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عبد المحسن النصر..
الخطيب الشاعر والمصلح االجتماعي
يف الواقع �أن احلديث عن �سرية الراحل عبداملح�سن الن�صر هو حماولة �صادقة لالقرتاب
احلثيث من مفهوم رجل الدين امل�ستنري الذي �أمكنه ان يجدد خطابه الفكري  ،و�أن
ينفتح بقوة على ثقافات تتجاوز النمطية والر�ؤى التقليدية ال�ضيقة �إىل �آفاق �أو�سع
و�أرحب.
لقد جعل الرجل من ق�ضايا جمتمعه هاج�سه الأول  ،حماوال �أن ي�ضئ �شموعا يف نبذ
الطائفية واخلالفات املذهبية  ،والفوارق املجتمعية  ،واالن�شقاقات الفكرية التي ال ت�صب
يف �صالح الوطن جميعه.
هو �إذن خطيب ع�صري بكل معنى الكلمة  ،وهذا مل يكن خبط ع�شواء بل نتيجة متوقعة
لرجل �صاحب �أفق فكري م�ستنري  ،يبتغي احلقيقة التي هي هدف كل ان�سان �صاحب
موقف �أ�صيل وتوجه حقيقي.
انطلق الرجل من واقعه املحلي لي�سطع جنمه يف حدود املمكن لتكون له �إ�ضافاته القوية ،
عميقة الأثر  ،ومل ال وعبداملح�سن الن�صر هو ابن جنيب لرعيل من جيل الريادة والتفوق
واملعرفة.
�إ�ضافة لدوره ال�شعري الذي ات�سم بالقوة وتناول مو�ضوعات بالغة احليوية واال�صالة.
اجته اخلطيب عبداملح�سن الن�صر بتلك القريحة املتقدة ملعاجلة العديد من الق�ضايا
االجتماعية والثقافية ب�شكل يجمع بني الفائدة وجماليات الن�ص الذي يرتبط مبجتمعه
وق�ضاياه امللحة �أميا ارتباط.
ولد عبداملح�سن الن�صر ب�سيهات بتاريخ  1327هـ ( يوافق 1909م)  ،وتويف يف 22
جمادي الآخرة  1411هـ ( املوافق  8يناير  1991م) ،وهو ما يعني انه قد رحل عن
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دنيانا عن عمر يقدر بنحو �أربعة وثمانني عاما هجريا .
تربى ون�ش�أ يف �أ�سرة معروفة مبدينة �سيهات  ،فوالده حممد بن ن�صر �شقيق عمدة �سيهات
املرحوم احلاج عبد اهلل بن ح�سني الن�صر  ،وي�صل يف ن�سبه �إىل ردين � ،أي اجلد الأكرب
لعدة عائالت عريقة  ،منها على �سبيل املثال � :آل احلجي � ،آل ن�صر � ،آل ابراهيم � ،آل
ن�صراهلل  ،الناجي  ،البيات � ،أبوال�سعود  .وبالرغم من حمتد �أ�صله فقد عرف بالتوا�ضع
اجلم  ،والنف�س املت�صاحلة مع الذات  ،واحلدب على الآخرين  ،وهي �سمة �أ�سا�سية
الحظها كل من اقرتب منه  ،وتعامل معه عن قرب يف �ش�أن خا�ص �أو عام.
ب�سبب وعيه ال�شديد بدور اخلطيب ورجل الدين واملفكر  ،الزاهد يف زخرف احلياة  ،متكن
من الو�صول �إىل جوهر احلياة بكل عنفوانها  ،ورمبا لقربه من املدار االدبي والثقايف ،وت�أثره
برموز كان على �صلة وثيقة بها  ،ومنهم  :ال�شيخ حممد �صالح الربيكي ،وال�شيخ مريزا
ح�سني الربيكي  ،وال�شيخ من�صور البيات � ،إ�ضافة �إىل م�شايخ من القطيف والبحرين
والإح�ساء واالحواز بالعراق.
على يد املال علي بن احمد الدرازي تعلم اخلطابة  ،ويف ذات الوقت در�س علوم اللغة
العربية وقواعد النحو وال�صرف  ،على يد ال�شيخ ح�سني القديحي .وكان من الغريب �أن
يبد�أ جتربته ال�شعرية يف �سن مبكرة فقد كتب ق�صائده الأوىل يف العقد الثاين من عمره ،
وهو ما يدل داللة �أكيدة على موهبته  ،وبعد فرتة من العمل اجلاد �أ�صبح منوذجا يحتذى
يف اخلطابة  ،بحيث حتول �إىل معلم لأجيال قادمة منحها الكثري من خربته العميقة.
حول جمل�سه �إىل مكتبة عامرة بالكتب واملراجع الفقهية واملجلدات الرتاثية الفاخرة ،
وكان يعري الكتب لزواره  ،ويظل املكتب مفتوحا حتى يف حاالت غيابه حيث يتواجد

ال�شيخ ح�سني القديحي

ال�شيخ من�صور البيات

�أبنا�ؤه .
�شيئا ف�شيئا حتول املجل�س �إىل �صالون �أدبي �شهد حوارات خالقة ومناق�شات �ساخنة،
تعالج خمتلف الق�ضايا املجتمعية بعقل يقظ وقلب مت�سامح  ،كما �أن املجل�س ذاته ات�سع
لي�شمل مو�ضوعات يف الأدب وال�شعر والتاريخ والفقه � ،إ�ضافة �إىل مداوالت يف ال�ش�أن
االجتماعي عرب تبني كثري من الق�ضايا لأبناء جمتمعه.
�شغفه الوا�ضح مبتابعة اجلديد يف الكتب واملراجع والدوريات حولت مكتبته �إىل نطاق
ثقايف ي�ضم كافة الزائرين و�ضم املجل�س جمموعات من املدر�سني امل�صريني وغريهم من
جن�سيات عربية من العاملني يف �سيهات  ،كذلك �سعى ل�شراء الكتب التي ت�صدر يف
الريا�ض والقاهرة وبغداد ودم�شق  ،بف�ضل �صالته القوية بعدد من �أ�صدقائه هنا وهناك ،
وقد ظل يدفع من ماله اخلا�ص كل ما يي�سر له احل�صول على الكتب اجلديدة التي وجد
يف قراءتها ا�ستزادة حقيقية من مناحي الثقافة .
وقد تعددت م�صادر معرفته  ،حيث كانت مكتبته ت�ضم �أمهات الكتب  ،مثل كتب :
الطربي  ،والأ�صفهاين  ،وامل�سعودي  ،وابن قيتبة  ،والزخم�شري  ،وابن �أبي احلديد.
كما حر�ص عبداملح�سن الن�صر على تزويد مكتبته بكتب عدد ال ب�أ�س به من امل�ؤلفني
العرب  ،منهم  :طه ح�سني � ،سالمة مو�سى  ،عبا�س العقاد  ،ودواوين كبار ال�شعراء مثل
�أحمد �شوقي  ،وحافظ ابراهيم  ،والبارودي  ،واجلواهري  ،ومن القدامى  :البحرتي ،
واملتنبي  ،و�أبو العالء املعري  ،و�أبا العتاهية  ،كما جمع الروايات التاريخية جلورجي
زيدان ملا تبثه يف الوجدان من حب واحرتام للعرب امل�سلمني خالل فرتات زهوهم
وامتداد دولتهم .
لقد وفر له هذا التنوع الفريد فر�صة لالنفتاح على خمتلف املدار�س الفكرية  ،وهو ما اتاح
له عقلية مرنة  ،جتيد االنفتاح على الآخر  ،واحلوار معه من منطقة الثقة بالنف�س والقدرة
على ا�ستيعاب اخلطاب املتنوع يف دوافعه و�أهدافه.
متكن الرجل من نبذ كل مظاهر التحجر الفكري الذي ران على بع�ض اخلطباء .وهذا ما
ميزه  ،و�صار من �سماته ال�شخ�صية التي يعرفها القا�صي والداين .
عرفه النا�س �إ�ضافة �إىل دوره يف جمال اخلطابة  ،ك�شاعر �أ�صيل  ،وهو ما يو�ضح �أن قراءاته
قد انعك�ست على ملكاته الإبداعية �سواء يف ال�شعر �أو النرث  ،فقد كان غزير االنتاج يف
�شعر الف�صحى ويف ال�شعر ال�شعبي ( النبطي )  ،وتنوعت الأغرا�ض التي �صاغ فيها �شعره
بني املدح  ،والفخر  ،والرثاء  ،والعتاب واللوم  ،والطرفة � ،إ�ضافة �إىل الإر�شاد الديني عرب
معاجلاته الفنية واجلمالية.
عناوين دواوينه ال�شعرية ت�ؤكد هذا االجتاه  ،فله ديوان " لوعة احلزين يف مراثي �آل يا�سني
"  ،ويجمع الديوان بني الف�صحى واللهجة النبطية  ،وديوان خمطوط بعنوان " ذكريات
ومنا�سبات "  ،باللغة الف�صحى ويت�ضمن جمموعة وا�سعة من الق�صائد التي ت�شمل رثاء

احلاج عبد اهلل بن ح�سني الن�صر

ال�شيخ حممد �صالح الربيكي

كتاب ورجال علم �سواء داخل البالد او خارجها.
وديوان خمطوط بعنوان " من وحي احلياة "  ،وهو يحوي ت�أمالت فل�سفية يف احلياة  ،مع
توثيق بع�ض الأحداث التي مر بها  ،وتركت �أثرا يف ذاته.
قدم الرجل معاجلات �شعرية تتناول ق�ضايا اجتماعية من بينها عدم توا�صل الآباء مع
جيل ال�شباب  ،وق�ضايا �أخرى منها عدم قيام البلديات ب�ش�ؤون خدمة النا�س كالنظافة
على �سبيل املثال .
وقد اهتم بفن " امللحمة ال�شعرية " عرب رباعيات فنية  ،تعالج كل منها مو�ضوعا بعينه ،
فثمة مو�ضوع هجوم اجلراد على املدينة  ،و�أزمة الغذاء  ،و�ضريبة اجلهاد  ،وهي موا�ضيع
ح�سا�سة تناولها ال�شاعر بفن وحنكة �شديدين.
مد ب�صره لق�ضايا عربية و�إ�سالمية ومنها حمنة فل�سطني  ،وا�ستالب القد�س وهو مو�ضوع
�شائك تناوله بقدر من الفهم والوعي  ،كما راح يف�ضح حقيقة وقوف القوى الغربية �ضد
الدول امل�سلمة  ،منددا بالعدوان واالحتالل االجنبي للبلدان العربية.
ويف �أرى �أن عبداملح�سن الن�صر بلغ �أوج �شاعريته حني عالج ق�ضية الطائفية والتفرقة
املذهبية يف ق�صيدة كتبها يف العام 1395هـ (  1975م )  ،وحتوي اثنني و�سبعني بيتا ،
يرد فيها على �شخ�ص متع�صب كان يريد التفرقة بني النا�س على �أ�سا�س مذاهبهم  ،ومما
قاله يف هذا ال�ش�أن :
�سني �أم �شيعي ك��ان على ال�سـوا
�أو لي�س كل امل�سلمـني جميعهم
�أم��ا ال��ف��وارق يف ال��ف��روع فلم تكن
�أم �أن��ت تبغي النا�س ال يتفاوتـوا
تلك العقول غ��دت حتل عقالهــا

فالكل يف الإ���س��ـ�لام يلتقيـــان
يف حجهم و���ص�لات��ه��م �سيــان
ت��دع��و �إىل ح��ق��د وال �أ�ضغــان
يف ال��ع��ق��ل والآراء وال��ع��ـ��رف��ان
مت��ن ���س��وء فهم ���س��اء للإن�ســان

ويا لها من �صرخة مدوية تقف يف وجه كل من يريد �إيقاع الأذى مبن ال ي�شاركه الفكر
�أويقا�سمه الر�أي .فاهلل �سبحانه وتعاىل خلق الب�شر وجعلهم �شعوبا وقبائل ليتعارفوا
ولين�شروا اخلري والطم�أنينة على وجه الب�سيطة .
�سنالحظ يف الن�ص احلكمة التي يظللها عقل يقظ وروح تت�سامى فوق اخلالفات  ،فجوهر
الدين واحد  ،مهما اختلفت الطقو�س واملمار�سات �أو الفرعيات الدقيقة .
�سوء الفهم دائما ما يكون بوابة تعميق اخلالفات وهو ما ابتعد عنه ال�شيخ عبداملح�سن
الن�صر الذي كان �صدره يت�سع للر�أي والر�أي الآخر ،طاملا كان احلوار متح�ضرا وال يعرف
الع�صبية وال النزعة الطائفية.
يحث ال�شاعر على جمع الكلمة ملحاربة العدو امل�شرتك  ،ونبذ اخلالفات التي ت�ؤدي �إىل

�أبريل  - 2014العدد 39

5
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�ضعف الأمة  ،يقول:
وح��ارب��وا الطائفيـات التي �أكلت
فالطائفية يف الإ���س�لام قد ن�سجت
تيق�ض��وا يابن��ي الإ�س�لام واحت��دوا
ع�س��ى ت��ردوا ع��ن الإ�س�لام �ش��رعداً
ق��د �أ�ص��بح الي��وم دي��ن احل��ق يف قلق
ل��وال الته��اون بالإ�س�لام م��ا �س��لبت
و�ش��تتوا �أهله��ا م��ن بع��د مذبح��ة
وال اجلزائ��ر نال��ت م��ن فرائ�س��ها
في��ا عروبتن��ا ه ّب��ي عل��ى عج��ل
وعاجل��ي م�ش��كالت االجتم��اع مب��ا
وادع��ي خل�ير بن��ي الإ�س�لام قاطب��ة

كيـان وحدتنـا يف ال�ســر والعـلن
على القلوب ن�سيج احلقد والإح��ن
يف ال�شرق يف الغرب يف ال�شامات واليمن
خائ��ن ن�تن
م��ن طام��ع ج�ش��ع �أو
ً
م��ن كي��د �أعدائ��ه م��ن كاف��ر ودين
من��ا فل�س��طني لل�ص��هيون والوثن��ي
�أروت دم��اء ال�ض��حايا ترب��ة الوط��ن
ح��روب طاحن��ة ردح��اً م��ن الزم��ن
ووثق��ي املحن��ة الك�برى وال تهن��ي
�أوتي��ت م��ن ك��رم الأخ�لاق والفطن
يف ظ��ل دي��ن �إل��ه العر���ش ذي امل�نن

هكذا راح ال�شاعر يدعو للوحدة ومل ال�شمل ونبذ اخلالف  ،رعاية مل�صالح الأمة كي مت�ضي
يف �سبيل بناء ح�ضارة عظيمة تعيد العروبة �إىل مقدمة الأمم حيث ال مكان لل�ضعيف �أو
اجلاهل او املتع�صب.
اهتم ال�شاعر بق�ضايا العروبة  ،وراح ينا�صر ال�شعوب العربية يف دفاعها امل�ستميت عن
الأر�ض والعر�ض والهوية ،وظل على هذا الدرب � ،شاعرا وناثرا وخطيبا .
�إن تلك الر�ؤية ال�شاملة لق�ضايا الواقع العربي عند عبداملح�سن الن�صر جعلته قدوة عند
جيل ال�شباب الذي ر�أى فيه خري مثال لل�شاعر �صاحب الق�ضية املبدئية  ،وهو ما يت�ضح يف
كثري من ق�صائده احلية  ،التي تعرب عن املرحلة .
انحاز ال�شاعر لل�شباب فقد ر�أى فيهم امل�ستقبل واجلذوة امل�شتعلة التي مل تخمد بعد ،
فتبنى ق�ضاياهم وعمل على م�صاحلتهم مع جمتمعهم .
لقد كان من جتليات وقوفه مع ال�شباب ت�شجيعه امل�ستمر لهم حيث �شهد عقد ندوات
بنادي �سيهات الريا�ضي ومتثيل م�سرحيات بل امتد اهتمامه لكرة القدم حتى وجد كثريا
من التدخالت االدارية التي حتد من رغبته يف االنطالق  ،وهو ما ك�شفه يف ق�صيدة قال
فيها :
ي��ا العب��ي ك��رة الق��دم مـ��ا ذا عملتـ��م للأمــم
مــ��ا الــ��ذي حـقـقـت��م باللع��ب م��ن خ�ير �أهم
�أم �أنــت��م �أ�ص��ـلحــتم ما انه��ار منك��م وانهدم
�أم �أنــت��م �أنـقـ�ض��ــتم كيــ��د العـدو وم��ا بـرم
نربة ال�سخرية التي ت�سللت �إىل ف�ضاء الق�صيدة كانت حماولة منه لو�ضع الأمور يف ن�صابها
ال�صحيح  ،وقد �أراد ال�شاعر �أن يرقى ال�شباب ـ الذين يتبنى ق�ضاياهم ـ �إىل م�ستوى
احلدث  ،وهو ما يتطلب منهم الوعي ال�شديد  ،والقدرة على حمل امل�سئولية اجل�سيمة .
�إن نظرة �سريعة لهذا الرجل  ،متنوع االهتمامات تثبت لنا من جديد � ،أن هناك من جيل
الرواد رجاال قدموا جهدهم دون انتظار مكاف�أة على ذلك ؛ لأنهم ا�ست�شعروا �أهمية �أن
يكون ال�شخ�ص مفيدا لقومه  ،و�أن ال يخ�ضع لل�سائد واملتواتر بل عليه اكت�شاف طاقات
خالقة يعيد بها االتزان للمجتمع خا�صة مع جيل ال�شباب املتمرد بطبعه لكنه حني يدرك
ان هناك ف�سحة من الأمل ف�سوف ي�سارع بامل�شاركة واالنخراط يف عمل مفيد للمجتمع
وللذات يف نف�س الوقت.
لقد �سعى عبداملح�سن الن�صر فوق هذا ملحاربة اخلرافات والبدع التي ظل ميار�سها البع�ض
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يف املجتمع با�سم الدين  ،وهي لي�ست من الدين يف �شيء  ،كما ك�شف بع�ض املفاهيم
اخلاطئة التي تتنافى مع العقل واملنطق و�صحيح الدين  ،وهو ما يدلل على عمق نظرته
لأو�ضاع جمتمعه وقربه ال�شديد من احلقل امليداين  ،وهو ما يعني قبل هذا وبعده نفوره
من التنظري  ،البعيد عن هموم الواقع وم�شاكله.
ب�سبب مواقفه املبدئية تعر�ض الرجل ملحن عديدة ( فقد �سجن مرتني نظرا ملواقفه
املبدئية) ،خرج منها �أقوى حجة مما قبل  ،لأنه كان يدرك ان التم�سك باملباديء مثل
القب�ض على جمرة نار.
رحم اهلل اخلطيب اجلليل عبد املح�سن الن�صر فقد �أدى ما عليه  ،ودفع ثمن اختياراته،
و�صار م�شعل تقدم ينري الدرب لأجيال قادمة من بعده  ،كان واحدا ممن مهد لها الطريق
ال�صعب  :طريق املباديء القومية واالعتزاز بالوطن  ،والدفاع عن قيم اخلري واحلق واجلمال.
مالحظة:مت الرجوع �إىل مقالة الأ�ستاذ جعفر عبداملح�سن الن�صر " �إ�صالح اخلطاب
الديني..عبد املح�سن الن�صر"ومقالة الأ�ستاذ عبداهلل الرباهيم  ":مفرتق طرق" اللتني
القيتا يف مركز �آفاق احتفاء باخلطيب ال�شاعر الن�صر.

مولد الر�سول �صلى اهلل عليه واله و�سلم
ط��رب الكـ��ون وا�س��تطـار �س��رورا
َ
نـبـ��ي
بـولـيـ��د الإ�س�لام خـ�ير
ٍّ
خـ�يرة اهلل مـ��ن جـمـي��ع الـربايـ��ا
هِيـ��م
جـ��اء والنـا���س فـ��ي
ٍ
ظ�لام َب ٍ
فـو�ض��ـويـون والعبـ��ارات �ش��ـ ّتى
يغ�ص��ـبـون الأمـ��وال مـ��ن غ�ير حقٍّ
�ير
ف�أت��ى الـمـ�ص��طفى بـديـ��نٍ مـن ٍ
وغ��دا يـمـ�ل�أ ال�ص��دور �ض��ـيا ًء
يـ��ا لهـا نعـم�� ًة عـل��ى النـا���س كربى
رحـم�� ٌة �س��ـاقهـا الرحـيـ��م �إلـيـن��ا
رحـم�� ٌة تبع��ث الـتـراحـ��م فـيـنـ��ا
يـ��ا بنـ��ي الأم��ة الـتـ��ي �ش��ـ َّر َف ْتهـا
هـ��ذه الرحـم��ة الـتـ��ي �آل َف ْتنـ��ا
وبـهـ��ا خـ�ير �أم�� ٍة قـ��د ُدعـيـتـ��م
لمِ ْ بعـدتـ��م عـنهـ��ا ورمتـ��م �س��ـواها؟
لـ��و �أخذتـ��م بـهـ��ا وط ّبقتـمـوه��ا
َ��ر
ْ
ول�س��دتمُ ْ ممـال��ك ال�ش��ـرق والغ ْ
يـتح��دى
و َلـ َم��ا كـ��ان خـ�ص��ـمكـم
ّ
ّ
وتعـ��دى
احت��ل �أر�ض��كـم
وقـ��د
َّ
�أفه��ل َت ْرقبـ��ون ن�ص�� ًرا و�أنـت��م
حت�س���س ال�ض��عف فـيك��م
والعـ��د ُّو ّ
كـنـتـ��م تـري��دون ن�ص�� ًرا
ف���إذا
ُ
فـارفعـ��وا راي��ة الـمط ِّه��ر فـيك��م
تـنجحـ��وا تُفلـحـ��وا حتـوزوا انـت�ص��ا ًرا

واك��ت�����س��ى ال��ـ��ح��ق ب��ـ��ه��ج�� ًة و���س��رورا
َ
ج���ـ���اء ل��ل��ن��ـ��ا���س ه���ـ���اد ًي���ا وب�����ش��را
���س��ـ��راج��ا مـنريا
مـ�صطفًى ل��ل��ـ��ورى
ً
ال ي���ك���ـ���ادون ي��ب�����ص��رون م�����س�يرا
لـي�س مـنهـم ع��ـ��دا �أثـيـ ًما كفورا
ِ
ال��ـ��ب��ن��ـ��ات ب��ـ��ـ��ـ��غْ�� ًي��ا وزورا
َي���ئِ���دون
يـمحق الظلـم يكـ�سح الـديجــورا
و�إذا بـالأعـمـى يعـود ب�صــــــــــــريا
قـد «حـمدنـا» بـهـا لطـيفًا خبـريا
ل��ن��ح��ـ��وز ا ْل��ه��ـ��ن��ـ��ا و ُم��� ْل ً
���ك���ا ك��ب��ـ�يرا
وع��ـ��ي�����ش��ا ق��ـ��ـ��ري��را
و�إخً �����ا ���ص��ـ��ادقً��ا
ً
رح��ـ��م�� ُة الـمـ�صطفى ب�����ش��ـ�� ًرا ن��ذي��را
ج��ـ��وان��ح��ا و����ص���دورا
و�أ����ض���ـ���اءت
ً
ت��ب��ع��ث��ـ��وا ال���ع���دل ت��ـ��ن��ك��رون ال����زورا
وان��ح��ـ��رف��ت��م �إىل ال�����ض�لال غ����رورا
ل�� َن��عِ�� ْم��ت��ـ��م ����س���ع���ـ���اد ًة و����س���رورا
ِب ،و�أ���ض��ح��ى ع��ـ��دوك��ـ��م م��ق��ه��ورا
ل���ك���ـ���م ج���ه���ـ���ر ًة وك����ـ����ان ح��ق��ـ��را
ُ
ب��ع��ـ��د �أن ك��ـ��ان ���ص��ـ��اغ�� ًرا م��دح��ورا
يـمقت ال��ـ��ب��ع�����ض بع�ضكـم حتقريا
واغ���ت���دى م��ـ��ن خ�لاف��ك��ـ��م م�����س��رورا
وال���ع���ـ���دُ ّو اغ��ت��دي َم��ه��ـ��ي��ـ�� ًن��ا حقريا
ودع��ـ��وا عـنكـم اخل�ل�اف ال�شـريرا
وال��ـ��م��ع��ـ��ادي ل��ن��ـ��ا ُي����رى مـثبـرا
ُ

متابعات
خالل ح�ضوره حفل الفرج مبنا�سبة فوزه بانتخابات غرفة ال�شرقية

الصفيان :القطيف بحاجة لجامعة كبقية مناطق المملكة
والدولة تنظر بعين المساواة للجميع
كتب  /حممد الرتكي
�أعرب حمافظ القطيف خالد بن عبد العزيز ال�صفيان
عن �أمله ب�أن حتظى املحافظة بجامعة مثلما حظيت �أغلب
مناطق اململكة وحمافظاتها بجامعات ،م�ؤكدا �أن الدولة
م�شددا ب�أن هناك حاجة فعلية
تنظر بعني امل�ساواة للجميعّ ،
جلامعة يف املحافظة.
وقال تعليقا على الأمر ال�سامي من لدن خادم احلرمني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ،الذي �صدر م�ؤخرا ب�إن�شاء
ثالث جامعات يف كل من حفر الباطن وبي�شة وجدة ،ان
هناك �إحتياج الن�شاء جامعة يف حمافظة القطيف.

