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وتفاعل غير مسبوق ...
وسط حضورٍ
ٍ
الوسيلة تختتم واحاتها اإليمانية  9في الح ّياك
اختتمت هيئة الو�سيلة برناجمها ال�سنوي الرم�ضاين – الواحات
الإمي��ان��ي��ة – وال����ذي يُ��ق��ام لل�سنة التا�سعة ع��ل��ى ال��ت��وايل  ،يف
جمل�س احلاج �أحمد احلايكي يف يوم الأح��د ليلة االثنني املوافق
 2009/9/6م مبحا�ضرة لع�ضو مركز الهالل اخل�يري الأ�ستاذ
حممد عبدالله من�صور والذي حتدّث فيها عن مو�ضوع التدريب يف
امل�ؤ�س�سات الأهلية  ،ومركز الهالل اخلريي هو الق�سم اخلريي يف
�شركة م�شاريع الهالل والذي يقدم الدعم للم�ؤ�س�سات الأهلية .
بد�أ اللقاء بالتعريف بال�ضيف الأ�ستاذ حممد من�صور  ،ثم بعدها
ا�ستعر�ض من�صور �أهم �سيا�سات املركز يف جمال التدريب 		 ،

� أجرى احلوار � -أ .ناجي جمعه
يعد ال�صندوق اخل�ي�ري مظهرا م��ن مظاهر
التكافل االجتماعي  ،وال ميكن لهذه امل�ؤ�س�سة
من حتقيق �أهدافها دون انخراط �شباب القرية
ال�ف��اع�ل�ين  ،وحر�صا
م �ن��ا ع �ل��ى توعية
النا�س ب�أهمية هذه
امل�ؤ�س�سة يف �إعانة الأ�سر
الفقرية �أداء لواجبها  ،ورغبة يف
زي��ادة �إنتاجيتها  ،وحت�سني �أدائها خدمة
للمجتمع  ،ك��ان لنا ه��ذا ال�ل�ق��اء ال�شيق مع
رئي�سها احلاج �أحمد ح�سن علي بو�صفوان .
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في مسابقة اإلمام المجتبى (ع)
وادي السالم بط ًال لإلبتدائي والوعد الصادق بط ًال لإلعدادي
افتتحت مناف�سات اجلولة النهائية من م�سابقة املجتبى الثقافية
يف جامع �سماهيج  ،وا�ستهلت اجلولة يف فئة الإبتدائي بني فريقي
املنتظر(عج) ووادي ال�سالم ،والتي ح�سمها فريق وادي ال�سالم
ل�صاحله ،واجلدير بالذكر �أن فريق وادي ال�سالم يتكوّ ن �أع�ضاءه من
�أحمد حممد عبدعلي و علي يا�سني ال�صامي � ،أما يف فئة الإعدادي
فتناف�س فيها فريقي الوعد ال�صادق والطفوف ،فيها تفوّ ق فريق
الوعد ال�صادق على الطفوف  ،وفريق الوعد ال�صادق يتكون من
ح�سني عبدالكرمي �أبون�صيب و�أحمد دروي�ش �أحمد.
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وصفه مراقبون بالنوعي والمميز ...
ُ

الوسيلةُتطلق ً
حزمة من الفعاليات والبرامج في موسم (نداءات التوبة)
تربوي ًة و�أخالقية حت ُّ��ث على معنى التوبة والرجوع
�إىل الله  ،و�أمتاز برنامج هذا العام مبيزة التنوع من
حيث املكان فكانت ال�صالة تقام تار ًة يف م�سجد اجلامع
الكبري ،وت��ار ًة يف م�سجد الإم��ام زين العابدين (ع) يف
احلياك  ،وت��ار ًة �أخ��رى يف م�سجد الإم��ام ال�صادق (ع)
يف اجلنمة  ،ويف م�سجد ال�سيدة زينب (ع) يف حي
ال�سيدة زينب (ع) تار ًة ثانية � ،إميان ًا من القائمني على
هذه الفعالية يف هيئة الو�سيلة ب�ضرورة �أن تع ّم الفائدة
على كل �أهايل القرية ويف كل �أحيائها ومناطقها � ،إ�ضاف ًة
على ذلك الربنامج �إحياء الأدعية الأ�سبوعية كدعاء كميل
ودعاء التو�سل و املناجاة ال�شعبانية .

وبنات الزهراء تقيم محاضرة
�أقامت هيئة الو�سيلة يف الفرتة من � 7إىل � 21أغ�سط�س
مو�سم نداءات التوبة ا�ستعداد ًا ل�شهر رم�ضان املبارك،
وذلك تفعيال وتناغم ًا معً الربامج التي يطرحها املجل�س
الإ�سالمي العلمائي يف هذه الفرتة من كل عام .حيث كان
�شعار املجل�س لهذه ال�سنة "كتاب ًا موقوتا" وذلك �إ�شار ًة
�إىل �أهم فري�ضة يف الإ�سالم �أال وهي ال�صالة.
�أما برامج الهيئة لهذا العام فقد تنوّ عت ما بني �إقامت
روحانية
كلمات
حما�ضرات و
اجلماعة �إىل �إلقاء
�صالة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ه��ادف��ة تتحدث ع��ن �أهمية التوبة وال��رج��وع �إىل الله
تعاىل عرب ا�ستثمار �أجواء �شهري رجب و�شعبان  .و ّ
مت
�أي�ض ًا �ضمن الربنامج عر�ض �أفالم هادفة تت�ضمن �أبعاد ًا

على نغم الجالوات ...

�ضمن مو�سم نداءات التوبة لهذا العام وبالتعاون
مع هيئة الو�سيلة� ،أقامت بنات الزهراء(ع)
حما�ضرة بعنوان التهيئة ل�شهر رم�ضان الكرمي
وذلك يف يوم الثالثاء املوافق  2009/8/17يف
م�أمت احلاجية وقد حا�ضرت فيها الأ�ساذة زينب
ال�سبع �أم حممد �أمني وقد تناولت فيها كيفية
الإعداد النف�سي ال�ستقبال �شهر رم�ضان ومن ثم
تطرقت �إىل حث النف�س على الإقبال على الأدعية
وقر�أءة القر�آن و�إ�ستثمار هذا ال�شهر الكرمي
يف فعل كل ماير�ضاه الله و�أنه منا�سبة لت�صفية
القلوب و�إزالة كل ماي�سبب ال�ضغينة والعداوة
بني النا�س.

 جانب من حما�ضرة ال�شيخ القفا�ص يف اجلامع

� صالة اجلماعة التي �أقيمت يف م�سجد احلياك

القرية تحتفل بمولد أبطال كربالء (ع) في المأتم الكبير
�أق��ام م���أمت �سماهيج الكبري
ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة الو�سيلة
احتفاال مبواليد العرتة الطاهرة
ليال كانت الأوىل
خ�لال ث�لاث ٍ
م���ن ن�����ص��ي��ب ال�������رادود �صالح
امل�ؤمن وهي ليلة مولد الإمام
احل�����س�ين (ع)  ،و�أم����ا الثانية
فالرادود �أباذر احللواجي وهي
ليلة مولد العبا�س بن علي (ع)،
و�أما اخلتام فكانت من ن�صيب
ال���رادود جعفر ال���درازي وهي
ال�سجاد (ع).
ليلة مولد الإمام ّ
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وتفاعل غير مسبوق ...
وسط حضورٍ
ٍ

الوسيلة تختتم واحاتها اإليمانية ال
التدريب يف م�ؤ�س�ستنا الأهلية
اختتم���ت هيئ���ة الو�سيل���ة برناجمه���ا ال�سنوي
الرم�ض���اين – الواح���ات الإمياني���ة – والذي يُقام
لل�سن���ة التا�سعة على الت���وايل  ،يف جمل�س احلاج
�أحم���د احلايكي يف يوم الأحد ليلة االثنني املوافق
 2009/9/6م مبحا�ض���رة لع�ض���و مرك���ز اله�ل�ال
اخل�ي�ري الأ�ستاذ حمم���د عبدالله من�ص���ور والذي
حت���دّث فيها عن مو�ض���وع التدريب يف امل�ؤ�س�سات
الأهلي���ة  ،ومرك���ز اله�ل�ال اخل�ي�ري ه���و الق�س���م
اخل�ي�ري يف �شرك���ة م�شاري���ع الهالل وال���ذي يقدم
الدع���م للم�ؤ�س�سات الأهلية  .ب���د�أ اللقاء بالتعريف
بال�ضي���ف الأ�ست���اذ حمم���د من�ص���ور  ،ث���م بعده���ا
ا�ستعر����ض من�صور �أهم �سيا�سات املركز يف جمال
التدري���ب  ،و�أرجع الأ�ست���اذ عدم تركيز املركز على
برام���ج التدري���ب �إىل �سيا�سة املرك���ز القائمة على
التنويع يف الربامج املقدم���ة منه ،حيث ال تقت�صر
عل���ى التدريب بل على برامج متنوعة منها �سيا�سة
التوطني.
و�أو�ض���ح ال�ضي���ف �أن من الربام���ج التي يقوم
بدعمه���ا املركز ه���و برنامج دعم الطال���ب وخا�صة
الطلب���ة املتخرجني من املرحل���ة الثانوية من خالل
توجيههم ودعمهم مادي ًا يف اجلامعات التي تقبلهم
 ،وبالن�سبة �إىل تدري���ب امل�ؤ�س�سات التطوعية بينّ
الأ�ست���اذ �أن املرك���ز يق���دم دورات تدريبي���ة لكوادر
هذه امل�ؤ�س�سات على �أن يتم التن�سيق بينها.
ويف نهاية امللتقى ّ
تف�ضل الأ�ستاذ بالإجابة على

ت�سا�ؤالت احل�ضور وبعد اخلتام تف�ضل احل�ضور كما كان هنالك بع����ض الأ�سئلة واال�ستف�سارات من
قبل اجلمهور �أجاب عليها النائب يف نهاية اللقاء.
بتناول وجبة �سحور .
�أنت م�سافر

ن�صائح تربوية

يُذك���ر � ّأن �أوىل ليايل الواح���ات الإميانية كانت
يف م�أمت �أبون�صي���ب يف حما�ضرة حتت عنوان –
�أنت م�سافر – �ألقاها ال�شيخ ر�ضي القفا�ص حتدّث
فيه���ا عن �أنواع ال�سف���ر حيث ق���ال � ّأن النوع الأول
هو �سف��� ٌر يف الدنيا  ،والآخر �سف��� ٌر للآخرة  ،وب ّ
ني
�سماحته � ّأن الدنيا دار تزو ّد والآخرة دار احل�ساب
واملجازاة  ،وك ُّل ذلك كان با�ستخدام تقنية العر�ض
الإلكرتوين ال�شيق.

ويف الليلة الثالثة من ا�ست�ضافت هيئة الو�سيلة
الأ�ستاذ �ص�ل�اح اخلواجة يف م�سجد ال�شيخ ر�شيد
بتاري���خ  2009/8/30م  ،حي���ث �ألق���ى اخلواج���ة
���ى – ن�صائح تربوية
حما�ضرة هادف���ة حتت م�سم ّ
– �أو�ضح من خاللها �إىل م�سئولية �أولياء الأمور
والآباء يف ت�أهيل �أبنائهم ال�شباب �إىل الدخول يف
مرحلة الزواج وتكوين الأ�سرة ال�صحيحة  ،وب ّ
ني
الأ�ست���اذ � ّأن عل���ى عات���ق الأبوي���ن م�سئولية تربية
الأبناء منذ ال�صغر على حمل امل�سئولية ومواجهة
���زم وثب���ات  ،وبع���د انته���اء
�صعوب���ات احلي���اة بع ٍ
املحا�ض���رة القيم���ة ُفت���ح املجال للح�ض���ور لعر�ض
�أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم .

كتلة الوفاق يف امليزان
ويف الليل���ة الثاني���ة م���ن برنام���ج الواح���ات
الإميانية ّ
مت ا�ست�ضافت نائ���ب رئي�س كتلة الوفاق
مفتوح
النيابي���ة النائ���ب خلي���ل م���رزوق يف لق���اءٍ
ٍ
بامل����أمت الع���ايل تكل��� ّم فيها امل���رزوق ح���ول – كتلة
الوف���اق يف امليزان – �أو�ضح فيها النائب املكا�سب
الت���ي حققته���ا كتل���ة الوف���اق بدخوله���ا للمجل����س
النياب���ي  ،من بينها الرقابة املالي���ة على املوازنات
الت���ي يقرها جمل�س الوزراء  ،وعر�ض خالل اللقاء
جمموعة من الإح�صائيات التي ت�ؤكد التقدم الذي
ح�ص���ل من خ�ل�ال دخ���ول الوف���اق للربمل���ان برغم
املعوق���ات الكثرية التي اعرت�ض���ت طريق تقدمها ،

مكانة احلوزة يف قم والنجف
وكان���ت الليلة الرابعة من ن�صي���ب م�أمت احلاج
يو�س���ف ب���ن حبي���ب  ،حي���ث ا�ست�ض���اف برنام���ج
الواح���ات الإميانية �سماحة ال�شيخ عبدالله الدقاق
يف حما�ضرةٍ حتت عنوان – مكانة احلوزة يف قم
والنج���ف – عر�ض من خاللها ال�شي���خ الدقاق �إىل
املكان���ة التاريخي���ة التي احتلتها احل���وزة العلمية
يف النج���ف الأ�ش���راف واملراح���ل التي ن�ش����أة فيها

 ،وتاب���ع حديث���ه بع���د ذلك وتط���رق �إىل ح���وزة قم
املقد�سة وب ّ
ني مكانتها العلمية واملراحل التاريخية
الت���ي مرت فيها تلك احلا�ضن���ة العلمية العمالقة ،
و�ش���د ّد قب���ل �أن يختم حديثه ال�شي���ق على �ضرورة
االلتفاف حول املرجعية الدينية ودورها املحوري
يف حي���اة الأمة ويف احلفاظ عل���ى الإ�سالم  ،وبعد
اخلت���ام �أج���اب �سماحت���ه عل���ى �أ�سئل���ة احل�ض���ور
وا�ستف�ساراتهم .
الرتابط الإجتماعي
و�أم��� ّا الواح���ة الإمياني���ة اخلام�س���ة فكانت يف
م�سج���د ال�سيدة زين���ب (ع)  ،يف حما�ض���رة قدمها
�سماح���ة ال�سي���د في�ص���ل الطالبي حت���ت عنوان –
ّ
حتدث فيها ع���ن �ضرورة
الرتاب���ط الإجتماع���ي –
الرتاب���ط ب�ي�ن �أف���راد املجتم���ع والآث���ار الإيجابية
عل���ى م�س�ي�رة املجتمع���ات املرتابطة فيم���ا بينها ،
أ�سئلة ومداخالت قيمة من
وختم �سماحة ال�سي���د ب� ٍ
اجلمهور الكرمي .
ردم البحر وهموم ال�صيادين
ويف ليل���ة اخلمي����س املواف���ق  2009/9/2م،
ا�ست�ضافت هيئة الو�سيلة يف برناجمها الرم�ضاين
رئي�س جمعي���ة ال�صيادين الأ�ستاذ جا�سم اجلريان
و�أم�ي�ن ال�س���ر الأ�ست���اذ عبدالأمري املُغن���ي يف لقاءٍ
���وح حول "ردم البح���ر وهموم ال�صيادين" يف
مفت ٍ
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لتاسعة في فريق الح ّياك
م�أمت احلاجية بالفريق ال�شرقي ،
حيث تكل ّم يف بداية اللق���اء الأ�ستاذ عبدالأمري
املُغن���ي ح���ول ردم البح���ر وم�ض���اره عل���ى البيئة
البحرية ممّا �أدى �إىل حتول البحر �إىل مياه خالية
م���ن الأ�سم���اك والكائنات احلي���ة البحرية الأخرى
 ،وب�ّي�نّ �أن م���ن النتائ���ج الوخيمة ل���ردم البحر هو
نف���وق العديد من الأ�سماك  ،و ك ُّل ذلك �أدى �إىل قلة
املخ���زون البح���ري يف البحرين  .وعل���ى ال�صعيد
ذاته حتدث املُغني عن امل�ضار الكبرية التي خلفتها
اجلزر ال�صناعية كجزر �أمواج وديار املحرق على
البيئ���ة البحري���ة مثل تك���وّ ن طبقة طيني���ة تتحرك
مل�سافات طويلة م���ع تيارات املياه ينتج عنها موت
العديد من الأ�سماك و�إحلاق ال�ضرر مب�صائدها.
بع���د ذل���ك ّ
تف�ض���ل الأ�ست���اذ جا�س���م اجل�ي�ران
بالتحدث عن هم���وم ال�صيادين ومعاناتهم  ،حيث
� ّأن البح���ر هو م�صدر ال���رزق الأ�سا�سي لل�صيادين
وهنال���ك الكثري منهم قد ترك هذه املهنة خوف ًا على
رزق���ه  ،و كما �أو�ضح اجلريان �أن البحر هو مورد
غذائ���ي مهم ف�ل�ا يج���ب اال�ستغناء عن ه���ذا املورد
الهام للنا�س.
ويف نهاية امللتقى �أجريت ختمة للقر�آن الكرمي
ّ
�سحور على
تف�ضل احل�ضور لتناول وجبة
بعده���ا
ٍ
�شرف احلاج ح�سن العري�س .
م�شاهد من �سرية اخلطيب العدناين
ويف الليلة قبل اخلتامية من برنامج الواحات

الإميانية ا�ست�ضافت هيئة الو�سيلة الدكتور �سامل
النويدري يف م�أمت �سماهيج الكبري للتحدث حول
"م�شاه���د من �س�ي�رة اخلطيب العدناين" يف ليلة
اجلمعة 2009 -9 - 3م .
حي���ث تك ّل���م الدكت���ور النوي���دري ع���ن ن�س���ب
ال�سي���د العدن���اين ال�شري���ف وانتم���اءه للدوح���ة
العلوية املبارك���ة  ،فن�سبه ي�صل �إىل الإمام مو�سى
الكاظ���م(ع) ،حيث كانت والدت���ه يف �سنة 1338هـ
1918م.
ومن ث ّم حتدث عن ن�ش�أته وتربيته وتعلمه على
يد ال�شيخ حممد علي امل���دين والد ال�شيخ �سليمان
امل���دين – رحم���ه الل���ه – بعد وف���اة وال���ده ال�سيد
عدن���ان املو�سوي الق���اروين  .كما وب�ّي�نّ الدكتور
النويدري ع���ن كون � ّأن ال�سي���د كان مبتعث ًا ر�سمي ًا
م���ن قب���ل الدول���ة �إىل الهند وذلك لغر����ض تن�صيبه
ليحل ّ
رئي�س ًا للق�ضاة ّ
حمل والده .
و �أم���ا خطابته فكانت تت�س���م بالدقة وال�شمول
ل���كل العل���وم واملع���ارف و� ّأن ال�سي���د -رحم���ة الله
عليه -ال يق���ول كالم ًا �إال بعد �أن يتح ّرى مو�ضعه،
وكان من �أه���م تالميذه ال�شيخ جعف���ر الكربابادي
وال�شي���خ احل���اوي وجملة م���ن الف�ض�ل�اء ورجال
���رج الدكتورالنوي���دري ع���ن
الدي���ن  ،بع���د ذل���ك ع ّ
كتاباته و�شعره حي���ث �أن ال�سيد ( رحمه الله) كان
ميل���ك قريحة �سيّالة بحيث لو �أراد �أن يقول الكالم
�شعر ًا لقاله ب�شكل عفوي ومن دون �أمي ّا تكلف .

�صالح العدناين هو �أول من كتب ال�شعر احل�سيني
باللغ���ة الإجنليزي���ة عندما در����س يف مدينة لكهنو
الهندي���ة  ،وه���و �أول م���ن عم���ل �أر�شي���ف ح���وادث
البحرين والعامل وجمعها يف  30كتاب ًا .
وم���ن �أبرز كتب���ه (م�ص���ارع الع�ت�رة) و (املر�أة
يف الإ�سالم)والعدي���د العديد من امل�ؤلفات والكتب
ُّ
ت�ستحق التحقي���ق والتدقيق من قبل
القيم���ة التي
الكتاب وامل�ؤرخني .
وكان���ت الليل���ة اخلتامي���ة يف جمل����س احل���اج
املرح���وم �أحم���د احلايك���ي يف ي���وم الأح���د
2009/9/6م ،واجلدي���ر بالذك���ر � ّأن برنام���ج
ُي�ش���ار �إىل �أن املرح���وم العالم���ة ال�سي���د حممد الواحات الإميانية يقام ه���ذا العام للمرة التا�سعة

عل���ى الت���وايل  ،وه���و برنام���ج يحم���ل العديد من
الهم���وم والق�ضايا الدينية والثقافية واالجتماعية
واالقت�صادي���ة والروحي���ة  ،وغريها م���ن الربامج
الهادفة .
وق���د �شهد الربنام���ج هذه ال�سن���ة �إقبا ًال منقطع
النظري م���ن قبل �أه���ايل القرية وم���ن كل ال�شرائح
الإجتماعي���ة ،التي �أثنت بدورها على هذا املجهود
املبارك من قبل هيئة الو�سيلة وما تقدم ُّه من برامج
وفعاليات نوعية ،مم ّا يعك�س التطور املطرد الذي
يت�س ُّم به احلراك الثق���ايف واالجتماعي يف القرية
وبالت���ايل انعكا�س���ه الإيجاب���ي عل���ى الأه���ايل يف
ح�ضورهم وتواجدهم يف تلك الفعاليات .
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في مسابقة اإلمام المجتبى(ع)...

