
أالنف  ،التهاب امل�سالك البولية  ،ال�سعال  ،العطا�س  ،وال�ضغط على اجليوب
الطبية حتت �إ�شراف
 ،وال�صداع .لذا  ،ماذا يكفي من املياه بالن�سبة لك؟ احلد أالدنى لكمية
املياه التي حتتاجها تعتمد على وزن اجل�سم .وحل�ساب أ�كرث دقة  ،فيجب د� .شادي أ�بو ال�سعود
�شرب أ�وقية لكل كيلوغرام من وزن اجل�سم .ال�ستخدام حا�سبة االحتياجات
املائية بب�ساطة أ�دخل وزنك يف الكيلوغرام و�سوف تقوم احلا�سبة بح�ساب
حاجة ج�سمك اليومية من املاء  ،لذلك حاول تناول هذه الكمية من املاء
لال�ستف�سار التوا�صل
اللكرتوين
الربيد
على
يومي ًا و أ�ف�ضل طريقة لتحقيق ذلك هي حماولة جعل املاء معك مبا�شرة
إ
و أ�مام عينيك خالل أ�دائك للن�شاطات اليومية .يف حني أ�ن املاء مهم جدا alkhatmag@yahoo.com
ل�صحتك ،وهناك بع�ض احلاالت التي يكون عندها �شرب كميات كبرية و�سيتم عر�ض ال�س ؤ�ال على
من املاء قد ي�سبب م�شاكل � :إذا كان لديك أ�ي م�شاكل يف الكلى أ�و الغدة ذوي االخت�صا�ص املنا�سب
والرد عليكم
الكظرية ،أ�و تتناول مدرات البول،ف�إنك حتتاج �إىل ا�ست�شارة الطبيب حول
كمية املاء التي حتتاجها يوميا ال ت�شرب كل ما حتتاجه من املاء يف كل يوم
مرة واحدة يجب تق�سيم ما حتتاجه من املاء و �شرب عدة أ�كواب من املاء
طوال اليوم ،خا�صة �إذا كنت متار�س التمارين الريا�ضية الثقيلة.

الطبية

املاء ل�صحة أ�ف�ضل

أ�جهزة غ�سيل الكلى املنزلية
اظهر تقرير حديث ان أ�جهزة الديال الدموي املنزلية
أ�كرث مرونة و�سهولة وخا�صة أ�ن أالجهزة اجلديدة
�سهلة بالن�سبة للمر�ضى من حيث التعلم واال�ستخدام
واال�ستمرار عليها.
أ
أ
حيث أ�ن معظم ال�شخا�ص امل�صابني ب�مرا�ض الكلى
املزمنة والذين يخ�ضعون للديال الدموي ( أ�و ما يعرف
بغ�سيل الكلى ) يكون النظام العالجي لديهم �صعب
وذلك من خالل الذهاب للعيادات عدة أ�يام يف أال�سبوع
و�إجراء جل�سة ديال ملدة � 3إىل � 4ساعات يف كل زيارة.
وقال الباحثون انه ال يوجد أ�ي مر�ض أ�خر يتطلب من
املري�ض �إجراء تغيريات كبرية يف منط احلياة عند
ت�شخي�ص ا إل�صابة باملرحلة أالخرية من أ�مرا�ض الكلى
والتي تتطلب الديال الدموي كعالج م�ستمر .ولت�سهيل
هذا التحدي عند الت�شخي�ص فانه ميكن توفري اخليار
للمري�ض لل�سماح لهم باختيار العالج الديايل الذي
ينا�سب منط حياتهم وتوقعاتهم ب�شكل أ�ف�ضل.
ويعترب الديال الدموي املنزيل �إحدى أ�نواع العالج
الديايل  ,ولكنه متوفر لدى اقل من  %2من املر�ضى
الذين يخ�ضعوا للديال الدموي .ويتطلب الديال الدموي

املنزيل تدريب مكثف للمري�ض والتعليم التمري�ضي
ودعم البنية أال�سا�سية للحفاظ على برنامج عالجي
ناجح .با إل�ضافة �إىل أ�ن عدد كبري من أالخ�صائيني
لي�ست لديهم اخلربة بالديال الدموي املنزيل مما يعيق
البدء مبثل هذه الربامج.
و أ�و�ضح الباحثون جمموعة من فوائد الديال الدموي
املنزيل واملعيقات التي تواجه كل من املر�ضى
أ
والخ�صائيون واملمار�سة وخدمات الديال الدموي.
وتت�ضمن الفوائد من الديال الدموي املنزيل� :إمكانية
تو�صيل الديال ب�شكل أ�ف�ضل ( أ�كرث تكرار أ�و العالج
أ�ثناء الليل )  ,حت�سني جودة احلياة ,ا�ستقاللية املري�ض
و�إمكانية التوظيف ,القدرة على ال�سفر ,اقل تكلفة بن�سبة
من  %50 - %20من التكلفة العامة للديال الدموي.
وتت�ضمن معيقات الديال الدموي املنزيل :قلة وعي
وتعليم املر�ضى حول الديال الدموي املنزيل ,ت�صورات
املر�ضى تت�ضمن اخلوف من التغيري او قلة الثقة بالنف�س,
قلة معرفة أالخ�صائيني بالديال الدموي املنزيل,
أالجهزة املعقدة والتي تعترب أالقل مع أالجهزة اجلديدة
با إل�ضافة �إىل تدين أ�جور مقدمي التدريب للديال