عما قريب ب�إذن اهلل الأوامر
وا�ضاف� ،إن �شاء اهلل �سن�سمع ّ
الكرمية ال�سامية املباركة التي تزف ب�شرى �سواء ملحافظة
القطيف �أو غريها من املحافظات التي مل حتظ بجامعة.
جاء ذلك لدى ت�شريفه م�أدبة الع�شاء التي �أقامها ع�ضو
جمل�س الغرفة التجارية باملنطقة ال�شرقية املهند�س عبد
املح�سن بن عبداملجيد الفرج ب�صالة �شهاب بالقطيف،
والتي ح�ضرها العديد من ال�شخ�صيات على امل�ستوى
الر�سمي والأهلي ،وذلك مبنا�سبة فوزه بع�ضوية جمل�س
الغرفة باملنطقة ،وتقديراً من املهند�س الفرج ملن �ساهم يف
�إي�صاله لهذا املن�صب.
وعبرّ ال�صفيان عن �سعادته لتقدمي الدعوة له حل�ضور هذه
املنا�سبة حيث قال�" :أنا �سعدت اليوم ب�أن �أحظى بدعوة
كرمية من املهند�س عبد املح�سن الفرج ،وم�شاركته حفله
اليوم وهذا حفل وفاء منه لكل من �سانده ودعمه ووقف
جنبه خالل فرتة الإنتخابات.
وا�شار اىل �أن القطيف حمافظة ثرية جداً ،حيث توجد
بها الكثري من ”الفر�ص الإقت�صادية الواعدة“ ،داعيا
رجال الأعمال لتب ّنيها ،ليكون لها مردود �إقت�صادي لي�س
على م�ستوى املحافظة واملنطقة بل على م�ستويات �أكرب
من ذلك ،م�شرياً ب�أن املحافظة مع �أي جهد تنموي �أو
�إقت�صادي �أو �إجتماعي.
بدوره وعد ع�ضو جمل�س ادارة غرفة ال�شرقية املهند�س

عبد املح�سن الفرج بالتحرك اجلاد لتحقيق التنمية
االقت�صادية للمنطقة ب�شكل عام وتنمية اقت�صاد حمافظة
القطيف ب�شكل خا�ص.
وا�شار اىل ان انتخابات الدورة ال�سابعة ع�شر التي اجريت
مطلع مار�س املا�ضي افرزت فوز نخبة من االقت�صاديني
لع�ضوية جمل�س ادارة غرفة ال�شرقية ،االمر الذي
�سينعك�س ب�شكل ايجابي على م�ساندة منت�سبي الغرفة
خالل ال�سنوات االربع القادمة.
وقال ان الفوز الذي حتقق جاء مب�شاركة اجلميع ،معربا عن
�شكره جلميع الناخبني الذين ادلوا با�صواتهم الي�صال
اول ع�ضو ملجل�س ادارة الغرفة بالت�صويت املبا�شر.
ولفت اىل ان الفوز املميز جاء ثمرة جهود كبرية الفراد
احلملة االنتخابية الذين بذل الكثري من الوقت من اجل
اي�صال القطيف لع�ضوية املجل�س اجلديد.
وا�شار اىل ان الفوز الكبري مل يكن ليتحقق لوال وجود
رئي�س اللجنة فا�ضل النمر الذي بذل الكثري من اجلهود
وكذلك ح�سن االرادة ،م�ضيفا ،ان الفوز جاء كذلك
بف�ضل التخطيط الكبري من قبل الدكتور /ح�سن الفرج
وحممد باقر النمر.
بدوره اقرتاح فا�ضل النمر خالل كلمته على ع�ضو
جمل�س ادارة غرفة ال�شرقية املهند�س /عبد املح�سن
الفرج التحرك لتنظيم م�ؤمتر اقت�صادي يدر�س الفر�ص
والتطوير االقت�صادي ملحافظة القطيف حتت رعاية امري
ال�شرقية �سعود بن نايف وبا�شراف مبا�شر من حمافظ
القطيف خالد ال�صفيان ،ومب�شاركة النخب االكادميية
واالقت�صادية باململكة.
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حجي الن�صر

متابعات

ملتقى التطوير االجتماعي

يكرم متطوعي مهرجان بر الوالدين
�أقام ملتقى التطوير االجتماعي ب�سيهات حفال تكرمييا
ملتطوعي مهرجان بر الوالدين
تقديرا لهذه الثلة الطيبة التي تطوعت من وقتها وجهدها
الجناح املهرجان.
بداية الفقرات كانت لفيلم مقابالت من ت�صوير و�إنتاج
م�ؤيد احلمران � ،أجرتها �إ�شراق الن�صر  ،وذلك حول
انطباعات الزوار للمهرجان  ،فكانت االنطباعات
وال�سعادة من اجمل الآثار التي تركها املهرجان يف انف�س
الزوار ..
مهرجان ناجح بكل املقايي�س�س ..
ثم قدم ال�سيد تقي اليو�سف  -م�شرف امللتقى تقريرا
حول املهرجان بد�أه بال�شكر والثناء اجلزيل حلرمه ام
ال�سادة و�أوالده وبناته  ،ولأع�ضاء وع�ضوات امللتقى ثم
ال�شكر والثناء للمتطوعني واملتطوعات ولكل من �ساند
امللتقى وبادر ودعم الفكرة لإقامة املهرجان جنح بكل
املقايي�س�س.
ثم ا�ستعر�ض التقرير تفا�صيل ما مت وكيف مت.حيث
ا�ستعر�ض جممل �أ�صل الفكرة وهدفها وكيف نفذت
وكيف حتقق النجاح ليكون جتربة ثناء ي�ستفيد منها اجليل
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وكل من احب امللتقى و�شارك يف جناحه من خالل تطوع
او دعم ..
كما مت اال�شهار ملوقع الفي�س بوك الذي يرعاه امللتقى اي�ضا
واخلا�ص بالتوعية اال�سرية حتت م�سمى  :ملتقى االر�شاد
الأ�سري ب�سيهات ..
بعدها تطرق ال�سيد تقي اىل امليزانية التي �صرفت على
املهرجان والتي كان البع�ض يتوقع �أقل مبلغ حتتاجه هو
� 50ألف ريال  ،بينما يف احلقيقة مل تتجاوز � 17ألف ريال
جاءت تربعات من �أهل اخلري من الأفراد رجاال ون�ساء ،
ومل ي�شارك فيها �أي جهة خا�صة او م�ؤ�س�سة �أو �شركة او
غريها  ..وامنا كان لبع�ض امل�ؤ�س�سات وال�شركات دور مهم
يف امل�شاركة بت�أمني م�ستلزمات امل�سرح والأركان والدعم
العيني واللوج�ستي  ،ولهم توجه م�شرف امللتقى بال�شكر
والتقدير.
على �صعيد �آخر �شارك يف حفل اخلتام جمموعة من
رجال الدين الذين كانوا م�شاركني يف الدعم لهذا
املهرجان  ،حيث تف�ضل ال�شيخ ح�سني �آل عبا�س بكلمة
�شكر ب�صفته ع�ضو يف جلنة �سيهات والداعم الرئي�س له
� ،شكر فيها املتطوعني واملتطوعات  ،ومت ت�سليمه درع

الراعي والداعم الأول للمهرجان ت�شريفا وتكرمياً له على
وقفته التي كانت جدا م�شجعة بارك اهلل فيه وجعله دخرا
للعمل اخلريي ..
كما �شارك املفكر اال�سالمي  /حممد املحفوظ بكلمة
حول �أهمية الكلمة الطيبة التي يحتاجها العمل
التطوعي  ،و�أن �أثرها يف النفو�س عميق  ،فكم من كلمة
طيبة بنت طاقات وعمرت بلدان  ،وكم من كلمة مثبطة
حمبطة حطمت �صروح وهدمت نفو�س وتخلفت �شعوب
ب�سببها..
وتخلل احلفل كلمة و�شكر جاءت من اال�ستاذ حجي
الن�صر الحدى قريباته التي �شاركت يف املهرجان
كمتطوعة رغم امل حزنها على فقدان ابنتها وهي احلاجة
�أم ح�سام الن�صر التي كانت موجودة يف احلفل و�سلمت
هدية ت�شجيعية لهذا احل�ضور ..
ويف ختام احلفل مت عر�ض فيلم من انتاج وت�صوير حممد
�آل يو�سف الذي كان ملخ�صا توثيقيا للمهرجان عرب �صور
ومقاطع و�صوت مت دجمها ب�شكل متقن لتعطي زخما
ورونقا للحفل البهيج الذي انتهى بتقطيع كعكعة احلفل
واالحتفال بعيد ميالد كوكبة من اع�ضاء ملتقى التطوير
االجتماعي ..
كما مت �شكر �صاحب املنزل احلاج عبد اهلل ال�شاب على
ا�ستقباله توجه بها م�شرف امللتقى له وجلميع احل�ضور وملن
�شارك ودعم وح�ضر للمهرجان وللحفل ،وتف�ضل اجلميع
بعدها على م�أدبة الغداء.

متابعات

«دار احلكمة عنوان ال َّتميز»

مدرسة دار الحكمة الثانوية تتوج بجائزة قياس للتميز
حترير :ماجد نزار القطري
�أقام املركز الوطني للقيا�س والتقومي "قيا�س"حفل
جائزة قيا�س للتميز لتكرمي الطالب والطالبات املتميزين
واملدار�س املتميزة حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خالد الفي�صل وزير الرتبية والتعليم ومعايل
وزير التعليم العايل خالد العنقري ،والتي ينظمها املركز
الوطني للقيا�س والتقومي يف التعليم العايل "قيا�س" للعام
الثاين على التوايل وذلك يف مركز امللك فهد الثقايف
بالريا�ض.
وقد ح�صلت مدر�سة دار احلكمة الثانوية بالقطيف على
درع الذهب للتميز يف القيا�س والتقومي على م�ستوى
مدار�س اململكة ،كما مت تكرمي الطالب والطالبات
املتميزين بح�سب نتائج اختباري القدرات والتح�صيلي.
من جهته �أو�ضح كل من مدير املدر�سة الأ�ستاذ فتحي
اخلنيزي ووكيل املدر�سة الأ�ستاذ ع�صام ال�شما�سي
واملر�شد الطالبي الأ�ستاذ �شكري ال�شما�سي على �أن هذا
الد�ؤوب
الإجناز كان ح�صيلة ا ُجلهد املُتوا�صل والعمل َّ
ال�سنني املا�ضية من الإدار ِّيني واملعلمني ُوطالب
طوال ِّ
الدرجات،
املدر�سة الذين متيزوا وت�ألقوا بتحقيقهم لأعلى َّ
ولتح�صيلهم العلمي املُتميز ،و�أن هذه اجلائزة ت�ؤكد على
مدى متيز �أبناء القطيف ومثابرتهم وعملهم املُجد طيلة
الأعوام املا�ضية ِل َي ْ�سموا مت�ألقني متوقدين فوق �أ�سمى
مراتب التفوق والتميز.
ُيذكر �أن مدر�سة دار احلكمة الثانوية تُوجت ملرتني

وزير الرتبية والتعليم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل
يكرم مدير مدر�سة دار احلكمة الثانوية الأ�ستاذ فتحي اخلنيزي

على التوايل باملركز الأول على م�ستوى اململكة جلائزة
قيا�س للتميزالتي يقدمها املركز الوطني للقيا�س والتقومي
"قيا�س" ،كما �أن املدر�سة ت�شمل  290طالباً و  32ع�ضو
هيئة تدري�س ،وال يزال الطالب يدر�سون يف مبنى
م�ست�أجر بحي النا�صرة بالقطيف ،حيث �أر�ست �إدارة

الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية م�ؤخراً م�شروع �إن�شاء
مبنى منوذجي للمدر�سة والذي بد�أ العمل به من بداية
العام الدرا�سي 1435-1434هـ ومن املتوقع �أن ُي�سلم
�إىل �إدارة املدر�سة .يف نهاية العام الدرا�سي -1437
1438هـ.
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متابعات

الخليج يفوز على القادسية ويصعد للممتاز "جميل"
�أعلن �أبناء مدينة �سيهات الأفراح فور فوز اخلليج على القاد�سية يف �آخر مباريات
دوري ركاء وذلك بعودة اخلليج مل�صاف الأندية املمتازة الحقًا بنادي هجر �صاحب
لقب الدوري.
ويف ظاهرة غريبة هي الأوىل من نوعها اكتظت مدرجات نادي اخلليج ب�أكرث من
� 12ألف ُمتف ِّرج وهو ما �أجرب قوات الأمن لإغالق املدرجات الرئي�سة واالكتفاء
م�شجع مل�شاهدة
باملدرجات اجلانبية التي اكتظت هي الأخرى مما دعا �أكرث من ِّ 500
املباراة وقوفًا يف �أماكن متف ِّرقة من امللعب.
ومع �صافرة نهاية املباراة تفاج�أ الالعبون واجلماهري ب�إطفاء �إ�ضاءة امللعب لتبد�أ
العرو�ض االحتفالية بالألعاب النارية التي �أنارت �سماء املدينة ملدة جتاوزت الـ20
دقيقة بوجود �إ�ضاءة الليزر التي ح َّولت املدرجات للون الأ�صفر والأخ�ضر وهي �ألوان
النادي.
كما د�شنت �أغنية « �ألوان اخلليج» وهي من �إنتاج املركز الإعالمي بالنادي ومن
كلمات و�أحلان ال�شاعر حممد احلميدي وغناء و�سام �شعبان ب�إ�شراف املهند�س �أ�شرف
املح�سن ،ويذكر �أن ال�سيدة نور نظمي الن�صر قد تكفلت بكامل م�صاريف �إنتاج الأغنية.
البا�شا يهنئ �أمري الفرح ويقول :ال�صعود ثمرة جمهود العاملني ودعم اجلماهري
من جهته �أهدى رئي�س جمل�س الإدارة فوزي البا�شا ال�صعود مل�صاف �أندية الدرجة املمتازة
للأمري �سعود بن نايف �أمري املنطقة ال�شرقية ملق ًبا �إ َّياه ب�أمري الفرح.
و�أ�ضاف البا�شا :امل�شاعر ال تو�صف يف مثل هذه اللحظات فهذه حلظة من حلظات تدوين
التاريخ وبا�سمي وبالنيابة عن جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أ�شكر �أبنائي الالعبني الذين
برهنوا للجميع علو كعب الفريق و�أن مكانه امل�ستحق هو دوري الكبار و�إن �شاء اهلل نوفق يف
تقدمي مو�سم جميل ال�سنة القادمة وال�شكر مو�صول لكافة الطاقم الفني والإداري الذين
�أقول ب�صدق� :إن َّهم فريق عمل مثايل ومتجان�س كما ال �أن�سى �أن �أ�شكر داعمي الفريق

الذين �ساعدوه ووقفوا معه وقفة حقيقة بالقول والفعل.
و�أكمل البا�شا� :أما جمهورنا فهو حكاية ع�شق و�إخال�ص وحمبة ال ميكن �أن �أفلح يف التعبري
عنها �إال �أن ما ميكن الت�أكيد عليه �أن وجودهم ودعمهم �أحد �أبرز �أ�سباب هذا احلدث ،كما
�أثمن وقفة �أ�شقائنا و�أحبابنا يف املحافظة واملنطقة ال�شرقية ف�ض ًال عن �شركاء الوطن.
املكاف�آت تنهال من الطويرقي والدبل وبنعلي والن�صر
هذا وقد �أعلن الدكتور هالل الطويرقي عن تقدميه مبلغ � 300ألف ريال كدعم خلزينة
النادي وملكاف�أة الالعبني مبنا�سبة ال�صعود �إ�ضافة لع�ضوي ال�شرف عبدالرحمن بنعلي
وخالد ابن املرحوم عبد اهلل الدبل حيث دعم كل منهما اخلليج مببلغ � 100ألف ريال يف
حني قدم ع�ضو ال�شرف نظمي الن�صر مبلغ � 50ألف ريال.

الصفا يصعد لدوري الدرجة األولى ( ركاء )

اعداد  -ب�شري �آل �سعيد
ا�ستقر نادي ال�صفا ما يقارب ال � 64سنة يف دوري الدرجة
الثالثة (املناطق) قبل �أن يت�أهل لدوري الدرجة الثانية يف
مو�سم  2011م ،ومل ميكث طويال يف دوري الدرجة الثانية
حيث حاول واجتهد �إىل �أن توج قبل �أيام عري�سا للمنطقة
ال�شرقية ب�صعوده لدوري ركاء للمحرتفني� .صعد الفريق
ال�صفواين �إىل دوري الدرجة الأوىل (ركاء) املحرتفني
بقيادة املدرب الوطني ر�ضا اجلنبي بعد خم�س �سنوات
من تولية قيادة تدريب ال�صفا على الرغم من �إ�صابته
مبر�ض ال�سرطان �أكرث من ثالثة �أعوام ،اجلنبي كافح و�سجل
ا�سمه ب�أحرف من نور يف تاريخ الريا�ضة ال�سعودية .اجلولة
ال�ساد�سة ع�شرة من دوري الدرجة الثانية �أعلن ال�صفا
ت�أهلة �أي قبل نهاية الدوري بجولتني وهذا بف�ضل اال�ستقرار الفني والإداري وكان م�شوار الفريق يف الدوري  10انت�صارات وخ�سارتني و�ست مباريات تعادل بواقع  36نقطة يف
املركز االول .ادارة النادي و�أع�ضاء جمل�س الإدارة هم يف احلقيقة ا�صحاب الف�ضل بعد اهلل  -عز وجل على وقفتهم مع الفريق ور�سم خطة ال�صعود مع هيئة �أع�ضاء ال�شرف واحلمد
هلل حتقق ال�صعود والهدف املن�شود .جمهور ال�صفا مل يغيب عن �أي مباراة داخل �صفوى او خارجها اجلميع �أ�شاد بهم و�أعتربوه وقود الفريق والرقم واحد الذي زاد من ا�صرارهم
وعزميتهم للو�صول لهدفهم املن�شود.
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�أ.عبد اهلل اخلمي�س

�أ�.شكري ال�شما�سي

�أ.حممد ر�ضا ن�صر اهلل �أ.عبد النبي الزاير

�أ� .سامي �آل يتيم

�أ .حممد مريزا الغامن

رعاية المواهب الرياضية الناشئة أساس كل إنجاز
ويجب تعميم مدارس البراعم في مختلف اللعبات

متابعات

�إح�سان اجل�شي مبنتدى القطيف الثقايف:

علوي العوامي :ن�سعى لإيجاد �آليات لالكت�شاف املبكر للموهوبني
�أقام منتدى القطيف الثقايف ندوة بعنوان رعاية املواهب
الريا�ضية ،مدر�سة �إح�سان للرباعم مثا ًال حيث �أ�ست�ضاف
املنتدى �صاحب فكرة مدر�سة الرباعم وممولها الأ�ستاذ
�إح�سان ح�سن اجل�شي ع�ضو االحتاد ال�سعودي لكرة
اليد �سابقاً ورئي�س جلنة التدريب واملنتخبات ومدير
املنتخب ال�سعودي الأول لكرة اليد الذي ت�أهل لك�أ�س
العامل  15يف �أ�سبانيا  ،2013و�صاحب ال�سجل �إالداري
والريا�ضي الالمع  ،والأ�ستاذ علوي العوامي نائب رئي�س
جمل�س �إدارة نادي الرتجي وامل�شرف على لعبة كرة
القدم بالنادي وعلى فريق الرباعم لكرة القدم املت�أهل
لدوري الأربعة  ،وقد �أدار الندوة الأ�ستاذ ح�سني الربباري
من�سق الأن�شطة الريا�ضية يف الرتبية اخلا�صة التابعة
للإدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية ومدرب
منتخب املنطقة ال�شرقية املدر�سي لكرة ال�سلة ومدرب
يف �إحتاد كرة ال�سلة لفئتي ال�شباب والنا�شئني ،حيث
�أ�ستهل الندوة الأ�ستاذ �إح�سان اجل�شي بنبذة عن والدة
فكرة �إن�شاء مدر�سة �إح�سان للرباعم و�أهدافها املتمثلة
يف �سد الفجوة احلالية ال�سنية بالن�سبة لقبول الالعبني
يف النادي والأعمار املعتمدة ر�سمي�آ من رعاية ال�شباب
،واملحافظة على الرباعم من خالل تنفيذ برامج ريا�ضية
ب�أ�سلوب علمي و�صحي ممنهج نحو �إعداد جيل واع من
الريا�ضيني من ال�صغر للتمكن من مواكبة الالعبني
املتقدمني بالإ�ضافة �إىل تطوير جيل جديد من مدربي
الرباعم ثم تطرق �إىل مكونات املدر�سة املكونة من �صالة
ريا�ضية مغلقة يف �إحدى املدار�س احلكومية باملحافظة
حيث مت توفري �أ�شخا�ص متعاونني من مدر�سي الرتبية
البدنية يف املدار�س والإ�ستفادة من خدمات الالعبني

القدامى يف كرة اليد مع توفري جميع املتطلبات
الريا�ضية واملدر�سية للرباعم وتوفري برامج موثقة ملتابعة
احلالة ال�صحية للرباعم واال�ستعانة ب�أخ�صائي تغذية
بالتن�سيق مع �أ�سرة الربعم والعمل على ا�ستقدام
مدرب عاملي ليكون م�شرفاً على املدر�سة وعلى تنفيذ
برامج الإعداد املرحلية وتق�سيم الالعبني ح�سب
الأعمار  ، ..وركز الأ�ستاذ علوي العوامي على �أهمية
قطاع الرباعم والنا�شئني يف م�ستقبل الريا�ضة ووجوب
االهتمام بهم وتوفري جميع الإمكانيات لهم يف كل
اللعبات فهم الركيزة الأ�سا�سية يف تطوير وحت�سني
م�ستويات خمتلف الألعاب وامل�سابقات  ،كما ركز
على ال�سعي �إىل الأكت�شاف املبكر للموهوبني يف
خمتلف الأن�شطة الريا�ضية  ،مما ي�ستدعي وجود
خطة عملية وا�ضحة املعامل وحمددة الأهداف وهذا
ال يت�أتى �إال باكت�شافهم وا�ستقطابهم و�إقامة مدار�س
خا�صة لرعايتهم و�صقلهم وفق برامج تعليمية وتدريبية
موجهة تعتني بتنمية وتطوير ال�صفات واخل�صائ�ص
البدنية والنف�سية للمواهب التي تزخر بها املنطقة  ،وتطرق
املحاور الأ�ستاذ الربباري �إىل عدة حماور نقا�شية �أت�سمت
بها الندوة وهي البنية التحتية  ،والتدريب والت�أهيل
للإداريني واملدربني واحلكام  ،واملدار�س العمرية للرباعم
والنا�شئني والآليات والإجراءات لإكت�شاف املواهب
الريا�ضية ودور املناف�سات الداخلية واخلارجية يف �صقل
املواهب  ،ودور الإعالم يف رعاية املواهب الريا�ضية ،
والواقع امل�أمول يف رعاية املوهوبني الريا�ضيني وقد جرى
حوار مو�ضوعي �شيق �شارك فيه عدد من الريا�ضيني
واملهتمني منهم الأ�ستاذ �سامي �آل يتيم رئي�س نادي

م�ضر والأ�ستاذ عبداهلل اخلمي�س نائب رئي�س نادي
الهداية ،واال�ستاد حممد ر�ضا ن�صر اهلل ع�ضو جمل�س
ال�شورى والأ�ستاذ حممد مريزا الغامن والأ�ستاذ �شكري
ال�شما�سي والأ�ستاذ ال�سيد ع�صام الدعلوج والأ�ستاذ
عبداهلل الغراب وكلها �أكدت على �ضرورة الإ�ستفادة من
اخلربات التي تزخر بها املنطقة لتطوير املوهوبني  ،و�أهمية
دعم الربامج واخلطط لرعايتهم  ،وتهيئة الإمكانيات
واملحفزات التي ت�ساعدهم على اال�ستمرار  ،وتعميم
برامج الرباعم يف خمتلف اللعبات لتطوير �أجيال جديدة
من الالعبني وتهيئتهم من ال�صغر ليتمكنوا من و�صول
املناف�سات الوطنية والإقليمية والدولية.
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مقال