وادي السالم بط ًال لفئة اإلبتدائي والوعد الصادق بط ًال لفئة اإلعدادي
افتتحت مناف�سات اجلولة النهائية
من م�سابقة املجتبى الثقافية يف جامع
�سماهيج  ،وا�ستهلت اجلولة يف فئة
الإب��ت��دائ��ي ب�ين ف��ري��ق��ي املنتظر(عج)
ووادي ال�سالم ،والتي ح�سمها فريق
وادي ال�سالم ل�صاحله ،واجلدير بالذكر
�أن فريق وادي ال�سالم يتكوّ ن �أع�ضاءه
من �أحمد حممد عبدعلي و علي يا�سني
ال�صامي � ،أما يف فئة الإعدادي فتناف�س
فيها فريقي الوعد ال�صادق والطفوف،
فيها تفوّ ق فريق الوعد ال�صادق على
ال��ط��ف��وف  ،وف���ري���ق ال���وع���د ال�صادق
يتكون من ح�سني عبدالكرمي �أبون�صيب
و�أحمد دروي�ش �أحمد.
ويف نهاية الليلة مت توزيع جوائز
عينية للفرق امل�شاركة يف امل�سابقة،
وب��ع��د ذل���ك مت ت��وزي��ع اجل���وائ���ز على
ال��ف��رق ال��ف��ائ��زة ،حيث ح�صل �صاحب
امل��رك��ز الأول يف فئة الإب��ت��دائ��ي على
دراجة هوائية لكل فرد،و�صاحب املركز
ال��ث��اين على  10دي��ن��ار لكل ف���رد� ،أما
�صاحب املركز الأول يف فئة الإعدادي
فح�صل على م�شغل  DVDو�صاحب
املركز الثاين على  10دينار لكل فرد.

�أم��ا بخ�صو�ص فكرة امل�سابقة فقد
�أ�شار رئي�س اللجنة املنظمة للم�سابقة
حممد عبداجلبار ب���أن فكرة امل�سابقة
ب��د�أت مع حلول �شهر رم�ضان املبارك
وذل��ك لكي ت�ستهدف الفئات العمرية
من �سن العا�شرة �إىل اخلام�سة ع�شر
(الإب���ت���دائ���ي والإع������داي) وذل���ك ل�شح
ال�ب�رام���ج ال��ت��ي ت�ستقطب ه���ذه الفئة
يف ال�شهر الف�ضيل ولت�سليط ال�ضوء
ع��ل��ى امل��ول��د امل���ب���ارك ل�ل��إم���ام احل�سن

امل��ج��ت��ب��ى(ع) وتخليد ذك���ره �أك�ث�ر يف
ق��ل��وب النا�شئة ،ث��م �إجتمعت اللجنة
املنظمة للم�سابقة لتوزيع الأدوار بينها
جلمع الأ�سئلة وتوفري الأدوات الالزمة
لإظهار امل�سابقة بال�شكل الالئق وعمل
االعالن وغريها من الأمور.
�أم��ا ع�ضو فريق روح الله ح�سني
امل��ق��اب��ي ف�ي�رى ب�����أن امل�����س��اب��ق��ة كانت
متنوعة من حيث الأ�سئلة وم��ن حيث
طريقتها ،ممتعة وم�سلية خ�صو�ص ًا

و�أنها كانت يف ليايل مباركة من �شهر
رم�ضان.
وما ميز امل�سابقة هو �إعطاء نف�س
ال�س�ؤال على ورق لكال الفريقني  ،حيث
كانت الإجابة تتم على نف�س الورقة ثم
ت�سلم �إىل اللجنة بعد �إنتهاء الوقت ،بعد
ذلك يقوم مدير امل�سابقة بقراءة ال�س�ؤال
والإج���اب���ة عليها ،وق���د �ساهمت هذه
الطريقة كما يرى البع�ض بعدم تدخل
اجلمهور يف الإجابة على الأ�سئلة.

تقيم هيئة الو�سيلة

مهرجان
�إن�شادي لتد�شني �شريط
تاه الكالم لفرقة الأمراء

بمشاركة البالديين و الولد

سماهيج تحيي ذكرى وفاة الهادي (ع)
بدعوة من اجلمعية احل�سينية بقرية �سماهيج �أحيا �أهايل �سماهيج وفاة الإمام الهادي عليه ال�سالم
باحل�ضور يف موكب عزاء القرية ليلة اجلمعة  2009-6-25م مب�شاركة الرادود علي ح�سن الولد.
ويف يوم الوفاة ليال �شارك الرادودان عبدالأمري البالدي وال�سيد ح�سن البالدي يف �إحياء هذه
املنا�سبة العظيمة وذلك يف م�أمت �سماهيج الكبري.

اخلمي�س ليلة اجلمعة
2009/10/22م
م�ساء
الثامنة
ً
بالقرب من
مركز الدير ال�صحي

مكان للن�ساء

وق��د ك��ان التفاعل وا�ضح ًا من قبل
اجلمهور مع فقرة التمثيل ال�صامت،
حيث يقوم �أحد �أع�ضاء الفريق بتمثيل
لأحد الأ�سماء �أو املهن �أو منطقة معينة،
ويقوم الع�ضو الأخر بالتعرف على ذلك
من خالل التمثيل.
�أما الفقرة اجلديدة التي فيها خروج
عن امل���أل��وف خ�صو�ص ًا يف امل�سابقات
الثقافية وه��ي ف��ق��رة الت�صويب على
الهدف بالأ�سهم.
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الوالد

�أ�سم املولود /املولوده

�صالح عبدالله �شم�سان

�سارة

�سيد ح�سني ها�شم الغني

فاطمة

ب�شار احلليبي

ريان

ح�سن امل�شكول

فاطمة  -زهراء

حممد جواد �أحمد املعلم

والء

فا�ضل عبا�س علي كاظم

�أبرار

جعفر حبيب يتيم

�أبرار

علي (وحيد) حممد �سلمان
حممد �شم�سان حممد �شم�سان

�شم�سان

�إبراهيم ح�سن الدخيل

هبة

حممد عبدالله امل�سيح

علي  -زهراء
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جو بهيج..هيئة الوسيلة تك ّرم كوادرها العاملين
في ٍّ
ك�� ّرم��ت �إدارة هيئة الو�سيلة
ك���وادره���ا ال��ع��ام��ل�ين يف جلانها
املختلفة ب��ت��اري��خ ،2009/7/3
وذل���ك مبنا�سبة ان��ت��ه��اء ال���دورة
الثانية للإدارة (2009-2007م)،
عرفان ًا و�شكر ًا من �إدارة الو�سيلة
للكوادر التي بذلت الوقت واجلهد
لوجه الله ولأداء التكليف ال�شرعي
وطلب ًا لر�ضاه تعاىل  ،م��ن �أجل
تطوير وارتقاء العمل الإ�سالمي
يف القرية...
وق��د ب��د�أ احلفل البهيج الذي
جمع ك��وادر الو�سيلة بعد تالوة

القر�آن الكرمي وتبيان الهدف من
ه���ذا ال��ت��ك��رمي  ،بكلمة للرئي�س
ال�سابق للهيئة(بالدورة الثانية)
ال�شيخ ح�سني ال�صائم ب�ّي نّ فيها
�أه����داف ه���ذا ال��ت��ك��رمي ب��ق��ول��ه � ّأن
ه���ذا ال��ت��ك��رمي ه��و ت��ك��رمي للعمل
اخلال�ص لوجه الله تعاىل وهو
مي ال��ع��امِ ِ��ل لعمله ال��ذي طلب
ت��ك��ر ُ
فيه ر�ضا الله تعاىل ،وكذلك من
منطلق( :من مل ي�شكر املخلوق مل
ي�شكر اخلالق).
وبعد انتهاء �سماحة ال�شيخ
��ي �سماحة ال�شيخ
من كلمته  ،دُعِ َ

ح�سني والأ�ستاذ حممد �شم�سان
(ن����ائ����ب ال���رئ���ي�������س يف ال������دورة
ال��ث��ان��ي��ة) واحل����اج ع��ل��ي اخلزنة
حفظه الله -والذي يُع ُّد من �أعمدة
العمل الإ�سالمي يف القرية ومن
�أ�صحاب اليد املباركة يف والدة
ه���ذا ال��ع��م��ل الإ����س�ل�ام���ي امل��ب��ارك
(هيئة الو�سيلة ) منذ عقدين من
الزمن � -إىل من�صة احلفل لتكرمي
ال���ك���وادر ال��ع��ام��ل��ة يف ج ٍ���و مل�ؤه
الفرحة وال�سرور على هذا اللقاء
اجلميل ال��ذي جمع �إخ��وة العمل
الواحد .

بادر بالت�سجيل..

السحب على مسابقة شهر رمضان
�أجريت قرعة امل�سابقة التي �أقامها هيئة الو�سيلة اجلائزة ال�سابعة  :نعيمة ح�سن عبدالله
يف �شهر رم�ضان املبارك ،وذلك يف جامع اليتيم.
اجلائزة الثامنة :علي عبا�س امل�ؤذن.
�سماهيج يف ليلة ال�سبت 2009-10-2م.
اجلائزة التا�سعة :زينب عبدعلي.
و�أ�سفرت القرعة عن فوز التالية �أ�سمائهم:
اجلائزة العا�شرة  :فاطمة ح�سني �أحمد.
اجلائزة احلادية ع�شر :فاطمة ح�سني علي.
اجلائزة الأوىل :علي جعفر �أحمد .
اجلائزة الثانية ع�شر :فاطمة �إبراهيم يو�سف.
اجلائزة الثانية  :علي نبيل خليل.
اجلائزة الثالثة ع�شر :مناهل مهدي ح�سني.
اجلائزة الثالثة :خديجة جمعة حممد.
اجلائزة الرابعة ع�شر :مع�صومة �سلمان.
اجلائزة الرابعة :حممد عبدعلي.
اجلائزة اخلام�سة ع�شر :والء ح�سني �أحمد.
اجلائزة اخلام�سة :تعوب حممد ح�سن.
اجلائزة ال�ساد�سة ع�شر :ح�سن عبا�س علي.
اجلائزة ال�ساد�سة  :ح�سني علي اليتيم.

للعقيقة اجلماعية
التي �ستقام خالل �أيام عيد الغدير الأغر

�صالح �شم�س 36669976
عبدالله املقابي 36052062
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تحت شعار :ف ْليكن صيفك هادف ًَا..

حزمة من البرامج واألنشطة في صيفية الوسيلة 2009
ب���د�أت هيئ���ة الو�سيلة دورته���ا ال�صيفي���ة لهذا
الع���ام بحزمة م���ن الربامج والأن�شط���ة والفعاليات
املوجهة لكل الفئات العمرية
التعليمية والرتفيهية ّ
ً
بانتظ���ام ح���وايل  158طالب���ا من خمتل���ف الأعمار
موزع�ي�ن عل���ى  4مراك���ز تعليمي���ة وه���ي اجلام���ع
وم�سجد الإمام زين العابدين(ع) باحلياك وم�سجد
مق���ام احل�س���ن(ع) وم�سج���د ال�سي���دة زين���ب(ع) و
م�سج���د ال�شيخ عي�سى ،وقد د�شن���ت اللجنة دورتها
لهذا العام بتاريخ .2009/6/7
وكان���ت حزمة الربام���ج الديني���ة و الثقافية و
الرتفيهية التي �أطلقتها اللجنة هي :برنامج التعليم
الدين���ي م���ن ال�ص���ف الأول الإبتدائ���ي �إىل ال�ص���ف
الأول الإع���دادي ودورة التكلي���ف ال�شرع���ي 2009
التي ت�ستهدف طالب ال�صف الثاين الإعدادي ،وقد
موجهة خلريجي دورة
مت ا�ستح���داث دورة خا�صة ّ
التكلي���ف ال�شرعي لطالب ال�ص���ف الثالث الإعدادي
والأول الثان���وي (دورة الثقاف���ة الإ�سالمي���ة)،
بالإ�ضافة �إىل دورة خا�صة للكبار (فقهية ـ تاريخية
ـ���ـ �أخالقية ـ���ـ عقائدية ) من ال�صف الث���اين الثانوي
�إىل امل�ست���وى اجلامع���ي يحا�ض���ر فيه���ا جمموع���ة
م���ن الأ�سات���ذة و العلماء  ،حيث لبّ���ت هذه الربامج
وال���دورات الديني���ة كاف���ة الفئ���ات ال�سني���ة لأبن���اء

القري���ة� .أما الربنام���ج الرتفيهي ال���ذي �أعده فريق
مك ّل���ف بذلك ،فقد �إحتوى عل���ى الكثري من الأن�شطة
والفعالي���ات املتنوع���ة واملفي���دة والرتفيهية ،فكان
هن���اك عر����ض للأف�ل�ام الكارتوني���ة وامل�سابق���ات
امل�س ّلي���ة والرح�ل�ات الهادف���ة �إىل احلدائ���ق وب���رك
ال�سباحة واملزارات وكرة القدم.
و يذك���ر �أن دورة التكلي���ف ال�شرعي هي �إحدى

الربامج الت���ي توليها اللجنة اهتمام��� ًا خا�ص ًا لأنها
ت�ستهدف مرحلة مهمة جد ًا من حياة االن�سان امل�سلم
ترتت���ب عليها جملة من الأمور و امل�سائل الفقهية و
العقائدي���ة و الأخالقي���ة و الثقافي���ة و ينخ���رط يف
ه���ذا الربنامج طالب ال�صف الث���اين الإعدادي  .قد
ب���د�أت اللجنة بتخريج �أفواجها منذ  2004كما �أنها
�أعدت منهج��� ًا خا�ص ًا يغط���ي �أهم م�سائ���ل التكليف

ال�شرع���ي� .أما دورة الثقافة الإ�سالمية فهي برنامج
متم���م ل���دورة التكلي���ف ي�سته���دف خريج���ي ه���ذه
الدورة �أي ط�ل�اب ال�صف الثالث الإعدادي و الأول
الثانوي و تهدف �إىل زيادة الوعي ببع�ض امل�سائل
و املو�ضوعات يف خمتلف الثقافة الدينية ب�صورة
تف�صيلي���ة عما تعلمه الطال���ب يف دورة التكليف ،و
جاري �إخراج كتاب و منهج لهذه الدورة.
بالن�سب���ة للربنام���ج الرتفيهي ،فق���د مت تكوين
فريق معني لتنظيم و �إدارة هذا الربنامج يف الدورة
ال�صيفي���ة ،فكان���ت الفعالي���ات الرتفيهي���ة متنوع���ة
ب�ي�ن ثقافي���ة و ريا�ضية و رح�ل�ات ب���رك �سباحة و
�سينم���ا .كم���ا قام بتنظي���م م�سابقة ثقافي���ة ترفيهية
هادفة (م�سابقة املجتب���ى) لأبناء القرية خالل �شهر
رم�ضان املبارك خللق روح املناف�سة و التحدي بني
الف���رق امل�شاركة وحتقيق الفائدة العلمية من خالل
تنوع جماالت الأ�سئلة و املهارات ،و قد القت �إقبا ًال
من جانب طلبة الدورة ال�صيفية للم�شاركة فيها.
ويف ق���د قام���ت هيئة الو�سيلة م�ؤخ���ر ًا بتكرمي
طلبة الدورة ال�صيفية ،بح�ضور �أولياء الأمور.
ويذكر �أن التعليم الديني قد ا�ستمر خالل �شهر
رم�ض���ان املبارك بواقع � 3أيام يف الأ�سبوع بد ًال من
� 5أيام يف املراكز التعليمية املختلفة.

الو�سيلة تهنئ �أ .عبدالزهراء بو�سنيدة
تقدم الو�سيلة �أجمل باقات التهنئة
و ال�سرور ل�ل�أخ �أ.ع��ب��دال��زه��راء ح�سن
مبنا�سبة ح�صوله على �شهادة اخلطابة
من مركز التوعية التعليمي فرع جمعية
التوعية الإ�سالمية..،
كرمت جمعية التوعية الإ�سالمية
اثنني م��ن خريجها م��ن ق�سم اخلطباء
احل�����س��ي��ن��ي��ة ،وه���م���ا اخل��ط��ي��ب�ين امل�لا
عبدالزهراء بو�سنيدة واملال عبدالزهراء
امل��ب�����ش��ر ،وذل���ك �ضمن ب��رن��ام��ج املركز
التعليمي �إث���ر اجتيازها االختبارات
العملية واملالحظة امليدانية ،و�أكد رئي�س
مركز التوعية التعليمي �سماحة ال�شيخ
علي املتغوي حر�ص واهتمام التوعية
بطلبتها يف خمتلف التخ�ص�صات ال
�سيما يف اخلطابة احل�سينية بق�سميه
الرجايل والن�سوي،و�أو�ضح املتغوي �أن
التخريج ي�أتي متدرج ًا ووفق ًا للمعايري
املعتمدة من قبل عدد من املتخ�ص�صني
امل���ع���ت���م���دي���ن ل������دى م����رك����ز ال��ت��وع��ي��ة

التعليمي،بالإ�ضافة �إىل مع من يتوا�صل
معهم املركز من علماء وخطباء متميزين.
وك�����ش��ف امل��ت��غ��وي ع��ن �أ���س��ل��وب جديد
ومناهج م�ستحدثة يعتمدها املركز يف
دورته اجلديدة للخطابة احل�سينية،كما
يعد ب��اجل��دي��د على م�ستوى ال���دورات
ال��ق�����ص�يرة وال�������دورات املتخ�ص�صة.

وكان مركز التوعية التعليمي قد طرح
م�ؤخر ًا دبلوم الطباطبائي لعلوم القر�آن
ولقي �إقبا ًال متميز ًا يف فرعيه الرجايل
وال��ن�����س��ائ��ي،وي�����س��ت��ع��د امل��رك��ز للمزيد
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وال���ور����ش التعليمية
وال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ت�ستهدف خمتلف
الفئات وال�شرائح العمرية.

العدد التاسع  -السنة الثالثة
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في مولد االمام الحجة (عج) الوسيلة تقدم باقة من البرامج المنوعة
�أقام���ت هيئ���ة الو�سيل���ة باق���ة م���ن الربام���ج
املنوع���ة مبنا�سب���ة مول���د االم���ام امله���دي (ع���ج)
حي���ث �شارك���ت الو�سيلة النا����س الفرحة يف ليلة
املول���د بنا�صف���ة الو�سيل���ة الت���ي �أقيم���ت بجوار
امل����أمت الكب�ي�ر و�س���ط بهج���ة وح�ض���ور كبري من
الكب���اروال�صغ���ار.
ويف نف�س الليلة قام���ت الو�سيلة ب�إحياء ليلة

الن�صف والت���ي تعترب �أعظم ليلة بعد ليلة القدر،
و�أقي���م االحي���اء يف اجلامع بح�ض���ور جمع كبري
من امل�ؤمنني و�أ�ستغ���رق االحياء حوايل ال�ساعة
مب�شارك���ةجمموع���ةم���نق���راءالقري���ة.
ويف الليل���ة التالي���ة �شارك���ت الو�سيل���ة امل�أمت
الع���ايل يف االحتف���ال ال�سنوي امل�ش�ت�رك والذي
�أقيم يف امل�أمت العايل بفق���رات منوعة من الكلمة

وال�شعر واالن�شودة واجلل���وات كما مت ال�سحب
عل���ى �أرق���ام اجلمهور يف نهاي���ة االحتفال و�سط
البهج���ة وال�س���رور م���ن احل�ض���ور ال���ذي �إكت���ظ
امل����أمت ب���ه ،وال نن�سى ان ننوه ب���ان امل�أمت قد قام
بتكرمي ال�سيد جواد الهويدي ك�أحد ال�شخ�صيات
البارزة يف القرية والتي خدمت القري���ة لعقود.
ويف الليل���ة الثالث���ة للمول���د �أقام���ت الو�سيلة

وبن���ات الزه���راء (ع) م�ضي���ف احلج���ة ال�سنوي
م���ع مهرجان ترفيه���ي لالطفال ،ومتي���ز امل�ضيف
واملهرج���ان بح�ض���ور وا�س���ع وكب�ي�ر م���ن جميع
�شرائ���حابن���اءالقري���ة.
وعمت الفرحة القرية ملدة ثالث ليايل م�صداقاً
لق���ول�أه���لالبي���ت(ع)يفرح���ونلفرحن���ا..
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بمشاركة واسعة من القرية وخارجها ...

مهرجان وليد الكعبة الشعري الـ  13يقام في سماهيج الكبير
نظمّت م�ؤ�س�سات القرية(هيئة الو�سيلة/
ن������ادي ����س���م���اه���ي���ج����/ص���ن���دوق �سماهيج)
املهرجان ال�شعري املميز ال��ذي يت�ألق �سن ًة
بعد �أخ��رى وال��ذي يقام مبنا�سبة مولد �أمري
امل�����ؤم����ن��ي�ن(ع) وذل���ك
ليلة الثالثاء املوافق
2 0 0 9 -7 -6م
يف م���أمت �سماهيج
ال��ك��ب�ير بح�ضور نخبة
م���ن ���ش��ع��راء البحرين
وال�������س���ع���ودي���ة ،وك����ان
�ضيف ال�شرف لهذا العام �سماحة ال��ع�لام��ة
ال�شيخ حممد �صنقور.
وب���د�أت ف��ق��رات املهرجان ب��واح��ة �شعرية
لل�شاعر ال�شيخ عبد الهادي املخو�ضر وتاله
ال�شيخ ح�سني ال�����ص��ائ��م ث��م الأ���س��ت��اذ را�شد

اجل�����ش��ي م��ن منطقة (ال��ق��ط��ي��ف) واخ ُتتمت
الواحات ال�شعرية بواحة �سماهيجية للأ�ستاذ
ال�شاعر ح�سني ال�سماهيجي .
وك�����ان�����ت
�آخ��������������ر
فقر ا ت
ا حلفل
ك���ل���م���ة
ه������ادف������ة
ت��ف ّ
�����ض��ل بها
���س��م��اح��ة ال�����ش��ي��خ حممد
����ص���ن���ق���ور ع��ل��ى احل�����ض��ور ،ت��ك��ل�� ّم فيها عن
ر�سالة
�أهمية ال�شعر يف اال�سالم وما ميثل ُّه من
ٍ
�سامية لإي�صال الف�ضيلة للأمة .و بعد الكلمة
ّ
تف�ضل احل�ضور بتناول وجبة ع�شاء على
�شرف احلاج عبدالعزيز احلايكي .

 مهرجان وليد الكعبة ال�شعري ويف الإطار �صورة ال�شيخ �صنقور

فرقة األمراء تشارك

في حفل تكريم التعليم الديني في منطقة سيهات
�شاركت فرقة الأمراء الإن�شادية يف حفل تكرمي لطلبة التعليم الديني يف منطقة �سيهات  -ال�سعودية
وذلك يف تاريخ  13من �أغ�سط�س  ، 2009وقد �أقيم احلفل يف منتجع الواحة اخل�ضراء.
ولفرقة الأمراء العديد من امل�شاركات الإن�شادية يف الإحتفاالت املقامة �سوا ًء يف البحرين �أو يف
خراجها �إحيا ًء لذكرى مواليد �أهل البيت(ع)  ،كما �أنها حققت العديد من املراكز املتقدمة يف امل�سابقات
الإن�شادية ،وقد قامت م�ؤخر ًا بالإعالن عن �إ�صدارها الأول "تاه الكالم".