الدموي املنزيل.
وقال الباحثون ان الديال الدموي املنزيل مت ا�ستخدامه
من قبل �آالف املر�ضى ويجب أ�ن يكون متاح جلميع
املر�ضى عند بداية العالج بالديال الدموي .وتعترب
طريقة �آمنة وفعالة والتي ت�سمح للمر�ضى بزيادة القدرة
على تكرار �إجراء الديال الدموي والذي يقدم �إمكانية
للنجاة اكرب.
امل�صدرMedical News Today :
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مقالة

أ
المن االجتماعي
حممد حمفوظ

بني الوعظ والتحليل

تعلن و�سائل ا إلعالم املختلفة بني الفينة أ
والخرى  ،عن قيام أالجهزة أالمنية بالقب�ض
على بع�ض املجموعات التي متار�س ا إلجرام وتهريب املخدرات وتوزيعه  ..وال ريب
أ�ن تهريب املخدرات وغريها من اجلرائم أالخالقية وال�سلوكية التي يعلن عنها ،
تثري الكثري من أال�سئلة والتحديات  ،التي تبحث عن �إجابات حقيقية وعملية  ،إلنهاء
موجباتها  ،ومنع حتولها �إىل ظواهر اجتماعية تهدد الن�سيج االجتماعي والوطني ..
لهذا من ال�ضروري أ�ن يجتهد املخت�صون بال�ش أ�ن االجتماعي � ،سواء كانوا علماء اجتماع
أ�و وعاظا وم�صلحني اجتماعيني  ،يف ر�صد الظواهر االجتماعية  ،وحتديد املوقف
املطلوب منها ..
ف�إذا كانت ظاهرة �إيجابية امتدحها امل�صلح  ،و�شجع على بقائها ودميومتها يف املجتمع ..
و�إذا كانت �سلبية و�سيئة ذمها وعر�ض القيمة املقابلة لها بكلياتها وخطوطها الكربى..
أ
ولن الرتاكم املعريف والتوا�صل البحثي  ،تقليد ال نعرفه يف أ�بحاثنا االجتماعية وعملنا
املجتمعي  ،لذلك ف�إننا ال نهتم كثريا  ،يف فهم و�إدراك الظواهر االجتماعية  ،على
البحوث التحليلية والعلمية  ،القائمة على احلقائق والرباهني أ
والرقام ..
و�إمنا نكتفي بلغة الوعظ وا إلر�شاد والن�صيحة يف معاجلة الظواهر االجتماعية  ..وك أ�ن
أالخالق هو العامل أالوحد  ،لعالج م�شكالت املجتمع وظواهره املتعددة  ..غافلني عن
طبيعة ن�شوء الظواهر يف املجتمع ا إلن�ساين ..
حيث أ�نه ال توجد ظاهرة اجتماعية  ،وليدة �شيء واحد فقط  ..فكل ظاهرة اجتماعية
 ،هي وليدة عالقات وظواهر وم�شاكل مت�شابكة  ،أ�فرزت هذه الظروف املت�شابكة تلك
الظاهرة االجتماعية ..
فمثال ظاهرة الر�شوة وقبولها اجتماعيا  ،لي�ست ظاهرة وليدة االنحراف اخللقي
فح�سب بل هي ظاهرة ت�شرتك الكثري من أالن�ساق وال�سياقات االجتماعية واالقت�صادية
يف �إيجادها ..
فال ميكن أ�ن نعالج ظاهرة اجتماعية جاءت �إفرازا مل�شكل اجتماعي ح�ضاري عميق ،
أ�ن نعاجلها بالن�صيحة أالخالقية وا إلر�شاد املجرد  ( ..دون أ�ن ننكر دور هذه ا آللية يف
عالج هذه امل�شكالت ) ..
أ
والذي نريد قوله يف هذا املجال � ،إننا ينبغي �ن ننتقل يف ر�صد وعالج الظواهر االجتماعية
ال�سيئة  ،من موقع الواعظ � ،إىل موقع الباحث العلمي  ،الذي يتجه �إىل جذور أالمور
وجوهر الق�ضايا  ،دون أ�ن نغفل تداعياتها و�آثارها اجلانبية  ..وهذا بطبيعة احلال ،
ال يعني أ�ن نتعامل مع الكيان املجتمعي  ،كما نتعامل مع العلوم الطبيعية والريا�ضية
القائمة على احلتمية واالطراد والعمومية وغريها من �سمات العلوم الطبيعية ..
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و�إمنا نحن نرى املنهجية والبحث العلمي الر�صني  ،م� أس�لة �ضرورية يف العلوم االجتماعية
 ..وتت أ�كد �ضرورة هذه امل� أس�لة  ،حينما نريد أ�ن نر�صد ظاهرة اجتماعية ما  ،ونحدد
موقفنا منها  ،و�سبل عالجها � ..إذا كانت ظاهرة �سلبية  ،وطرق تعميقها وتكثيفها �إذا
كانت ظاهرة �إيجابية وح�سنة ..
فالعلوم االجتماعية  ،ال ترقى يف علميتها � ،إىل م�ستوى علوم الطبيعة  ،ولكنها ينبغي �نأ
ال تتخلى عن الدقة وال�ضبط العلمي يف درا�سة الظواهر ا إلن�سانية ..
ويف تقديرنا أ�ن االعتماد على الن�سق الوعظي يف عالج الظواهر االجتماعية  ،لي�س
وليد النق�ص العلمي أ�و غياب االهتمام العلمي  ،لدى من يقوم بهذا الن�سق يف حركته
االجتماعية  ،بل يرجع �إىل االختيار املنهجي يف اعتماد أ��سلوب الوعظ يف العملية
االجتماعية  ..من هنا ف�إننا نرى  :أ�ن االعتماد على البحوث العلمية يف ر�صد وعالج
م�شكالتنا االجتماعية  ،ننظر �إليها بو�صفها م�شكلة منهجية  ،ولي�ست معرفية بالدرجة
أالوىل ..
أ
وب�إمكاننا �ن نحدد البديل العلمي  ،الذي ندعو له يف درا�سة ق�ضايانا االجتماعية عموما
يف امل� أس�لة التالية :
�إن من أالخطاء الفادحة  ،التي يقع فيها الكثري من املهتمني بال�ش أ�ن االجتماعي العام ،
أ�نهم يعزلون الظاهرة  ،التي يراد درا�ستها عن ال�سياق االجتماعي والظروف التاريخية
التي برزت فيها تلك الظاهرة ون�شطت فيها  ..فال ميكن أ�ن ننظر �إىل م�شكلة جنوح
أالحداث مثال  ،باعتباره ق�ضية أ�خالقية حم�ضة  ،دون النظر �إليها يف �إطار عالقة
كال�سرة واجلوار أ
أالحداث باجلماعات ال�صغرية أ
وال�صدقاء وما أ��شبه � ..إننا ينبغي أ�ن
نحلل هذه الظواهر حتليال �سو�سيولوجيا  ،ننظر �إىل الظاهرة ككائن حي  ،ينمو ويزدهر
ملجموعة من العوامل احلا�ضنة واملحيطة ..
وكما يبدو أ�ن الن�سق الوعظي  ،ال ينظر �إىل الظواهر االجتماعية  ،نظرة �سو�سيولوجية،
بل بو�صفها م�شكالت أ�خالقية  ،تعالج بتذكري ا إلن�سان بالف�ضائل أالخالقية املقابلة لتلك
الرذيلة  ،دون أ�ن يتعب نف�سه يف البحث والتنقيب  ،عن العوامل أ
والحداث احلقيقية
واخلفية  ،لربوز تلك الظاهرة املدرو�سة ..
أ
وي�ضرب الدكتور ( حممد عزت حجازي ) مثاال على هذه امل�س�لة بالتن�شئة االجتماعية
فيقول  :ف�إن ع�شرات ورمبا مئات الدرا�سات والبحوث حول مو�ضوع مثل التن�شئة
االجتماعية يف مرحلتي الطفولة وال�شباب  ،وفرت كما هائال من املعلومات عن نقاط
تف�صيلية كثرية ولكنها مل تفلح يف ا إلجابة عن أ��سئلة مهمة  ،مثل هل ت�سري عمليات
التن�شئة االجتماعية  ،بحيث تخلق مواطنا  ،يفهم ذاته ويقبلها  ،ويفهم ا آلخرين ،