الركود الثقافي وأهمية المنتديات
في توعية اجملتمع
بقلم :علي �آل ثاين
ت�شكل املنتديات الثقافية يف القطيف جزءاً ال يتجز�أ من الن�سيج االجتماعي والثقايف
املعروف بتاريخه احل�ضاري يف املنطقة  .ووجدت لتواكب احلركة الثقافية يف القطيف .
وتعمل على تنظيمها وتن�شيط فعاليتها بع�ض ال�شخ�صيات الثقافية يف املنطقة .
و�أن من �أهداف املنتديات الثقافية واالجتماعية �أن تكون ملتقى للمهتمني من �أ�صحاب
االخت�صا�ص من العلماء واملثقفني ووجهاء املجتمع ،ومن �أجل زيادة م�ستوى الوعي
الثقايف �إ�ضافة �إىل حتقيق الرتابط االجتماعي بني �أفراد املجتمع مبختلف فئاته العمرية
و�شرائحه االجتماعية.
و�إن هذه املنتديات الثقافية متتاز يف الغالب �أن معظم روادها ممن يتعارفون �شخ�صياً
ويتقاربون فكرياً وثقافياً ،فهي قد جتمع بني العامل واملتعلم ،والأديب واملتذوق ،والوجيه
والتاجر ،والإعالمي والعامي ،والأ�ساتذة والطالب ،وغريهم من �أفراد املجتمع وفئاته
املُختلفة.
و�إنني حلزين جدا لواقع احلراك الثقايف يف القطيف وما ي�صاحبه من ركود وفراغ غري
طبيعي وعزوف الكثري من املثقفني والأقالم الأدبية و املفكرين ورجال الدين عن هذه
املنتديات و التي كانت ت�شتعل قبل �سنوات حيث كانت القطيف تعي�ش توهجا يف تنوع
املنتديات والندوات واحلوارات الثقافية واالجتماعية املتنوعة والتي كانت ت�ستقطب
الكثري من املثقفني والن�شطاء االجتماعيني والذين كانوا يتمتعون بر�صيد جماهريي
كبري نظرا لر�صيدهم الفكري والثقايف واالجتماعي .
�أن املنطقة وهي متر بركود ثقايف يتطلب من كافة ال�شرائح املثقفة وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين وامل�ؤ�س�سات التعليمية والثقافية وغريها من املهتمة بال�ش�أن الثقافى دور كبري
وجهود متوا�صلة فى املجاالت املختلفة من �أجل الرقي والنهو�ض بثقافة املجتمع مبا ميكنه
من اخلروج بر�ؤية �أف�ضل للتعاي�ش و�صناعة م�ستقبله امل�شرق وامل�شرف .
ويعول على الثقافة ب�شكل كبري يف م�سرية احلياة على �أنها روح الأمة وروح املجتمع
 ,لأن �أمة بدون ثقافة �أمة ال حياة فيها وجمتمع بدون ثقافة جمتمع ميت والأزمة التي
تعاين منها القطيف احلبيبة اليوم هي �أزمة فراغ ثقايف نتيجة عدم قوة هذه املنتديات
وانح�سارها يف موا�ضيع م�ستهلكة.
�إنني مدرك ومتيقن �أن جهود الأخوة القائمني على املنتديات ت�سعى للأف�ضل يف تنقيح
هذا املجتمع املليء باملتناق�ضات االجتماعية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية وحيث
�إنني �أرى �أن نحاول ب�سرعة يف �إنقاذ احلراك الثقايف من خالل منتدياتنا كي ال ت�صاب
بال�شلل.
�إننا �أمام حتدي كبري ونحن ن�صنع هذا اجليل ونحثه على احلفاظ على املوروث الثقايف
للقطيف من واقع م�س�ؤوليتنا كي نهيئه لال�ستمرار يف املحافظة على تراث االجيال �إذا مل
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يكن لدينا تكافل ثقايف ن�ستطيع من خالله �إيجاد �أر�ضية خ�صبة .
فاحلراك الثقايف ال بد من جتديده حتى يالم�س تطلعات ال�شباب  ،كما �أنه ال بد من
التفكري يف تطوير �أ�ساليب ورقة عمل املنتديات الثقافية لت�ستقطب ال�شباب املثقف
بعيدا عن الأ�ساليب التقليدية املتبعة خا�صة يف الآونة االخرية.
بالإ�ضافة �إىل �أن �شبابنا اليوم يعي�ش حالة قلق وفزع وتخوف من امل�ستقبل يف ظل
تفاقم حدة الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي وغالء املعي�شة ج ّراء التق ّلبات والأزمات
االقت�صادية واملال ّية العاملية الذي قد ي�ؤ ّدي �إىل انت�شار حالة من الإحباط واال�ستياء
ويبقى ال�سعي �إىل لقمة العي�ش هو الأ�سا�س دون التفكري يف االنخراط يف امل�ساهمة
والت�أثري على �صناعة القرار .
�إننا �أمام حتدي �صعب لهذا اجليل وكيفية ا�ستقطابه لهذه املنتديات حتى يتطلع على
م�شاكل املجتمع التي تطرح من خالل هذه املنتديات .
كثريا من هذه امل�سببات �أبعدت املثقفني والكتاب واملفكرين املخ�ضرمني منهم وال�شباب
عن هذه املنتديات و �أ�سبابها كثرية و من �أهمها:
�ضعف املوا�ضيع املطروحة للتداول واختيار ال�شخ�صية �أو العن�صر املنا�سب للحوار  .و�أن
�أ�سباب من الف�شل الذي ي�صاحب بع�ض املنتديات الثقافية هو �سوء االختيار للمو�ضوع
�أو املتحدث  ،حيث يلعب التخ�ص�ص دوره يف حتقيق ال�شمولية والإ�شباع ملا يطرح من
جميع النواحي املطلوبة.
�ضعف الإعالم بكل جوانبه يف الرتويج للمنتدى وح�ضوره بقوة و�أ�سلوب الرتويج له يف
املجتمع من خالل طرحه للإعالنات .
ا�ستهالك املوا�ضيع املطروحة والتي قد لأتهم ال�شباب �أو املجتمع .والتي عمدت يف
ال�سنوات الأخرية ،فقرات تكرمي �شخ�صيات اجتماعية وثقافية وفكرية وغريها كي تقدم
مادتها وتنجز دورتها ،هذا ال مينع تكرمي من ي�ستحق التكرمي ومن �صنعوا تاريخ لهم يف
�سماء القطيف ولهم ر�صيد ثقايف اجتماعي وعلمي وفكري ولكن هذا ي�أتي يف نهاية
املو�سم الثقايف حيث ت�شكل جلنة من ذلك املنتدى كي تختار ال�شخ�صيات التي لها
�شرف التكرمي .والتي كان لها ح�ضورا مميزا يف املنطقة على م�ستوى رفيع من الن�شاط
الثقايف واالجتماعي.
هذه بع�ض اجلوانب املهمة التي ت�ضعف احل�ضور �إىل املنتديات الثقافية .

هذا ونحن بحاجة �إىل احلراك الثقا ّيف يف القطيف خا�صة �أنها قِبلة لكل املجاالت
أهم
واملهرجانات وامللتقيات الثقافية و�ضروري �أن يكون املجال الثقا ّيف �أكرث حيوية ،وال ّ
�أن يكون للمثقف دور يف ت�سويق �أفكاره والتعبري عن اهتماماته ومبادئه خا�ص ًة جليل
ال�شباب من الك ّتاب والأدباء الذين هم بحاجة �إىل تنوع ثقافتهم و�إ�شهار �أعمالهم

مقال
ون�شاطاتهم ما يحفزهم �أكرث على املعرفة والكتابة .وهناك عدة ق�ضايا وم�شاكل ت�سرتعي
هموم املفكرين واملثقفني على امل�ستوى العلمي واالجتماعي واالقت�صادي .
فعلى القائمني على تلك املنتديات احلر�ص على تقييم ما يقدمونه يف اللقاءات لتحقيق
تلك الر�ؤية والر�سالة والأهداف التي من �أجلها �أن�ش�أت .لأن التنوع يف طرح املو�ضوعات
واختيار ال�شخ�صيات واالعتدال يف عر�ض الفكرة واملناق�شة� .إ�ضافة �إىل التميز يف اختيار
املتخ�ص�صني يف طرح الندوات و�إدارتها ت�ساهم يف جناح هذه املنتديات .
وهناك عدة ق�ضايا وم�شاكل ومعوقات تع�صف مبجتمعنا يجب طرحها للتداول والنقا�ش
بوا�سطة �أكادمييني متخ�ص�صني كال يف جماله و�إثراء املنتديات بتجاربهم وخرباتهم
وحلحلة تلك امل�شاكل والق�ضايا .
ومبا �أن املنتديات الثقافية مر�آة تعك�س الن�شاطات املجتمعية مبا فيها احلراك الثقافى
واالجتماعي والعلمي وهي الوعاء الذي يجمع ال�شرائح املختلفة للمجتمع مع
اختالفاتها وين�ضوي حتتها جمموعة مهمة من املجتمع وهي �شريحة ال�شباب.
ومن �أهم الق�ضايا التي يجب �أن تطرح وتتداول على �شكل ندوات �أو
حوارات مفيدة ت�شعل تلك القاعات ن�سردها يف نقاط.
-1غال اال�سعار ق�ضية البد من كبح جماح هذه الظاهرة املتف�شية لدى التجار �أ�صحاب
امل�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية املعنية بذلك.
ا�ست�ضافة كبار التجار يف املنطقة �أ�صحاب ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية مع تواجد
اخ�صائيني اقت�صاديني يقومون بتحليل تلك املواجهة بعد عر�ض تقرير م�صور عن الندوة
املطروحة ور�صد ال�شارع العام يف ذلك التقرير ،لأن ارتفاع اال�سعار تهدد جيوب
الفقراء والطبقة الو�سطى التي ت�شكل معظم �شرائح املجتمع القطيفي  ،الذي تعاين
�شرائحه من ت�أكل الدخل و�ضعف الراتب ال�شهري.
-2دور اال�سرة يف املجتمع وبناء قاعدة من ال�شباب الواعي املثقف واملبدع .كي نبني
ون�شيد هذا البلد .
-3ال�سكن وجتريف الأرا�ضي الزراعية وردم البحر وارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي يف القطيف
مما ي�شكل �أزمة �سكنية لل�شباب يف تكوين حياتهم وكارثة بيئية تهدد القطيف و�سكانها
.
-4م�شاكل البلدية مع املواطنني وتعرث امل�شاريع وف�ساد املقاولني و�إيجاد احللول من �أجل
تقدمي �أف�ضل اخلدمات وتطوير املنطقة وت�سيب العمالة االجنبية ب�سبب عدم الرقابة،
كذلك احلوادث املرورية من �أكرث الق�ضايا التي نر�صدها وت�شهدها املنطقة وتخلف
خ�سائر ب�شرية ومادية
ويجب �ضرورة �إعادة النظر يف �شبكة الطرقات التي ت�شارك بوقوع احلوادث املرورية
خا�صة الطرق الرئي�سية الطويلة التي تربط املحافظة ببع�ضها وكذا ال�شوارع ال�ضيقة
داخل القطيف التي ت�شهد ت�صدعات ب�سبب قدم �سفلتتها يف بع�ض املناطق .
- -5امل�شاريع االجتماعية ودورها يف تطوير احلركة الثقافية وال�سياحية .ودور رجال
الأعمال واملثقفني واملتطوعني يف دعم هذه امل�شاريع من �أجل �إبرازها واحلفاظ على
منظومتها الأ�سا�سية بحفظ حقوق املتطوعني من ال�شباب .التطرق حول الرتاث
وم�شاكله و�أبرز ما يعانيه يف بلد يو�صف ب�أنه من �أغنى البلدان حول العامل ح�ضارة

وتراثا ،ومع �أن هذا البلد ميتلك هذه القيمة احل�ضارية وهذا الرثاء �إال �أنه يف املقابل يفتقر
�إىل �أ�ساليب احلماية واحلفاظ لهذا الكنز احل�ضاري الكبري،و �أثار القطيف وح�ضارتها
ق�ضية يجب االلتفات �إليها فهو املوروث الأ�سمى للما�ضي واحلا�ضر لكل �أمة فال حا�ضر
بدون ما�ضي .
 -6التعليم وم�ستقبل �أبنائنا
ت�شخي�ص واقع التعليم  ،حقوقنا يف �إن�شاء جامعة يف القطيف و ت�أهيل املدار�س املت�ضررة
تطوير املنهج والتوجيه � ،أولويات يجب �أن تت�صدر اهتماماتنا من �أجل �أجيال يعي�شون
واقع مظلم يف م�سرية حياتهم �إذا مل نهيئ لهم هذه املرافق التعليمية الكاملة واملريحة.
 -7الأ�سرة الق�ضية الكربى يف وعي املجتمع.
�إنها اخللية الأوىل يف ج�سم �أي جمتمع ،فيها تتحقق احلياة االجتماعية بكل �أبعادها،
امتزاج العقول ،وتالقح الأفكار ،وتفاعل الأحا�سي�س وتنوع الوظائف يعطي للحياة
الأ�سرية معنى وهدفًا ،يحر�ص كل فرد يف الأ�سرة على ترجمة املعنى وحتقيق الهدف.
ونحن و�سط هذه الرباكني امللتهبة يف املجتمع ظاهرة العنو�سة وتع�سف بع�ض الأ�سر
يف حتديد م�سار �أبنائهم يف م�سرية التعليم والزواج وغريها من الق�ضايا التي تع�صف
مبجتمعنا الأ�سري الذي هو نواة مل�ستقبل واعد للمجتمع� ،إننا بحاجة لطرح مثل هذه
الق�ضايا التي كرثت فيها ظاهرة العنو�سة واالنفالت الأخالقي للأبناء .
جميع هذه الق�ضايا هى الطريق لإنقاذ ال�شباب من م�شاكله الهامة التى نراها الآن والتى
ميكن �أن تتحول �إىل ق�ضايا النمو الفكري والعلمي واالقت�صادي للح�صول على جمتمع
راقى ب�شبابه ولكى يتحقق ذلك فلنا �أن نبد�أ من خالل هذه املنابر الثقافية االجتماعية.
فعلى القائمني على تلك املنتديات احلر�ص على تقييم ما يقدمونه يف اللقاءات لتحقيق
تلك الر�ؤية والر�سالة والأهداف التي من �أجلها �أن�ش�أت لأن التنوع يف طرح املو�ضوعات
واختيار ال�شخ�صيات واالعتدال يف عر�ض الفكرة واملناق�شة .
لقد بلينا يف هذا الزمن بالعجلة و عدم ال�صرب و الرغبة يف حتقيق الأهداف ب�سرعة دون
بذل �أي جمهود  .فال�شباب يحقق الن�شوة و املتعة ال�سريعة من خالل م�شاهدة ن�شاط
ريا�ضي �أو امل�شاركة فيه� ،أو من خالل م�شاهدة م�سرحية كوميدية �أو نحوها ،و لكنهم
ي�صعب عليهم الإح�سا�س مبتعة املعرفة التي قد يح�صلون عليها من خالل امل�شاركة
يف ن�شاط ثقايف �أو احل�ضور للمنتديات التي تتناول ق�ضاياهم امل�صريية حتى ي�شعروا
مبتعة الفائدة من تلك املنتديات ،ولقد تطرقت لهذه الق�ضايا مع بع�ض الأخوة القائمني
على مثل هذه املنتديات من �أجل الوقوف على م�شاكل املجتمع وق�ضاياه والتي تهم
ال�شباب �أكرث.
وختاماً؛ �أمتنى من القائمني على هذه املنتديات  ،وغريها من امللتقيات الثقافية الأخرى
يف خمتلف املناطق واملدن �أن حتر�ص على �إقامة هذه امللتقيات الثقافية التي تُعد رافداً
رئي�ساً وفاع ًال من روافد م�سرية الثقافة يف القطيف والتي لها �أثر فاعل يف مد ج�سور
التعاون والتوا�صل الثقايف مع خمتلف امل�ؤ�س�سات العلمية ،والثقافية ،واالجتماعية،
والرتبوية ،ذات االهتمام بالأن�شطة املماثلة يف املنطقة ويف نهاية املو�سم الثقايف يتم فيه
درا�سة �شاملة للموا�ضيع والق�ضايا التي طرحت ومن ثم يتم تكرمي الرواد واملبدعني
واملتميزين يف خمتلف املجاالت وامليادين العلمية واملعرفية.
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مقال

نظرية خلق االئتمان
هادي عبد الواحد �آل �سيف
تنفرد البنوك التجارية عن غريها من امل�ؤ�س�سات املالية بقدرتها الفائقة يف خلق االئتمان
كما ت�سمي �أي�ضاً بنقود الودائع �أي �أنها تنفرد بتزويد االقت�صاد بنوع من النقود متثل
ال�شكل الثاين من و�سائل الدفع التي ميكن �إدخالها يف حيز الر�صيد النقدي يف اقت�صاد
ما والتي ت�ستخدم لإجناز املعامالت املختلفة.
وقبل التطرق لعملية خلق االئتمان �أو خلق نقود الودائع ميكننا �أن نو�ضح طبيعة دور
البنك يف ذلك فعندما تقدم البنوك التجارية االئتمان فهي بذلك ت�ضع كمية من
الو�سائل النقدية حتت ت�صرف املقرت�ض .فالبنوك متنح ائتمانها بطريقتني خمتلفتني وهما:
 �أن يقوم البنك بدفع قيمة القر�ض للمقرت�ض دفعة واحدة �أو على عدة دفعات يف�شكل نقود قانونية من كمية النقود القانونية «النقود الورقية واملعدنية» التي تكون يف
حوزته من قبل وداخل خزائنه ،ويف هذه احلالة يكون كل ما يحدث هو جمرد عملية نقل
مبلغ من النقود من حوزة البنك �إىل حوزة املقرت�ض دون �أن يطر�أ �أي تغيري على �إجمايل
كمية النقود املعرو�ضة التي كانت موجودة قبل هذه العملية االئتمانية.
 �أن يقوم البنك ب�إعطاء املقرت�ض احلق يف �أن ي�سحب عليه مبالغ يف حدود قر�ضه وذلكمبوجب ال�شيكات �أو احلواالت لت�سديد قيمة ال�سلع واخلدمات التي يريد احل�صول عليها
متاماً كما لو �أ�ستخدم النقود القانونية طاملا ان ال�شيكات واحلواالت كالنقود القانونية
تقبل وت�ستخدم للدفع وال�سداد بالتايل �سنجد �أن جمموعة من املدفوعات قد متت
دون ا�ستخدام النقود القانونية وذلك با�ستخدام نقود �أخرى خلقها البنك وهي نقود
الودائع �أي ر�صيد املقرت�ض� ،أو الودائع التي خلقها البنك بقيوده املحا�سبية يف �سجالته
وكانت ال�شيكات واحلواالت هي و�سائل نقل ملكية هذه الودائع التي مت خلقها والتي
يطلق عليها �أي�ضاً النقود الكتابية �أو النقود الالملمو�سة ،ويف هذه احلالة جند �أن كمية
النقود القانونية املوجودة قد �أ�ضيفت �إليها كمية نقود الودائع التي خلقها البنك مما ي�ؤدي
بالتايل �إىل زيادة �إجمايل كمية النقود املعرو�ضة .وال �شك ب�أن نقود الودائع هذه متثل قوة
�شرائية ميكن �أن تتداول من ح�ساب �إىل �آخر وفاء لثمن �شراء ال�سلع واخلدمات املختلقة
وان�سياب هذا التداول ي�ساهم بفعالية يف ان�سياب العملية االنتاجية
ت�ستند نظرية خلق االئتمان من قبل البنوك التجارية على ما ي�سمى بقانون الأعداد
الكبرية .وا�ستناداً على قانون الأعداد الكبرية ،ف�إنه من وجهة النظر االقت�صادية الكلية،
ميكن للبنك �أن يبني �سيا�سته االئتمانية مرتكزاً على قاعدة ثبت �صحتها وهي �أن كل
�أ�صحاب الودائع «حتت الطلب» �أو حتى �أغلبهم لن يتقدموا يف وقت واحد ل�سحب
ودائعهم من البنك والذي يحدث عادة �أن تقوم جمموعة �صغرية من املودعني ب�سحب
قدر من ودائعهم «�أموالهم» من البنك اليوم وت�أتي جمموعة �أخرى غداً ،وجمموعة غريها
بعد مدة قد تطول �أو تق�صر ،وف�ض ًال عن ذلك ف�إن من يحدث هو انه مقابل من ي�سحبون
بع�ض �أو كل ودائعهم من البنك هناك مودعون �آخرون يقومون ب�إيداع ودائع جديدة
يف البنك ،مما يجعل ر�صيد الودائع اجلارية يف البنك التجاري يت�سم بنوع من الثبات
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الن�سبي مما يعطي البنك قدرة على خلق االئتمان .فعملية خلق االئتمان تن�ش�أ ب�سبب
ثبات الن�سبة بني �سحوبات املودعني و�إيداعات مودعني جدد .وقد �أثبتت اخلربة العملية
�أنه يف ظل الظروف االقت�صادية العادية امل�ستقرة تكون ن�سبة امل�سحوبات من النقود
القانونية «النقود الورقية واملعدنية» �إىل جمموع ودائع البنك ثابتة �إىل درجة كبرية وعادة
ال تتجاوز هذه الن�سبة  %10وقد تقل �أحياناً عن هذه الن�سبة.
وهنا البد من التو�ضيح ب�أن قدرة البنوك على خلق االئتمان هي قدرة غري مطلقه �إذ تلعب
ال�سيا�سة النقدية يف الدولة دوراً يف التحكم يف الزيادة �أو النق�ص نظراً لتغري الظروف
التي مير بها االقت�صاد وذلك من خالل ن�سبة االحتياطي القانوين الذي تلتزم به البنوك
التجارية .فعندما تزداد ن�سبة االحتياطي تنكم�ش قدرة البنوك على خلق االئتمان
وعك�س ذلك يف حالة انخفا�ض ن�سبة االحتياطي حيث ت�ستطيع البنوك التجارية
خلق املزيد من االئتمان الذي ي�ضخ يف االقت�صاد .وكتو�ضيح لل�سيا�سة النقدية ميكننا
القول ب�أنها الإجراءات الالزمة التي متكن ال�سلطات النقدية من �ضبط عر�ض النقود �أو
التو�سع النقدي ليتما�شى وحاجة املتعاملني االقت�صاديني وهي هدف البنك املركزي يف
ممار�سته للرقابة على النقود .وهناك نوعان لل�سيا�سة النقدية الأويل هي ال�سيا�سة النقدية
االنكما�شية وتهدف �إىل عالج احلالة الت�ضخمية التي يعاين منها اقت�صاد بلد ما وبالتايل
ف�إن هدف ال�سيا�سة النقدية اجتاه الت�ضخم هو احلد من خلق �أدوات نقدية �أي احلد من
خلق النقود «خلق االئتمان» وتخفي�ض املعرو�ض النقدي وبالتايل يتم احلد من �إنفاق
الأفراد وامل�ؤ�س�سات على �شراء ال�سع واخلدمات� .أما النوع الثاين من �أنواع ال�سيا�سة
النقدية الثانية فهو ال�سيا�سة النقدية التو�سعية وتهدف يف جمملها �إىل عالج حالة الركود
�أو االنكما�ش التي مير بها االقت�صاد �أي �أن التدفق احلقيقي �أكرب من التدفق النقدي وهنا
ت�سعى ال�سلطة النقدية ممثلة يف البنك املركزي �إىل زيادة املعرو�ض النقدي «التو�سع يف
خلق االئتمان» وبالتايل زيادة الطلب على ال�سلع واخلدمات.
وبالإ�ضافة ملا �سبق ذكره ،ميكننا �أن ن�ضيف �أن قدرة البنوك على خلق االئتمان مقيدة
مبجموعة من االفرتا�ضات �إن توفرت يتمكن البنك من حتقيق ذلك وهي:
 الوعي امل�صريف لدي الأفراد بحيث ي�ؤدي ذلك �إىل �إقبالهم على �إيداع ما لديهم من�أر�صدة نقدية فائ�ضة يف البنوك التجارية واعتمادهم على ال�شيكات يف ت�سوية مدفوعاتهم.
 احتفاظ البنوك باحتياطيات نقدية قانونية. افرتا�ض �أن كل البنوك التجارية داخل االقت�صاد تعمل وك�أنها بنك واحد �ضمن فروعمتعددة ومنت�شرة يف جميع الدولة.
 توفر الرغبة لدى البنوك التجارية يف �إقرا�ض ما لديها من �أموال تزيد عن مقداراالحتياطي النقدي الذي ترغب باالحتفاظ به.
 �أن هناك طلب دائم على االئتمان.�أن عملية خلق االئتمان مهمة جداً لالقت�صاد فمن خاللها يتم تزويد االقت�صاد بنوعني

مقال
من النقود لإمتام املعامالت املختلفة وهي النقود القانونية «النقود الورقية واملعدنية» التي
ينفرد ب�إ�صدارها البنك املركزي .والنوع الآخر هي النقود امل�شتقة والتي تن�ش�أ عن عملية
خلق االئتمان التي تنفرد بها البنوك التجارية� .إن �إنفراد البنوك التجارية بهذه العملية
تعود ل�سببني هما:
 قدرة البنوك التجارية يف �ضمان ت�سديد الودائع يف �أي وقت ب�سبب ما لديه من �سيولة. -ا�ستمرار الطلب على االئتمان من قبل الأفراد و�شركات الأعمال.