هيئة الوسيلة وصندوق سماهيج

يقيمان مشروعهما السنوي الثاني “إفطار صائم”
�أقامت هيئة الو�سيلة و�صندوق �سماهيج اخلريي م�شروع "�إفطار �صائم" للعام الثاين على التوايل،
حيث بد�أ احل�ضور بالتوافد بعد �صالة اجلماعة ب�إمامة ال�شيخ �أحمد الفرج يف جامع �سماهيج ،وذلك يف
ليلة الثالثاء املوافق 2009 /9/7م يف م�أمت �سماهيج الكبري ،وذلك �إحيا ًء ل�سنة الر�سول الأكرم(�ص)،
حيث قال�" :أيها النا�س من ّ
فطر منكم �صائم ًا م�ؤمن ًا يف هذا ال�شهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة
ملا م�ضى من ذنوبه ".
ً
والالفت يف هذا العام عن العام ال�سابق هواحل�ضورا الكبري الذي فاق ح�ضور العام الفائت ،وقد
�أثنى احل�ضور على هذه الفعالية وطالبوا ب�إ�ستمرارها ملا لها من دور �إجتماعي كبري من خالل جمعها
�أبناء القرية على مائدة واحدة ،وما لها من دور يف �إحياء �سنة الر�سول الأكرم (�ص) ،وقد �أعتمدت
اللجنة املنظمة للفطور �أ�سلوب "البوفيه املفتوح".

 جانب من م�شاركة فرقة الأمراء يف �سيهات

الو�سيلة
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مسجد الحياك يحتضن إحتفال مولد أإلمام المجتبى (ع)
مبنا�سبة ذكرى مولد الإمام احل�سن
املجتبى (ع) �سبط الر�سول الكرمي
(�ص)� ،أقامت هيئة الو�سيلة �إحتفا ًال
بهذه املنا�سبة العطرة يف م�سجد الإمام
زين العابدين (ع) بفريق احلياك.
بد�أ احلفل بتالوة عطرة للقارئ
النا�شئ ح�سني عي�سى احلايكي ،تاله
كلمة لل�شيخ حممد علي اخلامت ،تكلم
فيها عن الآخرة و�أجواء ذلك اليوم
العظيم وع ّرج بعد ذلك على املفردة
القر�آنية التي كثري ًا ما ت�ستخدم يف
القر�آن الكرمي وهي مفردة " وما �أدراك"
 ،وقال �أنها ال ت�ستخدم �إال يف الو�صف
الأخروي ويف تبيان �أجواء اليوم
الآخر ،ولكنها ا�ستخدمت يف �سورة
القدر يف و�صف ليلة القدر .وقال �أن
املالئكة تتن ّزل يف تلك الليلة العظيمة
على قلب �صاحب الع�صر والزمان (عج)

كما كانت تتن ّزل على قلوب الأئمة (ع).
ومن ثم ختم حديثه ب�ضرورة توثيق
عُرى الرتابط مع �صاحب الزمان (عج)
كي نحظى بدعائه و�أن ن�سعى لر�ضاه
(ع).
ومن ثم كانت الفقرة الثالثة وهي

عبارة عن فقرة ال�شعر وكان �ضيفها
الأ�ستاذ ح�سني طاهر من قرية الدير،
نرث فيها �أحا�سي�سه الوالئية يف مدح
الإمام احل�سن املجتبى (ع).
وكان ختام احلفل مع التوا�شيح
واجللوات وكانت ب�صوت الرادود
احل�سيني حممد جا�سم العرادي،
والذي �أ�ضفى على �أجواء احلفل رونق ًا
خا�ص ًا من الأن�س وال�سرور فوق ما
كان ي�شحن �أجواء الإحياء من بهجة
و�سعادة ،وبعد ختام فقرة اجللوات
والتي كانت ب�صوت الأخ حممد
العرادي تناول احل�ضور �سحور ًا
والذي كان على �شرف فريق احلياك.
واجلدير بالذكر �أن هيئة الو�سيلة
تقيم �إحتفا ًال �سنوي ًا يف م�سجد الإمام
زين العابدين (ع) باحلياك يف مولد
الإمام احل�سن (ع)

حول ظروف رؤية هالل شهر رمضان

الوسيلة تستضيف الدكتور وهيب الناصر
�ضمن برامج ملتقى هيئة الو�سيلة
الثقايف �إ�ست�ضافت قرية �سماهيج
رئي�س اجلمعية الفلكية البحرينية
الدكتور وهيب النا�صر يف �أم�سية فلكية
حول ظروف ر�ؤية هالل �شهر رم�ضان
املبارك يف م�أمت �سماهيج الكبري،حيث
مت عر�ض املو�ضوع ومناق�شته من
زاوية علمية بحتة.

وقد القت املحا�ضرة تفاع ًال مميز ًا
من اجلمهور ،وذلك يف فقرة مميزة
مت من خاللها عر�ض �صور �سابقة
ل�سماء اململكة يف ليايل الإ�ستهالل التي
غالب ًا ما تكون مغربة وغري م�ستقرة �إذ
ت�صعب فيها الر�ؤية ،مت فيها �إختبار
اجلمهور ومدى قدرتهم على حتديد
ومتييز الهالل.

بتنظيم “سماهيج ملتيميديا”  ..وبمساهمة من هيئة الوسيلة

“الفندل” يحصل على المركز األول بمسابقة سماهيج الثقافية “ما؟؟”

حقق فريق الفندل املركز الأول يف م�سابقة �سماهيج
الثقافية "ما؟؟" وذلك بعد تغلبه على مناف�سيه فريق جمعية
الإم��ام ال�صادق وفريق ال�شهيد به�شتي يف ختام م�سابقة
�سماهيج الثقافية "ما؟" و التي �شهدت تناف�سا بني  36فريق
بواقع  108م�شارك من خمتلف ال�شرائح مبحافظة املحرق.
وكانت جمريات امل�سابقة النهائية حافلة حيث �شهدت
تواجد مكثف من قبل اجلماهري التي جاءت لت�شجع فرقها
املتناف�سة للو�صول �إىل املركز الأول ،وبعد عدة جوالت قادها
امل�ق��دم امل�ب��دع الأ��س�ت��اذ علي ح�سن م�سعود  -متكن فريق
الفندل م��ن االن�ف��راد والت�صدر للمركز الأول بعد حتقيقه
خم�س نقاط �أول�ي��ة ،واقت�صرت املناف�سة بني فريق جمعية
الإمام ال�صادق و فريق ال�شهيد به�شتي والذين تناف�سا على
املركزين الثاين و الثالث.
واح�ت��دم��ت املناف�سة ب�ين الفريقني ال���ص��ادق و به�شتي
لتنتهي بالتعادل بواقع �أربع نقاط لكل منهما ،وهنا جاء دور
�س�ؤال ال�سرعة لك�سر التعادل وحتديد الفائزين باملركز الثاين
والثالث ،وبعد طرح �س�ؤال ال�سرعة متكن فريق ال�صادق من
الإجابة ال�صحيحة ب�سرعة فاقت غرميه به�شتي لتعلن اللجنة
املنظمة ب�صحة الإجابة وتتويج الفندل بطل امل�سابقة بينما حل
ال�صادق يف املركز الثاين و به�شتي ثالث ًا.
وعرب اال�ستاذ حممد معتوق من فريق الفندل عن بالغ
�سعادته بتحقيق ه��ذا الإجن��از م�شري ًا �إىل غ��زارة امل�ستوى
الثقايف والعلمي الذي يحقق الفائدة للجميع �سواء للم�شاركني
�أو اجلمهور .وقدم خال�ص �شكره اىل اللجنة املنظمة على هذا
املجهود اجلبار.
ويف كلمة لرئي�س اللجنة املنظمة حممد عبدالله قال فيها
"�إن هذه امل�سابقة التي �شملت امل�شاركة الفاعلة واحل�ضور

الكبري متثل دليال وا�ضحا على جن��اح م�سابقة �سماهيج
الثقافية الرم�ضانية يف ن�سختها الثانية ،وهذا الأم��ر ي�ضع
على عاتق اللجنة حمال �آخر ب�ضرورة التطوير والتقدم عام
بعد عام نحو الأف�ضل".
و�أو�ضح عبدالله ،كانت امل�سابقات ممتعة للجميع وجنحنا
يف خلق �أجواء التوا�صل بني ال�شباب من خمتلف املناطق يف
حمافظة املحرق معززين بذلك روح الرتابط بني هذه الفئات
يف املنطقة وه��ذا ك��ان �أح��د الأه ��داف ال�ضمنية التي �سعت
�إليها اللجنة املنظمة عندما و�ضعت ا�سرتاتيجيتها الأولية
للم�سابقة ومت حتقيق ه��ذا الهدف حيث اجلميع يف مكان
واحد يتعارفون ويتناق�شون ويتحاورون.
وقدم عبدالله �شكره �إىل �إدارة نادي �سماهيج الثقايف

والريا�ضي التي احت�ضنت امل�سابقة وقدمت كافة �سبل الدعم
والرعاية الال حمدودة ،وال�شكر مو�صول �إىل الع�ضو البلدي
حممد ح�سن عبا�س على دعمه للم�سابقة وجميع امل�ؤ�س�سات
التي مل تتوان عن تقدمي خدماتها للجنة.
فيما بني �صادق احمد رئي�س جلنة الإع�لام والعالقات
العامة ب�أن م�سابقة �سماهيج الثقافية "ما؟" كانت عبارة عن
فكرة ظهرت عندما ع ّم اجلمود على الربامج الثقافية والنوعية
خالل �شهر رم�ضان الكرمي يف حمافظة املحرق.
وب�ين �أحمد ب ��أن التحديات كانت كبرية ولكنها بحجم
امل�سئولية التي قرر ه�ؤالء ال�شباب حملها على عاتقهم وهم
فع ًال �أهل لهذه امل�سئولية .فاالجتماعات املتتالية لر�سم الفكرة
امل�ج��ردة على ال��ورق كانت �أول خطوة ملمو�سة يف طريق

الو�صول �إىل الهدف .تبلورت الفكرة ..وفع ًال ر�سم الهيكل
العام لطريقة امل�سابقة.
هذا وقد �أ�شاد ع�ضو جمل�س بلدي املحرق حممد ح�سن
عبا�س بهذه امل�سابقة والتنظيم الرائع م�ؤكدا على �ضرورة
�إق��ام��ة م�ث��ل ه ��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة و�� �ض ��رورة تقدمي
الدعم لها ،ومن جهته بني رئي�س ن��ادي �سماهيج املهند�س
عبداحل�سن جعفر احلايكي اجلهود التي قام بها ال�شباب يف
تقدمي امل�سابقة بطرق حديثة ومتطورة �ساهمت يف �إجتذاب
�شريحة ك�ب�يرة م��ن ال�شباب املثقف ،ورك��ز احلايكي على
�أهمية وجود �أطر التعاون بني اجلهات وامل�ؤ�س�سات الفاعلة
يف املنطقة.
و�أ��ش��ار منري ال��وردي ع�ضو اللجنة الإع�لام�ي��ة �إىل �أن
التغيري ك��ان ه��دف اللجنة املنظمة مما ح��دا بها �إىل تطوير
طريقة امل�سابقة م��ن عر�ض الأ�سئلة والتقنية امل�ستخدمة،
فهناك �أ�سئلة الفيديو و�شا�شات العر�ض واحلا�سوب الآيل
و�ضرورة ا�ستخدام التكنولوجيا الرقمية وهذا ي�شكل حتدٍ
�آخر.
و�أردف الوردي ،حتققت الفكرة وك�سر التحدي وكانت
الغلبة لل�شباب ،ف�أقيمت امل�سابقة يف ن�سختها الأوىل يف �شهر
رم�ضان املن�صرم لتحقق نقلة نوعية يف الطريقة والإعداد
والعر�ض ،ويف هذا العام كان التطوير يف كافة النواحي
الفنية والتقنية والإع��داد والتنظيم الذي القى اال�ستح�سان
وحاز على الإعجاب حتى �صفق اجلميع له بحرارة.
واختتم ال��وردي حديثه بتقدمي �شكره لهيئة الو�سيلة
على م�شاركتها يف التنظيم مما �شكل دعما �آخ��ر للجهود
املبذولة يف م�ؤ�س�سات القطاع الأهلي وحمفز ًا �آخر ملوا�صلة
امل�شوار.
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تحت رعاية األستاذ محمد عباس  ..وبحضور مدير مدرسة سماهيج

“مصانع الدير” بط ًال لدورة سماهيج الكشفي الرمضانية الرابعة

 خا�ص – مركز �سماهيج الك�شفي
ت� � ّ�وج ف��ري��ق م���ص��ان��ع ال ��دي ��ر بط ًال
لنهائي دورة مركز �سماهيج الك�شفي
الرم�ضانية الرابعة 2009م للنا�شئني
التي يرعاها ع�ضو جمل�س بلدي املحرق
حممد ح�سن عبا�س والتي تقام بالتعاون
مع نادي الدير ونادي �سماهيج وبرعاية
�إعالمية من موقع �سماهيج ملتيميديا.
وقد ح�ضر اخلتام على �صالة �سماهيج
ال��ري��ا� �ض �ي��ة م��دي��ر م��در� �س��ة �سماهيج
ع �ل��ي � �س��امل م �ب��ارك وامل ��دي ��ر امل�ساعد
ع��ادل عبدالرحمن ورئي�س ن��ادي الدير
ال�سيد عبا�س املا�ضي ورئي�س اللجنة
االجتماعية بنادي �سماهيج ال�سيد عبا�س
املعلم وعدد كبري من القيادات الك�شفية
واجلمهور الريا�ضي يف املنطقة.
�إذ جمع ل�ق��اء امل �ب��اراة النهائية بني
م�صانع الدير وفريق و�سطي �سماهيج
بعد ت�أهلهما على كل من ال�شم�س وامللكي
يف دور ن �� �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي بالركالت

الرتجيحية .ك��ان��ت امل �ب��اراة ع�ب��ارة عن
�سجال من الأهداف املتبادلة بني الطرفني
�أ�سفرت عن رباعية ل�صالح امل�صنع مقابل
ث�لاث��ة �أه ��داف للو�سطي�سجل للم�صنع
�سيد ه ��ادي ع �ل��وي (ه��ات��ري��ك) وهدف
لأح�م��د جليل ،و�أح ��رز للو�سطي هدف
لكل م��ن عي�سى �أح�م��د الدخيل و�أحمد
�سلمان وح�سن عبدال�شهيد� .أدار اللقاء
احلكم املبدع عبا�س بوهاين.
ب �ع��ده��ا مت ت �ك��رمي ال ��رع ��اة وبع�ض

ال �ق��ادة امل�ت�م�ي��زي��ن يف ع �ط��اءات �ه��م على
م�ستوى الو�سط الك�شفي ،فيما جاءت
ف �ق��رة اجل ��وائ ��ز ال �ف��ردي��ة ال �ت��ي وزع��ت
كالتايل :قا�سم العي�س (�أف�ضل العب)،
جهاد حممد الدخيل (�أف�ضل حار�س)،
� �س �ي��ده��ادي ع �ل��وي (ه � ��داف ال � ��دورة)
وال�ف��ري��ق امل�ث��ايل م��ن ن�صيب (امللكي).
ه��ذا ووزع��ت امليداليات الف�ضية لفريق
الو�سطي وامل�ي��دال�ي��ات الذهبية وك�أ�س
البطولة لفريق م�صانع الدير.

في مسابقة “نون والقلم”

سماهيج يكتسح المراكز األولى
اكت�سحت قرية �سماهيج ممثلة بهيئة الو�سيلة
املراكز الأوىل ولل�سنة الثانية على التوايل يف
م�سابقة "نون والقلم" ،والتي تقيمها جمعية التوعية
الإ�سالمية لل�سنة الرابعة ،حيث حققت �سماهيج 5
من املراكز الأوىل حققها كل من  :حممد عبدالأمري
مريزا ،ح�سن عبدالله يتيم ،علي عبدالنبي حبيب،
حممد عبدالأمري �شم�س ،علي عقيل.
وقد جتاوز عدد امل�سجلني للم�سابقة يف هذا

العام  700مت�سابق ومت�سابقة وقد ق�سم امل�شاركني
�إىل خم�سة مراحل :االبتدائي – احللقة الأوىل،
واالبتدائي – احللقة الثانية ،واالعدادي ،والثانوي،
وما بعد الثانوي.
وجديد هذا العام هو �إ�ضافة فئة تخت�ص مبرحلة
ما بعد الثانوي لت�شمل امل�سابقة كل فئات املجتمع
كبار ًا و�صغار ًا رجا ًال ون�ساءً.

تكريم عائلة الشهيدين

سماهيج تؤبن شهدائها
 ت�صوير�-شبكة �سماهيج الثقافية
اقي ��م يف ي ��وم اخلمي� ��س ليل ��ة اجلمع ��ة املواف ��ق
2009/8/20م يف مت ��ام ال�ساع ��ة التا�سع ��ة حف ��ل،
ت�أب�ي�ن ال�شهيدي ��ن ال�سعيدي ��ن ال�شهي ��د عل ��ي يو�سف
احلبيب وال�شهيد ال�شيخ عي�سى ال�سماهيجي ،حيث
ب ��د�أ احلفل بتالوة للقر�آن الك ��رمي للقارئ عبدالقادر
دروي� ��ش  ،وكان عري ��ف احلف ��ل اال�ست ��اذ جعف ��ر
بو�صفوان ،وت�ل�اه كلمة ل�سماحه لل�شيخ عبداجلليل
املق ��داد حفظة الله ورعاه ،وبعد ذلك ق�صيدة لل�شاعر
اال�ستاذ ح�سني ال�سماهيج ��ي ،وبعدها القى �سماحه
اال�ست ��اذ ح�س ��ن امل�شيم ��ع كلمت ��ة والتي حت ��دث فيها
ع ��ن ترا� ��ص ال�صف ��وف وموا�صل ��ة طري ��ق ال�شهداء،

وبعدها القى عبدالزه ��راء اخ ال�شهيد ال�شيخ عي�سى
ال�سماهيج ��ي كلم ��ة وحتدث فيها عن �س�ي�رة ال�شهيد
والظروف التي عانتها العائلة ومازالت تعانيها جراء
فق ��ده ،وال�صعوبات التي واجه ��ت العائلة يف البحث
ع ��ن ابنه ��ا يف الع ��راق ،خ�صو�ص� � ًا و�أن ال�شهي ��د مل
يح�ضى بق�ب�ر له يزار كما باقي باقي �شهداء الوطن،
واخ�ي�را كان هناك فلم ق�صري عن حياة ال�شهيد علي
يو�سف احلبيب يتحدث عن �سريته وظروف �إعتقاله
ومعانات ��ه م ��ع املر� ��ض واال�ست�شه ��اد ،ويف النهاي ��ة
قام ��ت هيئ ��ة الو�سيل ��ة واجلمعي ��ة احل�سيني ��ة بتكرمي
عائلت ��ي ال�شهيدي ��ن م ��ن قبل �سماح ��ة ال�شي ��خ �أحمد
فرج

“ آللئ المحرق” تلتقي بوزير الدولة منصور بن رجب

�إلتقى وفد ميثل (جلنة لآلئ املحرق) م�شروع الزواج اجلماعي امل�شرتك ل�صناديق املحرق
اخلريية (�صندوق الدير اخلريي�،صندوق �سماهيج اخلريي �،صندوق عراد اخلريي و�صندوق
املحرق للعمل اخلريي) بوزير الدولة الأ�ستاذ من�صور بن رجب حيث �إ�ستعر�ض الوفد مع معايل
الوزير �أن�شطة اللجنة منذ ت�أ�سي�سها العام املا�ضي والتي كان الزواج اجلماعي امل�شرتك الأول
ملناطق عمل ال�صناديق باكورة منجزاتها وت�أمل اللجنة �إقامة الزواج اجلماعي امل�شرتك الثاين
هذا العام الرابع من �شهر دي�سمرب 2009م .
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إنفلونزا الخنازير
 ما هو �إنفلونزا الخنازير؟
�إنفلون���زا الخنازي���ر مر�ض تنف�سي
حاد و�شديد الإع���داء ي�صيب الخنازير
وي�س ّبب���ه واحد �أو �أكث���ر من فيرو�سات
�إنفلون���زا الخنازي���ر م���ن النم���ط .A
ويت�س���م هذا المر�ض ،ع���ادة ،بمعدالت
مرا�ضة عالية ومعدالت �إماتة منخف�ضة
( .)%4-%1وينت�شر الفيرو�س الم�سبّب
للمر�ض بين الخنازير عن طريق الرذاذ
والمخالط���ة المبا�شرة وغير المبا�شرة
والخنازي���ر الحاملة للمر����ض العديمة
ُ�سجل وقوع فا�شيات من
الأعرا�ض .وي ّ
ه���ذا المر�ض بين الخنازي���ر على مدار
ال�سنة ،م���ع ارتفاع ن�سب���ة حدوثها في
مو�سمي الخريف وال�شتاء في المناطق
المعتدل���ة المن���اخ .وتمي���ل كثي���ر م���ن
البل���دان �إلى تطعيم �أ�س���راب الخنازير
�ضد هذا المر�ض ب�شكل روتيني.
وتنتم���ي فيرو�س���ات �إنفلون���زا
الخنازي���ر ،ف���ي معظ���م الأحي���ان� ،إلى
النمط الفرع���ي  ،H1N1ولكنّ هناك
�أنماط��� ًا فيرو�سي���ة فرعية ت���دور �أي�ض ًا
بي���ن الخنازير (مثل الأنم���اط الفرعية
 H1N2و  H3N1و .)H3N2
ويمك���ن �أن يُ�ص���اب الخنازي���ر كذل���ك
بفيرو�س���ات �إنفلون���زا الطي���ور
وفيرو�س���ات الإنفلون���زا الب�شري���ة
المو�سمي���ة وفيرو�س���ات �إنفلون���زا
الخنازي���ر .وكان البع����ض يعتق���د � ّأن
الب�ش���ر ه���م الذي���ن ت�سبّبوا � ً
أ�ص�ل�ا في
�إدخ���ال النم���ط الفيرو�س���ي H3N2
بي���ن الخنازي���ر .ويمك���ن �أن يُ�ص���اب
الخنازير ،ف���ي بع�ض الأحي���ان ،ب�أكثر
م���ن فيرو�س ف���ي �آن واحد ،ممّ���ا يم ّكن
جينات تل���ك الفيرو�سات من االختالط
ببع�ضه���ا البع����ض .ويمك���ن �أن ي����ؤدي
ذل���ك االختالط �إلى ن�ش���وء فيرو�س من
فيرو�س���ات الإنفلون���زا يحت���وي عل���ى
جين���ات م���ن م�ص���ادر مختلف���ة ويُطلق
علي���ه ا�س���م الفيرو����س "المتف���ارز".
وعلى الرغم من � ّأن فيرو�سات �إنفلونزا
الخنازير تم ّثل ،عادة� ،أنواع ًا فيرو�سية
مميّ���زة ال ت�صي���ب �إ ّال الخنازي���ر ،ف�إ ّنها
تتم ّكن� ،أحيان��� ًا ،من اختراق الحواجز
القائمة بين الأنواع و�إ�صابة الب�شر.
 كيف تحدث الإ�صابة ؟