وميكنه أ�ن يقيم عالقات م�شبعة معهم  ،ويفهم
الواقع وي�ستطيع أ�ن يكون �إيجابيا �إزاءه ؟ وهل
للن�سان  ،ب أ�ن يحقق
ت�سمح التن�شئة االجتماعية إ
أ
�إمكاناته وملكاته وا�ستعداداته لكرب مدى ممكن
 ..بحيث ال ت أ�تي أالجيال املختلفة  ،ت�شبه بع�ضها
بع�ضا  ..و�إذا املجتمع يكرر نف�سه  ،و�إذا مل تكن
تفعل ذلك  ،فماذا من أ�و�ضاع وظروف يف البنية
االجتماعية – مثال – يحول دون بلوغه ؟ و أ�ية قيم
أ�خالقية وجمالية واجتماعية وغريها تر�سخها
عمليات التن�شئة الر�سمية وغري الر�سمية ؟ ويف
أ�ي اجتاه ت�سري هذه � ..إننا ال ننكر دور الوعظ يف
حفز اجلانب أالخالقي والوجداين لدى ا إلن�سان
� ،إال أ�ن هذا اجلانب وحده  ،ال ي�ستطيع أ�ن يعالج
الظواهر االجتماعية ذات املنابت املتعددة ..
وبكلمة أ�ن أالخطاء ا إلن�سانية التي مل تتحول �إىل
ظاهرة  ،يكون للوعظ والن�صيحة الدور الفعال
يف �إنهائها  ..أ�ما �إذا حتولت هذه أالخطاء �إىل
ظواهر  ،ف�إن العاطفة بوحدها ال تنهي تلك
الظاهرة  ..فا إلن�سان ال ي�ستبطن فقط اجلوانب
أالخالقية  ،بل معها نوازع وحوافز �شتى ت ؤ�ثر
على م�سرية ا إلن�سان  ،وقناعاته الفكرية ومواقفه
ال�سلوكية ..
�إننا أ�مام الظواهر االجتماعية  ،من ال�ضروري
أ�ن نن أ�ى عن التفا�سري الظاهرية  ،التي تعيد هذه
الظواهر �إىل أ��سبابها ال�شكلية وعواملها الفوقية
 ،دون �سرب أ�غوار الظاهرة  ،والتعرف على جوهر
أال�سباب والعوامل املوجدة  ..كما نبتعد عن
حتددي امل�سببات الكلية لهذه الظواهر � ..إننا
بحاجة أ�ن جنعل الظواهر يف �سياقها االجتماعي
الطبيعي  ،ونبحث يف هذا ال�سياق والظروف ،
عن أ��سبابها وطرق عالجها ..
وال�سياق االجتماعي الذي نق�صده  ،لي�س كيانا
راكدا و�سكونيا  ،بل هو �سياق تعتمل فيه عوامل
ال�صراع و أ��سباب املدافعة ..
أ
فالمر ال�ضروري الذي ينبغي أ�ن ن�سعى �إليه
 ،هو الفهم املو�ضوعي للظاهرة  ،القائم على
البحث العلمي والتحليل االجتماعي املتما�سك
م�ستعينني يف �إطار ذلك أ
بالخالق ودورها
االجتماعي ا إل�صالحي  ..وعليه ف�إننا مطالبون
أ�مام الظواهر االجتماعية املختلفة  ،أ�ن نر�صدها
ونقر أ�ها  ،اعتمادا على منهجية علمية و أ��ساليب
مالئمة لتفكيك هذه الظواهر  ،و�سرب أ�غوارها
 ،واكت�شاف �آلياتها وطرق عملها و أ��سباب منوها
وعوامل �ضمورها .