الوديعة
وديعة �أحمد
وديعة خالد
وديعة (�أ)
وديعة (ب)
وديعة (ج)
املجموع

مبلغ الوديعة
اجلديدة
 2000ريال
 1800ريال
 1620ريال

املبلغ املتاح
للإقرا�ض
 1800ريال
 1620ريال
 1458ريال

االحتياطي القانوين
()%10مث ًال
 200ريال
 180ريال
 162ريال

�آلية خلق االئتمان يف البنوك
 19800ريال
 20000ريال
�أن �آلية خلق الودائع ت�أتي من �أن كل بنك جتاري عند قبوله للودائع يحتفظ بجزء منها
وهكذا ت�ستمر العملية من �إقرا�ض و�إيداع ،هذا طبعاً كما �سبق �أن ذكرنا يف حالة البنك
على �شكل �أر�صدة تنق�سم �إىل� :أر�صدة قانونية و�أر�صدة فائ�ضة .وتتمثل الأر�صدة
املنفرد.
القانوينة يف املبالغ التي يتحتم على البنوك التجارية االحتفاظ بها وفقاً لهيكل ن�سب
االحتياطي القانوين الذي يفر�ضه البنك املركزي على البنوك� ،أما الأر�صدة الفائ�ضة
يف حالة البنوك التجارية «اجلهاز امل�صريف»
فهي الفرق بني �إجمايل الأر�صدة وقيمة الأر�صدة القانونية ،وهذه لها هدفان :الأول
ميكن تو�ضيح �آلية عمل البنوك يف خلق االئتمان يف حالة البنوك التجارية «اجلهاز
يتمثل يف مقابلة عمليات ال�سحب �أو ت�أمني املركز املايل للبنك ،والآخر يتمثل يف حتديد
امل�صريف» من خالل املثال التايل:
حجم توظيفات البنك .وبعد �أحتفاظ البنوك التجارية بالأر�صدة امل�شار �إليها تقوم هذه
بافرتا�ض قيام فار�س ب�إيداع مبلغ من النقود قدرها « »1000ريال يف البنك «�أ» ،و�أن ن�سبة
البنوك بتوظيف الأر�صدة املتبقية يف قرو�ض وا�ستثمارات خمتلفة .هذا �سنتناول �آلية
االحتياطي القانوين هي « ،»%10عند قبول هذا البنك لهذا املبلغ ف�سيقوم باقتطاع ما
خلق االئتمان يف البنوك وذلك يف حالة البنك املنفرد ويف حالة البنوك التجارية «اجلهاز
قيمته « »100ريال من املبلغ الأ�سا�سي « »1000ريال كاحتياطي لإيداعها يف البنك
امل�صريف» وذلك كما يلي:
املركزي ليقوم البنك ب�إقرا�ض ما تبقي من املبلغ وهو « »900ريال �إىل عميل �آخر �أ�سمه
يف حالة البنك املنفرد
جواد والذي قام بدوره بفتح ح�ساب توفري يف البنك «ب» لي�صبح املبلغ املتاح للإقرا�ض
ميكن �إي�ضاح �آلية عمل البنك املنفرد يف خلق االئتمان من خالل املثال التايل:
من قبل هذا البنك هو « »810ريال ،وبفر�ض �أتفاق كل من حممد و�إبراهيم على القيام
قام �أحمد ب�إيداع مبلغ من املال قدره « »2000ريال كوديعة يف البنك ،عندها �سيقوم
بعملية جتارية متمثلة يف �شراء حممد ب�ضاعة من �إبراهيم حيث قام باقرتا�ض ما قيمته
البنك باقتطاع مبلغ االحتياطي القانوين بافرتا�ض �أن الن�سبة هي « »%10وهو مبلغ
« »810ريال من البنك «ب» وقام �إبراهيم ب�إيداع هذا املبلغ يف ح�سابه لدى البنك
« »200ريال ومت �إيداعها يف ح�ساب االحتياطي لدى البنك املركزي ،فاملبلغ املتبقي
«ج» ليقوم البنك باقتطاع ما قيمته « »81ريال كاحتياطي و�إيداعه يف البنك املركزي
ميثل املبلغ املتاح للإقرا�ض من قبل البنك والذي �سيقوم ب�إقرا�ضه لفرد �آخر ،وبالتايل
و�إقرتا�ض ما تبقي ل�شخ�ص �آخر وهكذا ت�ستمر العملية �إىل �أن يبلغ ر�صيد البنوك يف
ف�إن املتغري يف ميزانية البنك العمومية «قائمة املركز املايل» �سيكون على النحو التايل:
البنوك املركزية كاحتياطي « »1000ريال ويبلغ حجم الودائع ما قيمته « »5000ريال،
وميكن تو�ضيح ذلك من خالل اجلدول التايل:
اخل�صوم (املطلوبات)
الأ�صول (املوجودات)

 200+ريال نقد (�أحتياطي)
 800ريال قر�ض

 2000+ريال وديعة �أحمد

وعند �إقرا�ض املبلغ املتبقي بعد �أقتطاع االحتياطي والبالغ « »1800ريال لعميل �آخر
وهو خالد والذي بدوره �سيقوم ب�إيداع املبلغ يف البنك كوديعة ب�أ�سمه «بفر�ض �أن البنك
هو الوحيد يف املجتمع» وبالتايل ي�ضاف مليزانية البنك مبلغ القر�ض كوديعة ب�أ�سم خالد
و�سيتم اقتطاع ما ن�سبته « »%10من مبلغ الوديعة اجلديدة ك�أحتياطي و�إقرا�ض املبلغ
الباقي « »1620ريال ل�شخ�ص يف �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،حيث تت�أثر امليزانية العمومية للبنك
بعد القيام بعمليتي الإقرا�ض الناجمة عن وديعتي �أحمد وخالد لت�صبح:

 2000ريال

البنك

ودائع جديدة

أ�
ب
ج
د
املجموع

 1000ريال
 900ريال
 810ريال
 729ريال
 10000ريال

االحتياطي
االجباري
 100ريال
 90ريال
 81ريال
 72.9ريال
 1000ريال

املبلغ املتاح للإقرا�ض
 900ريال
 810ريال
 729ريال
 656.1ريال
 9000ريال

مما �سبق يت�ضح لنا �أن البنوك جمتمعة قادرة على زيادة حجم الودائع عدة مرات بناء على
ن�سبة االحتياطي القانوين .ف�إذا كانت ن�سبة االحتياطي القانوين « »%10ف�إن با�ستطاعة
اخل�صوم (املطلوبات)
الأ�صول (املوجودات)
البنوك التجارية م�ضاعفة حجم الودائع لديها مبقدار ع�شر مرات ،ويف حالة مث ًال كانت
 2000ريال وديعة �أحمد
 380+ريال نقد (احتياطي)
ن�سبة االحتياطي القانوين « »%20ف�إن با�ستطاعة البنوك التجارية م�ضاعفة حجم الودائع
 1800ريال وديعة خالد
 3420ريال قر�ض
مبقدار خم�س مرات.
وهكذا ت�ستمر العملية من �إقرا�ض و�إيداع تتم من خالل ذلك البنك واجلهات وميكن ا�ستخراج النتائج ال�سابقة با�ستخدام املعادلة التالية:
املقرت�ضة� ،إذ ينتج عن ذلك ارتفاع حجم الودائع لدي البنك لت�صبح « »20000ريال التغري يف حجم الودائع=التغري يف االحتياطي القانوين× م�ضاعف خلق النقود
وميكن تو�ضيح ذلك من خالل اجلدول التايل:
�أبريل  - 2014العدد 39
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مقال
حيث �أن م�ضاعف خلق النقد= ÷1ن�سبة االحتياطي القانوين
وبالرجوع للمثال ال�سابق ف�إن حجم الزيادة يف الودائع =10000=%10÷1×1000ريال
مبعنى �أن كمية و�سائل الدفع املتاحة يف املجتمع قد ازدادت مبقدار  9000ريال والتي
نتجت عن الن�شاط االئتماين التي تقوم به البنوك التجارية.
وبناء على ما �سبق ميكن مالحظة ما يلي:
 يت�أثر حجم الزيادة «عملية خلق الودائع» �إيجابياً من مبلغ الوديعة الأوىل والتي يتم�إيداعها يف البنك التجاري.
 مقدرة النظام امل�صريف على خلق الودائع تزيد مع انخفا�ض ن�سبة االحتياطيات املطلوبة،وتقل كلما زادت هذه االحتياطيات ،كلما ترتفع مع ارتفاع جمموع املبالغ املودعة يف
النظام امل�صريف وتنخف�ض بانخفا�ضها وبالتنا�سب.
 ت�أثر �آلية عمل البنوك التجارية على خلق النقد �سلباً عند حدوث �أي ت�سرب نقديمن املبالغ املتداولة يف اجلهاز امل�صريف.
حتليل عملية خلق االئتمان (خلق النقود) يف الواقع العملي
بالرجوع �إىل االفرتا�ضات ال�سابقة والتي ُبني على �أ�سا�سها تو�ضيح �آلية البنوك التجارية
على خلق االئتمان والت�أثري على عر�ض النقد ال ميكن حتقيقها متاماً من الناحية العملية مما
ي�ؤدي �إىل احلد من قدرة هذا اجلهاز امل�صريف على خلق النقود وذلك ب�سبب:

�أ  -وجود ت�سرب نقدي خارج اجلهاز امل�صريف متمثل بعد �إيداع الأفراد كامل املبلغ
الذي يح�صل عليه كوديعة يف البنوك التجارية حيث يتم ا�ستخدام جزء منه يف التداول
واال�ستهالك �أو اال�ستثمار.
ب � -أحتفاظ البنوك التجارية باحتياطات نقدية �أختيارية �إ�ضافة �إىل االحتياطي الإلزامي
�أو القانوين الذي تفر�ضه البنوك املركزية ،باال�ضافة �إىل رفع ن�سب ال�سيولة التي يجب �أن
حتتفظ بها البنوك وفق الأنظمة واملعدالت املحلية �أو الدولية «معايري بازل مث ًال».
ج  -افرتا�ض وجود طلب على القرو�ض يغطي كامل املبالغ املتاحة للإقرا�ض وهذا
غري واقعي نتيجة لعدم انح�صار ا�ستغالل املبالغ املتبقية بعد اقتطاع االحتياطيات يف
االقرا�ض� ،إذ قد ترغب البنوك يف ا�ستثمار جزء من هذه االموال يف نواح �أخرى غري
القرو�ض.
د  -توجه بع�ض الأفراد �إىل عدم التعامل بال�شيكات وخا�صة يف الدول التي يتفاوت فيها
الوعي امل�صريف للأفراد وا�ستخدام �أنواع �أخرى من احل�سابات غري الودائع اجلارية للقيام
بال�سحوبات والتعامل بالقرو�ض.
يت�ضح مما �سبق ذكره �أن وجود بع�ض التحفظات التي حتد من قدرة البنوك على خلق
النقد «االئتمان» �إ�ضافة �إىل دور ال�سيا�سة النقدية واملتمثلة بالبنك املركزي يف الت�أثري
على حجم املعرو�ض النقدي ،والرقابة االئتمانية با�ستخدام �أدواتها املختلفة للت�أثري على
االقت�صاد الوطني للبلد حتد من قدرة البنوك التجارية على خلق النقد «االئتمان» بالتايل
هي قدرة غري مطلقة و�إمنا ن�سبية.

مكتب العلي للخدمات العقارية
لبيع و�شراء وت�أجري العقارات والأرا�ضي الزراعية
القطيف  31911اجل�ش  -ال�شارع العام  -اململكة العربية ال�سعودية

عبد اهلل من�صور العلي
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حوار

�أحمد بن �صالح �آل حبيب لـــ

تع ّلمت من الوالدة القيم اإلسالمـية ومن العــــــــــــــم حب العــــــــ

ً
نشأت يتيما وتربيت فـي كنف أمـــــ
حوار /ف�ؤاد ن�صر اهلل – �سلمان العيد
حينما ذهبنا �إىل لقائه يف منزله بحي احلزم مبدينة �صفوى،
كان �أول ما لفت نظرنا هي تلك احلديقة املنزلية الغناء ،فتجد
نف�سك فيها حماطا بالأ�شجار التي تعطي الثمار ،او التي تغذي
الذوق واخليال ..فاحلديقة هذه رغم �صغرها ،تبدو واحة مليئة
بالورود والزهور والثمار ،ويخرتقها جمرى ماء �أعطى داللة
ال تقبل اجلدل ب�أننا �أمام �شخ�ص ميلك من الذوق والنظرة
اجلمالية ال�شيء الكثري ..وحينما دخلنا املجل�س ،وبد�أنا احلوار
ت�أكد لدينا مدى ما ميلك هذا الرجل من تطلعات وطموحات
للمجتمع ،وتفاج�أنا كثريا حينما انطلق يف �سريته الذاتية ،فهو
يتيم الأب مل يكمل الدرا�سة الإبتدائية �إال مت�أخرا ،لكنه �أنهى
مقررات �شركة �أرامكو وهو على ر�أ�س العمل.
وزاد �إعجابنا به وب�شخ�صه حينما وقفنا عند حمطة ح�سا�سة يف
حياته اخلا�صة ،فقد عا�ش يتيما وفقرياً فكان ذلك دافعا له لكي
يخدم املجتمع ،ويدفعه �إىل و�ضع �أف�ضل ،لذلك كان �أحد ال�ساعني
لت�أ�سي�س �شركة توفر املياه لأهايل مدينة �صفوى ،واتخذ بوابة
ــ يف البداية لو �س�ألنا �أبا رامز عن �سريته الذاتية
باخت�صار ،فماذا يقول؟

ــ يف بداية القول �أ�شكركم على ا�ست�ضافتي يف هذا
اللقاء ،و�أ�شكر جملة "اخلط" والقائمني عليها على
اجلهود الذي تبذل لإظهار ما متلكه حمافظة القطيف من
امكانات وقدرات.
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احلاج �أحمد احلبيب �ضيف املجلة
مع جنليه رامز وفايز يف �أوائل ال�ستينيات امليالدية

الريا�ضة جما ًال خلدمة املجتمع.
�إننا بحق �أمام �شخ�صية تاريخية تفخر بها املنطقة ،انه احلاج �أحمد
بن �صالح �آل حبيب (ابو رامز) �أحد �أبرز م�ؤ�س�سي نادي ال�صفا
احلايل الذي �أدىل بهذا احلوار ل ـ "اخلط" فماذا يقول؟

بالن�سبة ل�سريتي ف�أنا من مواليد مدينة �صفوى مبحافظة رافقت العم للعمل يف الزراعة ،وبعدها التحقت ب�شركة
القطيف يف  1356/1/1املوافق  1937/3/27وقد ارامكو ،تلك هي اخلال�صة.
تويف الوالد احلاج �صالح علي �آل حبيب عام  1360وكان ــ لو توقفنا قليال عند فرتة الطفولة ،التي بدت من
عنوانها �أنها (يتم وفقر وظروف �صعبة) ما مدى ت�أثري
عمري �أربع �سنوات ،فرتبيت يف كنف الوالدة (احلاجة
هذه الظروف ال�صعبة على �أبي رامز؟
زهراء �آل �سيف) ورعاية العم احلاج حممد �آل حبيب،
ــ رغم �أن الكثري من الأ�شخا�ص الذين افتقدوا �آباءهم
وع�شت مع �أ�سرة العم يف منزل متوا�ضع ،وحياة �صعبة� ،إذ

حوار

ــــــــــــــــــــمل وتحمل المسؤولية

عمي
ـــــــي ورعاية َّ
وهم �صغار ت�أثروا بتلك احلالة ،ورمبا انعك�س ذلك �سلبا
على �سلوكياتهم فيما بعد ،وبالن�سبة يل مع �أن غياب
الوالد املبكر كان م�ؤثرا ،ورغم �صعوبة احلياة حينها،
�إال �أن الوالدة ــ ومعها العم �أي�ضا ـ زرعا لدي العديد
من ال�صفات الط ّيبة التي �أعتز بها و�أنقلها �إىل �أوالدي
و�أحفادي ،فقد كانت يرحمها اهلل حتثنا على ال�صالة
وال�صيام والعبادات و�أداء الفرائ�ض ،وكانت تزرع يف
نفو�سنا القيم اال�سالمية ،وقد حر�صت كثريا على �أن
�أتع ّلم القر�آن الكرمي لدى الك ّتاب ،فكان لها ذلك ..اما
العم فقد ع ّلمني حتمل امل�س�ؤولية ،وزرع يف نف�سي حب
العمل واالن�ضباط ،و�أعطاين درو�سا يف مواجهة �صعوبات
احلياة ..ف�أنا جراء هذه الرتبية تعلمت الكثري من القيم،
لعل �أبرزها الإ�صرار على النجاح ،ومقاومة الظروف.
ــ قلت قبل قليل ب�أنك التحقت ب�شركة �أرامكو ،كيف
كان ذلك؟

ــ بعد بلوغي �سن الرابعة ع�شرة التحقت بالعمل يف
�شركة �أرامكو مب�ساعدة ابن عمي الأكرب ،وبدعم وت�شجيع
من الوالدة والعم ،وحينما ذهب معي �إىل مكتب ال�شركة
يف الدمام من �أجل الت�سجيل طلبوا مني �إح�ضار �شهادة

الأحوال املدنية او ما ت�سمى"الورقة احلمراء" ،فلما و�إثناء تلك الفرتة �أمتمت الدرا�سة االبتدائية من وقتي
ذهبت ال�ستخراج هذه البطاقة رف�ضوا �أن مينحوها يل حتت اخلا�ص ومبدر�س خا�ص.
مربر �إنني �صغري ال�سن ومل �أبلغ ال�سن القانوين الذي ــ يف �أي املواقع عملت؟ وكيف كانت جتربة العمل يف
هذه ال�شركة العمالقة؟
ي�ؤهلني للح�صول على هذه البطاقة ،ولكن بعد تدخل
ابن العم العمدة �سلمان بن عبدالهادي �آل حبيب ــ يف البداية كان موقع عملي يف الإدارة البحرية ،وعملت
متت املوافقة ،فح�صلت على البطاقة ،وذهبت لإنهاء مرا�سال ثم م�س�ؤوال عن م�سريات الرواتب� ،إىل ان متت
ترقيتي اىل "مرحل" بامليناء ،بالإدارة نف�سها ،ثم �إىل
�إجراءات الت�سجيل
�إدارة عمليات البرتول وعملت على مهنة "مفت�ش
يف ال�شركة ،لت�أتي
برتويل" يف ميناء را�س تنورة ،ثم انتقلت �إىل �إدارة
عقبة �أخرى وهي
حما�سبة البرتول يف الإدارة نف�سها ،ثم انتقلت للعمل
�أين �شخ�ص �صغري
مبقر ال�شركة يف الظهران ،يف �إدارة تخطيط وتوريد
دون �شهادات ودون
البرتول ،بالإدارة العامة ،وبعدها انتقلت اىل را�س تنورة
م�ؤهالت ،بل مل �أكن
�ضمن فريق عمل ي�ضم م�س�ؤويل �إدارة عمليات البرتول
ا�ستطيع ان �أكتب
ا�سمي ،والقيت �سلمان عبد الهادي �آل حبيب وممثلي �شركات عاملية ..و�ضمن حياتي يف �شركة �أرامكو
�صعوبة يف البداية ،وا�شرتطت ال�شركة ب�أن اق�ضي �سنة �أي�ضا عينت "من�سقا" لإدارة وتخطيط وتنظيم توريد
كاملة يف درا�سة اللغة االجنليزية لكي يتم قبويل كموظف البرتول بالإدارة العامة لل�شركة بالظهران ،وعملت �ضمن
يف ال�شركة ر�سميا ،وهذا ما مت بالفعل ..وا�ستطيع �أن اقول فريق من امل�س�ؤولني بال�شركة التخاذ عدد من القرارات
ب�أنني تلقيت تعليمي يف مدار�س ارامكو عام  1370هـ الإدارية ذات ال�صلة ب�أعمال ال�شركة ،وبقيت يف هذه
حيث �أمتمت بنجاح املنهج املقرر �أثناء عملي بال�شركة ،الإدارة حتى تقاعدت عام 1410هـ وكنت على وظيفة
�أبريل  - 2014العدد 39

19

حوار
التحقت ب�أرامكو �أميا وخرجت
بخربات �إدارية وعملية
عالقتي بالريا�ضة بد�أت من
ال�صغر وكادت �أن تع�صف بو�ضعي
الوظيفي
ح�صولنا على �أر�ض النادي كان
�أكرب التحديات التي واجهتها

"من�سق" للتخطيط والتنظيم وتوريد البرتول ،التي
كانت �آخر وظيفة يل يف هذه ال�شركة العمالقة.

ــ على �ضوء ذلك ،جند �أنف�سنا �أمام جتربة ثرية يف
�أرامكو..كيف ت�صفون تلك التجربة؟

ــ ال�شك �أن التجربة حملت العديد من الدالالت،
فقد عملت بها متوا�ضعا يف ال�سن والأداء والتجربة،
حممال بجملة من اخلربات الإدارية،
وخرجت منها ّ
وحامال عددا من اخلربات العملية ،كلها قد �أفادتني يف
حياتي االجتماعية خالل تلك الفرتة وما بعدها �أي�ضا،
ويرجع ذلك �إىل توفيق اهلل �أوال ،ثم دعاء الوالدة يرحمها
اهلل ،ثم �إىل ما كنت �أحمله من طموح �أ�سعى لأن �أحققه
لأوالدي ،و�أن �أوفر لهم ما قد حرمت منه يف طفولتي،
خ�صو�صا يف املجال العلمي.

رئي�س نادي االتفاق الأ�سبق النا�صرـ ثم ال�ضيف ثم رئي�س نادي اخلليج د� .أحمد عبد املح�سن املعلم رحمه اهلل
ثم رئي�س نادي هجر بالأح�ساء الأ�سبق

ـ ما دمت دخلت �شركة �أرامكو دومنا �شهادات كيف من درا�ستها مرة �أخرى ،وبهذا دخلت جتربة ثانية �صعبة
حللت مع�ضلة االرتقاء الوظيفي ،لأن ال�شركة ذات
مع الدرا�سة حتى �أنهيت كافة املقررات ،وبتقدير ي�ؤهلني
لالبتعاث �إىل �أمريكا ،ولكن ظروف الإدارة التي كنت
موا�صفات عالية يف هذا اجلانب؟
ــ لقد كان علي �أن �أدر�س بعد الدوام الر�سمي لل�شركة� ،أعمل بها مل ت�سمح بذلك ،فلم �أحظ بفر�صة االبتعاث
وهذا ما ا�ضطرين لل�سكن يف را�س تنورة (ويف تلك �إىل اخلارج.
ــ ذكرت قبل قليل �أن العالقة مع الريا�ضة بد�أت �إبان
الفرتة ن�ش�أت عالقتي بالريا�ضة) ،ويف تلك الفرتة �أنهيت فرتة الإقامة يف را�س تنورة ،كيف ن�ش�أت هذه العالقة،
مقررات ال�شركة ،بعدها تركت الدرا�سة وقمت بالرتكيز يف ظل االن�شغال بالدرا�سة والعمل يف �أرامكو ،وكيف
على الريا�ضة وتفا�صيلها ،لك ّني عدت مرة �أخرى لإكمال ا�ستطعت التوفيق بني الأمرين؟
الدرا�سة من �أجل الرتقية وال�صعود درجة �أعلى يف ال�سلم ــ كانت الفرتة متوافقة من الناحية الزمنية ،ففي الوقت
الوظيفي بال�شركة ،فطلبوا مني �إعادة الدرا�سة من جديد الذي كنت فيه �أعمل يف �أرامكو ،و�أدر�س من وقتي
حتى �أمتكن من موا�صلة الدرا�سة ،وبعد مفاو�ضات �شاقة اخلا�ص مق ّرراتها ،ن�ش�أت عالقتي بالريا�ضة وكذلك
معهم مت االتفاق على �أن �أخترب يف هذه املقررات بدال الناحية االجتماعية �أي�ضا ..فقد ا�ضطررت يف فرتة من
فرتات حياتي �أن �أبقى يف را�س تنورة لتلبية متطلبات
العمل والدرا�سة بعد �أن وافقوا يل باالختبار على
املقررات التي �سبق يل درا�ستها ،حينها كنت �ضمن فريق
ال�صفا اخلا�ضع لإ�شراف �إدارة الرتفيه يف �أرامكو ،والذي
�أ�س�سه حممد بن �أحمد بن �صالح �آل ابراهيم ،وكانت
غرفتي ب�سكن العزاب العام برا�س تنورة م�أوى لتجمع
العبي كرة القدم من موظفي ال�شركة املنت�سبني لفريق
ال�صفا ،الذي بات يدخل يف مناف�سات ريا�ضية يف �صفوى
ويف غريها ،وكنت �سكرتريا للألعاب بالفريق ،ثم قائدا
للفريق ،وكانت هناك عدة فرق مناف�سة لفريق ال�صفا يف
�صفوى وهي النه�ضة والتعاون وال�شباب والطريان والقمر
ال�صناعي ،وقمنا ـ بالتعاون مع بع�ض الزمالء ـ با�ستئجار
مقر للفريق ،ومن بعد ذلك قمنا مبتابعة اجلهات احلكومية

ال�ضيف عند ت�سلمه �شهادة خدمة � 25سنة مع زمالء العمل
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حوار

ح�صولنا على �أر�ض النادي كان
�أكرب التحديات التي واجهتها
نادي ال�صفا كان �أول ناد �سعودي
لديه مالعب ليلية
�أربعة عقود يف نادي ال�صفا
والزلت �إىل جانبه
ال�ضيف يف مقدمة م�ستقبلي الأمري في�صل بن فهد بن عبد العزيز يرحمه اهلل واحلاج ح�سني بن �صالح
�آل �إبراهيم وحممد �أحمد �آل �إبراهيم يرحمهما اهلل وعدد من �أعيان مدينة �صفوى

املعنية لإنهاء �إجراءات ت�سجيل الفريق ر�سميا ،بعد �أن
جمعنا كل الفرق املوجودة يف �صفوى حتت كيان و�إ�سم
واحد هو نادي وحدة �صفوى ثم (نادي ال�صفا) ،ومتت
متابعة الرتخي�ص يف وزارة الداخلية ،ثم وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،و�إدارة رعاية ال�شباب ثم الرئا�سة العامة
لرعاية ال�شباب ،وحتى يكتمل هذا الكيان قمن ب�شراء
ار�ض لبناء املقر الأول ،وذلك بالتعاون مع عدد من
االخوان وكان يف مقدمتهم (ح�سن بن �أحمد ال�صفواين،
و�سعيد بن ماجد ال �شرب"رحمه اهلل" ،و�أنا) ،وطلبنا
من �أرامكو ت�سوية قطعة �أر�ض رملية لت�صبح ملعبا لنا،
فاعتذرت الرتباطها ببناء معامل النفط والغاز باجلعيمة،
ولكن املقام ا�ستقر بنا و�أخذنا الأر�ض احلالية للنادي
من البلدية بعد مفاو�ضات �شاقة وو�ساطات خمتلفة،
وقمنا ببنائها بجهود ذاتية يف البداية ،وقد �ساعدتنا �شركة
ارامكو مببلغ قدره  12الف ريال  ،وكان هذا املبلغ يف وقته
ميثل مئات �آالف الرياالت.
ــ وبهذه ال�صيغة ت�أ�س�س النادي؟!