ت�صي���ب فيرو�س���ات �أنفلون���زا
الخنازي���ر الب�شر حين يح���دث ات�صال
بين النا�س وخنازير م�صابة ،وتحدث
العدوى �أي�ضا حين تنتقل �أ�شياء ملوثة
من النا�س �إلى الخنازير.
ويمك���ن �أن ت�ص���اب الخنازي���ر
ب�أنفلون���زا الب�شر �أو �أنفلونزا الطيور،
وعندم���ا ت�صي���ب فيرو�س���ات �أنفلونزا
م���ن �أن���واع مختلف���ة الخنازي���ر يمك���ن
�أن تختل���ط داخ���ل الخنزي���ر وتظه���ر
فيرو�سات خليطة جديدة.
وع���ن �أ�سب���اب الإ�صاب���ة بالمر�ض،
فق���د �أعلنت منظمة ال�صحة العالمية �أن
الأ�سب���اب الرئي�سي���ة لإ�صاب���ة الإن�سان
بالع���دوى تكمن في االختالط المبا�شر
بين الخنازي���ر ،الأدوات الملوثة التي
ت�ستخدم بين الخنازير الم�صابة وغير
الم�صاب���ة ،و�أ�ش���ارت �إل���ى �أن القطعان
الت���ي ت���م تح�صينه���ا �ض���د �أنفلون���زا
الخنازير قلي ًال م���ا ت�صاب بالمر�ض �أو
يظهر عليها عالمات المر�ض.
كم���ا ج���اء ف���ي تقري���ر ل���وزارة
ال�صح���ة الم�صري���ة� ،أن���ه لي����س هن���اك
ً
دلي�ل�ا النتقال المر�ض ع���ن طريق لحم
الخنزير المطهي ،وكذلك منتجات لحم
الخنازي���ر ،وتك���ون اللح���وم �آمنة عند
و�صولها بدرجة 71درجة مئوية خالل
الطهى وذلك لقتل الفيرو�س.
ويمك���ن �أن تنق���ل الخنازي���ر
الفيرو�سات المحورة م���رة �أخرى �إلى
الب�ش���ر ويمك���ن �أن تنق���ل م���ن �شخ�ص
لآخ���ر ،ويعتقد �أن االنتق���ال بين الب�شر
يح���دث بنف����س طريق���ة الأنفلون���زا
المو�سمية عن طريق مالم�سة �شيء ما
به فيرو�سات �أنفلونزا ،ثم لم�س الفم �أو
الأنف ومن خالل ال�سعال والعط�س.
� أعرا�ض المر�ض
وتبدو �أعرا����ض �إنفلونزا الخنزير
في الب�شر مماثل���ة لأعرا�ض الأنفلونزا
المو�سمية من ارتفاع مفاجئ في درجة
الح���رارة و�سعال و�ألم ف���ي الع�ضالت،
و�إجهاد �شديد ويب���دو �أن هذه ال�ساللة
الجدي���دة ت�سب���ب مزي���دا م���ن الإ�سهال
والقيء �أكثر من الإنفلونزا العادية.
وتوج���د لقاح���ات متوف���رة تعط���ى
للخنازي���ر لتمن���ع �أنفلون���زا الخنزير،
لكنه ال يوجد لقاح يحمى الب�شر منها.
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 كي��ف تحمي نف�سك من
المر�ض؟
 غ�س���ل الأي���دي بالم���اءوال�صاب���ون عدة م���رات في
الي���وم خا�صة بع���د التعامل
مع الحيوانات.
 تجن���ب االقت���راب م���نالم�ص���اب
ال�شخ����ص
بالمر�ض.
 �ضرورة تغطية الأنف والفمبمناديل ورق عند ال�سعال.
 �أهمي���ة ا�ستخ���دام كمام���ات عل���ىالأنف والفم لمنع انت�شار الفيرو�س.
 تجنب لم�س العين �أو الأنف في حالةتلوث اليدين منعا النت�شار الجراثيم.
 �إذا كن���ت تعان���ى �أن���ت �أو �أح���د �أفراد�أ�سرت���ك م���ن �أعرا����ض ت�شب���ه �أعرا�ض
الأنفلونزا �أبلغ الطبي���ب المعالج ب�أنك
مخال���ط لخنازي���ر ،فقد تك���ون مري�ضة
بالأنفلونزا.
 يج���ب ت�شخي����ص الإ�صاب���ة �سريع��� ًاب�أخذ عينة من الأنف �أو الحلق لتحديد
م���ا �إذا كنت م�صاب��� ًا بفيرو�س �أنفلونزا
الخنازير.
 م��ا ه��ي �آث��ار ه��ذا المر���ض عل��ى
�صحة الب�شر؟
لقد تم الإب�ل�اغ ،من حين لآخر ،عن
وق���وع فا�شي���ات وح���االت متفرق���ة من
العدوى الب�شرية ب�إنفلونزا الخنازير.
وتت�س���اوق الأعرا����ض ال�سريري���ة لهذا
المر�ض ،عادة ،مع �أعرا�ض الإنفلونزا
المو�سمي���ة ،غي���ر � ّأن نط���اق ال�سم���ات
ال�سريري���ة المُبل���غ عنه���ا يت���راوح بين
ع���دوى عديم���ة الأعرا����ض والته���اب
رئوي وخيم ي�ؤدي �إلى الوفاة.
وق���د ت���م ،ب�سب���ب ت�شاب���ه ال�سمات
ال�سريرية النمطية لإنفلونزا الخنازير
الت���ي ت�صي���ب الب�ش���ر م���ع الإنفلون���زا
المو�سمي���ة وغيرها من �أنواع العدوى
الحادة التي ت�صي���ب ال�سبيل التنف�سي
العل���وي ،الك�ش���ف عن معظ���م الحاالت
بمح����ض ال�صدف���ة بف�ض���ل �أن�شط���ة
تر�ص���د الإنفلون���زا المو�سمي���ة .وم���ن
المحتم���ل � ّأن الح���االت المعتدل���ة �أو
العديم���ة الأعرا�ض ق���د فلتت من عملية

التر�صد ولم يُك�شف عنها؛ وعليه
ف���� ّإن الحجم الحقيقي لهذا المر�ض بين
الب�شر ال يزال مجهو ًال.
 م��ا هي الأدوي��ة المتوافرة لعالج
هذا المر�ض؟
تمتلك بع�ض البلدان �أدوية م�ضادة
للفيرو�س���ات لمكافح���ة الإنفلون���زا
المو�سمي���ة وتل���ك الأدوي���ة ق���ادرة
عل���ى توق���ي ذل���ك المر����ض وعالج���ه
بفعالي���ة .وتنق�س���م تل���ك الأدوي���ة �إل���ى
فئتي���ن اثنتي���ن هم���ا )1 :الأدمانت���ان
(الأمانتادي���ن والريمانتادي���ن)2 ،
مث ّبط���ات نوراميني���داز الإنفلون���زا
(الأو�سيلتاميفير والزاناميفير).
والجدي���ر بالذك���ر � ّأن معظم حاالت
�إنفلون���زا الخنازي���ر الت���ي �أُبل���غ عنه���ا
�سابق��� ًا ُ�شفيت تمام ًا م���ن المر�ض دون
�أيّ���ة رعاية طبي���ة ودون �أدوية م�ضادة
للفيرو�سات.
وتطوّ ر بع�ض فيرو�سات الإنفلونزا
مقاوم���ة �إزاء الأدوي���ة الم�ض���ادة
للفيرو�س���ات ،ممّ���ا يح��� ّد م���ن نجاع���ة
التوقية الكيميائية والعالج .وقد تبيّن
� ّأن فيرو�س���ات �إنفلونزا الخنازير التي
ت���م عزلها م���ن الح���االت الب�شرية التي
وقعت في الواليات المتحدة الأمريكية
ح�سا�سي���ة حي���ال
م�ؤخ���ر ًا �أب���دت ّ
الأو�سيلتاميفي���ر والزاناميفير ولك ّنها
�أظه���رت مقاوم���ة تج���اه الأمانتادي���ن
والريمانتادين.
وهن���اك م���ا يكف���ي م���ن المعلومات
لإ�صدار تو�صية ب�ش�أن ا�ستعمال الأدوية
الم�ضادة للفيرو�سات في توقي وعالج

الع���دوى بفيرو�س �إنفلونزا الخنازير.
وال ب ّد للأطباء اتخاذ القرارات في هذا
ال�ش����أن ا�ستناد ًا �إل���ى التقييم ال�سريري
والوبائ���ي وال���وزن بي���ن الأ�ض���رار
والمنافع المرتبطة بخدمات التوقية/
الع�ل�اج الت���ي تق���دم للمري����ض .وفيما
يخ�ص فا�شي���ة �إنفلونزا الخنازير التي
تنت�ش���ر حالي ًا ف���ي الوالي���ات المتحدة
الأمريكية والمك�سيك تو�صي ال�سلطات
الوطني���ة والمحلي���ة با�ستخ���دام
الأو�سيلتاميفي���ر والزاناميفي���ر لعالج
وتوق���ي المر����ض باال�ستن���اد �إل���ى
خ�صائ����ص الح�سا�سي���ة الت���ي يبديه���ا
الفيرو�س.
 كي��ف يمكنن��ي حماي��ة نف�سي من
اكت�س��اب �إنفلون��زا الخنازي��ر م��ن
�أنا�س م�صابين بالعدوى؟
� ّإن ح���االت �إنفلونزا الخنازير التي
ُ�سجل���ت في الما�ضي بي���ن الب�شر كانت
معتدل���ة عموم��� ًا ،ولكن م���ن المعروف
� ّأن تل���ك الع���دوى ت�س ّبب���ت ف���ي وق���وع
مر����ض وخيم مث���ل االلته���اب الرئوي.
غير � ّأن ال�سم���ات ال�سريرية التي تطبع
الفا�شي���ات الت���ي ظهرت ف���ي الواليات
المتحدة الأمريكية والمك�سيك مختلفة
عن م���ا ُ�سجل من قبل .ول���م يظهر على
�أيّ���ة حال���ة م���ن الح���االت الم�ؤ ّك���دة في
الوالي���ات المتح���دة ال�ش���كل المر�ضي
الوخي���م وق���د ُ�شف���ي الم�صاب���ون م���ن
المر����ض دون �أيّ���ة رعاي���ة طبي���ة� .أمّ���ا
في المك�سي���ك ف� ّإن التقاري���ر ت�شير �إلى
� ّأن بع����ض المر�ض���ى �أُ�صيب���وا بال�شكل
المر�ضي الوخيم.
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ذكريات

معمل ال َ َ
كالمعامل !!!
 بقلم� -أ .عبداهلل حبيب الفرج
للما�ض ��ي عربودرو� ��س ق ��ل م ��ن ي�ستفيد منه ��ا  ..وللما�ض ��ي حكاي ��ات وروايات وق�ص� ��ص و�أماكن
و�شخو� ��ص � ..شغل ��ت معا�صريها و�أثرت فيهم و�أثرته ��م وت�أثرت بهم ..وكم مر علينا من هذه احلكايات
والأماك ��ن والع�ب�ر ..وللأماكن كم ��ا للأ�شخا�ص الدور الكب�ي�ر يف ذاكرة الأجي ��ال املتالحقة �سكنة هذه
البقع ��ة العزي ��زة من �أر� ��ض جزيرة �سماهيج �سابق�آ ( �إنظر كتاب �سماهي ��ج واملحرق درا�سة يف الت�سمية
للكات ��ب ب�شار احل ��ادي 2006 -م ) وقرية �سماهيج حالي�آ..هذه الأماكن �إ�ستطاعت �أن ت�صوغ وت�شكل
�شخ�صيات مرتاديها بل حتدد م�ستقبلهم الإجتماعي والوظيفي ومزاجهم النف�سي و�إجتاهاتهم املختلفة
يف هذه احلياة.
ومن الأماكن ذات الأثر الكبري يف نف�سي هو ( معمل املرحوم احلاج جعفر احلايكي) و�أق�صد معمل
الطاب ��وق الق ��دمي ال ��ذي �صار من معامل �سماهيج امل�شه ��ورة ب�شقه ال�شمايل الذي يج ��اور الآن بيت الأخ
مو�سى جعفر احلايكي  ..واجلنوبي الذي �أ�صبح الآن م�سور�آ ويجاور موقع نادي �سماهيج من اجلهة
ال�شمالية..هذا املكان ..وقد ي�ستغرب البع�ض ويقول ثم ماذا بعد ؟ � ..ألي�س هو معمل ل�صناعة الطابوق
وكف ��ى !!..ولكن ��ي �أقول ال ..ما �أق�صده لي�س �صناعة الطابوق بل ال ��ذي �أق�صده هو �صناعة الإن�سان !!!
نعم �صناعة الإن�سان .واملكان هو معمل طابوق والزمان بداية ال�سبيعنات من القرن املن�صرم.
م ��ن ه ��ذا امل ��كان بال ��ذات  -و�أماكن �أخ ��رى �سنتكلم عنه ��ا الحق�آ ويف مق ��االت �أخ ��رى  -الذي ميلك
خ�صو�صي ��ة يف نف�سي حيث تكونت قاعدة �صداقات ��ي ومعاريف ..وب�إخت�صار كنت واحد�آ من جمموعة
لي�ست بالقليلة �..أ�شخا�ص من مرتادي هذا املعمل وخ�صو�ص�آ جهته اجلنوبية حيث كان هناك من�صوب�آ
ما ي�شبه الكابينة �أو ال�صندقة �إن �صح التعبري بها كر�سي طويل م�صنوع من �أخ�شاب عذراء غري مطلية
تلفحه ��ا ال�شم� ��س �صيف�آ ويعانقه ��ا املطر والغب ��ار �شتا ًء..وب�إخت�صار كان مكان�آ بدائي� ��آ ب�سيط�آ لكنه كان
يف نف�س ��ي وذاكرت ��ي ق�صر�آ عامر�آ يع ��ج وي�ضج بكل ماهو م�ؤن�س ومفيد !! ..كن ��ا نخطط فيه للرحالت
وامل�شاوي ��ر وكن ��ا نتب ��ادل فيه �أخبار الديرة وال �أبالغ �إن قلت �أن هذا امل ��كان كان مدر�سة وديوان�آ لتبادل
الآراء على �إختالف �أنواعها وكل ما يهم وي�شغل بال مرتاديه وحمبيه.
و�أ�سمي ��ه مدر�س ��ة لأن معظ ��م م ��ا يدور في ��ه كان من ال�ش� ��أن الثق ��ايف والتعليمي و�أحيان� ��آ ال�سيا�سي
والإجتماع ��ي ..لق ��د تعلمنا الكث�ي�ر ممن �سبقونا يف العل ��م واملعرفة..كنا ن�ستم ��ع لأحاديثهم ونقا�شاتهم
ومطارحاته ��م الفكري ��ة وجدالهم الذي كان ي�ستمر لأ�سابيع ..و�أذكر على �سبيل املثال ال احل�صر�أ�سماء
الأ�صدق ��اء والأخوة ال ��ذي متكنني الذاكرة الآن من ذكرهم وليعذرين من �سقط �إ�سمه من الذكر �سهو�آ
�أو ن�سيان� ��آ ..وه ��م على التوايل الأخ وال�صديق مو�سى جعفر احلايك ��ي وهو �صاحب املكان والذي كان
يف منته ��ى الك ��رم معنا..حي ��ث كان ي ��زود مرتادي املجل�س بامل ��اء وال�شاي جمان�آ و�أحيان� ��آ كيك العقيلي
جمان� ��آ و�أحيان� ��آ ب�سع ��ر زهيد جد�آ ..ومنه ��م �أي�ض�آ الأخ حمم ��د جعفر احلايكي املتخ�ص� ��ص يف �صناعة
الكي ��ك العقيل ��ي اللذيذ والأخوة  :علي م�سعود وعي�سى الع ��رادي وداوود العرادي �سابق�آ وفوالذ حالي�آ
..وعي�س ��ى علي الف ��رج وطه حبيب الفرج وخليل �إبراهيم مهدي وطاهر علي عي�سى و�أحمد عي�سى علي
وعبدالنب ��ي �إبراهي ��م عي�سى وحم�س ��ن حميد ونا�صر حبي ��ب احلبيب..ه�ؤالء الأخوة ه ��م �أعمدة جمل�س
املعمل.
كان ه ��ذا املعم ��ل �أو املجل� ��س �أو الديوان �أو املدر�سة �..سمه ما �شئ ��ت ..كان املكان الأثري للإجتماع
يف كل ع�صر� ..صيف�آ و�شتا ًء  ..ويبقى حتى �أذان املغرب حيث تذهب املجموعة لل�صالة يف �أحد م�ساجد
الديرة وكان هذا املكان مقر�آ �أو نادٍ �أو خيمة من�صوبة ..و�سمه �أي�ض�آ ما �شئت ..لكنه مل ي�سئ �إ�ستعماله
ب� ��أي ح ��ال من الأح ��وال ومل يكن يوم�آ من الأيام جمل�س لهو وال ت�ضيي ��ع وقت كما يح�صل يف جمال�س
ال�شب ��اب الي ��وم ..وما كان �إال مقر�آ للأحادي ��ث الأدبية والثقافية واملطارح ��ات ال�شعرية وخ�صو�ص�آ بني
الأخ ��وة عل ��ي م�سع ��ود ومو�س ��ى احلايكي وعي�س ��ى الفرج ..كذل ��ك تداول م ��ا كتبته ال�صحاف ��ة اليومية
واملج�ل�ات الثقافية كمجل ��ة الهالل امل�صرية وجملة العربي الكويتية ..الت ��ي تعرفت عليها من ذلك املكان
املدر�س ��ة ..وم ��ن تاريخ ��ه �أي م ��ن �سن ��ة  1973ميالدي ��ة  ..حر�صت عل ��ى �إقتناء جملة العرب ��ي كل �شهر
حت ��ى الآن  .ولق ��د �أث ��ر هذا الديوان املدر�سة يف ميويل التعليمية ونوعي ��ة قراءاتي وولعي بقراءة الكتب
واملجالت اجلادة.
و�أرج ��و �أن �أمتك ��ن م ��ن نب�ش هذا املو�ضوع مرة �أخ ��رى بتو�سع و�أ�ستطراد �ضم ��ن م�شروع كتابي
اجلديد ( �صفحات م�شرقة من ما�ضي �سماهيج)
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سماهيج زمان
 بقلم -علي حممد حم�سن
�أخريا اكتمل (( �سماهيج زمان ))
وطرح للبيع وهو عباره عن قر�ص
مدمج ( �سيدي ) يحتوي على ما
يقارب االلفني �صوره عن �سماهيج
واه��ل��ه��ا اي���ام زم���ان ح��ي��ث حاولنا
ق��در االم��ك��ان و���ض��ع ���ص��ور جلميع
االماكن التي ازيلت او اندثرت يف
الفرته املا�ضيه وبعد جهد م�ضني
مت اكتمال العمل ولله احلمد بف�ضل
جهود الكل وجميع من �شارك معنا
بال�صور او باجلهد وخ�صو�صا االخ
حممد ر�ضا ال��ن��واخ��ذه وال���ذي قام
ب���أخ��راج العمل فنيا وكذلك ح�سن
العود وال��ذي �ساهم بجمع الكثري
من ال�صور وهناك الكثري الكثري من
اهل القرية الطيبني والذين مدونا
بال�صور والت�شجيع والذي لوالهم
ملا اب�صر النور ((�سماهيج زمان))
فلهم منا ج��زي��ل ال�شكر ،وق���دم مت
طرح ال�سيدي للبيع وب�سعر دينار
ون�صف وخ�ص�صت ارباحه لالعمال

اخلرييه يف القريه.
وبعد امل��ول��ود االول ل�سماهيج
زم����ان وه����و ���س��ي��ك��ون ب��اك��ورة
ل�سل�سله ت��ه��ت��م بالرتاث
ال�����س��م��اه��ي��ج��ي ب�شكل
���ص��ور و �شخو�ص
وام�����اك�����ن ب����د�أن����ا
ال��������ع��������م��������ل يف
اال���ص��دار الثاين
وه���و ع��ب��اره عن
ت���ك���م���ل���ة للعمل
االول (�سماهيج
زم��ان) ولكن �سيكون
حم�����ص��ورا يف االف����راح
واالح��زان حيث �ستكون هناك
فقرة موجزه عن حياة كل متويف
يف ال��ق��ري��ه ح�صلنا ع��ل��ى �صوره
ل��ه باال�ضافه اىل �صور لالعرا�س
والزفات بوجه اخل�صو�ص هذا ان
مل جت��د يف االم���ور ام��ور وي�صبح
العمل يحوى �صور اخرى.
فمن رغب يف تخليد ذكرى عزيز
عليه مثل اب او اخ او جد متوفى

ع��ل��ي��ه ت��زوي��دن��ا ب�����ص��ور للمرحوم
ون��ب��ذه ب�سيطه ع��ن حياته ونحن
������س�����ن�����ق�����وم

بو �ضعها
يف ال��ع��م��ل القادم
كما اننا نرحب ب���أي �صوره قدميه
كانت ام حديثه مع العلم ب�أن ال�صور
اال�صليه ي�سرتجعها �صاحبها بعد
ن�سخها يف نف�س اليوم
ختاما املنا كبري يف م�ساعدتنا
الن ال��ع��م��ل منكم وال��ي��ك��م و�شكرا
للجميع.
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زوايــــــــا
 بقلم-جعفريتيم

توثيق تاريخ القرية

من �أر�شيف �سماهيج زمان

دالية مهدي
 بقلم -جعفر �سلمان
ه ��ي اح ��دى امل ��زارع املهج ��ورة
الواقع ��ة عل ��ى �ساح ��ل �سماهي ��ج وه ��ي
اول ما ُج ��رف يف �سبيل تهيئة االر�ض
لبع� ��ض البي ��وت قبي ��ل الب ��دء يف دف ��ن
البح ��ر  ,ول�س ��ت اعرف حقيق ��ة ان كان
الو�ص ��ف ب� �ـ ( املهج ��ورة ) الئ ��ق ام ال ,
فه ��ي كان ��ت مهج ��ورة م ��ن ناحي ��ة عدم
االهتم ��ام به ��ا ولكنه ��ا كان ��ت عام ��رة
بالنا� ��س يومي ��ا خ�صو�ص ��ا وانها كانت
املعرب الوحيد لل�سيارات من فريق احلياك اىل الفريق ال�شرقي .
ك ��م كان ��ت جميلة تلك املجموعة من النخي ��ل خ�صو�صا عند ت�سلق احداها
واكت�ش ��اف املنظ ��ر من االعل ��ى الذي كان عب ��ارة ما ي�شبه االر�ضي ��ة امل�سطحة
الت ��ي تكون ��ت بفعل الطبيعة بفعل ت�شابك �سع ��ف النخيل مما كان يتيح امل�شي
بكل حرية ( وانا واثق ان القليل فقط ح�ضى باال�ستمتاع بهكذا م�شهد ) .