( �شــــاعـــر َ
الـــخـــط )

م�ســابــقة �شــعــريــة مبـــنتـدى حـــوار الـــح�ضـــارات
والدب ..تنبع العيون ملديحها وتن�ساب لو�صفها أ
القطيف تاريخ عريق مليئ باحل�ضارة والعلم والثقافة أ
النهار هي نخلة
مر عليها من أ�حداث ومبا متيزت
اخلري والعطاء  ..القطيف ت�ستحق أ�ن تبقى خالدة بكل ما فيها من عطاءات وبكل ما ّ
وتتميز فيها من خريات  ...من هذا املنطلق بادر منتدى حوار احل�ضارات إلقامة م�سابقة(�شاعرا َ
خلط) ك أ�ول م�سابقة
�شعرية ُتعنى بال�شعر أ
والدب القطيفي واالحتفاﺀ به وتطويره ون�شره وتكرمي مبدعيه.

ويف ما يلي النظام أ
ال�سا�سي للم�سابقة:
�شروط امل�سابقة :
 أ�ن يكون مو�ضوع الق�صيدة هو (القطيف) أ�ن تكون باللغة العربية الف�صحى. أ�ن ال تكون قد فازت يف م�سابقة أ�خرى . أ�ن تكون ق�صيدة عمودية ال تزيد عن  40بيتا ،أ�و تفعيلية ال تزيدعن � 4صفحات مقا � A4سمكه.
 أ�ن تكون امل�شاركة بن�ص واحد فقط . أ�ن تكون يف �سياق الوحدة الوطنية .املادة أ
الوىل:
تقام امل�سابقة يف فن ال�شعر العربي الف�صيح(عمودي -تفعيلة).
املادة الثانية:
 تفتح امل�سابقة ابتداء من تاريخ1433/12/15هـ �آخر موعد ال�ستالم الق�صائد 1434/5/15هـ لن تقبل أ�ي م�شاركة بعد هذا التاريخ.املادة الثالثة :
 امل�سابقة مفتوحة للجن�سني (ذكورا و�إناثا). ال يقل عمر املت�سابق عن  15عاما وال يزيد عن  50عاما . ال يحق للفائزين باملركزين أالول والثاين امل�شاركة يف امل�سابقة� إ ال بعد مرور�سنتني.
 �إرفاق �سرية ذاتية للمت�سابق :( اال�سم – العمر-املنطقة –اجلوال  -الربيد ا إللكرتوين) .
املادة الرابعة:
�آخر موعد لت�سليم الق�صائد1434/5/15هـ املوافق.
املادة اخلام�سة:
للجنة ُ
احلق يف ا�ستبعاد أ�ي م�شاركة مل تلتزم بال�شروط أ�عاله ..
املادة ال�ساد�سة:
يتم ا إلعالن عن الفائزين وتقدمي اجلوائز مهرجان خا�ص
مب�سمى( �شاعر اخلط ).