ــ هذه هي ق�صة �إن�شاء نادي ال�صفا ،فقد زارنا يف مرحلة
البدايات عدد من ا�صحاب ال�سمو الأمراء منهم  :الأمري
عبد الرحمن ،والأمري من�صور ،والأمري نواف ) �أبناء امللك
�سعود يرحمه اهلل) ،وبعد ذلك زارنا �سمو الأمري خالد
الفي�صل رئي�س رعاية ال�شباب يف وقتها ،وبعد االنتهاء من
امل�شروع زارنا الرئي�س العام لرعاية ال�شباب الأمري في�صل
بن فهد (تغمده اهلل بوا�سع رحمته) ،و�شاهد مباراة بني
ال�صفا واجلبيل ،و�أبدى �إعجابه باملقر ،خ�صو�صا �أعمدة
الإنارة� ،إذ تبني �أن نادي ال�صفا كان �أول ناد �سعودي

�أ.تركي ال�سديري

ميلك مالعب ذات �إنارة با�ستثناء مناطق �شركة �أرامكو ..
وبالن�سبة يل عملت يف البداية م�شرفاً على الن�شاط الثقايف
واالجتماعي ،بعدها �صرت نائبا للرئي�س ،ثم ت�ش ّرفت ب�أن
�أكون رئي�س جمل�س �إدارة النادي ال�صفا يف الفرتة االوىل
من 1388ـ  1394والفرتة الثانية من  1397ـ  1404هـ
وبذلك �أكون قد خدمت النادي لأكرث من ثالثة عقود،
وخالل رئا�ستي للفرتة االوىل ت�أ�س�ست  % 90تقريباً من
املرافق املوجودة حالياً يف النادي ،ومت ت�سجيل النادي
احلايل يف جميع الإدارات احلكومية �سابقة الذكر.

ــ ال �شك �أن �إن�شاء م�شروع بحجم نادي ال�صفا �صادفته
العديد من التحديات واملعوقات ،خ�صو�صا يف مرحلة
الت�أ�سي�س ،ما �أبرز تلك التحديات؟ وكيف ت�سنى لكم
جتاوزها؟

ــ لقد كانت طريقة احل�صول على �أر�ض النادي من
الأمور التي ت�ستحق الوقوف �أمامها ملياً ،فالأر�ض
كانت خارج املخطط الإر�شادي يف ذلك الوقت ،وكانت
م�س�ألة احل�صول عليها  ،ف�ضال عن ت�سويتها وتهيئتها
ملالعب خمتلفة متثل حتدياً من نوع خا�ص ،وكانت �أكرث

املواجهات �صعوبة مع رئا�سة بلدية القطيف �آنذاك ،اال �أن
الإ�صرار امل�ستمر وبذل الو�ساطات جعل النجاح حليفنا..
وقد �أن�ش�أنا يف البداية على تلك الأر�ض الكبرية م�شروعاً
متوا�ضعاً ح�سب الإمكانيات املادية واملعنوية املتوافرة
�أنداك ،ويف غمار فرحتنا بتنفيذ هذا امل�شروع فوجئنا يف
�صباح �أحد الأيام ب�أن مبنى النادي الأول (وهو مبنى
كما �سبق القول قمنا ب�شراء �أر�ضه و�أ�سهمت جمموعة
من الرجال االخيار يف �صفوى ببنائة لنجعله مقرا �إداريا
و�ساحة �ألعاب داخلية) قد �أحرق بالكامل ،ما جعلني
�أ�صاب ب�صدمة� ،إال �أنها مل متنعني من موا�صلة م�شوار
العمل ،وقمنا با�ستئجار مقر �آخر للنادي ،ويف الفرتة
نف�سها جنحنا يف جمع التربعات لإقامة �سور �أر�ض امل�شروع
اجلديد ،الذي مت تد�شينه يف منا�سبة كربى ح�ضرها
املغفور له ب�أذن اهلل االمري عبداملح�سن بن جلوي �أمري
املنطقة ال�شرقية حينها ،والذي مل يبخل علينا بالت�شجيع
والدعم للم�ضي يف هذا امل�شروع ،وعند قرب االنتهاء من
بناء ال�سور حيث مل يبق �سوى الأعمدة واجل�سر العلوي
فوجئنا ب�سقوطه بالكامل ،وكان هذا العمل �صدمة كبرية
علي وعلى ال�شباب الذين فوجئوا ب�أن حلمهم
�أخرى ٍ
ينهار �أمامهم ،ومع ذلك مل ن�ست�سلم ملا حدث وا�ستغرقنا
فرتة لي�ست بق�صرية للح�صول على الإمكانيات املادية
الالزمة لبناء ال�سور من جديد ،و�أعدنا الك ّرة ببناء ال�سور
للمرحلة التي و�صلنا �إليها �سابقاً ،وعندما كان جاهزاً
ل�صب اخلر�سانة وجدناه ينهار بالكامل وللمرة الثانية،
وكدت �أتراجع من هول احلدث ولكن �إمياننا ب�إكمال هذا
امل�شروع جعلنا نقوم بالبحث عن امل�ساعدة حيث قمنا
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حوار
بزيارة لبع�ض وجهاء مدينة الريا�ض ويف مقدمتهم مدير
ال�صفحة الريا�ضية بجريدة الريا�ض ورئي�س حتريرها احلايل
اال�ستاذ تركي ال�سديري لنلقى منه التفاعل االيجابي
و�إيجاد القنوات املختلفة للح�صول على امل�ساعدات
املادية� ،إذ قام بزيارة النادي برفقة بع�ض االعالمني
و�شاهدوا ال�شباب وهم ي�شاركون ب�أيديهم يف البناء الأمر
الذي كان دافعا له كي يتخطى الدعم التقليدي ويطلب
من �أجل ذلك مقابله معي يف تلفزيون الدمام و�شرح كل
الأحداث التي وقعت وحيثياتها ،ومل يكتف بذلك
بل قام بالطلب من الأندية الأربعة بالعا�صمة الريا�ض
(الهالل ،الن�صر ،ال�شباب ،الريا�ض) ب�أن يقيموا دورة
ريا�ضية خا�صة يعود ريع مبارياتها لنادي ال�صفا ،وكذلك
ال نن�سى دور االخ الأ�ستاذ �صديق جمال الليل الذي
�سخّ ر كل �إمكانياته الإعالمية وخرباته وعالقاته العامة
خلدمة النادي ،وكذلك مدير مكتب رعاية ال�شباب
باملنطقة ال�شرقية الأ�سبق الأ�ستاذ عبد اهلل فرج ال�صقر
الذي كان خري و�سيط لإبراز ن�شاطات �شباب �صفوى
اىل امل�س�ؤولني يف الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب وغريها،
كما وكان للبطوالت التي �أحرزها ال�سباحون عاملياً
والريا�ضيون على �ساحة املنتخبات ال�سعودية يف الداخل
واخلارج �أثراً �إيجابياً يف دعم مطالبنا امللحة لبناء النادي
ليكون �أ�ستاذا ريا�ضياً ،فقد وافق املغفور له ب�إذن اهلل
االمري في�صل بن فهد بن عبد العزيز على �إقامة اال�ستاد
الريا�ضي كما هو حالياً.

�أ .عبد اهلل فرج ال�صقر وحممد عبد اهلل �أبو عاي�شة
ثم ال�ضيف ثم �صديق جمال الليل

ال�صعيد الوطني؟

وكنت يف وقت ما ع�ضو جلنة �صياغة البنود الأولية لنظام
الأندية املقرتح تقدميها للرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب،
حيث كانت الأندية تعاين من نق�ص االمكانيات املادية
وعدم وجود الإداريني واملدربني الر�سميني . .كما كنت
ع�ضو جلنة اال�ستقبال والتكرمي والتنظيم بدورة اخلليج
الثانية لكرة القدم املقامة يف الريا�ض عام  1392هـ..
و�أ�سهمت يف ترجمة موا�صفات �أ�ستاذ امللك فهد الدويل
بالريا�ض �أثناء تواجدي يف �أملانيا ،ومتتعت بع�ضوية م�ؤمتر
ر�ؤ�ساء االندية املنعقد بالريا�ض ،وعينت ع�ضواً ل�صياغة
قرارات هذا امل�ؤمتر ..وكذلك تر�أ�ست وفد ا�ستقبال املغفور
له ب�إذن اهلل الأمري في�صل بن فهد (الرئي�س العام لرعاية
ال�شباب) �أثناء زيارته للمنطقة ال�شرقية عام  1388هـ

ــ �إ�ضافة �إىل �إجناز ت�أ�سي�س النادي ،الذي �أفخر ب�أين
كنت من امل�ؤ�س�سني له ،تر�أ�ست وفد اململكة املبتعث
اىل اجلمهورية التون�سية عام 1400هـ وملدة �شهر ،وقد
�ضم الوفد ثالثة ع�شر رئي�ساً ونائب رئي�س لأندية بارزة
باململكة ..كما كنت ع�ضوا �ضمن وفد اململكة يف نهائيات
كا�س العامل يف مدينة ميونخ ب�أملانيا عام  1394هـ ممث ًال
عن �أندية املنطقة ال�شرقية ،برفقة الرئي�س العام لرعاية
ال�شباب الأمري في�صل بن فهد  ..وي�شرفني �أن كنت �أحد
م�ؤ�س�سي لعبة ال�سباحة باململكة ،وم�ؤ�س�س لعبة ال�سباحة
يف املنطقة ال�شرقية التي �أجنبت �أبطاال دوليني ..وت�شرفت
�أي�ضا بع�ضوية جلنة ال�سباحة للم�سافات الطويلة بالرئا�سة
ــ من خالل حتملكم م�س�ؤولية رئا�سة نادي ال�صفا العامة لرعاية ال�شباب..و�شغلت من�صب رئا�سة اللجنة ـ ذكرت �أن ثمة �أن�شطة اقت�صادية �أخرى قمت
حتملت م�س�ؤوليات ريا�ضية على م�ستوى الوطن ،ما التنفيذية لأندية املنطقة ال�شرقية لفرتة من الزمن ..بها خالل فرتة العمل يف �شركة �أرامكو ،ويف غمرة
�أبزر املواقع او املنا�صب التي حتملت م�س�ؤوليتها على
االهتمام بالريا�ضة هل ميكن احلديث عنها؟

ال�ضيف يف �إحدى املنا�سبات الريا�ضية مبدينة �صفوى.
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ــ �أ�سهمت ـ بتوفيق اهلل ـ يف ت�أ�سي�س �شركة(�سيالن
مياه �صفوى) عام  1374هـ حيث مت ت�أ�سي�سها على
يد املرحوم احلاج علي بن حممد �آل �سيف( �أبو عبد
املطلب) ،وتر�أ�ست جمل�س �إدارتها ملدة ثماين �سنوات،
وخالل هذه الفرتة جنحت ال�شركة يف �إي�صال املاء
لكل بيت يف �صفوى با�ستثناء مدينة العمال ،وقد
كان لتكوين ال�شركة يف ذلك الوقت االثر الكبري على
ا�ستقرار ال�شباب يف هذه املدينة وعدم النزوح اىل مناطق
�أخرى قريبة مثل را�س تنورة  ،ورغم �صعوبة ا�ستخراج
املياه حيث كان النا�س يعتمدون يف توفري املياه على
و�سائل تقليدية ال توفر لهم املاء ب�صورة جيدة ،لهذا كان
وجود هذه ال�شركة م�صدر خري على اجلميع ،والف�ضل
يرجع هلل �أوال وللنخبة من �أهايل �صفوى الذين �أ�سهموا
يف ت�أ�سي�س هذه ال�شركة و�إدارتها.

ــ ماذا كانت تعمل ال�شركة ،وكيف حتقق لها النجاح

حوار
عانيت الربد وم�شيت يف
امل�ستنقعات ليال ل�ضمان و�صول
املاء لأهايل �صفوى
عملنا على �إطالق م�رشوع
تطوعي لنظافة املدينة
عو�ضت حرماين من التعليم ب�أن
ّ
ع ّلمت جميع �أبنائي يف اخلارج
�أهايل �صفوى عائلتي الكبرية
التي �أت�رشف بخدمتها

املاء طوال الليل للح�صول على املاء ال�ساخن �صباحاً
م�ستغلني عدم وجود عدادات ،كنت �أ�ستيقظ قبل الفجر
لأطمئن ب�أن املاء موجود وكثرياً ما �أجد نف�سي م�ضطراً
لإيقاظ العمال لت�شغيل املواطري ،و�أذكر �أين كنت �أواجه
الربد يف ال�شتاء و�أم�شي يف الظالم وامل�ستنقعات ،وكان
عملي هذا تطوعاً دون �أي مقابل �إن مل �أدفع بع�ض ــ ماذا عن الن�شاط االجتماعي؟
ــ خالل تلك الفرتة ـ وكنت على ر�أ�س العمل يف
االحيان من جيبي اخلا�ص.
ــ وهل هناك م�شروعات �أخرى ن�ش�أت يف تلك الفرتة؟ �أرامكو ،ومرتبطا ب�أعمال النادي ــ �أ�س�ست ـ �أو �شاركت
ــ خالل تلك الفرتة ــ وما زلت مرتبطا بالعمل يف �أرامكو يف ت�أ�سي�س ـ العديد من اللجان واالن�شطة االجتماعية
ـ ويف لقاء ت�شرفت با�ست�ضافته يف منزيل ،وح�ضره حوايل والرتبوية التي ا�ستهدفت التنمية البلدية والعمرانية فقد
� 30شخ�صا �أثريت فكرة �إن�شاء جمعية تعاونية ،على تبنيت ـ برفقة العديد من الأ�صدقاء ـ مطالبة عدد من
غرار ما كان موجودا يف كل من جامعة البرتول واملعادن الوزارات بالريا�ض للنظر يف احتياجات مدينة �صفوى يف
بالظهران (جامعة امللك فهد) ،و�سكة احلديد بالدمام ،جميع املرافق ،وقمنا بالعديد من الزيارات املثمرة تخللتها
وقد ارت�أينا �ضرورة وجود مثل هذا املرفق يف �صفوى ،مواقف وذكريات ال يت�سع املجال لذكرها الآن ،كما قمت
وكان الهدف هو خدمة املجتمع الريا�ضي والريا�ضيني ـ برفقة العديد من الزمالء واال�صدقاء ــ مب�شروع عمل
لهذه املدينة عرب امل�ساهمة يف هذه اجلمعية التعاونية ،تطوعي يهدف تنظيف �شوارع املدينة و�أزقتها مب�صاحبة
وفروعها يف كل من جدة والريا�ض واالح�ساء ،لتغطي
جميع مناطق اململكة يف جمال االت�صاالت وبعد م�ضي
ثماين �سنوات تقريبا تبدل ا�سم ال�شركة ليكون "�شركة
�آل حبيب للتجارة واملقاوالت "ومب�شاركة زوجتي �أم رامز،
وما زالت ال�شركة تعمل حتى الآن.

الذي ذكرته؟

ــ كان امل�شروع عبارة عن عني �إرتوازية وخزان علوي
من اخلر�سانة و�شبكة موا�سري ممتدة تقريبا يف قطر 500
مرت للبيوت القريبة من املحطة ،وي�شرف عليه جمموعة
من وجهاء �صفوى كانوا م�شاركني يف �أ�سهم ال�شركة
بن�سب غري مت�ساوية (� 60ألف ريال �أو � 40ألفا �أو 30
�ألفا� ،أو  20الفا) ،بينما الغالبية كانوا ميلكون �أ�سهما
بقيمة  500ريال لل�سهم ،ورغم كوين من هذه الفئة
�إال �أن امل�ؤ�س�سني منحوين ثقتهم العالية ،ومت اختياري
ك�أحد �أع�ضاء جمل�س االدارة وكنت �أ�صغرهم �سنا،
وبعد وفاة امل�ؤ�س�س االول املرحوم علي بن حممد �آل
�سيف مت اختياري لرئا�سة جمل�س االدارة لأبقى ثماين
�سنوات يف هذا املن�صب ،حققت ال�شركة خاللها اجنازات
منها ت�سجيل ال�شركة ر�سميا يف وزارة التجارة ..ا�سترياد
انابيب من لبنان على �أحجام كبرية ..تو�صيل ال�شبكة
اىل كافة املنازل يف مدينة �صفوى با�ستثناء مدينة العمال،
وكنت �أواجه �صعوبات و�إحراجات كبرية نتيجة كثرية
الأعطال و�صعوبة ت�شغيل املواطري ،وكثريا ما كنت �أجل�أ
اىل �شركة �أرامكو لتقدم لنا امل�ساعدة� ،أو �إىل �أ�صحاب
اخلربة لإ�صالح الأعطال ،ونتيجة لكرثتها كنا نقع يف
�إحراج كامل �أمام امل�ستهلكني ب�سبب انقطاع املياه عنهم
والناجم يف الغالب عن نق�ص املياه يف اخلزان ،وكنت
�أحر�ص على �أن يكون اخلزان مليئا باملياه حتى ال يواجه
امل�ستهلك قلة املياه �أو انعدامها ،وكنت �أحر�ص على عدم
�إهدار املياه من قبل امل�ستهلكني الذين يقومون بفتح

عيد ال�سلمان ثم خالد النفي�سي ثم ال�ضيف ثم حمد املري

وكانت قيمة امل�ساهمة ترتاوح بني بني ثالثني اىل
خم�سني ريا ًال �شهرياً ملدة ثالث �سنوات ،ولكن ظروف
هذه املجموعة املتوا�ضعة مادياً مل ت�ساعدهم على �إجناح
هذه امل�ساهمة ،واقت�صرت ع�ضوية هذه اجلمعية التعاونية
على رجال من خارج النادي ،با�ستثناء قلة من من�سوبي
النادي ..ويف تلك الفرتة �أي�ضا عملت على ت�أ�سي�س
ال�شركة ال�سعودية للتجهيزات الريا�ضية مبدينة الدمام مع
جمموعة من �أبرز ال�شخ�صيات الريا�ضية باملنطقة ال�شرقية،
ثم حتولت ملكيتها يل مع �صديقي املعلق الريا�ضي
�صديق جمال الليل ،وا�ستمرت ال�شركة لفرتة خم�س
�سنوات ثم انتهت ..كما قمت بت�أ�سي�س �شركة املزرعة
للتجارة واملقاوالت واخرتت مدينة الدمام مقراً رئي�ساً لها

فرق من الك�شافة� ..إ�ضافة �إىل �إين �أ�سهمت وا�شرتكت
يف امل�ساهمة يف تنظيم العديد من الندوات قدمها بع�ض
الأطباء والإخ�صائيني بغر�ض ن�شر ثقافة الوعي ال�صحي
التي كان لها االثر الكبري يف تعريف �أبناء املجتمع ب�أهمية
النظافة وجتنب االمرا�ض.

ــ لو �أخذنا نا�صية احلديث اىل العالقة اال�سرية ،ماذا
كنت حتمل من طموحات تتطلع لتحقيقها للعائلة؟

ــ يف غمرة اهتمامي االجتماعي العام ،من خالل بوابات
الريا�ضة واالقت�صاد والثقافة� ،أح�س�ست ب�ضرورة االهتمام
ب�أ�سرتي التي �شعرت جتاهها بالتق�صري ،وكان لزاماً علي
�أن �أُلبي رغبة يف داخلي ب�ضرورة تعليم االبناء التعليم
املنا�سب الذي افتقدته يف �صغري كوين يتيماً ومل �أنل
من التعليم ما كنت �أطمح �إليه ،وكان ذلك هو الدافع
العدد3939
- 2014
أبريل �
العدد39
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- 2014
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حوار

ال�ضيف يف حديقة منزله مبدينة �صفوى

الرئي�س والتحدي الأكرب لتعوي�ض ذلك بتعليم �أبنائي يف
اخلارج ورغم �صعوبة امل�شوار من الناحية املادية� ،إال �أنني
وبف�ضل اهلل ا�ستطعت �إجناز ذلك وال يزال هذا الإجناز �أحد
م�صادر فخري� ..أما بالن�سبة للعائلة الكبرية (وهي �أهايل
�صفوى) فقد كنت �أ�شعردائماً ب�أن امتالك القوة املعنوية
واملادية تقربني �أكرث لهم �أكرث و�أت�ش ّرف بخدمتهم.
ــ تطلق عبارة على كل نادي ب�أنه (ريا�ضي ،اجتماعي،
ثقايف) ،بينما ال نرى �إال اجلانب الريا�ضي فقط..
كيف نحدث التوازن بني اجلوانب الثالثة مبا يخدم
املجتمع ب�شكل عام؟

ــ ال�شعار املوجود على لوحات الأندية �صحيح� ،إذ ال
يوجد ت�ضارب بني من يعمل يف خدمة الفرق الريا�ضية
من �أجل مدينته وجمتمعه ،وهدفه وا�ضح يف ذلك ،وبني
من يعمل يف اجلانبني الثقايف واالجتماعي ،بل �أن
اجلانب الريا�ضي يعزز هذين التوجهني ،ولو نظرت �إىل
�أي رمز من رموز العمل االجتماعي والثقايف يف مدينة
�صفوى جتده من �أبناء هذا النادي ،كان ميثل الفرق
الريا�ضية العبا �أو مدربا �أو ع�ضوا يف جمل�س الإدارة،
لذلك يلقى عملهم النجاح يف اجلانب االجتماعي خارج
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النادي ،وهذا دليل على ت�أثري النادي يف �صناعة جيل واع
متمكن من العمل االجتماعي ويحرتف العمل الإداري
وعلى قدر كبري من الدراية واخلربة االجتماعية ..يف
اجلانب الآخر جتد �أن النادي هو احلا�ضن الطبيعي
للفئات ال�شبابية واملتنف�س الكبري لأبناء هذا البلد ،بالتايل
فالنادي ميلك القدرة ـ بتوفيق اهلل ـ على تفعيل العديد
من الفئات يف املجتمع ب�شكل كبري لت�أخذ دورها الطبيعي
يف احلياة ..فالنادي كان وما زال هو الواجهة االجتماعية
الكربى وهو احلا�ضن الأكرب جلميع امل�ؤ�س�سات ،ودوره
يف املبادرة تاريخي ،ال ميكن �إغفاله ون�سيانه ،واعتقد �أن
النادي اليزال ميتلك تلك املبادرة والقبول االجتماعي،
وهناك جماالت �أخرى ميكن �أن يقوم به النادي.
ـ هل كانت لديك �أن�شـــــــطة �أخرى داعمة للمجتمع؟

بدعوة عدد من رجال �صفوى اخلريين للقاء يف مزرعتي
وكانت الدعوة �شخ�صية فتم بحث فكرة ت�أ�سي�س هيئة
�أع�ضاء �شرف ،فوافق اجلميع ونظراً لقناعتي ب�أن يتوىل
رئا�سة هذه الهيئة �شخ�ص �آخر غريي �إال �أنهم ا�ص ّروا
على �أن �أحتمل هذه امل�س�ؤولية ومل �أقبل هذه املهمة �إال
ٍ
يف اجتماع �آخر ُعقد بالنادي بعد �أن كاد �أن يخفق هذا
امل�شروع ،وبذلك �شكلت الهيئة التي تت�ألف من مائة
�شخ�ص.
ــ لقد كانت لديك اي�ضا جتربة يف جمل�س حمافظة
القطيف ،كيف كانت تلك التجربة؟

ــ بعد ابتعادي عن النادي واتاحة املجال للفعاليات
واجليل املقبلُ ،عينت ع�ضواً يف جمل�س حمافظة القطيف
وعملت �أربع �سنوات انتهزت فر�صة وجودي لأبرز بع�ض
املالحظات التي ينبغي �إبرازها وهذه املالحظات مبينة
كتابياً وب�شرح مف�صل قدمت با�سم حمافظ القطيف
و�أخذت جمراها الطبيعي يف الوزارات املخت�صة ،عالوة
على �أين كنت ع�ضوا يف جلنة درا�سة احوال بع�ض الأندية
يف حمافظة القطيف وتقدمي مرئياتنا �إىل املحافظ.