يف النه ��ار كان ��ت نقط ��ة جتمع للبح ��ارة  ,حي ��ث فناجني ال�ش ��اي والقهوة
ممتزج ��ة باحادي ��ث وق�ص� ��ص تتك ��رر نف�سه ��ا هي هي ع ��دة م ��رات يف اليوم
الواح ��د وح ��وارات ونقا�ش ��ات �ساخن ��ة تق ��وم يومي ��ا بنف�س حججه ��ا ونف�س
ا�شخا�صه ��ا ب ��ل ونف�س نتائجها  ,بينم ��ا يف الليل تتح ��ول اىل مرتع لل�شقاوة
منار� ��س في ��ه �شقاوتن ��ا الت ��ي رمبا كان ��ت بعيدة قلي�ل�ا عن ال�ب�راءة  ,حيث كنا
نت�سل ��ق النخي ��ل ونبدء بهز ال�سع ��ف بعنف ما ان نرى اح ��د يقرتب  ,وتكتمل
متعة ال�شقاوة عندما ناتي يف اليوم التايل لن�ستمتع مبا يقال عن الليلة الفائتة
 ,فهذا يق�سم انه ر�آى (دعيدع) و�آخر يحاججه ان الذي كان يهز ال�سعف هو
جن ��ي م ��ن الن ��وع العادي ال من نوع ال� �ـ ( دعيدع ) و�آخر يق ��ول انه ر�آى عني
اجلني وكانت حمراء لريد عليه �صاحبة ان االعني كانت �صفراء وهكذا ليبدء
ج ��دل �آخ ��ر بني البحارة  ,جدل ير�س ��م على حميانا ابت�سامة مل تكن حتمل اي
نوع من براءة .
جملي ��ة ه ��ي تل ��ك الذكريات الت ��ي احملها لدالي ��ة مهدي  ,واجم ��ل من تلك
الذكري ��ات ه ��و م ��ا مثلته تل ��ك النخيل يل عندم ��ا كربت قلي�ل�ا  ,فهي جمموعة
نخي ��ل قاوم ��ت و�صم ��دت يف وجه البح ��ر ال ��ذي يغ�شاها عدة اي ��ام يف ال�سنه
لتغ ��دو برك ��ة م ��ن ماء مالح لتتح ��داه وتخرج رطبا هو احلى م ��ا ذاق ل�ساين ,
فه ��ي ت�آخ ��ت يف عقلي مع قبور العبيد ال�صالح وال زالت تت�آخى مع كل من ال
يزال يحمل حتديا ومقاومة و�شيئا ي�سريا من ممانعة يف هذه القرية.

�أوائل
ه ��و احل ��اج ح�س ��ن ب ��ن عل ��ي ب ��ن ح�س�ي�ن
امل�ؤذن ,تويف وال ��ده فتكفل عائلته ال�صغرية
املكون ��ة م ��ن والدت ��ه و �أخت ��ه م ��رمي على رغم
�صغر �سن ��ه ,وارتبطت �س�ي�رة حياته بالبحر
فكان يف زمن الغو�ص �أحد �أمهر الغوا�صني،
ويف غريه من الأوقات كان ي�صطاد ال�سمك,
و ل ��ه ق�صة م�ؤرخة م ��ع منر �أو كما تعرف يف
القري ��ة بق�صته مع الأ�سد حي ��ث اختب�أ النمر
الف ��ار من مط ��ار البحرين ال ��دويل يف قارب
احل ��اج ح�س ��ن والق�ص ��ة مدون ��ة يف كت ��اب
�سماهيج يف التاريخ .

�أهنئ نف�سي و�أهنئ �إدارة هيئة الو�سيلة و�أع�ضائها وجميع
�أهايل القرية ب�صدور اجلزء الأول (البلدة امل�أهولة) من �سل�سة
�سماهيج الرتاثية� ,شاكر ًا كل من تعاون معنا يف �إ�صداره ون�شره
وتوزيعه خ�صو�ص ًا هيئة الو�سيلة لتبنيها هذا امل�شروع� ,إذ �أننا
نعترب هذا امل�شروع التوثيقي من جانب مرحلي يف غايته هو مكمل
للكتاب الوحيد با�سم القرية (�سماهيج يف التاريخ) والذي عمل
على كتابته جمموعة من �شباب القرية وعلى ر�أ�سهم املرحوم
�سلمان داوود والأ�ستاذ �إبراهيم الفوالذ وتبناه نادي �سماهيج ,
وكم �أفرحنا وجود �أ�شخا�ص يف قريتنا العزيزة �سماهيج مبختلف
تخ�ص�صاتهم العلمية واملهنية �أن يكون لديهم هذا احل�س وهم
منذ زمن يقومون بعملية توثيق تاريخ وتراث القرية وكتابة
ذكرياتهم وجل�ساتهم ورحالتهم �أيام ال�صبا ,هذه احلالة من
التوثيق والت�أريخ ملا�ضي وتراث القرية حالة �صحية ومطلوبة
ونحتاج للمزيد من التوثيق والتدوين ملا لهذه املنطقة من �أرخبيل
البحرين قدمي ًا �أهمية كربى وتاريخ عريق البد من التنقيب
والبحث يف �سرب �أغواره وتدوينه مبا يليق ويتنا�سب بتاريخها
الأ�صيل وبعطائها منذ القدم.
حالي ًا ي�سعى خادمكم يف العمل على كتابة اجلزء الثاين من
ال�سل�سة حتت عنوان (املعامل ال�ساحلية) وهي دعوة نوجهها من
هذه الزاوية للمهتمني بتاريخ وتراث القرية للتعاون معنا يف
تقدمي �أي مادة علمية وتاريخية تتعلق بالبحر و�سواحل القرية
من معلومة و�صور وخرائط وم�صادر.
zawaya74@gmail.com

الحاج حسن بن علي المؤذن
و برغم عدم معرفته للقراءة والكتابة �إال �أنه
كان الأبرع يف علم طوالع النجوم (احل�سبه)
يف القري ��ة و كان البح ��ارة واملهتمني بالبحر
يلج� ��ؤون �إلي ��ه للت�أك ��د م ��ن ح�ساباته ��م ملا لها
من الإرتباط بحال ��ة الطق�س و �صيد ال�سمك,
و ُع ��رف عن ��ه كذلك قرب ��ه من علم ��اء الدين و
تعلق ��ه ال�شديد بامل�آمت احل�سينية وب�أهل البيت
عليهم ال�سالم حيث ت�شرف بزيارة النواحي
املقد�س ��ة باحلج ��از و �سوري ��ا والع ��راق و
�إيران.
ُعرف بقوته اجل�سدية حيث كان من القالئل

ت�ؤخ ��ذ م ��ن ق ��اع البح ��ر و ت�ستخ ��دم يف بناء
البي ��وت قدمي ًا .و بالرغم م ��ن قوته اجل�سدية
�إال �أن ��ه كان يعرف ب�أخالقه الفا�ضله وبهدوئه
حتى فيم ��ا يتعلق بحقوق ��ه كان مييل للتفاهم
ال ��ودي عو�ض ًا عن العنف يف مطالباته  ,كما
�أن ��ه كان ُيعن ��ى ب�صلة الرحم حت ��ى مع عجزه
وك�ب�ر �سن ��ه ال ��ذي ناهز املائ ��ة ع ��ام ( على ما
يق ��ال ) فه ��و مل يك ��ن فقط ي�ص ��ل �أرحامه يف
�سماهي ��ج بل �شوهد كث�ي�ر ًا وهو يتوجه نحو
املعروف�ي�ن القادري ��ن عل ��ى حم ��ل (الفرو�ش) قرية الدير املجاورة لزيارة �أقاربه.
الأحج ��ار الكب�ي�رة وه ��ي حج ��ار ٌة م�سطح ��ة له م ��ن الأوالد ثالثة ( علي� ,أحمد ,حممد)

ومن البنات (فاطمة  ,كاظمية) من زواجه الأول
من خديج ��ة بنت علي �شقيق ��ة املرحوم احلاج
نا�ص ��ر بن علي قاريء احلدي ��ث املعروف ,وله
الكث�ي�ر م ��ن الأحف ��اد يف �سماهيج وع ��راد ,و
تزوج بعدها باملرحومة ال�سيدة �شريفة العلوي
القارئة احل�سينية املعروفة.
انتق ��ل احل ��اج ح�س ��ن بن عل ��ي امل� ��ؤذن اىل
رحم ��ة الل ��ه تع ��اىل يف ي ��وم اخلمي� ��س بتاريخ
1989/10/26م امل�ص ��ادف  25جم ��ادى
الأوىل 1410ه� �ـ ودف ��ن يف مق�ب�رة قري ��ة
�سماهيج .
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أوجه دعوة لكوادر القرية للمسارعة في اال
� أجرى احلوار � -أ .ناجي جمعه

يعد ال�صندوق اخلريي مظهرا من مظاهر التكافل االجتماعي  ،وال ميكن لهذه امل�ؤ�س�سة من
حتقيق �أهدافها دون انخراط �شباب القرية الفاعلني  ،وحر�صا منا على توعية النا�س ب�أهمية هذه
امل�ؤ�س�سة يف �إعانة الأ�سر الفقرية �أداء لواجبها  ،ورغبة يف زيادة �إنتاجيتها  ،وحت�سني �أدائها خدمة
للمجتمع  ،كان لنا هذا اللقاء ال�شيق مع رئي�سها احلاج �أحمد ح�سن علي بو�صفوان .
• متى ب��د�أ الت�أ�سي�س الر�سمي ل�صندوق
�سماهيج اخلريي؟
 بداية الت�أ�سي�س غري الر�سمي كانيف ���س��ن��ة1987م مب��ب��ادرة م��ن نادي
�����س����م����اه����ي����ج �أم������ا
الت�أ�سي�س الفعلي
فقد بد�أ عندما ذهب
ج���م���ع م����ن �أب����ن����اء
القرية �إىل املحكمة
يف ���س��ن��ة 1989م
ومت مب���وج���ب���ه���ا
�إ��������ش�������ه�������ار ه������ذه
امل�ؤ�س�سة ر�سميا،
و�أول رئي�س �شغل
هذا املن�صب ب�صفة ر�سمية هو احلاج
علي ب��ن �أح��م��د احلايكي حتى نهاية
العام 2003م ومنذ العام 2004م حتى
الآن نحن ن�شغل هذا املن�صب .

 يف حقيقة الأمر بحمد الله وتوفيقهب���د�أت عالقتي بالعمل اخل�ي�ري قبل
ت���أ���س��ي�����س ال�����ص��ن��دوق  ،و�أول مهمة
�أوك���ل���ت يل ب��ع��د ان�����ض��م��ام��ي ل���ه هي
�شغل وظيفة الأمني
امل�������ايل مل�����دة �أرب�����ع
�سنوات ثم �أ�صبحت
ع�ضوا ع��ادي��ا قرابة
ال�����س��ت ���س��ن��وات ثم
����ش���غ���ل���ت م��ن�����ص��ب
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س من
1998م حتى نهاية
2003م ثم �أ�صبحت
رئ��ي�����س��ا لل�صندوق
من 2004م وال زلت حتى الآن رئي�سا
ملجل�س الأم���ن���اء  ،وال ي��ف��وت��ن��ي هنا
تو�ضيح �أم����را ه���ام وه���و �أن قانون
وزارة العمل لل�صناديق اخلريية كان
ي��ح�����ص��ر ال�تر���ش��ح
ملجل�س الإدارة يف
الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني
وال ي�سمح للرت�شح
م��ن خ�لال اجلمعية
ال������ع������م������وم������ي������ة،
فامل�ؤ�س�سنيينتخبوا
رئ����ي���������س����ا ب��ي��ن��ه��م
ومفهوم الت�أ�سي�س
هنا هو �أخ��ذ ر�سالة
م��واف��ق��ة م��ن وزارة
العمل لأ�شخا�ص مزكيني م��ن �إدارة

�أب�رشكم هناك
عمل د�ؤوب
ال�ستقطاب
دماء جديدة

• م��ن ي��دي��ر �أم � ��وال ال ��ورث ��ة ال �ت��ي قمتم
بامل�ساهمة بها يف بناء امل�شاريع اخلريية؟
 يف احلقيقة ال يوجد عندنا �أموالنديرها مل�شاريع اخل�ير بقدر م��ا هي
جمموعة و�صايا من مرحومني قدموها
لنا ال�ستثمار �أم��وال��ه��م يف امل�شاريع
اخلريية .
• منذ متى ب ��د�أت عالقتكم بال�صندوق
حتى �أ�صبحتم رئي�سا ملجل�س الإدارة فيه؟

النادي  ،وبناء عليه متت تزكيتي من
الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني رئي�سا لل�صندوق
� .أما نظام اجلمعيات املدنية اجلديد
فقد ت�شكل حديثا وننوه �إىل �أن �إدارة
ال�صندوق وقبل �أربع �سنوات تقريبا
�أخ��ذت موافقة من وزارة العمل
لإج����راء ان��ت��خ��اب��ات لإدارة
ال�������ص���ن���دوق م���ن خ�لال
اجلمعية العمومية
وف���������ع����ل����ا مت����ت
امل����واف����ق����ة على
ذل���ك  ،وبعدها
م������ب������ا�������ش������رة
مت ت���ك���ل���ي���ف
جم���م���وع���ة من
ال����ك����وادر وهم
الأ�ساتذة �صالح
�شم�س ،وحممد
�����ش����م���������س����ان،
وحم���م���د علي
ن�������ا��������ص�������ر،
واحل���������������اج
عبدعلي فرج
يف �إع��داد قوائم
املر�شحني ا�ستعدادا
لالنتخابات �إال �أن الإق��ب��ال ال�ضعيف
وامل������ح������دود من
�أب����ن����اء ال��ق��ري��ة،
وال��������������ف�������ت������رة
امل���ح���دودة التي
�أع����ط����ي����ت ل���ه���ذه
ال��ع��م��ل��ي��ة حالت
دون �إمت����ام تلك
املحاولة .

الفرد الذي
يدفع �أخما�سه
وزكواته نعتربه
ع�ضوا من حقه
الرت�شح ملجل�س
الإدارة

• هناك ادع��اء بان
الإدارة احلالية

ل�ي����س ع�ن��ده��ا ال��رغ �ب��ة يف ال�ت�غ�ي�ير؟ فكيف

تردون على ذلك؟
 ه��ذا ات��ه��ام غ�ير �صحيح  ،وم��ن هناا�ستغل ه��ذا اللقاء يف توجيه دعوة
ل�شباب وك��وادر القرية للم�سارعة يف
االن�����ض��م��ام ل��ه��ذه امل�ؤ�س�سة اخلريية
خ��دم��ة للمجتمع و�أب�����ش��رك��م بوجود
ح���رك���ة د�ؤوب������ة م���ن ب��ع�����ض �أع�ضاء
ال�صندوق بال�سعي ال�ستقطاب دماء
جديدة تطعم بها الإدارة احلالية ومن
ثم نطمح يف ترتيب انتخابات عمومية

بعد االنتهاء من هذه املهمة ويف حقيقة
الأم��ر نحن نبحث عن ك��وادر ال حتمل
فقط امل�ؤهالت التعليمية العالية بل ال
بد لها �أن تت�صف بالأمانة والنزاهة
وحترز ثقة املجتمع بان تكون �سمعتهم
طيبة حتى ال تتوقف امل�ساهمات املادية
للنا�س ب�سببهم  ،وبالتايل تتوقف هذه
امل�ؤ�س�سة عن العطاء .

• ما هي �أهم امل�شكالت التي واجهتكم منذ
رئا�ستكم ل�صندوق �سماهيج اخلريي؟
 بحمد الله مل تواجهنا �أي��ة م�شكلةوهنا انتهز الفر�صة ل�شكر �إدارة نادي
�سماهيج ال��ذي ت�أ�س�س ال�صندوق يف
كنفه وبدورهم وفروا املقر املالئم لنا
حتى انتقالنا �إىل امل��ق��ر احل���ايل يف
ملحق م�سجد ال�سيدة زينب (ع) وما
قمنا به يف حقيقة الأمر هو تفعيل دور
ال�صندوق يف املجتمع  ،هذا وقد كنت
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النضمام لهذه المؤسسة
وق��ب��ل �أن انتمي �إىل ه��ذه امل�ؤ�س�سة
اخل�يري��ة ا���س��ت��ل��م بع�ض امل��ب��ال��غ من
التجار و�أق���وم بتفريقها على الأ�سر
الفقرية حتى قام بع�ض الإخوة وطلب
منا تفعيل هذه امل�ؤ�س�سة اخلريية.

بتوزيعها على ال�ب�رادات والدكاكني
وم���ؤ���س�����س��ات ال��ق��ري��ة  .وك��ذل��ك الفرد
الذي يدفع �أخما�سه وزكواته وعنده
ثقة بامل�ؤ�س�سة نعتربه ع�ضوا ومن
حقه �أن ير�شح نف�سه ملجل�س الإدارة.

• هل قمتم بتطوير ال�صندوق يف عهد
�إدارتكم؟

• من هو الأم�ين امل��ايل لل�صندوق وهل
يقوم بت�سليمكم تقارير عن امليزانية ؟

 ال��ت��ط��وي��ر �سنة احل��ي��اة  ،وعندمايتالفى الإن�سان الأخطاء �أو يقلل منها
فهذا يف حد ذاته تطوير فكل يوم مير
علينا ن��ح��اول �أن نكت�شف الأخطاء
ونعاجلها بال�شكل امل�لائ��م وه��ذا هو
واقع التطوير ،وحاليا هناك حماوالت
ج��ادة ل�ضخ دم��اء جديدة يف هيكلية
ال�صندوق وهي �إن �شاء الله �ستحدث
التطوير املرجو.

 الأم�ي�ن امل���ايل ه��و احل���اج دروي�ش�أح��م��د �سبت وي��ق��وم بت�سليم �إدارة
ال�صندوق تقارير �شهرية عن �إيرادات
وم�صروفات ال�صندوق وال نن�سى �أن
ن�شيد ب�أمانته و�إخال�صه.

• ما هي �أهم الإجراءات
ل�ت���س�ج�ي��ل ال�ع���ض��وي��ة يف
ال�صندوق اخلريي؟

• هل هناك مدقق ح�سابات معتمد من قبل
ال�صندوق؟

هناك م�رشوع
بناء �شقق
ودكاكني
ومقر دائم
لل�صندوق

الإج�����راءات ب�سيطةوم��ي�����س��رة و�أول���ه���ا �أن
يقوم الفرد الذي يرغب
ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل بكتابة
ر����س���ال���ة �إىل �إدارة
ال�������ص���ن���دوق وت���ق���وم
�إدارة ال�صندوق بناء عليه بالتحقق
م��ن م�صداقيته وق��ب��ول��ه االجتماعي
وم��ن ث��م تزكيته وق��ب��ول ع�ضويته.
بالإ�ضافة �إىل دفع اال�شرتاك ال�شهري
وم��ق��داره اثنا ع�شر دي��ن��ارا �سنويا ،
ويلحق بهم الأع�ضاء ال��ذي اكت�سبوا
ع�ضويتهم من خ�لال ما يقدمونه من
م��ب��ال��غ ت��ت��ج��اوز ال��ث�لاث�ين دي��ن��ارا من
احل�����ص��االت ال��ت��ي ي��ق��وم ال�صندوق

 ن����ع����م ه���ن���اكمدقق متخ�ص�ص
ي��ق��وم بالتدقيق
على احل�سابات
وي���������������س�������ع�������ى
لإدخ��ال الأنظمة
وال�����ب����رام����������ج
احل�����دي�����ث�����ة يف
ع�����م�����ل�����ه وه������و
ال�����س��ي��د ح�سني
ال����غ����ن����ي ال�����ذي
يقوم مبهامه على �أكمل وجه.
• ما هي �أهم اللجان التابعة لل�صندوق وما
هي �أهم اجنازاتها؟

 �أه���م���ه���ا جل��ن��ة ال�������زواج  ،وجلنةامل�شاريع ،وجلنة البحث االجتماعي.
و�أه��م منجزاتها على التوايل فلجنة
ال���زواج قامت بتنظيم �أرب���ع زيجات

جماعية ل�شباب قرية �سماهيج خا�صة
وق��د بلغت كلفتها االجمالية حوايل
 12000د.ب بواقع  3000د.ب لكل
زي��ج��ة ج��م��اع��ي��ة وال�����زواج اخلام�س
ك��ان زواج���ا على م�ستوى املحافظة
بالتن�سيق بني �أربعة �صناديق خريية
ه��ي ( �سماهيج – ال��دي��ر -املحرق-
ع���راد) وق��د ك��ان ناجحا بتوفيق الله
تعاىل وتن�سيق اجلهود .
�أم��ا جلنة البحث االجتماعي فتقوم
ب��دوره��ا املنوط بها ب�إح�صاء الأ�سر
ال����ف����ق��ي�رة والأي������ت������ام
وت��ق�����ص��ي املعلومات
امل��ط��ل��وب��ة للم�ساعدة
وم�����ت�����اب�����ع�����ة �����ص����رف
املعونات من امل�ؤ�س�سة
اخل�ي�ري���ة امل��ل��ك��ي��ة �أو
اجل���م���ع���ي���ات الأخ������رى
ك���ج���م���ع���ي���ة ال�����زه�����راء
او ج��م��ع��ي��ة التوعية
الإ�سالمية.
�أم�����ا جل��ن��ة امل�شاريع
فقد قامت بعدة �أن�شطه �أهمها �إ�صدار
كتيب �أعمال ليلة القدر  ،وطبق اخلري
 ،والرزنامة احلائطية وهي تدر على
ال�صندوق حوايل  1600د.ب �سنويا
� ،إال �أن م�شروع طبق اخل�ير توقف
م�ؤقتا و�أن �شاء الله يعاود ن�شاطه كما
ال�سابق و�أف�ضل.