جوائز امل�سابقة

5000

4000

املادة ال�سابعة:
تقدم أالعمال مطبوعة ويف خم�س ن�سخ مناولة ل ـ
منتدى حوار احل�ضارات
القطيف-حي احل�سني ج . 0555810709
املادة الثامنة:
تر�سل أالعمال امل�شاركة وبيان ال�سرية الذاتية للم�شارك ،
�إىل العنوان التايلshaeralkhat@yahoo.com :
املادة التا�سعة:
متنح اجلوائز أل�صحاب الق�صائد الفائزة باملراكز اخلم�سة أالوىل
فقط وهي على النحو التايل :
اجلائزة أالوىل  5000ريال �سعودي
اجلائزة الثانية  4000ريال �سعودي
اجلائزة الثالثة  3000ريال �سعودي
اجلائزة الرابعة  2000ريال �سعودي
اجلائزة اخلام�سة  1000ريال �سعودي
املادة العا�شرة:
تتكون جلنة التحكيم من كبار أال�ساتذة واملبدعني املخت�صني
و�سيكون التقييم عن طريق ا�ستفتاء أالع�ضاء من خالل تقييم
الق�صائد دون و�ضع أ��سماء مبدعيها من ال�شعراء.
و�سيكون اختيار الق�صائد املتناف�سة دون طرح اال�سم ،و�إمنا حتمل
كل ق�صيدة رقماً معيناً وعلى أ��سا�سه يتم االختيار.
املادة احلادية ع�شرة:
�إدارة منتدى حوار احل�ضارات ال تتدخل بالتحكيم ،وال يكون لها
أ�ي ر أ�ي أ�و ت أ�ثري يف النتيجة.
املادة الثانية ع�شرة:
ُتطبع أالعمال الفائزة وامل�شاركة يف ديوان بعنوان« :ديوان ا َ
خلط»،
مع أالخذ يف االعتبار تو�صيات جلنة التحكيم.
املادة الثالة ع�شرة:
�سوف تختار �إحدى الق�صائد امل�شاركة لتغنى كن�شيد فلكلوري
يرتبط بالقطيف وتاريخها وجمالها.

3000

2000

1000
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مقالة

أ
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ت
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ير يف الكامريا
()2/1

نعود اليوم ل�سل�سة الدرو�س بعد ان توقفنا قليال و� أس�قوم بالتنويع يف املوا�ضيع ما بني
الدرو�س والتغطيات .در�سنا اليوم يتحدث عن أ�و�ضاع الت�صوير يف الكامريات الرقمية
وكثريا ما ي� أس�ل الكثريون عن ا�ستخداماتها وخ�صو�صا اولئك الذين قاموا بالتحويل
للكامريا االحرتافية خ�صو�صا مع وجود بع�ض اخليارات التي قد تبدو غري م أ�لوفة لهم.
قد تختلف امل�سميات أ�و الرموز باختالف نوع الكامريا ولكن تبقى أال�سا�سات ثابتة وب�شكل عام تنق�سم
أالو�ضاع �إىل ثالثة أ�ق�سام رئي�سية:
 -1أالو�ضاع االوتوماتيكية أ�و أ
ال�سا�سية (.)Basic Modes
 -2أ
الو�ضاع املهارية أ�و املتقدمة (.)Creative Modes
 -3و�ضع ت�صوير الفيديو.
�سيكون حديثنا اليوم عن الق�سم أالول وهو موجود يف جميع الكامريات تقريبا مبا فيها الكامريات
اجليبية أ�و املدجمة و�صوالً بالكامريات االحرتافية.

الو�ضع أ
الوتوماتيكي ()Automatic Mode

نبد أ� هنا ب أ�ب�سط أالو�ضاع و أ�كرثها ا�ستخدام ًا لدى املبتدئني أ�ال وهو الو�ضع أالتوماتيكي الكامل وباخت�صار تقوم الكامريا يف هذا الو�ضع ب�ضبط جميع االعدادات
ب�شكل �آيل (حتدد قيا�س فتحة العد�سة املنا�سبة و�سرعة الغالق و رقم الـ  ISOوموازنه البيا�ض ( )White Balanceو مدى احلاجة النطالق الفال�ش ،وذلك بناء
على الظروف املحيطة وكمية ال�ضوء املتوفرة ،كل ما عليك هو حتديد اللقطة وال�ضغط على الزر.
و�ضعية ت�صوير البورتريه (:)Portrait Mode

عند اختيار هذه الو�ضعية فان الكامريا تقوم باختيار فتحة عد�سة كبرية (قيم �صغري للـ )Fب�شكل أ�وتوماتيكي ،ويكون الناجت عزل اخللفية عن ال�شخ�ص املراد
ت�صويره والرتكيز على الوجه (يف بع�ض الكامريات املدجمة توجد خوا�ص ا�ضافية مثل التعرف على الوجوه أ�و حتى االبت�سامات) ،هذه الو�ضعية منا�سبة اللتقاط
�صور البورتريه ل�شخ�ص ب�شكل منفرد وعادة ت�ستخدم هذه الو�ضعيه لت�صوير الوجه واجزاء االكتاف فقط ولي�س اجل�سم كامل.
و�ضعية التقريب (:)Macro Mode