ــ لقد انقطعت فرتة من الزمن عن الأن�شطة االجتماعية
املبا�شرة لقيامي بت�أ�سي�س وتطوير �أعمايل اخلا�صة ،ولكن
النادي بقي عالقا يف ذهني ،و�شعرت يف وقت ما ب�أنه
يحتاج اىل دعم متنوع �آخر ،فقمت بات�صاالت مع بع�ض
االخوان لنتباحث يف �أمور النادي ،فانتابني �شعور ب�أن
كلمة �أخريه يف ختام اللقاء .
النادي يحتاج لدعم مادي و�إ�شراف ا�ست�شار ،حتى ال
ــ امتنى من اهلل �أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري وال�صالح.
يت�أثر من موجات التغيري يف جمال�س الإدارات ،فقمت

األرض الطيبة

�أوقاتهم وخرباتهم يف �سبيل العطاء ولي�س بالأمر الع�سري
تتبع حركة العمل التطوعي يف القطيف ،هذا على
م�ستوى امل�ؤ�س�سات ناهيك عن الأفراد.
ل�ست م�ؤرخً ا جي ًدا
د-احلركة الأدبية يف القطيف ُ :
للحركة الأدبية غري �أين �أذكر بع�ض امل�صاديق من �شعراء
لهم وزنهم وثقلهم ال�شعري �أمثال ال�شيخ علي اجل�شي
وال�شيخ عبد احلميد اخلطي وال�سيد عدنان العوامي
والأ�ستاذ ح�سني اجلامع وغريهم ممن ال ي�سع املجال
لتعدادهم ،ومن امل�صاديق املجال�س الأدبية الأ�سبوعية
املنت�شرة يف القطيف ،وكذا املنرب الذي يربز الق�صيدة
وال�شاعر ،والأم�سيات ال�شعرية ،واملهرجانات املو�سمية
التي �أ�صبحت قناة �إعالمية ال�ستعرا�ض ال�شعر والق�صة
الق�صرية وامل�سرح والرواية.
�إن ما ت�شهده القطيف من حمن متر عليها هذه الأيام ال
يزيدها �إال ت�أ�صيلاً حلركتها وعطاء �أهلها ،فلي�ست هذه هي
املرة الأوىل التي متر فيها على القطيف �أحداثًا وحمن،
ارجع لتاريخ القطيف لتجد �أن القطيف مرت مبا مرت به
لتخرج يف �صور ٍة �أجمل وحل ٍة �أبها و�إميانًا �أر�سخ وك�أن لطف
اهلل عز وجل بهذه الأر�ض �إذ يذكرها بربها وعدم �إبتعادها
عنه لتعود م�سلم ًة له عنان قيادتها.
ختا ًما ت�سلمنا هذه الأر�ض من �أبائنا طيبة مبا قدموا و�أعطوا
وبرعوا طينها وطيبها الذي هو نحن فقد جاء دورنا لنقدم
ونعطي لي�سلمها ملن بعدنا طيبة.
واحلمد هلل رب العاملني

مقال

�أذكر �أن جدتي رحمها اهلل كانت تقول دائماً ( :يا ولدي
هذه الأر�ض طيبة) ،ومل �أكن �أعي معنى كالمها ،ح�سنا،
لنحلل هذه الطيبة اليوم ونبحث عن م�صاديقها.
�أوال  :امل�صاديق املادية.
�أ .ع�صب احلياة و العن�صر الأ�سا�س لكل الكائنات احلية
�أعني املاء -فالقطيف واحة تقع على �ضفاف اخلليجالذي يوفر الرثوة ال�سمكية لأهل هذه الأر�ض ،كما �أنها
حتتوي على خمزون هائل من املياة اجلوفية التي ن�ضبت
بفعل العوامل اجليولوجية وتدخالت الإن�سان �،أنَّ عدد
عيون القطيف الطبيعية يبلغ �أكرث من  350عيناً ،كانت
تتدفق فوق �أرا�ضي الواحة وتوابعها ،وبني ب�ساتينها
ونخيلها ،بل �إنّ بع�ض هذه العيون العذبة ،كان يتدفق
حتى و�سط مياه البحر املاحلة ،يف ظاهرة تثري الده�شة ١.
ب .الغذاء وهو الزاد الذي ي�سعى للح�صول عليه كل من
كان ذو مقدرة وتكليف ليح�صل قوت نف�سه وقوت عياله
عن �أبي جعفر (عليه ال�سالم) قال :من طلب الرزق يف
الدنيا ا�ستعفافا عن النا�س وتو�سيعا على �أهله وتعطفا على
جاره لقى اهلل عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر
ليلة البدر.
وتتوفر م�صادر الغذاء يف القطيف تب ًعا لتنوع الطبيعة
اجلغرافية ،وكما �أ�سلفنا ف�إن القطيف تقع على �ساحل
اخلليج وبالتايل طلب �أهلها مهنة �صيد الأ�سماك والتجارة
فيها مما جعل �سوق ال�سمك يف القطيف من �أهم الأ�سواق
العربية للأ�سماك من حيث تنوع الأ�صناف وكميتها.
احلدود ال�شمالية والغربية للقطيف عبارة عن �صحراء
تكرث فيها تربية املوا�شي والإبل وهذا ي�سهل على ال�سكان
�إدخال م�ؤنتهم من اللحوم وقد �أن�ش�أ �سوق للموا�شي
م�ؤخراً يف القطيف.
�إن الرتبة اخل�صبة يف القطيف وتوفر املياة جعل �إنتاجها
الزراعي ليومنا هذا �إنتاجا مميزا من خ�ضار وفاكهة
وح�شائ�ش يتغذى عليها الإن�سان واحليوان م ًعا

ج -قالوا يف امل�أثور من كالم العرب  ( :ثالثة �أ�شيا ٍء
يذهنب احلزن املاء واخل�ضرة والوجه احل�سن )
�إن خ�ضرة القطيف يف جمموع ب�ساتينها الباقية بعد هذا
املد املدين ،ووقوعها على �ساحل البحر ي�ضفي على
النف�س بهجة و�إرتياح وهذا من عنا�صر جمال القطيف
وقد جمع �أهلها ح�سن قلوبهم مع ح�سن ووجوهم .
د -الرثوة البرتولية التي جتمعت عرب مئات ال�سنني
حول مكامن الزيت فيها والتي �صرفت �أهلها عن
الزراعة جعلتها املنطقة �آلأوىل يف الإنتاج حيث ينتج
حقل القطيف وحده � ٨٠٠ألف برميل يوم ًيا ،٣وهذه
الرثوة منعت العمران من جهت الغرب لوجود الأنابيب
املنت�شرة والتي ميكن للزائر مالحظتها ب�سهولة.
ثان ًيا امل�صاديق املعنوية:
�أ -العلم والعلماء الذين ال زالوا ومنذ �أمد بعيد يقودون
احلركة العلمية وميار�سون دورهم الر�سايل ولنا م�صاديق
عده لو حاولنا ا�ستعرا�ضها لطال بنا املقام ،فمن �أراد
التثبت فالريجع لكتب الرتاجم والتاريخ٤.
ب -الرتبية الدينية  :قدم الآباء لنا �أروع منوذج لل�سلوك
العملي يف الرتبية الدينية والإلتزام ب�أحكام اهلل تعاىل
وعدم التهاون بحقوق اهلل وحقوق العباد ،كما كانوا
يربونا عمل ًيا مل�شاركة النا�س �أفراحهم و�أتراحهم بعيادة
املري�ض وتعزية �أهل املتوفى والتربيك للعري�س والتهنئة
باملولود ...الخ من مظاهر التوا�صل االجتماعي الذي
يبقى �أثره يف النفو�س ناهيك عن الأجر واملثوبة ،و�إن
لأهل القطيف �سلوكًا جمع ًيا متمثلاً يف العقيدة واحلركة
الدينية ( املجال�س الدينية ،احل�سينيات ،امل�ساجد ،املنابر)
فال جتد املنا�سبة الدينية متر على القطيف حتى ترى هذه
امل�صاديق متمثل ًة على �أر�ض الواقع بل رمبا يزيد عليها
باجتهادات ت�أتي وتزول.
ج -العطاء  :مل يبخل �أهل هذه الأر�ض عليها بالعطاء بل
رمبا كانت طيب ًة بعطائهم ،نعم يتعاهدون فقريهم ويبذلون

ال�سيد ق�صي اخلباز

هام�ش
� -١صحيفة ال�شرق  ٢٢/٣/٢٠١٢العدد ١٠٩
 -2حممد ر�ضا ن�صر اهلل ،جريدة الريا�ض٢٨/١٢/٢٠٠٤ ،
 -3ينظر� :أعالم القطيف ،رجال دين ،واحة القطيف
 -4ينظر � :شعراء القطيف املعا�صرون
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الطبية

التهابات القولون
والقولون المتقرح
Colitis

ما هو التهاب القولون
التهاب القولون هو عبارة عن التهاب يف اجلدار الداخلي
للقولون (الأمعاء الغليظة) قد يرتافق مع امل يف البطن
و�إ�سهال وانتفاخ يف البطن .ومن �أنواع التهاب القولون
؛ التهاب القولون الناجت عن العدوى ،التهاب القولون
الناجت عن نق�ص الرتوية ،التهاب القولون التح�س�سي
والتهاب القولون املجهري.
�أ�سباب التهاب القولون
قد يحدث التهاب القولون نتيجة لعدة عوامل منها:
 العدوى التي تنتج من الفريو�سات �أو الطفيليات �أوالناجتة من البكترييا يف حاالت ت�سمم الأغذية.
 عدم و�صول الدورة الدموية �إىل القولون. التهاب القولون التقرحي و مر�ض كرون (وهو عبارةعن التهاب مزمن يف اجلهاز اله�ضمي ي�ؤدي �إىل تكون
تقرحات يف جدار الأمعاء).
 تعر�ض منطقة القولون للأ�شعة.�أعرا�ض وعالمات التهاب القولون
من الأعرا�ض التي قد ترتافق مع التهاب القولون :
 امل وانتفاخ يف البطن. خروج الدم مع الرباز. ق�شعريرة. احلاجة امل�ستمرة خلراج الرباز. اجلفاف. الإ�سهال. ارتفاع درجة حرارة اجل�سم.ت�شخي�ص التهابات القولون
قد يقوم الطبيب مبجموعة من التدابري للك�شف عن
التهاب القولون ومنها:
 -الفح�ص ال�سريري.
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 �إجراء تنظري للقولون (با�ستخدام �أنبوب يحتوي علىكامريا �صغرية يتم �إدخاله �إىل داخل القولون).
 �أخذ عينة من القولون لفح�صها يف املخترب. ت�صوير مقطعي للقولون �أو ت�صوير با�ستخدام الأ�شعةال�سنينة �أو الرنني املغناطي�سي.
عالج التهاب القولون
 يعتمد عالج التهاب القولون على عالج العواملامل�سببة حلدوث االلتهاب.
 قد يقوم الطبيب مبعاجلة اجلفاف الناجت عن التهابالأمعاء عن طريق الفم �أو عن طريق الوريد.
 قد يلج�أ الطبيب يف بع�ض احلاالت �إىل اجلراحة.د يقوم الطبيب بو�صف �أدوية مثل:
 امل�ضادات احليوية. م�ضادات االلتهاب. الأدوية املثبطة ملناعة اجل�سم. �أدوية م�سكنة للأمل مثل ( Tylenolتايلينول). الأدوية التي تعالج الإ�سهال مثل Imodium(اميوديوم).
الأدوية املتعلقة ب التهاب القولون مثال
( )Fidaxomicinفيداك�سومي�سني
الوقاية من التهاب القولون
 احلر�ص على عدم �شرب املياه غري النظيفة �أو غرياملعقمة.
 احلر�ص على غ�سل الأيدي ب�شكل جيد. االمتناع عن التدخني.م�ضاعفات التهاب القولون
قد ي�سبب التهاب القولون عدد من امل�ضاعفات منها:
 النزيف. -حدوث تقرحات يف جدار القولون.

 تك ّون ثقوب يف القولون. حدوث تو�سع �أو ت�ضخم يف القولون( .ت�ضخم ال َق ْو ُل ْونِال�سمي).
ّ
التهاب القولون املتقرح Ulcerative
Colitis
التهاب القولون املتقرح هو التهاب مزمن يف القولون
�أو الأمعاء الغليظة و امل�ستقيم مما ي�سبب ظهور تقرحات
يف جدار القولون ومن �أكرث الأعرا�ض �شيوعا اللتهاب
القولون املتقرح هو حدوث �إ�سهال م�صحوب بالدم.
�أ�سباب التهاب القولون املتقرح
ينتج التهاب القولون التقرحي لأ�سباب غري معروفة ولكن يعتقد �أن هناك عوامل وراثية ,بيئية و مناعية حتفز
قد يعاين ال�شخ�ص من عدوى قبل بداية املر�ض و منالعوامل االخرى التي قد حتفز هذا االلتهاب هي تناول
الأدوية امل�ضادة لاللتهاب الغري �ستريويدية.
�أعرا�ض وعالمات التهاب القولون املتقرح
تظهر عالمات و �أعرا�ض التهاب القولون املتقرح على
�شكل:
�إ�سهال يحتوي على خماط و دم -امل و مغ�ص يف البطنامل عند الإخراج-التهاب يف امل�ستقيم.حمى -فقدان الوزن –تعب -فقر دم- ,ام�ساكت�شخي�ص التهاب القولون املتقرح
يعتمد الطبيب يف الت�شخي�ص على:
الأعرا�ض و العالمات -اخذ تاريخ املري�ض -تنظريالقولون -اخذ خزعة من القولون
الت�صوير بالأ�شعة ال�سينية -اخذ عينة من الرباز.عالج التهاب القولون املتقرح
قد ي�شمل عالج التهاب القولون التقرحي على:
-اخذ �سوائل تعوي�ضية بدال من التي يفقدها املري�ض عن

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي �أبو ال�سعود
طريق الإ�سهال,
يف احلاالت اخلفيفة قد يو�صي الطبيب ب�أدوية منجمموعة االمينو�سالي�سيالت aminosalicylate
يف احلاالت الأكرث �شدة قد يو�صي الطبيببال�ستريويدات
�أدوية مثبطة للمناعةقد يو�صي الطبيب بربوبايوتيك�س  probioticsالتيهي حبوب حتتوي على البكترييا الطبيعية املوجودة يف
الأمعاء.
قد يقوم الطبيب بعملية جراحية عند الأ�شخا�ص التيمل يتح�سن االلتهاب برغم العالج.
 و قد يو�صي الطبيب مب�سكنات �أمل .الأدوية املتعلقة ب التهاب القولون املتقرح
( )Infliximabانفلك�سيماب
( )Mesalazineمي�ساالزين
(� )Sulfasalazineسلفا�ساالزين
( )Hydrocortisoneهيدروكورتيزون
( )Prednisoloneبريدنيزولون
( )Prednisoneبريدنيزون

لال�ستف�سار التوا�صل على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

الطبية

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

( )Dexamethasoneديك�ساميثازون
التعاي�ش مع التهاب القولون املتقرح
يف�ضل �إتباع التعليمات التالية للتخفيف والتعاي�ش مع
املر�ض :
تناول �أكل متوازن يحتوي على الألياف ,و غنيباحلديد و الفوليك ا�سيد ,و فيتامني ب 12للوقاية من
فقر الدم �أو عالجه.
 ممار�سة الريا�ضةم�ضاعفات التهاب القولون املتقرح
قد ي�ؤدي التهاب القولون املتقرح �إىل..
 ثقب يف القولون تزداد ن�سبة الإ�صابة ب�سرطانات الأمعاء عند مر�ضىالتهاب القولون املتقرح.
تطور التهاب القولون املتقرح
يعد م�آل التهاب القولون املتقرح جيد ,بحيث عندما
ي�أخذ املري�ض �أدويته تكون ن�سبة رجوع الأعرا�ض تكون
قليلة �إما �إذا مل ي�أخذ �أدويته ف  %50من املر�ضى يعانون
من رجوع للأعرا�ض خالل �أول �سنة بعد �إيقاف الدواء.

المصابون بالسمنة أكثر عرضة الستنشاق الهواء الملوث
�أظهرت درا�سة حديثة �أن البالغني امل�صابني بال�سمنة �أو الوزن الزائد ي�ستن�شقون هواء
�أكرث ب  %50 -7يوميا مقارنة بالأ�شخا�ص ذوي الوزن الطبيعي ,مما يجعلهم �أكرث عر�ضة
مللوثات الهواء التي تت�سبب بالإ�صابة بالربو والأمرا�ض التنف�سية .اما بالن�سبة للأطفال
امل�صابني بال�سمنة فان معدالت التنف�س لديهم �أكرث بن�سبة  %24-10مقارنة بالأطفال ذوي
الوزن الطبيعي.ويعترب الأ�شخا�ص امل�صابني بال�سمنة النوع الثاين – الذين يزيد م�ؤ�شر كتلة
اجل�سم لديهم عن  – 35يكون معدل ا�ستن�شاقهم للهواء  24.6مرت مكعب مقارنة مبعدل 16.4
مرت مكعب للأ�شخا�ص ذو الوزن الطبيعي .وذكر الباحثون �أن هذه النتائج ال تنطبق على
الريا�ضيني الذين قد ي�صل معدل ا�ستن�شاقهم للهواء  40مرت مكعب وذلك الن هذا املعدل يكون
فقط يف وقت ممار�سة التمارين ولي�س مثل امل�صابني بال�سمنة حيث يكون املعدل ذاته طوال
اليوم وب�شكل م�ستمر .ومت �إجراء الدرا�سة اعتماد ًا على معدالت التنف�س با�ستخدام معدل
اختفاء بع�ض املعادن مثل ديترييوم و الأوك�سجني الثقيل ومت ا�ستخدامها فيما بعد لقيا�س م�ستويات ثاين �أك�سيد الكربون التي يتم �إخراجها عن
طريق النف�س يوميا .و�أ�ضاف الباحثون �أن الأطفال امل�صابني بال�سمنة �أكرث عر�ضة لهذه الظاهرة وذلك الن الأي�ض لديهم يكون مرتفع وبهذا
ف�إنهم يحتاجون للمزيد من الهواء للحفاظ على الوظائف االعتيادية للج�سم.
امل�صدر sciencedaily.com :
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كتبه  :ال�سيد حممد امل�شعل

مستقبل واحة القطيف
الر�ؤية :

املحافظة على ما تبقى من واحة القطيف وتنمية امل�ستقبل يف غرب املحافظة .

الر�سالة:

تلك امل�ساحة �إىل �أقل من ذلك بكثري .
ومع مرور الزمن والتقدم احل�ضاري والتو�سع العمراين وازدياد عدد ال�سكان والتطور
التنموي ال ميكن اليوم احلفاظ على ما تبقى من خريات وتراث واحة القطيف التاريخية
�إال من خالل امتالكنا لر�ؤية تنموية ثاقبة نحو التو�سع العمراين اجتاه منطقة (غرب
القطيف) الذي ت�أخر تنميته لعدة عوامل و�أ�سباب ،كان �أهمها وال يزال حمجوزات
�أرامكو  ،وت�أخر الأمانة ممثلة يف بلدية املحافظة يف اعتماد امليزانية املنا�سبة لتلك املنطقة
وكذلك االنتماء املناطقي الذي يعي�شه �أبناء القطيف .
ولكن تلك العقبات وغريها يجب �أن ال تثنينا عن التطلع نحو م�ستقبلنا وم�ستقبل
الأجيال القادمة .
خ�صو�صاً �إذا ما عرفنا �أن غرب القطيف هي واحة م�ستقبلية كربى ،و�أر�ض خام �ستنمو
خالل الـ  15عاماً القادمة؛ �أي يف العام 1450هـ حيث �سيتغري وجه املنطقة ال�صحراوية
هناك لتجمع �سكاين وواحة زراعية وم�شاريع تنموية حيث لن تتوفر �أي �أر�ض مل�شاريع
تنموية م�ستقبلية كربى �إال يف تلك املنطقة الواقعة غرب القطيف .

درا�سة مب�سطة نحو تطلعات املنطقة ال�شرقية يف التو�سع العمراين خالل ال�سنوات
القادمة .
القطيف الأر�ض اخل�صبة التي يعود تاريخها لأكرث من � 5000آالف عام تتدفق بها
 360عيناً من املياه اجلوفية العذبة التي تروي غابات النخيل الكثيفة و�شتى �أنواع
الأ�شجار من الفواكه واخل�ضروات ذات اجلودة القيمة ما جعلها على مر التاريخ �سلة
الغذاء الدانية لكل الوطن.
غري �أن عدة عوامل اجتماعية واقت�صادية وتنموية �ساهمت يف انح�سار تلك الواحة �إىل
حوايل  %70خالل الـ 35عاماً املا�ضية مما ينذر بت�صحر واختفاء واحة من �أكرب و�أجمل
واحات العامل ؟!!
ففي 1402هـ كانت امل�ساحات الزاراعية  845782هكتاراً �إىل �أن و�صلت يف
1423هـ �إىل  5774هكتاراً بتغري �سنوي 1278 :هكتاراً بح�سب �إح�صاءات وزارة معلومة :
البرتول والرثوة املعدنية ومن امل�ؤكد �أن هذه الن�سبة ونحن يف العام 1435هـ ت�ضاءلت وقد بد�أت بلدية القطيف التنمية يف غرب القطيف منذ العام 1434هـ  .و�ست�ستمر
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مبيزانية �أكرب عاماً بعد عام فقد مت �ضخ  20مليوناً لتطوير وردم وت�سوية خمططات البلدية  -2اخلزامى

اجلديدة غرب القطيف وتطوير املنطقة ال�صناعية ب�أبو معن بقيمة  7ماليني ريال ،و�إن�شاء الأول � 426 :أر�ضا
�سوق وم�سلخ بلدي ب�أبو معن بكلفة �سبعة ماليني ريال  ،ومت انتقال مقر كراج بلدية الثاين � 773 :أر�ضا
القطيف �إىل غرب القطيف بطريق املطار ..؟!
الثالث � 672 :أر�ضا
املجموع� 1871 :أر�ضاً
( املجموع الكلي لأرا�ضي املخططات املعتمدة � 6021أر�ضاً )
�أين تقع غرب القطيف :
هي املنطقة الواقعة غرب �شارع اجلبيل الظهران املعروفة بغرب املطار( مطار امللك فهد اعتمدت بلدية القطيف يف ميزانية العام 1434هـ 1435 -هـ ردم وت�سوية خمططات
البلدية اجلديدة بغرب القطيف بقيمة ع�شرين مليون ريال وهي :خمططات �ضاحية
الدويل)
امللك فهد و اخلزامى
�صحيفة ال�شرق
مميزات موقعها اجلغرايف :
657450/02/01/http://www.alsharq.net.sa/2013
 تقع يف منطقة مطار امللك فهد الدويل . ي�ستغرق الو�صول �إليها من و�سط القطيف �أقل من ن�صف �ساعة .اعتمدت بلدية القطيف يف ميزانية العام 1435هـ ردم وت�سوية خمططات البلدية
 حمادية تقريباً ملحافظة اجلبيل املليئة بامل�شاريع التنموية جنوباًاجلديدة بغرب القطيف مببلغ  45مليون ريال.
 تلتقي مبا�شرة مع الدمام كلما اجتهت غرباً .1043160/07/01/http://www.alsharq.net.sa/2014
 قربها من الطرق الرئي�سية ال�شريانية . من �أهم امل�شاريع التنموية فيها وهو بناء جامعة.�أ�سعار الأرا�ضي يف خمططات �ضاحية امللك فهد
 يوجد بالقرب منها �أر�ض ذات م�ساحة �شا�سعة خم�ص�صة ملدينة �صناعية كربى . يعترب كل ذلك �ضمن حدود القطيف االدارية .بالقطيف و اخلزامى :
هذه املنطقة حتتوي على عدد من املخططات الر�سمية ال�سكنية منها والزراعية ناهيك عن  -1الأرا�ضي ال�سكنية:
احتوائها على امل�ساحات ال�شا�سعة من الأرا�ضي الف�ضاء كلما اجتهنا غرب َا .
�أر�ض  600مرت �شارع  20يرتاوح �سعرها ما بني � 300ألف �إىل � 400ألف ريال .