قدمنا تلك الأ�سماء للم�ؤ�س�سة اخلريية
امل��ل��ك��ي��ة مب���ب���ادرة م��ن��ا حفظا لكرامة
الأ�سر املتعففة .ويف ال�سنة املا�ضية
قام الأيتام بعدة رحالت مب�ساهمة من
�صندوق �سماهيج اخلريي.
• ما هو الدور الذي قمتم به للم�ساهمة يف
بناء وترميم البيوت الآيلة لل�سقوط ؟
 منذ بداية امل�شروع وقفنا مع تلكالأ�سر الفقرية وبذلنا جمهودنا لتتم
املوافقة على
الطلبات التي
ت���ق���دم���وا بها
لإعادة بناء �أو
ترميم البيوت
امل���ت���ه���ال���ك���ة .
وم���������ؤخ��������را
و���ض��م��ن هذا
ال�����س��ع��ي كان
ه����ن����اك ل���ق���اء
خا�ص مبدير
ع��ام بلدية املحرق ال�شيخ خليفة بن
عي�سى �آل خليفة ووع���دن���ا بالنظر
ب��ج��دي��ة يف ه���ذه ال��ط��ل��ب��ات و�إع��ط��اء
الأولوية لها يف هذا امل�شروع.

�سنقوم يف
الأيام القادمة
بن�رش تقرير
مف�صل عن
امليزانية

• ماهي حقيقة امل�ساعدات التي تقدمونها
للأيتام؟
 ن��ق��وم ب��امل�����س��اع��دة امل��ال��ي��ة للأيتاموع��دده��م  38يتيما ب��واق��ع  15د.ب
�شهريا لكل يتيم  ،وذل���ك بالتن�سيق
م��ع جمعية ال��زه��راء لرعاية الأيتام
وجمعية التوعية الإ�سالمية  ،و�أي�ضا

• ما هي �أهم �إيرادات وم�صاريف ال�صندوق
اخلريي يف الن�صف الأول لهذا العام ؟
 �أه���م �إي����رادات ال�صندوق اخلريييف الن�صف الأول من ه��ذا العام هي
اال�شرتاكات والتحويالت البنكية  ،وما
يتح�صل من اجلمع يف اجلامع وامل�آمت
وال�����ص��دق��ات وال��ت�برع��ات والأن�شطة
واحل�������ص���االت وال����دي����ن امل�سرتجع
ب���واق���ع دخ����ل  15243/345د.ب
الإي���رادات �أم��ا امل�صاريف فتلخ�صت

يف امل�ساعدات ال�شهرية والدرا�سية
واملكتبية والقرطا�سية وال�صيانة
والعالج والزواج والقرو�ض احل�سنة
وم�����ص��اري��ف �أخ�����رى م��ت��ف��رق��ة بلغت
 16999 /614د.ب  .ب��واق��ع عجز
 1756.269د.ب  .ون��ن��وه �إىل �أننا
�سنقوم يف الأيام القادمة ومن منطلق
ال�شفافية بن�شر ت��ق��ري��ر مف�صل عن
امليزانية و�ستعلق يف م�ساجد وم�آمت
القرية .
• كيف �ستغطون هذا العجز يف امليزانية؟
 �أوال �سنقوم بكتابة ع��دة ر�سائلت���و����ض���ح ه�����ذا ال���ع���ج���ز و�إر����س���ال���ه���ا
للمح�سنني طلبا لإع��ان��ة ال�صندوق،
ثانيا �سنقوم بابتكار �أي م�شروع �أو
ن�شاط يغطي هذا العجز .
• ختاما  ..هل هناك م�شاريع ا�ستثمارية
قادمة ت�ساند ال�صندوق وتنقله نقلة نوعية ؟
 نعم  .ه��ن��اك م�����ش��روع يف الطريقفقد قام ال�صندوق اخلريي با�ستئجار
الأر�ض الواقعة بني بيت احلاج �شاكر
عبدالنبي �إ�سماعيل وم����أمت ال�سيدة
املوقوفة جلامع �سماهيج ملدة ع�شرين
�سنة بواقع  900د.ب لكل عام ويخطط
ال�����ص��ن��دوق ل��ب��ن��اء ���ش��ق��ق وم��ق��ر دائ��م
لل�صندوق يف ال���دور العلوي وفتح
دكاكني يف الطابق ال�سفلي واقتن�ص
الفر�صة بتوجيه دع���وة للمح�سنني
و�أبناء القرية للم�ساهمة الفعالة يف
هذا امل�شروع لتح�سني الدخل الثابت
ل��ل�����ص��ن��دوق اخل�ي�ري وح��ال��ي��ا �أعطي
مكتب الت�شريق للهند�سة مهمة و�ضع
الت�صاميم الأولية لهذا امل�شروع ومن
ثم �سنقوم بتقدميها للبلدية للت�صديق
عليها وبعدها �سنقوم بجمع الأموال
اخلا�صة بامل�شروع للبدء الفوري فيه.
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بنات الزهراء “تاريخياً”
بدء العمل اال�سالمي يف قرية �سماهيج
يف حم�����رم ل���ع���ام 1403ه��������ـ 1983 -م
وبت�أ�سي�س �أربع من بنات القرية كنّ يد ِّر�سن
يف جمعية التوعية الإ�سالمية ورغنب يف
�إي�صال هذا النفع �إىل �أهايل القرية (زكاة
العلم تعليمه).
بد�أ العمل ب�سيط ًا يف تلك الفرتة حيث
كان مقت�صر ًا على دعاء كميل ويعقبه زيارة
احل�سني "ع" ثم حما�ضرة تربوية.
وك��ان احل�ضور يف �أول جل�سة ال يقل
عن � 15إمر�أة وفتاة ثم ازداد يف اال�سبوع
الثاين حتى نهاية ال�شهر و�صل العدد �إىل
�أكرث من � 65إمر�أة وفتاة.
ومل تكن هناك عراقيل حيث بد�أ العمل
ب�سيط ًا.
ويف نف�س ال�سنة قدمنا طلب �إىل جمعية
التوعية مل�ساعدتنا فطلبنا منهم �إر�سال �إمام
ل�صالة جماعة خا�صة للن�ساء ،وك��ان ذلك
بالتعاون مع �شيخ حمزة الديري واحلاج
�أب��و جابر ،وبالفعل ا�ستجيب لطلبنا يف

احل��ال و�أقيمت �أول �صالة جماعة خا�صة
للن�ساء يف م�أمت ال�شبيبة يف نف�س الأ�سبوع،
وكان الإقبال قوي ًا جد ًا.
يف ���ص��ي��ف 1983م
ب��������د�أت �أول دورة
���ص��ي��ف��ي��ة لتدري�س
املرحلة الإبتدائية
يف العلوم الدينية
(كالعقائد وال�سرية
والتف�سري والفقه)–
يف م������أمت ي��و���س��ف بن
حبيب– ع���دد ال��ط��ال��ب��ات ال
يقل عن  120طالبة مق�سمني على �أربع
جمموعات ،واملناهج �أخذت من الدار�سات
يف جمعية التوعية من بع�ض الأخوات من
منطقة القدم.
�شعرنا ب�ضرورة وق��وف ال�شباب �إىل
جانبنا ف�أخذنا نبحث عن امللج�أ وبالفعل
ف�أول من وقف بجانبنا املرحوم �أبو حممد
�شم�سان ،فكان لنا �أب��� ًا حنون ًا وال نن�سى

 بقلم-زهراء املو�سوي

وقفته وت�شجيعه لنا وكذا ا�ستقبال زوجته
لنا برحابة �صدر.
ه��ذه كانت ال��ب��داي��ة ث��م تطور
العمل مع تقدم الأي��ام �إىل
�أن و�صل العمل ذروته
واحل��م��دل��ل��ه وو�صل
�إىل م���ا ك����ان عليه،
وك����ان����ت الأن�����ش��ط��ة
التي تقدمها جمموعة
بنات الزهراء وح�سب
املنا�سبات ولكل منا�سبة
ح�ضورها ،وب�سبب م�ساندة
الكثري من �شباب القرية وبف�ضل وقوف
امل��ج��اه��د امل���رح���وم ال�����ش��ي��خ ع��ب��د الأم��ي�ر
اجلمري "قد�س" ال��ذي كان لنا �أب�� ًا حنون ًا
وكنا ن�ست�شريه يف كثري من �ش�ؤون العمل
الإ�سالمي ،ومن ثم بف�ضل جمهودات ال�شيخ
جا�سم العرادي و�صل العمل الإ�سالمي �إىل
درجة يحمد عليها.

بنات الزهراء(ع) تقيم جسور المحبة
�ضمن برنامج الفعاليات الإجتماعية التي تقيمها
بنات الزهراء(ع) ،مت �إقامة ور�شة بعنوان ج�سور
املحبة لكل �أم و�أبنتها وذل��ك يف ن��ادي �سماهيج
يف ي��وم ال�سبت امل��واف��ق 2009/7/4م  ،قدمتها
مديرة برنامج تعليم الأم والطفل الأ�ستاذة وفاء
عي�سى،وقد �أ�ستهلت ور�شتها بعر�ض مب�سط لق�صة

خطوات

الفرا�شة �أي الفتاة ومن ثم تعريف ملرحلة املراهقة
ولأهم مراحل هذه املرحلة وهي التغريات النف�سية
والن�ضوج اجلن�سي والنمو اجل�سدي وبعدها مت
عر�ض لأ�شكال املراهقة وهي ال�سوية والإن�سحابية
والعدوانية و�أخري ًا مت تناول �أبرز م�شاكل مرحلة
املراهقة وحلولها.

عالقاتنا االجتماعية إلى أين؟!
مبا �أننا نعي�ش يف جمتمع قروي �صغري نرى �أن هناك فروقات كثرية
متيزنا عن غرينا من املجتمعات الأخرى ,و�أكرث ما مي َيز جمتمعنا
القروي تلك العالقات الأخوية التي ت�سوده يف �صلة الأرحام والزيارات
املتبادلة وعيادة املري�ضى  ...الخ ,ف�إن نظرنا لعالقات ن�ساء قريتنا
لوجدنا التوا�صل والت�آخي يجمعهن يف املنا�سبات والأفراح وكذلك
الطرف الآخر من الرجال نراهم كيف يتوا�صلون من حيث اجتماعهم
يف منا�سبات الأفراح والأحزان �إذ �إن كل من الفئات املجتمعية له
طريقة و�أ�سلوب يتوا�صل بهما مع الطرف الآخر ,ولكن من الوا�ضح �إن
تلك العالقات قد تكون �أقل قوة بالن�سبة للما�ضي  ,قد يكون هذا �سببه
ان�شغال الأفراد بالأعمال وااللتزامات التي جعلت توا�صلهم �أقل من ذي
قبل ..؟
لكن هل حجة ان�شغال النا�س تربر عدم توا�صلهم ببع�ضهم البع�ض
ومبا �أننا نعي�ش يف نطاق �ضيق من العامل وهو جمتمع القرية ,خ�صو�صا
بان �أوا�صل العالقات بالقرية �أكرث من تلك التي ت�سود املدينة للتح�ضر
املدين ال�سائد فيها.
و�إن جعلنا الأ�سباب والتربيرات واحلجج فهل �ستتغري عاداتنا يف
امل�ستقبل لت�صبح قريتنا جمتمع مدين �صغري تختلف وتتغري فيه معايري
القيم والعادات والتقاليد االجتماعية ؟
هذه دعوة لننظر من جديد يف عالقاتنا االجتماعية ولكي تبقى
عالمة بارزة يتميز بها املجتمع القروي عن غريه من املجتمعات
الأخرى.

بنات الزهراء(ع) تخرج فوجها الثامن والعشرون
كعادتها ويف نهاية كل دورة �صيفية � ،أقامت
بنات الزهر(ع) حفلة لتكرمي طالبتها يف ختام
دورتاها ال�صيفية الثامنة والع�شرون وذلك يف
يوم الأح��د املوافق 2009/8/2م و يف حفل
يف م���أمت احلاجية للطالبات ب��دء ًا من ال�صف

الأول �إىل الثالث الثانوي  ،وقد تخلل احلفل
وجبة غداء م�شرتكة للطالبات ومن بعدها مت
البدء بربنامج امل�سابقات للطالبات واملعلمات
و�أخ���ي��ر ًا مت ت��ك��رمي��ه��ن ب��ت��وزي��ع ال�شهادات
والهدايا.
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وتسعى إلعداد الكوادر العلمية المتدينة

أعدادا كبيرة من طالب العلوم
حوزة المصطفى (ص) تستقطب ً
�أظهرت نتائج الإمتحانات التي �أجرتها
ح��وزة امل�صطفى (�صلى الله عليه و�آل��ه)
م�ؤخ ًرا ،تقدمًا وا�ضحً ا يف �أعداد املنت�سبني
وامل��ج��ت��ازي��ن للمرحلة ال��درا���س��ي��ة الأوىل
وال��ث��ان��ي��ة ،م���ا ي����د ُّل ع��ل��ى ت��ن��ام��ي طموح
الراغبني يف درا���س��ة العلوم الدينية عن
طريق الإنت�ساب.
ومي َّثل م�شروع حوزة امل�صطفى (�صلى
ال��ل��ه عليه و�آل����ه) ل��ل��درا���س��ات الإ�سالمية
ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة ان���ط�ل�اق���ة ع��ل��م��ي��ة واع����دة
العلمائي ،حيث جاء
إ�سالمي
للمجل�س ال
ّ
ّ
كم�شروع خمتلف ع��ن احل���وزات العلمية
الأخرى املوجودة.
وت��ع��ن��ى ح���وزة امل�صطفى (���ص��ل��ى الله
عليه و�آل����ه) بن�شر امل��ع��ارف الإ�سالميّة
باللغة ال��ع��ل��م�� ّي��ة ،م��ع ت��رب��ي��ة ال�شخ�صية
الدينية املتخ�ص�صة والقادرة على الت�صدي
علمي
للتحديات الفكرية املُعا�صرة ب�أ�سلوب ٍّ
ر�صني وهادف.
و�سعت احل���وزة �إىل حتقيق ع���د ٍد من
الأه�����داف ،منها على �سبيل امل��ث��ال� :أ ّنها
ت�سعى لإعداد الطلبة املُلتحقني بها �إعدادًا
علم ًّيا وروح ًّيا يمُ ِّكنهم من القيام بالأدوار
الر�سالية مثل الكتابة والت�أليف ،والتدري�س
الديني ،والعمل التبليغي وغري ذلك.
ك��م��ا ت��ه��ت��م احل�����وزة ب��ق�����ض��اي��ا الثقافة
الإ�سالميّة والرتاث الفكري الإ�سالمي ،ما
يعك�س مدى جد َّيتها يف تناول املوا�ضيع

 مو�سى املعلم

من ركائز وعي المجتمع الصالح
الملتقيات الثقافية واالجتماعية

� أر�شيف  -تقدمي الطلبة المتحاناتهم يف م�أمت �أبو�صيبع
الهامة وامل�ؤثرة.
وا���س��ت��ط��اع ال��ع��ام��ل��ون يف احل����وزة من
العمل على م�شروعهم عرب ا�ستخدام عدة
و�سائل منها :الربامج التعليمية النظامية،
ٍ
وح��ل��ق��ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،وال������دروات
التدريبية الق�صرية ،بالإ�ضافة للرتكيز على
عمليات التعلم والبحث العلمي ،وطرائق
التدري�س املتطورة.
ك��م��ا ي�����س��ع��ى ال��ع��ام��ل��ون ع��ل��ى احل���وزة
ج��اه��دي��ن ل��ت��وظ��ي��ف خم��ت��ل��ف التقنيات
املُ��ت��اح��ة ،م��ع ال��ت��ق��ومي العلمي ملخرجات
التعلم ،وتنظيم و�إقامة اللقاءات العلمية،
والتوا�صل الإلكرتوين عرب املوقع والربيد
الإلكرتوين ،بالإ�ضافة ال�ستخدام منتدى

�إلكرتوين؛ من �أجل املناق�شات العلمية.
وتتكون احلوزة من �أربعة م�ستويات،
تدر�س ع��دد من املناهج املتعلقة بالعقائد
والفقه والأخالق وعلوم القر�آن ،وال�سرية
والتجويد.
ويتميز امل�ستوى ال��ث��ال��ث ب��ع��دة مواد
ك��م��واد درو�����س يف ن��ه��ج ال��ب�لاغ��ة ،وم���ادة
�أ����ص���ول ال��ع�لاق��ات الأ����س���ري���ة ،و�أ����ص���ول
العالقات الإجتماعية.
كما يدر�س املنت�سب للم�ستوى الرابع عدة
مواد درا�سية ،كمادة التف�سري واملف�سرون،
ومدخل يف الفل�سفة ،ومدخل يف الإقت�صاد
الإ�سالمي ،و�أ�صول الفقه ،بالإ�ضافة ملقرر
مكونات الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي.

فتاوى ال�سيد ال�سي�ستاين
�إنكم على علم بانت�شار
مر�ض �أنفلونزا اخلنازير
يف كثري من دول العامل
بن�سب خمتلفة ،وفيما
يخ�ص زوار بيت الله
احلرام ف�إن الإح�صاءات
ت�شري �إىل �أن عدد
الإ�صابات بينهم ال يزال-
ولله احلمد -منخف�ضا
بحيث ال ي�شكل �أزيد من
واحد من الألف ،وقد �شفي
جميع امل�صابني وغادروا
امل�ست�شفيات ،ولكن يتوقع
بع�ض اخلرباء �أن ترتفع �أعدد الإ�صابات بني احلجاج يف مو�سم احلج القادم،
وهنا�س�ؤاالن:
 -1هل �أن احتمال الإ�صابة بهذا املر�ض خالل امل�شاركة يف �أداء منا�سك احلج

ي�شكل عذرا ي�سوغ ملن تتوفر لديه عنا�صر اال�ستطاعة ت�أجيل �أداء احلج �إىل عام
الحق؟
 -2هل يجوز للمحرم واملحرمة يف حال ال�ضرورة ا�ستخدام الكمامة الطبية
التي تقلل من احتماالت الإ�صابة باملر�ض املذكور ،وماذا لو مل يكن ا�ستخدامها
�ضروري ًا؟
اجلواب:
 -1من كان مطمئنا ب�أنه �سيوفق لأداء احلج يف عام الحق يجوز له
الت�أجيل ،و�أما غريه فال ي�سوغ له ذلك ملجر احتمال الإ�صابة� ،إذا بلغ
االحتمال درجة يعتد بها عقالء ولو بالنظر �إىل كون ال�شخ�ص ممن
لو �أ�صيب بهذا املر�ض �ستكون له م�ضاعفات خطرية بالن�سبة �إليه
ورمبا ي�ؤدي �إىل الوفاة �أو نحوها.
� -2أما يف حال ال�ضرورة فال ب�أ�س با�ستخدامها مطلق ًا ،و�أما يف
غري هذا احلال فيجوز للمحرم ا�ستخدامها �إذا مل تكن متنعه من �شم
الرائحةالكريهة�إن�صادفها،و�أمااملحرمةفالأحوطلزوم ًا�أنتتجنب
عنها و�إن مل تكن متنعها من ذلك.