ت�ستخدم هذه الو�ضعية عادة عند ت�صوير أال�شياء ال�صغرية مثل الزهور واحل�شرات  ،حيث تقوم الكامريا ب�ضبط الرتكيز (الفوك�س) على أال�شياء املوجودة يف
املقدمة وعزل اخللفية قدر االمكان .يجب مالحظة ان هذه اخلا�صية ال تعني حتويل العد�سة اىل عد�سة ماكرو اذا مل تكن كذلك وتكبري اال�شياء مثال ولكنها فقط
تعمل على اختيار االعدادات التي تعزل اخللفية وتركز على املو�ضوع.
و�ضعية ت�صوير الطبيعة (:)Landscape Mode

تعمل هذه اخلا�صية عك�س خا�صية البورتريه تقريبا حيث ان الكامريا يف تقوم الكامريا يف هذه الو�ضعية الكامريا با�ستخدام أ��صغر فتحة عد�سة ممكنة ( أ�كرب رقم
لـ )Fوذلك للح�صول على أ�كرب قدر من التفا�صيل للمنظر املراد ت�صويره و زيادة حدة ال�صورة ،عادة ما يرافق ا�ستخدام الفتحات ال�صغرية للعد�سة �سرعات غالق
بطيئة ولذلك يف�ضل ا�ستعمال احلامل الثالثي يف هذه احلالة ملنع أ�ية اهتزازات قد ت ؤ�ثر على جودة ال�صورة.
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و�ضعية الت�صوير الريا�ضي (:)Sports Mode

عند ا�ستخدام هذه الو�ضعية فان الكامريا تقوم بت�سريع الغالق ب�شكل كبري وحماولة جتميد اللحظة وتعترب هذه الو�ضعية منا�سبة اللتقاط �صور أال�شياء املتحركة
وي�شمل ذلك �صور الريا�ضيني ،أاللعاب النارية وال�سيارات وغريها وعادة حتتاج هذه الو�ضعية اىل ا�ضاءة عالية واال فان الكامريا قد تعمد اىل ا�ستخدام قيم عالية
للـ.ISO
و�ضعية الت�صوير الليلي (:)Night Mode

تقوم الكامريا عند ا�ستخدام هذه الو�ضعية مبحاولة تو�ضيح التفا�صيل يف االماكن ذات اال�ضاءة املنخف�ضة وقد يرافق ا�ستخدام هذه اخلا�صية ظهور التحبب يف
ال�صورة نتيجة لقيام الكامريا يف هذا اخليار برفع ح�سا�سية لل�ضوء ( )ISOوقد تظهر ال�صور ب�شكل مهزوز حيث تقوم الكامريا يف هذه الو�ضعية با�ستخدام فتحة
غالق بطيئة (من ن�صف ثانية وقد متتد �إىل عدة ثواين ح�سب قيا�س فتحة العد�سة) ،عادة ما ينطلق الفال�ش فيها إل�ضاءة مقدمة ال�صورة.

�صورة وفنان:

�صورة وفنان

بعد�سة :رميا عبداهلل الزاير
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احتفلت أ��سرة الغامن  ,بحفل زواج ابنها ح�سن عادل را�شد الغامن
من كرمية املرحوم عبدالعزيز عبداملح�سن الغامن .أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.

زميلنا العزيز أال�ستاذ

مهدي عبد الر�سول الع�سيف
( املدير الفني للمجلة )

أ��ضاءت منزله �شمعة جديدة بقدوم مولودته
( نور ) التي أ��سعدت قلب أ�بويها و�إخوانها
حممد وعلي ور�ضا  .أ�لف مربوك

منري البيات يحتفل بزواج ابنه أ�حمد

احتفلت أ��سرة البيات بزواج جنلها ال�شاب أ�حمد منري علوان البيات من
كرمية رجل أ
العمال جمال عبد اهلل البيات  ،أ�قيم حفل الزواج يف فندق
أ
موفمبيك اخلرب وح�ضره نخبة من رجال العمال و�شخ�صيات حمافظة
القطيف واملنطقة ال�شرقية و أ�قيم املولد ال�شريف يف ح�سينية البيات
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني
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احتفلت أ��سرة املروحن بزواج جنلها ال�شاب ال�سيد نعمه بن ال�سيد نزار املروحن
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني

احتفل أ
ال�ستاذ �شاكر عبداحلميد أ�بوال�سعود بزواج جنليه :املهند�س غايل من الدكتورة دالية
بنت املرحوم عبدالنبي عبدالكرمي أ�بوال�سعود يف فندق الق�صيبي وابنه املهند�س يامن من فاطمة
عبدالله أ�بوال�سعود يف فندق هوليديه �إن أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.
إ

زواج
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احتفلت أ��سرة كفري بزواج جنلها ال�شاب كميل ح�سن آ�ل كفري
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.