�أو ًال  :املخططات ال�سكنية املعتمدة:
� -1ضاحية امللك فهد بالقطيف

املجاور الأول  :يحتوي على �748أر�ضاً
املجاور الثاين  :يحتوي على �1293أر�ضاً
املجاور الثالث �350 :أر�ضاً
املجاور الرابع � 871 :أر�ضاً
املجاور اخلام�س�888 :أر�ضاً
املجموع� 4150 :أر�ضا.

 -2الأرا�ضي التجارية:
�أر�ض م�ساحة  1000مرت �شارع � 60سعرها ما بني � 700ألف �إىل مليون ريال .
-3خمطط �أبو معن 42/11
يوجد به � 1767أر�ضاً
-4خمطط �أبو معن 35/11
يوجد به � 1283أر�ضاً
�أ�سعار الأرا�ضي مب�ساحة  500مرت ترتاوح ما بني � 160ألف ريال �إىل � 250ألف ريال .
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ولتلك الأرا�ضي ال�سكنية ايجابيات و�سلبيات
وهي كالتايل :
 الإيجابيات:• املوقع اجلغرايف املتميز.
• قربها من ال�شارع العام الذي يعترب �شريان املنطقة ال�شرقية.
• موازية ملطار امللك فهد الدويل.
• حتيط بها املناطق الزراعية.
• �سعر الأر�ض املنا�سب يف الوقت احلايل.
• حتل جز ًء كبرياً من �أزمة اال�سكان.
• تو�سع حمافظة القطيف اجتاه الغرب.
• �سهولة نزع امللكيات ما دامت الأرا�ضي غري مطورة.

امل�ساحة :
تقدر م�ساحة �أقل مزرعة بـ � 200ألف (دومن) وي�صل م�ساحة بع�ضها �إىل كيلو مرت يف
كيلو مرت .
( ترتاوح �أ�سعار املزارع فيها حالياً من مليون ريال حتى  3مليون ريال تقريباً )
 الإيجابيات :• ال�سعر املنا�سب جداً مقارنة مب�ساحة الأر�ض الزراعية.
• بالإمكان تق�سيم املزرعة الواحدة لعدة �شرائح.
• وجود املاء.
• انتاجية الأر�ض.
• امل�ساحة ال�شا�سعة .
• قربها اجلغرايف.
• مت العمل مب�شروع طرق (�سفلته) يف منطقة املزارع .

ال�سلبيات:
 ال�سلبيات:• �أغلب الأرا�ضي ما زالت غري مطورة.
• ال يوجد �صكوك حرة لها حتى الآن بل قرارات زارعية معتمدة من وزارة الزراعة
• �أغلب املخططات املعتمدة مملوكة.
وال ميكن �شرا�ؤها ر�سمياً .
• عدم وجود اخلدمات اخلدمية واحلكومية والتجارية يف الوقت احلايل .
• عدم وجود كهرباء حتى الآن بل ت�ستخدم املولدات الكهربائية .
• يوجد بالقرب منها �أعمال ومناطق خا�صة ب�أرامكو.
• يتم �شراء القرار الزراعي يف الوقت احلايل من مالكه عرب مكتب عقاري معتمد
وعمل وكالة عامة للم�شرتي بالت�صرف بالأر�ض لكنها ال حتمي قانونياً.
ثاني ًا  :واحة القطيف الزراعية يف الغرب :
• �سوء الطريق امل�ؤدية للمزراع مع وجود م�شروع بحوايل 80مليون ريال تابع لوزارة
حتتوي غرب القطيف على مناطق زراعية ذات م�ساحات �شا�سعة جداً ،بل واح ًة ذات النقل .
ارا�ض خ�صبة و�إنتاجية عالية ،ن�ستطيع من خاللها تعوي�ض ولو بع�ضاً مما مت ازالته ونفوقه • عدم وجود م�صارف للمياه (�سدود) حالياً.
يف الواحة الأم .

�أوال  :مزارع غرب املطار ؟
عددها  718 :مزرعة
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 -2مزارع �أبو معن :

ويوجد بها عدد من املخططات الزراعية ال�ضخمة وهي ( الريف \ املديان  /والرويحة )

مقال

ومل �أح�صل على االح�صاء الر�سمي لعدد مزارعها لعدم ح�صويل على خمططاتها
املعتمدة �إال �أن منطقة املزارع فيها �شا�سعة جداً وال تقل فيها م�ساحة املزرعة الواحدة
عن � 60ألف مرت (واحد دومن) .
وينت�شر يف الوقت احلايل تق�سيم م�ساحة املزرعة الواحدة �إىل عدد من ال�شرائح
الزراعية مب�ساحة � 5000آالف مرت تقريباً ويقدر �سعر ال�شريحة الواحدة بـ 500
�ألف ريال .
 ايجابيات مزارع �أبو معن : -1يوجد بها �صكوك ر�سمية .
 -2توفر الكهرباء .
 -3قربها اجلغرايف ( ي�ستغرق الو�صول �إليها حوايل  30دقيقة و�أقل ).
 -4الأر�ض اخل�صبة .
 -5ال�سعر املنا�سب .
 �سلبياتها : -1عدم توفر ال�سفلتة يف معظم طرقها .
 -2عدم وجود ال�سدود لت�صريف املياه
كما يوجد :
 -3مزارع �أم ال�ساهك.
 -4مزارع الأوجام.

التنمية امل�ستدامة :

امل�شاريع ون�شر الثقافة التي متكنه من بناء بيئة اجتماعية وتعليمية و�صحية م�ستدامة
وواحة جديدة هناك .
فال عزاء للآباء حينما فر�ض عليهم ب�شكل �أو ب�آخر قبل الـ  35عاماً قطع نخيلهم اجلنية،
وحتويلها ملخططات �سكنية و�شراء بحرهم املردوم والغني بالرثوات من التجار ب�أ�سعار
فلكية؛ كي ال يبتعد عن نطاقه العمراين وحدوده اجلغرافية ال�ضيقة .يف حني توفر
�أرا�ضي مطورة وحيوية وقريبة جداً للقطيف بثمن منا�سب �أمام عينيه يف خمططات مبدن
جماورة والتي فاقت �أ�سعارها اليوم و�سط القطيف .
وعليه يجب على جيل اليوم �أن يعتز بانتمائه لأر�ضه ويف الوقت نف�سه تكون له نظرة
م�ستقبلية لأجيال امل�ستقبل.

التو�صيات:

 -1ن�شر الثقافة التي من �ش�أنها تغيري منط التقاليد �أو املناطقية ال�سائدة يف املجتمع.
 -2مطالبة اجلهات امل�س�ؤولة بتنمية غرب القطيف ب�سرعة �أكرب .
 -3اقرتاح امل�شاريع التنموية فيها من الآن لتوفر الأرا�ضي هناك .
 -4خماطبة وزارة اال�سكان لتطوير الأرا�ضي اخلا�صة بالبلدية ونزع ملكية بع�ض الأرا�ضي
اخلا�صة بوزارة الزراعة .
 -5خماطبة اجلهات امل�س�ؤولة لنزع ملكيات بع�ض املخططات اخلام ذات امل�ساحة
ال�شا�سعة واململوكة لبع�ض التجار.
� -6شراء الأرا�ضي ال�سكنية يف غرب القطيف .
� -7شراء الأرا�ضي الزراعية يف غرب القطيف.

هو م�صطلح ي�شري �إىل التنمية (االقت�صادية والبيئية  ،واالجتماعية) ،والتي تُلبي
احتياجات احلا�ضر دون امل�سا�س بقدرة الأجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها اخلا�صة.
والتنمية امل�ستدامة لي�ست حالة ثابتة من االن�سجام  ،و�إمنا هي عملية تغيري وا�ستغالل
املوارد  ،وتوجيه اال�ستثمارات  ،واجتاه التطور التكنولوجي  ،والتغيريات امل�ؤ�س�سية التي
تتما�شى مع االحتياجات امل�ستقبلية ف�ض ًال عن االحتياجات احلالية.
وعليه فالفر�صة �سانحة اليوم للتمدد العمراين والتنموي اجتاه منطقة الغرب واقرتاح �شكر خا�ص  :للخبري العقاري  :حممد ابراهيم القطان
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مقال

اإلنصات إلى الشباب
حممد حمفوظ

كل الأمم وال�شعوب تتطلع با�ستمرار� ,إىل جتديد �شبابها وحيويتها ,حتى يت�سنى لها
الو�صول �إىل غاياتها واحلفاظ على منجزاتها ومكا�سبها ..وتتعدد وتتنوع و�سائل و�أ�ساليب
جتديد �شباب الأمم واملجتمعات ,باختالف الظروف والأحوال� ..إال �أن جميع الأمم
وال�شعوب ,ي�صرف النظر عن ظروفها و�أحوالها ,تعتقد �أن �أحد الو�سائل الهامة لإجناز
وحتقيق هذه الغاية النبيلة هو االهتمام النوعي وامل�ؤ�س�سي بجيلها ال�شاب ..فهو �أحد
الو�سائل احليوية مل�شروع جتديد �شباب املجتمع ,كما �أنه �أحد الغايات النبيلة لأي
جمتمع ..حيث تعمل جميع املجتمعات ( بتفاوت) من �أجل بناء امل�ؤ�س�سات والقيام
باخلطوات ال�ضرورية لالهتمام باجليل ال�شاب..
ونحن كمجتمع ال ن�شذ عن هذا ال�سياق ,ونعتقد �إننا با�ستمرار بحاجة ما�سة �إىل االلتفات
�إىل امل�شروعات الوطنية اخلا�صة بهذه الفئة الهامة واحليوية من جمتمعنا.
وذلك للعمل امل�ستدمي خللق الأطر الفعالة ال�ستيعاب هذا اجليل ,والعمل على توفري كل
�أ�سباب وعوامل التميز والنجاح يف م�سريته..
ومعايري ومقايي�س تقدم املجتمعات والأمم ,مرهونة �إىل حد بعيد يف قدرة هذه املجتمعات,
على توفري الأطر والقيام باملبادرات واخلطوات ال�ضرورية لالهتمام النوعي بجيلنا
ال�شاب..
وثمة �ضرورة راهنة وم�ستقبلية يف وطننا وجمتمعنا ,لالهتمام بهذا اجليل ,والإن�صات �إىل
حاجاته ومتطلباته ,والعمل الر�سمي والأهلي لتلبية هذه احلاجات واملتطلبات.
وال يكفي اليوم �أن نفتخر �أن �أكرث من ن�صف جمتمعنا من ال�شباب ,و�إمنا الفخر احلقيقي
هو حينما نبني امل�ؤ�س�سات ونطور من عمليات اال�ستيعاب واالهتمام ,بهذه ال�شريحة
الهامة من جمتمعنا ..ف�شباب الوطن اليوم ,هم م�ستقبله القادم .و�إذا �أردنا القب�ض على
م�ستقبلنا ,فطريق ذلك هو االهتمام ب�شبابنا وتلبية حاجاتهم والإن�صات �إىل مطالبهم
ومتطلباتهم ,والعمل اجلاد من خمتلف املواقع وامل�س�ؤوليات لتذليل كل العقبات التي
حتول دون م�شاركة �شباب الوطن يف م�شروعات البناء والعمران والتنمية والتطوير..
ويف �إطار �ضرورة الإن�صات �إىل ال�شباب  ،واالهتمام بق�ضاياهم املختلفة  ،نود الت�أكيد على
النقاط التالية :
 -1االهتمام بالرتبية :
فحينما ندعو �إىل �ضرورة الإن�صات �إىل ال�شباب  ،ف�إننا ندعو �إىل �ضرورة قيام املبادرات
االجتماعية والرتبوية  ،التي تعتني بال�شباب عقال و�سلوكا ..
ف�إن بذل اجلهود امل�ستمرة لالهتمام برتبية ال�شباب و�صقل مواهبهم  ،وتفجري طاقاتهم ،
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وتهذيب بع�ض الت�صرفات التي ال تعك�س وجه جمتمعنا امل�ضيء  ،كلها �أعمال ت�ستحق
االهتمام وبذل اجلهود من �أجل �إجنازها  ..لأن املجتمعات الإن�سانية  ،ال ميكنها �أن تتقدم
وتنجز تطلعاتها العامة واحل�ضارية  ،بدون االهتمام بالبعد الرتبوي يف حياة الإن�سان ..
وذلك لأن هذه الرتبية  ،هي اجل�سر ال�صلب الذي ينقل الإن�سان من حالة الهام�شية �إىل
حتمل امل�س�ؤولية ..
لهذا ف�إننا �أحوج ما نكون اليوم � ،إىل مبادرات اجتماعية وثقافية تقوم بدور التهذيب
االجتماعي وتطوير نوازع اخلري يف نفو�س الأجيال الطالعة ..

 -2تنمية ح�س العطاء :
ال �أح�سب �أين بحاجة �إىل جهد جهيد لإثبات �أهمية العطاء بكل �صوره وم�ستوياته
لتقدم الأمم وال�شعوب  ..حيث �أن البذل والعطاء املادي والعقلي واالجتماعي واملعنوي
هو ج�سر العبور لتطور املجتمعات وتقدمها ..
ومفهوم العطاء يف الر�ؤية الإ�سالمية  ،ي�ستوعب كل احلاجات التي يحتاجها الإن�سان (
الفرد واجلماعة ) يف �أطوار حياته املختلفة ..
والتوجيهات الإ�سالمية حتثنا على امل�ساعدة والعطاء � ..إذ جاء يف احلديث ال�شريف
عن الإمام جعفر بن حممد ال�صادق ( ع) من �أغاث �أخاه اللهفان عند جهده فنف�س
كربته و�أعانه على جناح حاجته كانت له بذلك عند اهلل اثنتان و�سبعون رحمة من اهلل ،
يعجل اهلل له منها واحدة ي�صلح بها معي�شته  ،ويدخر له �إحدى و�سبعني رحمة لأفزاع
يوم القيامة و�أهواله ..
لهذا ف�إننا بحاجة �إىل بذل كل اجلهود من �أجل غر�س قيم العطاء والبذل والت�ضحية يف
نفو�س ال�شباب والأجيال الطالعة  ..ونهيب بجميع امل�ؤ�س�سات واملبادرات االجتماعية
،لالهتمام بهذه امل�س�ألة  ..لأنه حينما تتعزز قيم العطاء يف نفو�س �أبناء املجتمع  ،ف�إن
م�ساحة العاملني يف ال�ش�أن العام � ،ستت�سع  ،وهذه من عنا�صر القوة التي ينبغي �أن نعززها
يف حميطنا وجمتمعنا ..
وخال�صة القول � :إننا ندعو �إىل تكثيف االهتمام والرعاية باجليل الطالع  ،ونحث اجلميع
( كل من موقعه ) �إىل بلورة �صيغة ومبادرة  ،ت�ستهدف ا�ستيعاب طاقات �شبابية جديدة
يف الأعمال والأن�شطة القادمة ..
وليكن هذا العام اجلديد  ،هو عام م�ضاعفة اجلهد واالهتمام بال�شباب على خمتلف
ال�صعد وامل�ستويات ..

إلى رحمة الله
رائد الجشي كاتب معتمد بدار نشر أمريكية
كتب /جعفر اجل�شي
يخو�ض ال�شاعر رائد �أني�س اجل�شي جتربة
جديدة خالل هذه الأيام ،فقد �ضمته دار ن�شر
« PARTRIDGEاحلجل» يف �سنغافورة� ،إىل قائمة
كتابها ،الذين تتبنى ت�سويق وتوزيع كتبهم ،بعد �أن
�أعجبت بكتابه الأخري بعنوان – Bleeding Gull
« Look،Feel، Flyالنور�س النازف :انظر – ا�شعر –
ح ّلق» وطبعته على ح�سابها .وهو الإ�صدار العا�شر يف
قائمة كتب ال�شاعر ..وتعد هذه الدار �إحدى �أهم دور الن�شر الأمريكية وتتبع دار PENGUIN
«البطريق» املعروفة.
وقال ال�شاعر اجل�شي :بعد �أن لفت �أنظار دار الن�شر ،ديواين الذي كنت وقعت عقد ن�شره
وتوزيعه مع دار ن�شر �أخرى ،عر�ضت على �أن �أكون �أحد كتابها وبالطبع وافقت فذلك �سي�ساهم
يف خدمة انت�شار الكتاب ب�شكل �أف�ضل.
واعترب اجل�شي هذه اخلطوة مهمة جداً يف م�سرية حياته� ،إذ �س ُيعرف على امل�ستوى العاملي ،ك�شاعر
يكتب باللغة الإجنليزية .و�أ�ضاف :قمت بفتح ح�ساب خا�ص على تويرت باللغة الإجنليزية ،رغبة
يف �إيجاد متابعني جدد ،م�شرياً �إىل �أن عدد املتابعني بلغ �أكرث من  200خالل فرتة �شهر تقريباً.
وقال اجل�شي :هذه املجموعة ال حتوي بطبيعة احلال على �أي ن�ص من ن�صو�صي القدمية واملن�شورة
يف املجموعات ال�شعرية ،لأنه ميثل مرحلة وت�صورا معا�صرا لبع�ض احلاالت الإن�سانية التي ت�أثرت
بها وت�أثر بها الو�سط املحيط ،مركزة على م�شاركة نكهة التجربة ال ق�ص احلدث كما هي عادتي
يف ن�صو�صي العربية .حيث �إن هذه الن�صو�ص كتبت بالكامل باللغة الإجنليزية مبا�شرة ،دون �أي
ترجمة لن�ص عربي .و�أ�ضاف اجل�شي :اخرتت عنوان املجموعة ال�شعرية اجلديدة لتحمل ا�سمي
امل�ستعار الذي بد�أت به يف الكتابة يف الإنرتنت قبل �أكرث من � 10سنوات ،وهو ا�سم ال�شهرة
الذي رافق ا�سمي احلقيقي مع �أول ق�صيدة ن�شرت يل باللغة الإجنليزية عام .2001
املجموعة ال�شعرية اطلقت يف عديد من مواقع الت�سويق الإلكرتوين مثل الأمازون www.
 amazon.comو�ستطلق ال�شركة قريباً موقعاً خا�صاً بالكتاب وحملة ترويجية مكثفة لت�سويق
الكتاب باعتبار ال�شاعر كاتباً ر�سمياً للدار.
اجلدير بالذكر �أن اجل�شي �أ�صدر قبل عدة �أ�شهر كتاباً مرتجماً باللغة الفرن�سية بعنوان «تكوين
ذاكرة الهوى – �أثر الربيع العربي».

بقية الطين ...

�أ�سند ر�أ�سي على كتف ال�سماء
و�أناجيك يا اهلل
اختنق ببقايا طيني
ودمعي منحنياً ي�أبى ال�سقوط
و�أنت !!
مل متد يل مندي ًال
كانت حماولة �أوىل يل
�أن �أُ�سم َعك �صوتي
ب�شكل مفرط
لكن �أحد �أوتاري م�شدو ٌد ٍ

ثقافة

مكي من�صور �آل حاجي (�أبو عارف)

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ال�صديق العزيز مكي من�صور �آل
حاجي �أبو عارف والد كل من عارف� ،سوزان ،وفاء  ،رانية،
ندى،رمي ،منى  ،عبد العزيز  ،ر ّيان.
واملرحوم هو �أحد �أ�صدقاء جملة اخلط واملتابعني لها منذ �صدور
العدد الأول  ،كما �أنه من رواد منتدى حوار احل�ضارات .
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته و�أرحامه ب�أحر التعازي
�سائلني اهلل العلي القدير �أن يرحمه ويدخله الف�سيح من جنانه
ويلهم الفاقدين ال�صرب وال�سلوان.

احلاج تركي �أحمد املرتوك

احلاج تركي �أحمد املرتوك �إىل رحمة اهلل تعاىل والد كل من
جمدي و �سامي و �صربي و رمزي و تي�سري و حممد و عبد العزيز
و نايف و ح�سن و ح�سني و  9بنات .
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته ب�أحر التعازي �سائلني املوىل
القدير �أن يرحمه و�أن يدخله الف�سيح من جنانه.

ال�شاب حممد عبد ال�سالم العبا�س

ال�شاب حممد عبد ال�سالم العبا�س� ،إىل رحمة اهلل .
واخلط التي �أملها النب�أ تتقدم لأ�سرته وحمبيه ب�أحر التعازي ب�أحر
التعازي �سائلني اهلل �أن يرحمه ويدخله الف�سيح من جنانه ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان .

احلاج �سعيد القفا�ص

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج �سعيد القفا�ص �أحد احلرفيني
الرتاثيني املمثلني لرتاث القطيف  ،حيث �شارك يف العديد من
املهرجانات واملنا�سبات الوطنية من خالل حرفته وحرفة �آبائه وهي
حرفة القفا�ص.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته ب�أحر التعازي وتخ�ص �أبناءه
حم�سن وحممد وعلي� ،سائلني املوىل القدير �أن يرحمه و�أن يدخله
الف�سيح من جنانه.
ف�ضاع �صوتي
ومل تطرق مناجاتي �أي باب
كنت �ألقي نظري للبعيد
لع ّلي �أرى م�سقط دمعي
ومدفنه
هنالك على طرف الرتاب
فتى ن�سي كرته عند املغيب
�أخافته الظالل
فتو�سد املاء

ع�ساه ُيلهيها
فتبتعد عنه
�أو تن�ساه
نحن املخلوقون من بقايا طينة الف�ضائل
�أ�صواتنا ال ت�صل ال�سماء
وال تتعدى حناجرنا
تظل بني الألف والياء
بدون نقاط
�شيماء علي العبد اجلبار
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�سيمفونية ال�ضوء

عة �أ�سراب و

جممو

توغرافية"

"وم�ضات فو

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

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

قد قدم ن�صيحة يراها الأف�ضل من وجهة نظره ومع الوقت ومع ا�ستمرار هذا الربنامج
�سيكون لدى جمموعة �أ�سراب (�صاحبة ومنفذة الفكرة) مو�سوعة ن�صائح �ست�ساهم
بالت�أكيد يف تبادل اخلربات بني امل�صورين من جهة وت�ساعد امل�صور املبتدئ يف
احل�صول على خال�صة خربات من �سبقوه يف هذا املجال وهذا كله ي�صب يف م�صلحة
عامل ال�صورة يف النهاية.

مع انغما�س اجلميع يف عامل التكنولوجيا وحتديدا عامل االنرتنت بات من الطبيعي �أن
ترى الفكرة الواحدة تتكرر ب�شكل ممل بحيث ت�شبه اغلب املوا�ضيع (واحيانا) املواقع
عبارة عن ن�سخة مكررة يتغري فيها فقط اللون ورمبا ال�صور املرافقة وبات من النادر
�أن نرى �أفكارا مبتكرة مما زاد من قيمة الإبداع النوعي يف عاملنا .عامل الت�صوير هو
�أي�ضً ا من ينطبق عليه ما ينطبق على غريه و�شخ�ص ًيا �أ�صبحت ال �أرى �أفكار جديدة
منذ فرتة لي�ست بالقليلة اال �أن و�صول ر�سالة على جوايل من رقم مل يكن م�سجال
لدي ويحمل فيه دعوة �شخ�صية للم�شاركة يف فكرة و�صفتها الر�سالة بـ «الن�صيحة كان ملجلة اخلط لقاء مع �صاحب الفكرة الطالب « با�سم �شوقي الن�صر » الذي
قال :جاءتني هذه الفكرة قبل �أ�سبوعني تقريباً عندما �أح�س�ست بخمول يف
الب�سيطة» ولكنها مل تكن ب�سيطة من وجهة نظري.
ن�شاطات املجموعة و�أحببت �أن اجرب تطبيق هذه الفكرة خ�صو�صا عندما بحثت
فكرة املو�ضوع كما و�صفها �صاحبها «با�سم �شوقي الن�صر» هي عبارة عن ا�ست�ضافة وتو�صلت �إىل �أنه مل يتم تطبيق هذه الفكرة على الأقل يف منطقتنا» وي�ضيف با�سم
�أ�سبوعية مل�صور ب�شكل خمت�صر عن طريق عر�ض �أحد �أعمال امل�صور بالإ�ضافة ب�أن الهدف الرئي�سي للفكرة هو تقدمي ن�صائح مل�صورين املنطقة عموماً ودعم الفنانني
لن�صيحة �شخ�صية يف عامل الت�صوير يوجهها �ضيف احللقة للم�صورين ب�شكل عام .الغري معروفني باملنطقة ومن املمكن �أن هذه الن�صائح حتل �شي ًئا من م�شاكل بع�ض
اجلديد هنا هو �أن لكل م�صور خربته يف عامل الت�صوير وعندما تطلب من �أحد امل�صورين خ�صو�صاً يف التعامل مع �آلية �إعدادات الكامريا �أو يف الإ�ضاءة مث ًال
امل�صورين �أن يقدم ن�صيحة يف �أربعة �سطور فانه –بالت�أكيد� -سيقوم باختيار �أف�ضل وقمت بعدها بطرح الفكرة على موقع خليج �سيهات الذي �أحبها و�أ�صبح هو الراعي
ما تو�صل �إليه من خربات ويحاول ان يو�صله بطريقة مب�سطة وبهذا يكون كل �ضيف الإعالمي لها».