كما اننا ن�ستطيع تقييم م�ستوى االن�سان من خالل عقله و�سلوكه ف�إننا
ن�ستطيع تقييم جمتمعنا من خالل ما ميتلكه من قوة الوعي الفكري يف
خطابه و�أي�ض ًا يف �أ�ساليب �إدارته ل�سلوكه وم�شاريعه التي يديرها طلب ًا
لتنميته و�صعوده ..
وهنا ت�شكل امللتقيات الثقافية واالجتماعية �إيجابية قوية يف تالقح
الأفكار وزيادة الوعي من جهة  ,ومن جهة �أخرى تعترب �أ�سلوب ًا للرتابط
الإجتماعي والتعاي�ش الواقعي  ,و�ستكون كل ثمار ذلك هو العالقة القوية يف
املجتمع والبناء ال�سليم املو�ضوع على احلوار والتفاهم والتعاطي ال�صحيح
مع كل ما يتحرك به املجتمع من مظاهر ايجابية �أو �سلبية
وكل من ي�ست�شعر امل�س�ؤولية يف حتقيق القوة الفكرية للمجتمع والرتابط
الإمياين والإجتماعي تكون حركته لل�سعي لبناء هذه امللتقيات واملجال�س
و�إ�ستغالل كل منا�سبة وحدث لتفعيل ذلك
امل�ؤ�س�سات اال�سالمية واالجتماعية ودورها الكبري يف تهيئة االر�ضية
للعقل ليفكر والروح لتتفاعل واحلركة لت�سري من خالل اخلطاب االيجابي
وامل�شجع على �صناعة االفراد واملجتمع الواعي .
جميع ذلك يتحقق بالنية احل�سنة واالبتعاد عن احلكم امل�سبق ,
والت�أ�سي�س لهذا امل�شروع ب�أ�صالته ولي�س بردة الفعل  ,والتناف�س االيجابي
من اجل الفكرة االقوى واالخالق العالية واحلركة املتفاعلة واحلذر من روح
الأنا والتجي�ش للغلبة وفكرة �إ�صطياد الأخطاء .
الفكر الإمياين وامل�ؤ�س�سة امللتزمة واحلركة الواعية وامللتقيات املرتابطة
هي التي ت�صنع املجتمع ال�صالح .

moosaalmoallim@gmail.com

سر اإلهتمام بالشباب
ِّ

ال�سر
ومن نافلة القول �أن �أذكر ّ
يف الإهتمام العظيم والفريد
بال�شباب من ِق َبل الإ�سالم.
فال�شباب معْقد �أمل الأمة،والعِ رق
الناب�ض باحلياة يف كيانها،ف ِب ِهم
ٌيبنى كيانها،وعلى �سواعدهم
�صرح ع َّزتِها،وبذهن َّيتهم
يُ�شاد
ُ
الو َّقادة تنطلق عجلة النه�ضة
العلمية.لذلك ف�إنَّ مه َّمتهم
يف احلياة واملجتمع ج ُّد
خطرية،وامل�سئولية امللقاة على
عواتقهم ج ُّد كبرية،والآمال التي
ُتع َّلق عليهم ج ُّد عري�ضة،لأ َّنهم يف
�سنِّ البذل والعطاء،ويف مرحلة
العمل والبناء.ولقد كان لل�شباب
دوره العظيم والفاعل يف الت�أريخ
ممن قامت
الإ�سالمي ،ف�إنَّ الكثري َّ
الدعوة الإ�سالمية على عواتقهم
كانوا من ال�شباب،كما �أنَّ الكثري

من ال�سابقني �إىل اعتناق الدعوة
الإ�سالمية،واملتفاعلني ب�سرعة
�ضحني
معها،والذائبني فيها،واملُ ِّ
ب�أرواحهم وكل طاقاتهم يف
ن�صرتها من ال�شباب.
من خطبة ل�سماحة العالمة
ال�شيخ عبدالأمري اجلمري
2002/1/18م
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اإلرث المضيع
� أ .ناجي جمعه
عندما ن�سمع بلفظة بالغة تن�صرف �أذهاننا
ال �شعوريا لكتاب نهج البالغة الذي جمعه الأديب
وال�شاعر ال�شريف الر�ضي ومما جاء يف مقدمته
( هذا الكتاب :يت�ضمن عجائب البالغة وغرائب
الف�صاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم الدينية
والدنيوية ما ال يوجد جمتمعا يف كالم ) � ،أال �أنه
ال �أح��ب �أن يفهم مما ذك��رت �أن نهج البالغة كتاب
لغوي و�أدبي خال�ص  ،بالطبع ال فهو كتاب للحياة
يف �أو�سع �أبوابها وخمتلف فنوها وجوانبها ولذلك
�أ�صبح مو�ضع اهتمام الفقهاء والفال�سفة والأدباء
وامل�ؤرخني والعلماء على اختالف تخ�ص�صاتهم .
فكما �أن عليا عليه ال�سالم بليغ يف اللغة فهو
بليغ يف الفكر والتاريخ والفل�سفة وك��ل العلوم
الإن�سانية والغيبية .وكما ينقل يف احلديثال�صحيح
امل��روي عن الإم���ام جعفر ال�����ص��ادق(ع) ( كلنا يف
الف�ضل �سواء وعلي و�ش�أنه).
وال ميكن �أن نح�صر �إنتاجه بنهج البالغة �أو
ديوان ال�شعر املن�سوبان �إليه .
�إن ك�لام��ه عليه ال�����س�لام ف��وق ك�لام املخلوق

ودون كالم اخلالق  ،فهو باب مدينة علم الر�سول
(�ص) فال عجب �أن يكون �أمري الكالم  .وبالرجوع
�إىل كتاب جواهر البالغة لل�سيد الها�شمي ميكننا
التعرف على ف�صاحة الكالم فهي تتحقق بخلوه
من �ستة عيوب هي  ( :تنافر الكلمات جمتمعة ،
و�ضعف الت�أليف  ،والتعقيد اللفظي  ،والتعقيد
املعنوي ،وكرثة التكرار  ،وتتابع الإ�ضافات) �أما
البالغة فهي مطابقة ال��ك�لام ملقت�ضى احل���ال مع
ف�صاحة �ألفاظه.
وب��ق��راءت��ن��ا لنهج ال��ب�لاغ��ة ميكننا الو�صول
لنتيجة ال ريب فيها  ،وهي �أن كتاب نهج البالغة
ميكن اعتباره ثاين كتاب بعد كتاب الله عز وجل
من حيث الف�صاحة والبالغة � ،إال �أنه مل يعط حقه
يف الدرا�سة والتحقيق والتدقيق برغم الدرا�سات
املتناثرة هنا �أو ه��ن��اك .فهو يحتاج �إىل علماء
متخ�ص�صني يف اللغة والأدب لينزفوا م��ن هذا
املعني ال�صايف الذي ال ين�ضب بتقادم الزمان وتغري
املكان وتبدل الثقافات وتالقح احل�ضارات .
وختاما �س�أذكر �شواهد ق�صرية خمتارة من

جدارية
� أ .عبا�س خرفو�ش
وقف فوق ظله الداكن يف مكان مربع ت�سجنه �أربعة جدران حيث
ال �أحد �سواه ،ر�أت عيناه و�شم �أنفه و�سمعت �أذناه كالم ًا يجرى
من ل�سانها �أو تهي�أ له �أنها �أحنت رقبتها و�أدنت فاها برقه لعجلها
ال�صغري وقالت :ال تتعجل فن�صيبك حمفوظ يف �ضرعي كما
حفظتك يف �أحنائي و�أح�شائي قبل والدتك.
نابهة الذكر منذ القدم وحمطة ت�ؤمها الأعني املتعط�شة للجمال
واخلري� ،سمينة كبقرة بني �إ�سرائيل ،ذات مدر وثري �صباب دفاق
ال يتوقف عن ال�ضخ ،وحليبها �صاف �صفاء املاء الزالل املنبج�س
من �صخور اجلبال ،وزبدتها تعلق ق�شدتها يف الأل�سن �إىل ما

خطبه
وكتبه وحكمه يتجلى
فيها عظيم بيانه وبليغ
�إن�����ش��ائ��ه  .ف��ق��د ج����اء يف
خ��ط��ب��ة ل��ه ي�����ص��ف الدنيا
( دَا ٌر ِب��الْ�� َب َ
َو ِبا لْ َغ ْد ِر
�لاءِ محَ ْ ُفو َف ٌة،
�������س��� َل��� ُم
َم ْع ُرو َف ٌةَ ،ال َتدُو ُم �أَ ْحوَ الُهَاَ ،و َال َي ْ
ُن َّزالُهَا (� . )1أَ ْحوَ ا ٌل مخُ ْ َت ِل َف ٌةَ ،و َتا َراتٌ ُم َت َ�ص ِّر َف ٌة (،)2
��ان مِ ْنهَا َم ْعدُو ٌمَ ،و ِ�إ مَّ َ
ال َم ُ
نا
الْ َع ْي ُ�ش فِيهَا َم ْذمُو ٌمَ ،و َْ أ
�أَهْ لُهَا فِيهَا �أَ ْغ َر ٌ
ا�ضم ُْ�ست ْه َد َف ٌة (َ ، )3ت ْرمِ ِيه ْم ِب ِ�سهَامِ هَا،
ِيه ْم ِب ِحمَامِ هَا ) �أما كتبه ف�أ�شهرها عهده ملالك
َو ُت ْفن ِ
الأ�شرت عندما واله م�صر ومما جاء فيه ( َو�أَ ْ�شعِ ْر
َق ْل َب َك ال َّر ْح َم َة لِل َّرعِ يَّةِ َ ،والمْ َ َح َّب َة َل ُه ْمَ ،واللُّ ْط َف ِب ِه ْم،
َو َال َت ُكو َننَّ َع َل ْي ِه ْم َ�سبُع ًا َ�ض ِاري ًا َت ْغ َت ِن ُم �أَ ْك َل ُه ْمَ ،ف ِ�إ َّن ُه ْم
ِّينَ ،و�إمّ��ا َنظِ ٌ
ِ�ص ْن َف ِان� :إِ َّم��ا �أَخٌ َل َك فيِ الد ِ
ري َل َك فيِ
الخْ َ �� ْل ِ��قَ ،ي�� ْف�� ُر ُط ( )4مِ ْن ُه ُم ال�� َّز َل�� ُل (َ ، )5و َتع ِْر ُ
�ض
َل ُه ُم الْعِ َل ُلُ ،ي�ؤْ َتى َع َلى �أَيْدِ ِيه ْم فيِ ا َل َعمْدِ َوالخْ َ َطاءِ ،

�شاء الله ،هكذا كان يحكى له وهكذا ترى عيناه وهو واقف يف
ظله يتطلعها بحر�ص وقد وقفت وقوائمها الأربع انحفرت يف
الأر�ض املع�شو�شبة يف �شبه انفراج ميين ًا و�شما ًال و�أطلقت
ال�ضرع املمتلئ نحو الأر�ض يتخ�ضخ�ض كالقربة املحمولة
يف يد ال�سقاء تتحني فك عقدة غطائها لتندفع كالنهر اجلاري
يف �سفح وت�سقي مبائها طالبها وتربد غلته ،وحتلقت حولها
جموع من النا�س يف حمفل عظيم و�سعادة غامرة ي�شفطون
ب�أيدهم لبنها الطازج �إىل �أوانيهم وقواريرهم وك�أنه وهو
يعبها لآخرها ر�شقات مطر تدق �أقعر الأواين املجوفة
الغزيرة ت�سرتخ�صها الأفعام.
كل �شيء يختلج وينب�ض باحلركة �أمامه وت�سقيه احلياة بعني
حياتها وهو راب�ض ربو�ض الظالم النازل امل�شوب ب�ضوء
القمر ،والعجل ال يزال عند رجليها يحوم لعله ي�شكوها �أمر ًا
يوجعه �أو ينتظر دوره ليلعق حقه بل�سانه .ان�صرف النا�س
عنها واندفع العجل �إىل ما بني رجليها ومد فاه ل�ضرعها
ال�ضامر و �أدرك �شفطة .عند هذه اللحظة �أطف�أ الفتى
الفانو�س يف يده وخرج من احلجرة وترك اجلدارية
املنقو�شة على احلائط تنام يف هدوء ودعة.

َف َ
����ه���� ْم مِ ����نْ
�����أعْ����طِ ِ
َع ْف ِو َك َو َ�ص ْف ِح َك
مِ ��� ْث��� َل ا َّل�����ذِ ي
�������ب �أَنْ
تحُ ِ ُّ
ُيعْطِ َي َك الل ُه
���وهِ
مِ �����نْ عَ��� ْف ِ
����ح����هِ ،
َو� َ����ص���� ْف ِ
َف ِ���إ َّن َ��ك َف ْو َق ُه ْمَ ،و
َواليِ ْ أَ
ال ْم ِ���ر َع َل ْي َك
َف ْو َق َكَ ،والل ُه َف ْو َق َمنْ
َو َّال َك! ) وق��د اعتمدت
املتحدة اغلب بنودها م�ؤخرا
منظمة الأمم
كوثيقة يف حقوق الإن�سان وفن احلكم والإدارة .
ُون (َ ، )1ال
و�أ�شهر حكمه ( ُكنْ فيِ الْ ِف ْت َنةِ َكا ْب ِن ال َّلب ِ
ا�س
َظ ْه ٌر َفيرُ ْ َك َبَ ،و َال َ�ض ْرعٌ َفي ُْح َل َب) و (�أَع َْج ُز ال َّن ِ
ال ْخوَ اَ ،و َ�أع َْج ُز مِ ْن ُه َمنْ َ�ض َّي َع
اب ِْ إ
َمنْ ع ََج َز ع َِن ا ْكت َِ�س ِ
َمنْ َظ ِف َر ِبهِ مِ ْن ُه ْم ) .و�أخ�يرا فمن الغريب حقا �أن
تدر�س خطب احلجاج بن يو�سف الثقفي وت�ستبعد
ه��ذه اجل��واه��ر النفي�سة م��ن مناهجنا املدر�سية
واجلامعية فمتى نتجرد من ع�صبياتنا الطائفية
ونبد�أ بن�شر علوم �أهل البيت (ع).
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أعراسنا ..
ماض وحاضر
بين ٍ
 ميثم علي م�سعود

م��ع ح �ل��ول م��و��س��م الأع ��را� ��س يف �شتى
ال�ق��رى وامل ��دن يف البحرين ت ��زداد احلاجة
امل �ل �ح��ة �إىل ا� �س �ت �ق��راء امل �ظ��اه��ر ال�ث�ق��اف�ي��ة و
االجتماعية لطقو�س الزواج القدمية  ،و التي
ولوقت لي�س بالبعيد �سائد ًة يف الو�سط
كانت ٍ
ال�شعبي ومقارنتها باملظاهر التي تمُ ار�س
يف وقتنا احلا�ضر ،مع االجتهاد يف البحث
كثري من
عن الأ�سباب الكامنة وراء تال�شي ٍ
كثري
إن�سان الأم�س يف ٍ
املظاهر التي مار�سها � ُ
من �أدواره ومراحل حياته  ،واختفت اليوم
ول�ل�أ��س��ف ال���ش��دي��د ع��ن حياتنا االجتماعية
ومل تعد موجود ًة �إ ّال على �سبيل الذكريات.
ولزمن ال يب ُع ُد ع ّنا كثري ًا  ،كانت
فنجد �أن ُّه ٍ
ار�س بع�ض الظواهر والطقو�س اخلا�صة
تمُ ُ
ب��ال��زواج  ،ق��د ان��دث��رت ال �ي��وم ع��ن م�شهدنا
ت�سكن املا�ضي  ،من
االجتماعي و�أ��ض�ح��ت
ُ
الزفات ) التي حتتفي باملعر�س ُبعيد
قبيل ( ّ
ان�ت�ه��اء ول�ي�م��ة ال� ��زواج  ،وه��ي تجُ ���س� ُّد ُبعد ًا
اج�ت�م��اع�ي��ا ي��زي��د يف ال�ل�ح�م��ة وال�ت�راب ��ط بني
�صحيح �أن� � ُّه ي��وج��د الكثري
�أف ��راد املجتمع .
ٌ
م��ن النا�س مم��ن ُ يحافظ على ه��ذه الطقو�س
ولوقتنا احلا�ضر ولكن ال ميكن �أن نُقارن
ف�شتان بينهما .
ونُفا�ضل بني الأم�س واليوم ،
َّ

ومن تلك املظاهر اجلميلة والتي ال نراها
يف يومنا ه��ذا �أي���ض� ًا ه��ي عمل م��ول��د لأحد
الأئمة الأطهار (ع)  ،وتعليق �سعفات النخيل
وال ��ورود على بيت امل�ع��ر���س  ،وع�م��ل وليمة
ال ��زواج حم�ل�ي� ًا م��ن دون م�ط��اع��م خ��ارج�ي��ة ،
م��ن خ�لال جلب بقرة �أو اثنتني على ح�سب
ا��س�ت�ط��اع��ة امل�ع��ر���س وذب�ح�ه�م��ا مبعية �أف ��راد
جميل يج�س ُّد ُبعد ًا
مظهر ٍ
قريته و�أ�صدقائه يف ٍ
اجتماعيا رائع ًا ال ن�شه ُد اليوم له مثيل �إ ّال ما
ن��در ،وقُبيل �شروق ال�شم�س ُيبا�شر الط ّباخ
يف �إعداد الوليمة املعد ِّة للغداء والع�شاء  ،فيما
يت�سامرن يف ما بينهن �أحاديث ،
ن�سوة احلي
ّ
ويزغردن وين�شدن ما �شاء الله من الأهازيج
والأنا�شيد التي كلها حمبة وذكر لأهل البيت
(ع)  ،فيما ( القدور ) املخ�ص�صة ( للمعازمي)
كال�سيكي
مت�ل��ئ �أرج � ��اء احل ��ي يف م���ش�ه��د
ٍ
رائع  ،وال�صبي ُة والأطفال ميرحون ويلهون
ب�سعفات النخيل ليتقم�صوها خي ًال �أو فر�س ًا،
ويحلو عندهم اللهو وال�ع�ب��ث �س ّيما �إذا ما
كانوا غائبني عن مدار�سهم حلجةٍ وغريها .
فنظرة �سريعة على امل�ظ��اه��ر ال�سلوكية
ال�ت��ي تمُ ��ار���س ال �ي��وم يف ح�ف�لات ال� ��زواج ،
واملتطلبات الكثرية التي تق�ص ُم ظهور �شبابنا

�رزح
وجت �ع� ُ�ل ج �ب��ال ال ��دي ��ون وال �ق��رو���ض ت � ُ
على كواهلهم �سنني متطاولة  ،عو�ض ًا عن
�إق��ام��ة (اخل�ط��وب��ات) يف �أم��اك��ن باهظة الثمن
ال يتحملها �إ ّال من �أوت��ي ن�صيب ًا من الأموال
الكثرية  ،والبذخ الالمعقول �أثناء ( المِ لكة)
إفال�س
و�أث�ن��اء مرا�سيم ال��زواج وم��ا بينهما � ٌ
وربطٌ لأحزمة اجلوع  .جتعل من املقبلني على
هذا الرباط املقد�س يح�سبون �ألف ح�ساب ،
�أنا هنا ال �أر�س ُم �صور ًة قامت ًة للزواج احلا�صل
يف يومنا هذا  ،فال يخفى على �أحد � ّأن هنالك
العديد م��ن الأم��ور الإيجابية التي انت�شرت
يف �أج��واء املجتمع ُت�شكلُّ تطور ًا نوعي ًا يف
م���س�يرة املجتمع م��ن خ�ل�ال �إق��ام��ة مرا�سيم
ال�ت��زوي��ج  ،م��ن قبيل ( ال�ع��ر���س اجل�م��اع��ي )
الذي يمُ ثلُّ ذروة التطور احلا�صل يف وقتنا
املعا�صر  ،و�أرق��ى �أ�سلوب مبتكر ُ
يحمل بني
طياته �أبعاد ًا اجتماعية واقت�صادية و�أخالقية
وغريها  ،تعو ُد بالنفع وال ُيمن على املجتمع
تخ�ص
كله  ،بلحظ � ّأن الأعرا�س اجلماعية هي ُّ
كل فردٍ من �أفراد املجتمع  ،وهي لكل القرية
�أو امل��دي�ن��ة ب�ك��ل تنوعها وت �ع��دد م�شاربها .
نعم رمب��ا � ّأن للما�ضي نكه ٌة خا�صة قد
ال جندها يف كثري من تفا�صيل ممار�ساتنا
ال�شعبية ال�ي��وم  ،ول�ك��ن حفاظنا على احل ِّد
الأدن � ��ى م��ن ت �ل��ك امل �م��ار� �س��ات ال���ش�ع�ب�ي��ة قد
ي�ك��ون ��س�ل��و ًة لنا يف ع�صر امل ��ادة  ،لنتذكر
ذل��ك ال��زم��ان ال��ذي واري �ن��ا ُه قبل ع�ق��ودٍ خلت
يف ده��ال�ي��ز ذك��ري��ات�ن��ا  ،وكلما ا�شتقنا �إليه
ك�شريط
ا� �س�ترج �ع �ن��ا ف �ك��رن��ا وذك��ري��ات �ن��ا
ٍ
نذرف
�شا�شته
�سينمائي  ،ومكثنا ��ص��وب
ُ
ٍ
دم��وع احل�سرة  ،فهل �إل�ي��ه م��ن �سبيل ؟!! .