احتفلت أ��سرة املدن بزواج جنلها ال�شاب ح�سني مهدي املدن
أ�لف مربوك وبالرفاء والبنني.
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آ�خر الكالم

أ
ال�ضــــــــداد
�شعر :احلاج أ�حمد الكويف
القطيف
1420-1324هـ

ي��ا ن��ف��� ُ��س يف دن��ي��ا ال����ورى ال تطمعي
ال حت��م��ل��ي ي����ا ن��ف�����س ه����� ّم غ�����دٍ فما
أ�ن����ا ل�����س��ت أ�دري ك��ي��ف أ�غ�����دو يف غد
م��ا يل ���س��وى ال��وق��ت ال���ذي أ�ن���ا كائن
أ�ن����ا ل�����س��ت أ�دري م��ا � أ
��س���ك�����س��ب يف غد
�إين �إذا أ�ب���������ص����رت غ���ي��ري الب�سا
ال حت�����س��ب��ي دن���ي���ا ال�����ورى يف زهوها
وه���م��� ّي���ة م���ث���ل ال�������س���راب ي���خ���ال���ه الـ
ح����ت����ى �إذا م������ا ج����������اءه مل ُي ْلفِه
م��������اذا ي�����روق�����ك يف احل�����ي�����اة وكلها
ت���غ���ري ب���زخ���رف���ه���ا ال���ف���ت���ى ويظنها
ف��������������إذا ت������وج������ه ن�����ح�����وه�����ا متقربا
ف��ل��ئ��ن دن����ت ل���ك ال ت��ك��ن بو�صالها
ال ت�����غ��ت��رر ب����رف����اه����ه����ا ونعيمها
ف���ن���ع���ي���م���ه���ا ع����م����ا ق���ل���ي���ل ينق�ضي
م������ا ه��������ذه ال�����دن�����ي�����ا ب����������دار �إقامة
أ�ي�������������ام ع�����م�����ر امل�����������رء راك�����������ض�����ة به
ال ت أ�����م����ن ال���دن���ي���ا وك�����ن م����ن أ�هلها
�إن ك���ن���ت ت���رج���و يف ح���ي���ات���ك راحة
و�إذا ع���ل���ي���ك ال����ده����ر ع ّ
���������ض بنابه
م�����اال�����ن�����ا������س �إال راح����������م متوجع
ف���ل���رح���م���ة امل����ت����وج����ع��ي�ن غ�ضا�ضة
ف���ا����ص�ب�ر! وال ت���ك واج���م���ا متحريا
واق�����را ال��ط��ب��ي��ع��ة ت��ل��ق يف �صفحاتها
ف��ل��و ا���س��ت��وت يف ح�����س��ن��ه��ا أ�و قبحها
احل�����س��ن ل���وال ال��ق��ب��ح مل ت���ر عا�شقا
وال��ط��ي��ب ل���وال ال��� َّن نْ
�ْت� مل ت��ك قيمة
وال��ف�����س��ق ل���و مل ي��غ�����ش��ه��ا مل ي�ستنب
ل���وال امل��م��ات م��ع التنا�سل يف الورى
ل�����وال ال���غ���ب���اوة وال���ب�ل�اه���ة مل يكن
وال��ع��ل��م ل��وال اجل��ه��ل مل ي�سطع �سنا

���ض���ي مب��ا ي��ك��ف��ي��كِ م��ن��ه��ا واقنعي
وار� ْ
ي�����دري�����ك م��������اذا يف ال����غ����د املتو َّقع
أ
والم���������س ف����ات وم����ا ل���ه م���ن مرجع
ف���ي���ه م����ع احل������ال ال���ت���ي ك���ان���ت معي
ك��ل��ا وال يف أ�ي أ�ر����������ض م�صرعي
ث��وب الطماعة قلت ي��ا نف�س اخلعي
�إال ك أ
���������ح����ل���ام ال�����ن�����ي�����ام اله َُّجع
ـ�����ظ�����م آ������ن رق�����������راق ال����ن����م��ي�ر املرتع
�����ش����ي����ئ����ا و�آب ب������ ُغ������ َّل������ة مل تنقع
خ���دع ت��ري��ك خ�ل�اف م��ا ه��ي تدعي؟
ت����ل����ق����ي ال�����ق�����ي�����اد ل�������ه ب�����غ��ي��ر متنع
������ش��ب��را ن أ
����������ت ع����ن����ه م�������س���اف���ة أ�ذرع
ف����رح����ا و�إن ه����ي أ�دب���������رت ال جتزع
وب����ه����اء م��ن��ظ��ره��ا اجل���م���ي���ل أالبدع
وج���م���ال���ه���ا يمُ���ح���ى ك أ
�������ن مل يطبع
م��ه��م��ا ت��ك��ن ف��ي��ه��ا ا إلق���ام���ة  :تقطع
حلِ����م����امِ ����ه رك���������ض اجل��������واد امل�سرع
ح��������ذرا ك أ������ن�����ك يف امل�����ك�����ان امل ُ ْ�س ِبع
ال راح������������ة ف����ي����ه����ا مل�������ن مل يقنع
ف����ل����غ��ي�ر رب ال�����ن�����ا������س ال تتوجع
أ�و ح��ا���س��د ; ب���ك ���ش��ام��ت مل يجزع
ك�����ش��م��ات��ة احل�������س���اد ع��ن��د ال َّل ْو َذعي
يف �����ص����رف����ه����ا امل�����ت�����ب�����اي�����ن املتنوع
عِ ���ب���را ت������دل ع���ل���ى احل���ك���ي���م املبدع
م����ا ل���ل���م���ذم���ة وال���ث���ن���ا م����ن مو�ضع
ف��ي��ه��ا ي��ه��ي��م ع���ل���ى اجل����م����ال املمتع
م������ب������ذول������ة ألري���������ج���������ه املت�ضوع
ف����ي����ه����ا م������ق������ام ال��������زاه��������د املتورع
���ض��اق��ت ب��ه��م �سبل ال��ف�����ض��اء أالو�سع
م����ت����ج����ل����ي����ا ف����ي����ه����ا ذك�����������اء أالملعي
ك���ال���ب���در ل����وال ال��ل��ي��ل مل يت�شع�شع
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قائمة ب أ��سماء وعناوين مطاعم التنور