وعند �س�ؤالنا له عن جمموعة �أ�سراب� ,أو�ضح الن�صر ب�أن املجموعة مت ت�أ�سي�سها يف �أواخر عام  2011وكانت الفكرة
الأ�سا�سية للمجموعة هي �أن نبتعد يف عامل الت�صوير و�أن ال نكتفي بكونه جمرد هواية لنا� .أغلب �أع�ضاء املجموعة
هم من طالب املرحلة الثانوية ويف هذا العام بالتحديد باتت املجموعة �ضمن دائرة خليج �سيهات الإعالمية و�أ�صبح
لديها �شراكة ا�سرتاتيجية مع جمموعة التميز للدعاية والإعالن� .أما عن الأهداف امل�ستقبلية للمجموعة ف�أهمها هو
امل�ضي يف طريق االحرتاف ,و�إن�شاء م�ؤ�س�سة حتت م�سمى �أ�سراب تعنى بخدمة الت�صوير ب�شكل عام.
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�سميفونية ال�ضوء

و�أخريا نتمنى ملجموعة �أ�سراب كل التقدم والنجاح فهم مثال للإبداع
الذي نتمناه يف الأجيال القادمة وملتابعة �أخبار املجموعة:
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الفن التشكيلي

الفنان حسين المصوف لـ

أنا من أسرة متعددة المواهب
ووالدتي معلمتي األولى في التشكيل
بد�أت م�سريتي الفنية بعد تعريف على الفنان منري احلجي
احت�ضنني الفنان علي ال�صفار واجلامعة كانت بوابة اخلروج
حوار� /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل
ع�شقه للبحر والبيئة الطبيعية ملحافظة القطيف هي تفا�صيل االيحاء للفنان
الت�شكيلي ح�سني علي امل�صوف الذي انطلقت م�سريته الفنية يف �سن مبكرة
 ,وذللك للدور الكبري الذي قدمته �أ�سرته والدعم الالحمدود من قبلهم الذي
مهد له الطريقة للدخول يف عامل الت�شكيل .
يف هذا احلوار ن�ستك�شف العديد من املحطات احلا�سمة يف م�سرية هذا الفنان .
حدثنا عن بداياتك الت�شكيلية  :البدايات  ،القراءات ،
املدر�سة  ،الرتبية الفنية  ،ودورها يف غر�س بذور الت�شكيل .
• عائلتي متعددة املواهب فنا و�شعرا  ,بدايتي كانت مع �أمي ,نعم �أمي كانت
تر�سم على لوحات �أراها امامي طوال الوقت� .أما ابي فكان يجمع التحف
و يقتني بع�ض اللوحات  ,للمدر�سة دور ,فقد در�سني الأ�ستاذ الفنان علي
الهويدي يف املرحلة االبتدائية كنت مت�أثر ب�شخ�صيته كثريا  .املرحلة الثانوية
كانت مرحلة ح�سا�سة جدا يف حياتي  ,تعرفت على الفنان منري احلجي ومن
ثم نادي الفنون  .هنا بد�أت امل�سرية الفعلية يف حياتي للفنية ؛ حيث احت�ضنني
الأب الفنان علي ال�صفار يف تلك املرحلة  .ويف اجلامعه كانت بوابة اخلروج
حيث در�ست الرتبية الفنية  :جامعة امللك �سعود لدى الدكتور �صالح الزاير
الذي له �أثر كبري يف تغيري مفاهيم كثريه لدي .
كيف طورت مهاراتك وثقافتك الت�شكيلية ؟
• كيف انطلقت نحو �أفاق املدار�س الفنية و�إىل اي منها حط بك الرحال .
بالدار�سة والبحث بالدر�سة ,ال �أق�صد اجلامعه بل كنت �أبحث عن غايتي خارج
الدوام اجلامعي ,ب�إحتكاكي مع �أ�ساتذتي وبع�ض الفنانني واجللو�س يف مكتبة
اجلامعة لوقت مت�أخر من الليل .

حدثنا عن م�شروعك الت�شكيلي يف الر�سوم املرجانية؟
• تعلقي بالبحر �سبب يف ميويل لدرا�سة التفا�صيل املتعلقة به و�إدخالها يف
لوحاتي وفق مو�ضوع  ،واحلقيقة �أين مل �أر�سم مرجان �أ�صال ،بل �أعتمد
يف �أ�سلوبي على االيحاء .فاملتلقي ي�شعر بالبيئة البحرية والأ�سماك واملرجان و
الأن�سان دون �أن يدرك كل ما ذكرت .وهذه الرتكيبة لي�ست بالأمر ال�سهل،بل
حتتاج لوقت طويل وت�أمل عميق .وعلى امل�شاهد �أن ير�صد الأحداث والأ�شياء
دون تدخل مني مبا�شرة؛ لكي ال �أتدخل يف وجهة نظره التي بناها من االنطباع
الأول .وبعد ذلك يعي�ش التفا�صيل وتتجول عينيه من بقعة اىل بقعة .
من �أين ت�ستوحي �أفكار لوحاتك؟
• البحر و البيئة و الإن�سان هي اال�شياء التي �أ�ستوحي منها �أفكاري كما
�أين مغرم بالبحر .وميكن �أن تتغري هذه النظرة يف امل�ستقبل فالآن�سان يحب
االكت�شاف والتغيري ،لكني ال �أتوقع �أن �أترك البحر.
ما�أهم معار�ضك الت�شكيلية ومتى نرى معر�ضا �شخ�صيا جديدا ؟
• معر�ض �أحالم �صياد  , 2008رمبا قريبا يكون هناك معر�ض �شخ�صي
جديد .
فبعد هذا املعر�ض �أتطلع لعر�ض جتربة جديدة كما توجد درا�سة عمل معر�ض
ثنائي مع فنان �صديق .
 كيف هي الثقافة الت�شكيلية يف حمافظة القطيف وماانعكا�ساتها على تطور الت�شكيل .
• القطيف واحة جتمع االدب والفن وال�شعر والتاريخ فمجتمع القطيف
جمتمع مثقف .

ماذا عن م�شروعك القادم؟
ما املدار�س الفنية التي اجتذبتك �إليها ؟
• كل املدار�س الفنية �أحببتها ،و�أعتمد يف فني على مزاوجة بع�ض املدار�س • .م�شروعي القادم �سيكون عن التلوث.
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السيرة الذاتية
اال�سم :ح�سني بن علي امل�صوف
مواليد  :اململكة العربية ال�سعودية مواليد 1402/6/21هـ
امل�ؤهل  :بكالوريو�س تربية فنية
الدورات  :عدد من الدورات املنوعة – جماعة الفنون الت�شكيلية بالقطيف
ع�ضو جماعة الفنون الت�شكيلية بالقطيف
امل�شاركات
• معار�ض رعاية ال�شباب بالدمام من عام 1425-1421هـ
• معار�ض جماعة الفنون الت�شكيلية بالقطيف 1422هـ 1412-هـ
• املعر�ض ال�سابع ع�شر للفن الت�شكيلي ال�سعودي املعا�صر 1422هـ
• بينايل ال�شباب العربي الأول – م�صر 2005م
• ملتقى ال�شارقة ال�ساد�س لل�شباب العربي 2005
• معر�ض الفن ال�سعودي املعا�صر – التا�سع ع�شر 1427هـ 2006-م
• مر�ض كلية الرتبية الفنية بجامعة امللك �سعود من عام 1426هـ 1428 -هـ
• عمل لوحة جدارية بطول  13مرت جلامعة امللك �سعود 1429هـ
• م�سابقة ال�سفري الثالثة
• الأيام ال�سعودية الثقافية يف م�صر
• الأيام ال�سعودية الثقافية يف الأرجنتني
• الأيام ال�سعودية الثقافية يف بنجالد�ش
• الأيام ال�سعودية الثقافية يف قطر
• االيام ال�سعودية الثقافية يف كازاخ�ستان
• ملتقى الكويت للت�شكيل اخلليجي 2012
الن�شاطات يف ال�ساحة
• تقدمي دورات للمبتدئني جلماعة الفنون الت�شكيلية
• امل�شاركة يف الور�ش الرم�ضانية – جماعة الفنون الت�شكيلية
• ت�صميم بنورا ما للتلفزيون ال�سعودي القناة الأوىل 1428هـ 2006
• ال�شارقة – ملتقى ال�شباب العربي ال�ساد�س 2005م
• معر�ض �شخ�صي بعنوان (( �أحالم �صياد)) 2008
• �إقامة ور�شة عمل ل�صالح جامعة البرتول ر�سم الربترية 2010
• عدد من الور�ش
• ور�شة بعنوان بالقرب من املاء٢٠١٢
• ور�شة بعنوان املطر الداكن٢٠١٤
اجلوائز
املركز الثالث يف م�سابقة رعاية ال�شباب بالدمام2005
املركز اخلام�س يف م�سابقة ال�سعودي املعا�صر
املركز الثالث يف ور�شة �صيف ارمكوا ال�سعودية الفرتة الأوىل
املركز االول يف ور�شة �صيف ارمكوا ال�سعودية الفرتة الثانية
املركز الثاين يف معر�ض ال�سعودي املعا�صر لل�شباب 2011
املقتنيات
جائزة اقتناء م�سابقة ال�سفري ال�سعودي يف دورتها الثالثة
جائزة اقتناء م�سابقة ال�سعودي املعا�صر يف دورتها التا�سعة ع�شرة
جاذزة املقتنيات ال�صغرية ٢٠١٢
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منا�سبات

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

احتفلت �أ�سرتا القطري و�أبوال�سعود بزواج �أحمد خالد مهدي القطري على كرمية ف�ؤاد عبدالباقي �أبوال�سعود
بالرفاء والبنني
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منا�سبات �سعيدة

احتفلت �أ�سرتا الدبو�س واملو�سى بزواج ابنها حممد �سعيد الدبو�س
على كرمية علي املو�سى بالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرة امل�صطفى بزواج
ابنها عقيل �أنور امل�صطفى
بارك اهلل لهما بالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرة العوامي بزواج ابنها
ال�سيد حممد ال�سيد ح�سني ال�سيد حيدر العوامي بالرفاء البنني
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مقال

التخطيط يقود الميزانية

م /عبا�س ر�ضي ال�شما�سي
مهند�س م�ست�شار

اعتدت �سماعها قولآ ،وعاينتها ممار�س ًة طوال حياتي الوظيفية الثالثينية يف الهيئة امللكية
عنوان املقال عِ بار ُة طاملا ُ
للجبيل وينبع...هذه اجلملة حتمل مدلولآ عميق�آ ،وبرهنت بجالء م�صداقيتها الوا�ضحة على �أر�ض الواقع
خمرجات التنمية يف مدينتي اجلبيل وينبع ال�صناعيتني�...إال �أن مايجري يف بع�ض بيئات العمل يف القطاعات
البلدية هو على النقي�ض متام�آ�...إذ تعتمد امليزانيات مب�سميات م�شاريع جوفاء لي�س فيها �إال �إ�سمها ورمبا موقعها
اجلغرايف ,وتعتمد بقيم ال تالم�س الواقع ب�صلة لتبد�أ مرحلة الدرا�سات والتخطيط وطلب التعزيز املايل بعد ذلك,
وكثري من الأمثلة احلا�ضرة �شاهد على ذلك ،مما ي�ؤدي �إىل ت�أخري تنفيذ تر�سية امل�شاريع املعتمدة ل�سنوات وت�أخري
اجنازها ،وطول ترقب املواطنني لها رغم الإعالن عنها ،وفوق كل ذلك بطء عجلة التنمية ،وال�سبب الرئي�سي
لكل ذلك �أن م�شروع امليزانية املرفوع للجهات ذات العالقة مل ي�ستند �إىل درا�سة فنية وال �إىل تخطيط م�سبق.
�إن التخطيط لأفكار امل�شاريع و�إعداد خطط العمل ملنظومتها املتكاملة هو البذرة الأوىل يف مراحل الإعداد
للم�شاريع متهيدا العداد التقديرات واعتمادها يف امليزانيات  ,ويقع على عاتق االدارات الهند�سية او االدارات
الفنية امل�شرفة على امل�شاريع اعداد خطط العمل التي تقود اىل اعتماد امليزانيات ولي�س العك�س .
وتبد�أ عملية التخطيط للم�شروع بتحديد نطاق العمل ( ، ) SCOPEوالذي يو�ضح الغر�ض من امل�شروع وهدفه
ومكوناته وحدوده اجلغرافية ومتطلباته العامة ،وكميات اخلدمات واملنافع املطلوبة ،كما يتطلب �إعداد جداول
التنفيذ واملدد املقررة الجناز الأعمال املختلفة ومتطلبات الأيدي العاملة.
ويتم اال�ستعانة ببع�ض املكاتب اال�ست�شارية لإعداد التكاليف التقديرية الأولية بطريقة علمية ممنهجة (ORDER
 ) OF MAGNITUDEويتم تدقيقها من قبل مهند�سي التكاليف يف اجلهة امل�شرفة �إذ يتم تقدير قيم امل�شاريع

على م�ستوى امل�شروع  ,ومن ثم قيم امل�شاريع املكملة ويف عقود �أخرى  ,ثم على م�ستوى القطاع لنوع امل�شروع
ليتم الدمج بعد ذلك يف تقرير متكامل يو�ضح ا�ست�شراف امل�شاريع امل�ستقبلية املكملة لها واملنظورة خالل خم�س
�سنوات مقبلة �أو �أكرث كما يح�صل مثلآ يف عقود امل�شاريع املكملة لبع�ضها البع�ض مثل �إعدادات وتطوير املوقع
& ).SITE DEV.) SITE PREPثم ت�شجريها و�إنارتها ،وبناء املرافق العامة كامل�ساجد والأ�سواق وت�شمل
هذه اخلطة جداول التنفيذ و املراحل اجلوهرية ( )MILESTONESكتواريخ االنتهاء من الت�صاميم ،وتواريخ
الرت�سية ،والبدء بالإن�شاء  ،والهيكل الإن�شائي والأنظمة امليكانيكية والكهربائية والت�شطيبات وخالفها وا�ستالم
امل�شروع ،كما ت�شمل الهياكل التنظيمية الإدارية والفنية الالزمة لتنفيذ امل�شروع ،ومن ثم يتم اعتماد خطة
العمل وقائمة امل�شاريع ( )WORK LISTاملت�ضمنة لنطاقات العمل واجلداول والتكاليف التقديرية ،وتو�ضع
يف جملد متكامل مق�سم ح�سب قطاعات العمل املختلفة كقطاع الطرق  ,وال�سفلتة ،والإنارة  ,ودرء �أخطار
ال�سيول ،وتنمية وتطوير املواقع  ,واحلدائق واملتنزهات ،والأ�سواق واملباين ،و�صحة البيئة ،واملرافق العامة ،ونزع
امللكيات وهكذا  ,وترفع بعد امل�صادقة عليها داخلي�آ لالعتماد املايل  ,وبذا تكون االعتمادات املالية للميزانية
م�ستندة �إىل معطيات علمية دقيقة عن امل�شروعات والفائدة منها والقيم التقديرية لها وتواريخ الرت�سية والبدء
واال�ستالم ،وبذا يتكامل التخطيط الفني مع التخطيط املايل حفاظا على املوارد االقت�صادية والب�شرية مما ي�ؤدي
�إىل توفري اخلدمات وامل�شاريع للمواطنني يف �أوقاتها املحددة دومنا ت�أخري.
واهلل من وراء الق�صد
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رواية ( فتاة اجلوال )
ح�سن ال�شيخ

كانت جمتمعاتنا  ،جمتمعات قروية ب�سيطة  .حظها من املعرفة والتعليم  ،معلم القرية فقط  ،لتعليم القراءة والكتابة � .أما
م�صادر املعرفة فقد كانت معدومة �أو �شبه معدومة  .ويحكي لنا الآباء �أن الر�سالة التي كانت تر�سل لهم من �أقاربهم من
البحرين مثال �أو العراق  ،حتتاج �إىل �أ�سابيع و�أحيانا �أ�شهر حتى ت�صل �إىل �أيدي املر�سل �إليه  .وعندما ت�صل الر�سالة ،
يحتاج �صاحبها �إىل من يقر�أها له  .فيذهب من بيت لآخر  ،باحثا عن قارئ لر�سالته .
ولكن جيلنا املدر�سي كان له حظا �أوفر يف التعليم  ،وم�صادرا �أو�سع لتلقي املعرفة  .وارتاد جيلنا املدار�س  .ورغم ذلك
كانت م�صادر املعرفة تبقى حمدودة مبا هي متوفرة اليوم  .كنا يف الأم�س القريب نكتب يف جريدة حملية واحدة ت�صدر
يومني يف الأ�سبوع فقط  .وجملة �أ�سبوعية واحدة  ،وكانت لنا ب�ضع حمطات تلفزيونية  ،بالإ�ضافة �إىل كتبنا املدر�سية  .وال
ي�صبح الكاتب كاتبا �إذا مل ين�شر يف تلك اجلريدة � ،أو ي�شارك من �آن لآخر يف تلك املجلة .
لكن م�صادر املعرفة اليوم � ،أم�ست ال تعد وال حت�صى  .وب�شّ ر البع�ض بانتهاء زمن النخبة املعرفية  .وجاء مبفهوم موت
الكتاب التقليدي  .وتهدمت قالع ح�صينة مل نكن نحن نعتقد �إنها �ستنهار �سريعا  .وتعددت �أدوات الكتابة  ،و�آليات
الن�شر  .فمكتبة تقليدية كانت تكلف الكثري من الوقت واملال واملكان  ،جندها الآن على جهاز حممول  ،يحملها طالب
املعرفة �إىل �أي مكان  .وقد قدمت دور الن�شر االلكرتونية �آالف الكتب على مواقعها  .و دار الن�شر املعروفة ( �آمازون )
قدمت �أكرث من � 100ألف كتاب رقمي  ،وقدمت خيارات اال�شرتاكات يف ال�صحف واملجالت  ،بالإ�ضافة للعديد من
اخلدمات ال�صحفية لقرائها .
ويف هذا الوقت التي تنت�شر فيه مقولة موت الكتاب يف �صورته التقليدية  ،تنت�شر مفاهيم �أخرى ذات عالقة بالكتاب
والكاتب  ،مثل انهيار الثقافة النخبوية  .و �أ�صبحت الثقافة – مب�صادرها املتعددة – لي�ست حكرا على فئة دون �أخرى.
�أي �أن التقاليد الثقافية القدمية قد انتهت �أو انهارت يف التعامل مع الكتاب والكاتب  ،هذا االنهيار �ساهم يف جعل الثقافة
للجميع  .وجاء مفهوم ( �شمولية الثقافة ) .
ومن م�صاديق �شمولية الثقافة  ،مواقع االنرتنت  .فرواية واحدة يكتبها �أحد الهواة على �أحد املواقع االلكرتونية حتظى
بزيارة ن�صف مليون زائر  .بل �أن هذه الرواية ي�شرتك يف ت�أليفها كل القراء  .فالقارئ للرواية هو �أي�ضا ي�ساهم يف ت�أليفها
 .ون�شري هنا �إىل ما يرتدد عن ( رواية اجلوال ) التي تكتبها الفتاة اليابانية على جوالها اخلا�ص �أثناء ا�ستخدامها
للموا�صالت العامة  ،ويف �أماكن االنتظار  ،ثم تطبع بعد ذلك يف كتاب وتوزع وتباع للقراء  .وت�سابق يف انت�شارها  ،روايات
كبار الروائيني والأدباء  .الأمر الذي ا�ستفز امل�ؤ�س�سات الثقافية النخبوية عن تدمري اللغة وتدمري الأ�ساليب الأدبية  .من
جراء ت�أثري و�سائل االت�صال على ال�ساحة الثقافية  .وظهر مفهوم ( �شفهية الثقافة )  .هذه املفاهيم املت�سارعة هزت قيم
الكتابة وتقاليد الن�شر التقليدية وا�ستفزت ال�سلطات الثقافية واللغوية يف �شتى �أرجاء املعمورة  .وبات ما هو حمرم قبل
ب�ضع �سنوات يف عامل الن�شر  ،بات مقبوال ومر�ضيا عنه  ،بحكم الواقع الثقايف اجلديد .
ويف عامل اليوم متاهت العديد من املفاهيم  ،وتداخلت القيم الثقافية  ،وذهبت �سلطة الكاتب والكتاب  .وال غرابة �أن
جند اليوم كاتبا يافعا يناف�س كاتبا م�شهورا  .ومقالة لقارئ �شاب بجانب مقالة حلمد اجلا�سر  .وال ن�شعر بالأ�سى ونحن جند
�صحيفة الكرتونية يحررها حمرر واحد  ،ور�أ�س مالها موقع الكرتوين فقط  ،ت�سابق �أقدم امل�ؤ�س�سات ال�صحفية الورقية
التي يعمل بها ع�شرات ال�صحفيني املتمر�سني  ،ور�أ�س مالها مباليني الدوالرات .
ورغم كل ذلك فمازال البع�ض يراهن على �إننا بحاجة ملحة لإعادة  ،بناء الأن�ساق الثقافية املتهدمة  ،وبحاجة �إىل تخطيط
م�ستقبلي وا�سرتاتيجي لر�سم م�ساراتنا الأدبية من جديد  .كما �إننا ال بد �أن ن�سعى �إىل تر�سيخ قيم ثقافية جديدة ت�ؤ�س�س
�إىل عامل معريف جديد  ،ت�ستعيد فيه النخبة �سيطرتها على عامل املعرفة والثقافة .
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�آخر الكالم

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب�ش�ؤون اململكة العربية ال�سعودية
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الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com

موقع املجلة على الفي�س بوك
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موقع املجلة على تويرت
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966555810709

مواقع �صديقة
برودكا�ست القطيف
www.Qatifbroadcast.com
�شبكة القطيف الإخبارية
www.qatifnews.com
[جهينة الإخبارية
www.jhaina.com
�سما ا َ
خلط
www.samalkhot.com

�أبريل  - 2014العدد 39

41

ت�صميم � -إ�شراف  -م�ساحة  -تخطيط عمراين �إدارة م�شاريع  -فرز الوحدات العقارية  -ت�صميم داخلي وديكور

�شركة هند�سية متكاملة

42

املركز الرئي�سي  -الدمام  - 8326790 :فاك�س 8326794 :
�ص.ب  - 35361 :الدمام - 31488 :اململكة العربية ال�سعودية
فرع القطيف  - 8558818 :فاك�س 8530073 :
�ص.ب  - 10153 :القطيف  - 31911:اململكة العربية ال�سعودية
جمادى الآخر  1435هـ  -العدد 39

www.i-tecgroup.com
فرع ظهران اجلنوب - 072552552 :فاك�س 0172550333:
�ص.ب  - 195 :ظهران اجلنوب - 61953 :اململكة العربية ال�سعودية
فرع حائل :مركز اللحيدان التجاري  -طريق امللك �سعود
�أمام دوار ال�ساعة  -مكتب رقم 24 / 25

�أبريل  - 2014العدد 39

43

الخدمات الراقية للحراسات األمنية
للأمن وال�سالمة وال�صيانة والت�شغيل

ا

دما

تنا
خ

ل�ص

يان

ةو

الت

�شغ

ق�سم اخلدمات الأمنية
احلرا�سات املدنية اخلا�صة
�أجهزة الأمن وال�سالمة

خدمات التدريب
خدمات نقل الأموال
الأمن امل�سائي

يل

ت�ألقت خدماتنا بنجاح خالل الع�شرين عام ًا املا�ضيةولدينا قاعدة رائعة من العمالء املتميزين

وحدة الو�سائل الرقابية للك�شف على املتفجرات والأ�سلحة ( ) k-9

اخلدمات الراقية للحرا�سات الأمنية

�ص.ب  4371اخلرب 31952
تليفون +966138874400 :فاك�س +966138874450 :
الربيد االلكرتوين info@elegantservices.com :
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خدمات كرم ال�ضيافة
خدمات النظافة
خدمات توريد العمالة
خدمات ال�صيانة
خدمات الب�ستنة ومكافحة احل�شرات