تنور اجل�ش
تنور �سناك
ميا�س
مطبخ التنور
تنور املجيدية
تنور �سيهات
تنور �صفوى
تنور �سيتى مول
تنور العائالت
مكتب الطلبات اخلارجية
ال
إ
دارة أ�كتوبر 2012م
1433هـ -
جملة اخلط -ال�سنة الثانية  -العدد (  - ) 21ذو احلجة

8360403
ال�شارع العام
القطيف � -شارع امللك عبدالعزيز 8531213
8532023
القطيف � -شارع ميا�س
القطيف � -شارع امللك عبدالعزيز 8511011
�شارع القد�س  -بجوار مزايا الغذاء 8633633
8506677
�شارع الكورني�ش
8506677
بجوار أ��سواق املزرعة
8239595
القطيف �سيتى مول
�شارع القد�س  -بجوار مزايا الغذاء 8663000
القطيف � -شارع امللك عبدالعزيز 8661000
القطيف � -شارع امللك عبدالعزيز 8662000

8360603
8511141
8511881
8553862
8633733
8506688
6646688
0504834463

من نحن

�شركة ميتد تاريخا ألكرث من  40عام ًا يف جتارة املوا�شي احلية
وبيع اللحوم الطازجة مبختلف أ�نواعها جملة ومفرد.

أ�ق�سامنا :

ر�سالتنا

بناء �شراكة حقيقية مع عمالئنا
تدوم على مدى طويل يف عامل متجدد

�شعارنا

أ�ن نكون اخليار أ
الول يف جمال املوا�شي
واللحوم الطازجة

فروعنا :

 -1املوا�شي احلية
املزرعة :
البقار أ
 نوفر أ�ف�ضل أ�نواع أوالغنام ب أ��شعار مميزة وبجودة عالية .
حيث ميكنك زرياتنا واالطالع عن قرب وعن
 منلك مزرعة جمهزة ب أ�حدث و أ�ف�ضل التقنيات لرعايتها .البقار أ
كثب على أ
والغنام احلية ومعرفة
أ��سعارها با�ستمرار .
 -2اللحوم الطازجة
مدخلها  :اجلارودية 0504957119
 ال�شركات واملطاعم :بعد حمطة الدري�س مبا�شرة.
نزود أ�كرث من خم�سني �شركة ومطعم ب أ�جود أ�نواع اللحوم الطازجة
ونوفر لهم خدمة التو�صيل عن طريق الثالجات املربدة لكي نحافظ
اللحوم
على جودة اللحوم ونظافتها .
 -1ملحمة الزهراء :
 ال�صاالت وقاعات الزواج :القطيف ،مقابل �سوق اخل�ضرة 03855677
أ
خربة متتد لع�شرات ال�سنني يف خدمة منا�سبات الزواج وب��سعار
 -2ملحمة التاروتي :
متميزة� ،إ�ضافة لتزويد ال�صاالت بجميع أ�نواع أ
الغنام املذبوحة
�سوق اللحوم املركزي بالقطيف
وتو�صيلها للمطاعم يف الوقت والزمان املحدد.

�شركة أ�بناء علي التاروتي
لبيع جميع أ�نواع اللحوم الطازجة

القطيف � -سوق اللحم املركزي
Ali Al - Tarouti Sons,Est.
For Fresh Meat Trading
تليفون 8661888 :
Qatif - Central Meat Market
فاك�س 8547277 :
Phone: 8661888
جوال 0504957119 / 0505813538 :
Fax: 8547277
Mobile: 0505813538 - 0504957119
�ص  .ب  - 248 :القطيف 31911
P.O.Box: 248 Qatif 31911
اململكة العربية ال�سعودية
Kingdom
Saudi
كتوبر2012Ofم
 - Arabiaأ�
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اململكة العربية ال�سعودية
تليفون + 96638554876 :
فاك�س + 96638549990 :
�ص .ب  - 577 :الدمام 31421
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