سـنـة الطبعة  1925م
 من كتاب  :ذكريات من حياة الوالد
للإ�ستاذ حممد ح�سن �سلمان

ي��ق��ول ال���وال���د ب���ان��� ُّه ق���د ���ش��اه��د ب����أ ِّم
عينيه واق��ع��ة ( �سنة الطبعة ) والتي
حدثت ع��ام1925م  ،ويف م�صادر �أخرى
ورواي���ة �أخ���رى وجدتها ع��ام 1923م ،
وك��ذل��ك واق��ع��ة الأ���س��د يف القرية 1952
م  ،حتى � ّإن الأه���ايل �سابقا ي�ستندون
�إىل ه��ات�ين الواقعتني لتحديد الأعمار
بالإ�ضافة �إىل طريقة التقريب ال�صفرية
واخلمـ�سية وي��ت��ذك�� ُّر ال��وال��د ع��م��ر ُه يف
تلك ال�سنة ي��ـ�ترواح م��ا ب�ين 19 – 17
�سنة و الأرج���ح � 18سنة وبذلك يكـون
ت���اري���خ م��ـ��ي�لاد ال���ـ���وال���ـ���د  1907م .
وعليه فان هذه الطبعة �شملت البحرين

البـراحـــــة

و دول اخلليج العربي وكانت هذه نتيجة
�إع�صار يعرف ب�ضربة (احلومير  :الذي
يعترب �أ�شد و �أقوى �ضربة من ال�ضربات
وهي ح�سبة من احل�سبات املعروفة متاما
لدى منهجية البحارة وخمت�صة ب�أزمنة
التيارات الهوائية املتعلقة بحالة الطق�س )
حيث راح �ضحيتها �آالف من الرجال الذين
كانوا على ظهور املحامل/البواني�ش .
وق���د ح��دث��ت ه���ذه ال�����ض��رب��ة ل��ي�لا بعد
العتمة الع�شائية وكانت ال�سماء �صافية
و البحر هادئ الأم��واج وفج�أة تراكمت
الغيوم وتلبدت ال�سماء بال�سحب الكثيفة
وهبت رياح �شبيهة بالعافور(احلومير) ،
ذات برق و رعـد ا�ستمرت قرابة ال�ساعة
حت��ط��م��ت خ��ل�ال ه����ذه ال���ف�ت�رة الزمنية
الق�صرية معظم ال�سفن و راح �ضحيتها

معظم البحارة  ،ويذكر الوالد بان بحا ّرة
�سماهيج و بف�ضل من الله قد جنوا من
امل��وت ب�أعجوبة و ع��ادوا �ساملني ما عـدا
اث��ن��ان فـقـدا يف ه��ـ��ذه الطبعة و هـمـا:
 )1ه������ل������ال م�������ع�������ت�������وق ع����ل����ي
 )2ع����ب����دال����ل����ه ي����و�����س����ف ال����ق����وة
وك��ذل��ك معظم ال�سفن فقد حتطمت
ب���أك��م��ل��ه��ا ن��ت��ي��ج��ة ال���ت�������ص���ادم بال�سفن
الأخ��رى املتقاربة ماعـدا الثالث التالية
ح�سب �أ���س��م��اء امل�لاك م��ن �أه��ل القرية :
 )1احل�������اج ع���ل���ي ب����ن اب���راه���ي���م
 )2احلاج علي بن ح�سني النواخذه
 )3احلاج ابراهيم بن علي املعيوف
و ب���ن���اءا ع��ل��ى ه���ذا احل����دث �سميت
ه����ذه ال���ك���ارث���ة مل���ا ت��رك��ت��ه م���ن �آالم و
�أح����زان و �أ���ش��ج��ان بـ�سـنـة الـطـبـعـه.
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�شــــووع
� أ .جعفر �صفوان

علي ( ع )  :إمام الحوار
قد يكون الإن�سان �شجاعا  ،عادال  ،بليغا  ،زاهدا  ،لكن �أن يكون جامعا لكل
�صفات الكمال  ،فهذا ال ميكن �أن يكون �إال يف �شخ�صية من منط فريد كابن �أبي
طالب .
ولعل هذا ما حدا ببع�ض الوالهني الذين �أ�سكرهم هيامهم بعلي ( ع ) �أن
يتوهموه �إلها جديرا بالعبادة  ،وظلوا يف ذروة الإميان بعقيدتهم الرا�سخة حتى
وهم ي�صطلون بالنار التي �سجرها لهم �إلههم املزعوم  ،فا�ستحال العذاب عذوبة
يلتذون بها .
و�إن مما يبعث على الده�شة هو توافر �شخ�صية علي (ع) على ال�صفات التي
يحتاجها اخللق ويتوقون لها يف كل زمان ومكان  ،مما يجعل من هذه ال�شخ�صية
ع�صية على الت�أثر بقوانينهما  ،فهي �أكرث امتدادا من �أي زمان  ،و�أعظم حجما
من �أي مكان  ،وما على املرء �سوى بذل النزر الي�سري من الت�أمل والبحث املركز يف
�سرية الإمام ( ع) و�سريته العملية والكالمية ليدرك هذه احلقيقة .
ولعل من �أبرز ال�صفات وال�شمائل التي متيزت بها �شخ�صية علي (ع )  ،وذهل
عن االلتفات �إليها كثري من الباحثني واملحدثني �صفة احلوار واملجادلة باحل�سنى،
والتي اعتمدها منهاجا اليحيد عنه �سواء يف تعزيز عالقاته مع الأ�صدقاء
املقربني� ،أو �إدارته لل�صراع مع الأعداء املناوئني .
تت�صفح كتاب نهج البالغة فتجد املرا�سالت العديدة بني الإمام ( ع) ومعاوية
بن �أبي �سفيان �ألد اعدائه ،والتي ت�صل �إىل �أربع ع�شرة ر�سالة  ،ف�ضال عن
حماوراته مع طلحة والزبري واخلوارج  ،وغريهم .
كما يلحظ القارئ �أن عليا ( ع) مل يكن يبد�أ �أحدا بقتال  ،ومل يكن ي�شهر �سيفا
قبل �أن يحاوره بالعقل والدليل والربهان  ،وكل ذلك يدل على �أن احلوار بالن�سبة
لعلي (ع) مل يكن ترفا � ،أوجمرد �شعار يرفع عند احلاجة  ،بل �إنه كان مبد�أ ،
و�أ�سلوب عمل  ،ومنهج حياة .
وبعد � :ألي�س حريا بنا ونحن ندعي االنتماء ملدر�سة الإمام (ع) �أن نتبعه
ونقتدي به يف �أمورنا كلها ؟ !
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برعاية سماهيج لأللمنيوم ..وللعام الثاني على التوالي

“الوسيلة” تختتم بطولتها الكروية على مالعب سماهيج
 كتب� -صادق �أحمد
ت�صوير� -سماهيج ملتيميديا
بح�ضور نائ ��ب رئي�س هيئة الو�سيل ��ة الأ�ستاذ
حممد �شم�س ��ان ،ولفيف من رج ��االت القرية،
اختتم ��ت م�س ��اء الأربع ��اء  17يوني ��و املا�ض ��ي
2009م  -دورة الو�سيل ��ة الثاني ��ة لك ��رة القدم
للأ�شب ��ال والنا�شئ�ي�ن عل ��ى مالع ��ب ن ��ادي
�سماهي ��ج الرملية وبرعاي ��ة كرمية من حمالت
�سماهيج للأملنيوم.
"ال�ساحل" يخطف اللقب من
"الع�صمة"
ج���اء نهائي الأ�شب���ال بني فريق���ي ال�ساحل
والع�صمة يف لقاء حما�سي من قبل الطرفني
انته���ى بف���وز ال�ساحل بهدف�ي�ن نظيفني� ،إذ
ب���دا في���ه ال�ساحل �أك�ث�ر تنظيم��� ًا لل�صفوف
فيم���ا انته���ج الع�صم���ة الت�أم�ي�ن الدفاع���ي
بوا�سطة علي جمي���د وحممد القي�سي ،وقد
ب���رز من ال�ساحل علي ح�سني فتيل وح�سني
ال�سماهيجي� .سجل ه���ديف الفوز لل�ساحل
الالعب املت�ألق حممود عبدالله النور.
و"اجلحافل" ينتزع ذهبية ال�شم�س"
�أم���ا لق���اء النا�شئ�ي�ن فل���م يخ���ل م���ن روعة
التكتي���ك الدفاع���ي والهجومي ب�ي�ن فريقي
ال�شم����س واجلحاف���ل الذي ح�سم���ه الأخري
بثالثي���ة �أهداف مقابل هدف .كانت املباراة
متكافئ���ة الطرف�ي�ن يف بداياته���ا و�أثم���رت

املح���اوالت عن �إحراز ه���دف ال�سبق لفريق
ال�شم����س ع���ن طري���ق قا�سم العري����س ،وقد
�أخ���ذ ال�شم����س زم���ام ال�سيط���رة بع���د ه���ذا
اله���دف� .إال �أن ب�سالة اجلحاف���ل �أدت لقلب
جمري���ات املب���اراة بوا�سط���ة حمم���د ال�سلم
ال���ذي عادل النتيج���ة ،ثم ا�ستط���اع الفريق
التق���دم بهدف�ي�ن �أخريني �أحرزهم���ا ح�سني
النامي وعلي �صالح ال�سلم لي�سفر اللقاء عن
تتويج اجلحافل بط ًال.
التكرمي والتتويج
يف اخلت���ام ،مت تك���رمي ح���كام ال���دورة
واللجن���ة املنظم���ة وه���م :ح�س���ن اخلزن���ة،
جعفر ال�سماهيجي� ،أحمد احلايكي ،مهدي
العري����س و�ص���ادق �أحم���د .وح ّ
���ل ت�سلي���م
اجلوائز الفردي���ة للأ�شبال لكل من :ح�سني
عبدعلي (�أف�ضل حار�س) ،علي ح�سني فتيل

(الهداف) وحممود عبدالل���ه النور (�أف�ضل �سماهي���ج للأملني���وم ون���ادي �سماهيج على
الع���ب) .ه���ذا وت�شكل���ت جوائ���ز النا�شئني التع���اون امللح���وظ لل�سن���ة الثاني���ة عل���ى
كالت���ايل� :أحم���د احل���رز (�أف�ض���ل حار�س) ،التوايل".
عل���ي �صالح ال�سلم (الهداف) وحممد ال�سلم
(�أف�ض���ل الع���ب) .و�أخ�ي�ر ًا ت���وّ ج ال�ساح���ل
قالوا عن الدورة
واجلحافل يف املركز الأول ونال الو�صافة يع�ب�ر الع���ب القري���ة جعف���ر �أحم���د �أح���د
كل من الع�صمة وال�شم�س.
�أ�شه���ر الالمعني يف �أوج النه�ض���ة الكروية
وح���ول البطول���ة قال املنظ���م ح�سن عي�سى ب�سماهي���ج يف حقبة الثمانينات بالتحديد،
اخلزن���ة يف كلم���ة مقت�ضب���ة " ت�أت���ي ه���ذه وال���د الالع���ب (عل���ي) م���ن فري���ق �أ�شب���ال
ال���دورة �ضم���ن برام���ج الن�ش���اط ال�صيف���ي ال�ساح���ل – ان ال���دورة ا�ستطاعت حتقيق
املتنوع���ة لهيئ���ة الو�سيلة ،فق���د �شملت  15ولو ج���زء ب�سيط من الأه���داف التي �سعى
فريق ًا م���ن الفئتني الأ�شب���ال والنا�شئني يف �إليها املنظمون من خ�ل�ال مل �شمل النا�شئة
الف�ت�رة م���ن  4حت���ى  17يولي���و م���ن العام والأ�شب���ال وجعله���م يعت���ادون املناف�س���ة
اجلاري حتت الأ�ضواء الكا�شفة ب�سماهيج ال�شريفة والتحلي بالأخالق الريا�ضية منذ
تتخلله���ا جوائ���ز ك�ب�رى عدي���دة .و�شك���ر ال�صغ���ر ،ثم �إبراز ال���دور الفني والتكتيكي
اخلزن���ة كل من �ساه���م يف �إجن���اح الدورة يف املقام الآخر.
وباخل�صو����ص راع���ي البطول���ة حم�ل�ات

وح���ول تفا�صي���ل الف���رق والالعب�ي�ن عل���ق
�أحم���د " ب�صراح���ة مل �أواظ���ب ح�ضور جل
املباريات ،ولكن قابلت العبني جيدين �أثناء
املتابع���ة ،وتعد ه���ذه الفرق مك�سب��� ًا للقرية
وللريا�ض���ة ال�سماهيجية .فيم���ا يجب على
الأهايل �إتاحة فر�صة الإب���داع لهم ولإفراز
الطاق���ات وكذلك عل���ى م�ؤ�س�س���ة النادي �أن
تتي���ح فر�ص���ة ال�سم���اح للع���ب يف الأندي���ة
املحلي���ة خ�صو�ص ًا ما �إذا كان ذلك يتعار�ض
مع لعب���ة النادي الرئي�سة – ك���رة اليد� .أما
على امل�ستوى التنظيم���ي فقد و�صفه �أحمد
باجليد جد ًا ،و�شدد على �أن املنطقة بجاجة
لإقام���ة مثل هذه ال���دورات والتجمعات يف
الإجازات بالذات.
م���ن جانبه ،ق���ال قائد فري���ق �أ�شب���ال نادي
املحرق عل���ي جعفر الزين الذي تابع معظم
�أي���ام ال���دورة " لق���د لف���ت انتباه���ي وجود
العب�ي�ن متميزي���ن يف القري���ة ،بحاجة �إىل
الظهور اخلارج���ي اجلاد ،فباعتقادي ،مثل
ه���ذه املناف�س���ات ال تع���دو كونه���ا ت�سلي���ة،
بينم���ا امل�ش���اركات اخلارجي���ة واالن�ضمام
للع�ضوي���ة م���ع الأندي���ة الكب�ي�رة امللتحق���ة
باالحت���اد البحرين���ي لكرة الق���دم كاملحرق
والأهل���ي هي التي ت�صقل مهارات الالعبني
ب�ش���كل �أكرب وتعزز الثقة يف النف�س �أي�ض ًا.
عن التنظيم يقول الزين "�إن قرية �سماهيج
ت�شته���ر مبث���ل ه���ذه الأن�شط���ة الريا�ضي���ة
ب�ش���كل مكثف ع���ن �سائر الق���رى على وجه
املقارن���ة وت�شج���ع عل���ى الألف���ة الريا�ضية
ب�شكل ملحوظ.

“مجلس بوهاني” بط ًال لدوري سماهيج
وبطولة شباب المحرق
 كتب -عبا�س بوهاين
اخ�ت�ت��م يف ��ش�ه��ر ي��ون�ي��و امل��ا� �ض��ي دوري
�سماهيج ل�ك��رة ال�ق��دم  2009بح�ضور راعي
ال�ب�ط��ول��ة ع���ض��و جم�ل����س ب �ل��دي امل �ح��رق حممد
ح�سن عبا�س وبدعم من حمالت �سكيما للطباعة
واملوقع الإعالمي �سماهيج ملتيميديا.
جمع اللقاء بني ال�ساحل وجمل�س بوهاين
ال ��ذي ج��اء ح���س��ا��س� ًا مل��ا ي�ح�م��ل م��ن ح�سابات
ا�ستثنائية ،ف�ب��د�أ ب�ه��دف ال�سبق يف الدقائق
الأوىل لفريق املجل�س �أح��رزه باقتدار املراوغ
�أيوب خليل لينتهي ال�شوط الأول بتقدم املجل�س
رغ��م امل�ح��اوالت اجل��ادة التي �سلكها ال�ساحل
بقيادة عبا�س امل�ؤذن وقذائف �إبراهيم الدخيل.

�أم��ا ال�شوط الثاين فنتج عن �ضغط نف�سي
على فريق ال�ساحل بغية معادلة النتيجة ،وظل
املجل�س حمتفظ ًا بالهدف والهدوء الن�سبي حتى
�أح��رز �أح�م��د عبدالله احلايكي ال�ه��دف الثاين
ل�ف��ري�ق��ه .وق��د حت�صل ال���س��اح��ل ب�ع��د الهدفني
فر�صة ثمينة ك��ادت تقل�ص النتيجة وتعاود
جم��ري��ات امل�ن��اف���س��ة ع��ن ط��ري��ق ��ض��رب��ة جزاء
نفذها الالعب عبا�س عبدالله خارج عرين �أمين
احلايكي.
ويف اخلتام ،تف�ضل الراعي حممد عبا�س
ب�ب��دء مرا�سم التكرمي ك��ال�ت��ايل :حممد را�شد
علي (�أف���ض��ل الع ��ب)� ،أمي��ن حم�سن احلايكي
(�أف�ضل حار�س) ،فا�ضل عون (هداف الدوري
بر�صيد� 10أهداف) ،كابنت املجل�س ر�ضا حبيب

(�أف�ضل الع��ب يف امل�ب��اراة النهائية) .ثم ت�سلم
ك��اب�تن ف��ري��ق التحرير علي ح�سن �آل معتوق
ك��أ���س الع�ضو ال�ب�ل��دي ،ون��ال جمل�س بوهاين
ك ��أ���س وم�ي��دال�ي��ات امل��رك��ز الأول فيما ح�صل
الو�صافة فريق ال�ساحل.
وقد علق ع�ضو اللجنة املنظمة عبا�س امل�ؤذن
حول البطولة "نبارك لفريق املجل�س حل�صوله
لقب ال��دوري ،ون�شكر جميع الفرق امل�شاركة
على التعاون امللحوظ طيلة الأ�شهر الثالثة يف
م�سرية ال��دوري ،كما وجه امل��ؤذن ال�شكر لراعي
اخل�ت��ام و�إدارة ن ��ادي �سماهيج يف تذليل كل
الإمكانات املتاحة فيما ت�أمل امل ��ؤذن �إقامة هذا
الدوري يف املرة القادمة".
ومن جانب �أخر ،حقق فريق جمل�س �سماهيج

لقب املركز الأول يف بطولة مركز �شباب املحرق
التي �أقيمت على مالعب ن��ادي احل��د منت�صف
�أغ�سط�س املا�ضي 2009م� ،إذ التقى الفريق يف
املباراة اخلتامية مع �شباب احلد وقد انتهت يف
وقتها الأ�صلي بالتعادل بثالثة �أهداف لكل فريق،
وح�سمها ال�سماهيجيون بالركالت الرتجيحية.

ح�ضر اخل�ت��ام حمافظ حمافظة امل�ح��رق �سلمان
ب��ن عي�سى ب��ن ه�ن��دي وع��دد م��ن ال �ن��واب وكبار
ال�شخ�صيات .ويجدر ذكره ان الفريق ميثل نخبة
من �أف�ضل الالعبني يف القرية �أمثال عبدالقادر
علي وعلي اجليدوم ويو�سف ر�ضي وع��دد من
ال�شباب الالمعني.

الو�سيلة

العدد التاسع  -السنة الثالثة

أكتوبر  - 2009شوال 1430هـ

علي وعبدالرضا
“رفع األثقال” بحاجة لخطة تفعيل في المنطقة
 كتب -علي ح�سن املعتوق

دول اخلليج �سنة 2000م.

يف ل� �ق ��اء ف ��ري ��د م� ��ع ال�شقيقني
علي وعبدالر�ضا �آل معتوق ،اللذان
عبا من
جمعتهما ذات الريا�ضة التي رَ
خاللها �إىل التميز املحلي والعاملي..
لعبة رف��ع الأث �ق��ال .ع��ن ه��ذا ،و�أ�شياء
ع��دي��دة ع��ن ال �ل �ع �ب��ة ،ق��ام��ت الو�سيلة
الريا�ضية ب��إج��راء ح��وار مع النجمني
يف �صالة فيكتوري الريا�ضية.

�أهم الإجنازات
علي� :أهم الإجن��ازات املحلية
 32ب��ط��ول��ة منها واح����دة املركز
ال��ث��ال��ث و 2امل��رك��ز ال��ث��اين و29
بطولة املركز الأول .واخلارجية
ح�صويل على املركز اخلام�س يف
دورة الألعاب الآ�سيوية بو�سان
(كوريا)2002م ،الإحتفاظ باملركز
ال��ث��اين يف ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج من
� 2001إىل  ،2005املركز الثامن
يف دورة ال��ت�����ض��ام��ن الإ�سالمي
(املدينة املنورة ) اململكة العربية
ال�سعودية و ال��راب��ع يف بطولة
العرب لرفع الأثقال يف �سوريا.
وق�����د ق���م���ت ب��ت��ع��زي��ز ال���رق���م
القيا�سي امل�سجل ب�إ�سم الرباعي
الدويل فريد عبدالواحد و�صمود
ال��رق��م حتى ع��ام 2008م وكنت
�أول العب على م�ستوى اخلليج
يحطم ال��رق��م القيا�سي امل�سجل
ب�إ�سم ح�سني املدن.

البطاقة ال�شخ�صية
 ع���ل���ي ع���ب���دال���ل���ه يو�سفيحيى �آل م��ع��ت��وق ،م��ن مواليد
1974/10/28م� ،أب لثالث بنات
وولد ،عمل يف �شركة ترافكو يف
ع���دة حم��ط��ات م��ن �سنة -1993
 1997ثم التحق بوزارة الداخلية
ب�صفة مدرب ريا�ضي.

 عبدالر�ضا عبدالله يو�سفيحيى �آل م��ع��ت��وق ،م��ن مواليد
1981/8/29م ح��ا���ص��ل على
دب���ل���وم يف امل��ي��ك��ان��ي��ك��ا العامة
وي���ذك���ر ع��ب��دال��ر���ض��ا :املركز
(معهد البحرين للتدريب) ويعمل
الأول يف بطولة اخلليج لرفع
بوزارة الداخلية.
الأث��ق��ال �سنة 2006م و ،2008
الثالث يف بطولة العرب والثاين
البداية
ي���ق���ول ع���ل���ي ب�������د�أت اللعبة يف ب��ط��ول��ة الأن����دي����ة العربية
بتاريخ 1988/5/26م ويعترب �سنة 2006م ،وحتطيم الأرق���ام
هذا التاريخ حمفور يف ذاكرتي القيا�سية البحرينية يف رفعة
حتى الآن وقد �شجعني ملمار�ستها اخل��ط��ف ل���وزن 94 – 85 – 77
الأخ العزيز ال�سيد علي علوي من كيلو جرام.
منطقة الدير.
�أما عبدالر�ضا :البداية حينما
ك����ان ع���م���ري ح�����وايل  14ع��ام�� ًا
وكنت حينها يف ال�صف الثاين
الإع������دادي ،وق���د �شجعني �أخي
علي ملمار�سة هذه اللعبة .و�أوىل
م�����ش��ارك��ات��ي اخل���ارج���ي���ة كانت
بطولة اخلليج لرفع الأثقال
والتي �أقيمت يف مملكة
العربية ال�سعودية
يف مدينة الريا�ض
وح����ق����ق����ت فيها
امل����رك����ز ال��ث��ال��ث
ع��ل��ى م�ستوى

الريا�ضيــة

عبدالر�ضا

الإقبال على اللعبة من
اجلمهور والالعبني.
ي��ح��دث��ن��ا ع��ل��ي " ب����د�أ العمل
يف ال��وق��ت احل���ايل ع��ل��ى تفعيل
ريا�ضة رفع الأثقال على م�ستوى
املحافظات اخلم�س حيث يخ�ص�ص
نادي الدير ممث ًال ملحافظة املحرق
و�س�أتكفل تدريب الفئات العمرية
بالإ�ضافة �إىل تدريب العبي الدير
الذين ميثلون املنتخب.
وات��ف��ق علي م��ع �أخ��ي��ه يف �أن
ال�شباب باتوا مييلون �إىل ريا�ضة
بناء الأج�سام ودليل ذل��ك زيادة
ال�������ص���االت اخل��ا���ص��ة يف مملكة
البحرين.
�أم����ا ع��رب��ي�� ًا ودول���ي��� ًا فتكون
ل��ري��ا���ض��ت��ن��ا م����دار�����س خا�صة
حت��ت�����ض��ن الأ�����ش����ب����ال وال���ف���ئ���ات
العمرية ال�صغرية ولذلك متثل
ه��ذه ال��دول م��رك��ز ًا مهما للأثقال
على م�ستوى العامل ويكون لها
ن�صيب واف���ر ل�ل�أرق��ام القيا�سية
الآ�سيوية والعاملية.

عبدالر�ضا "ب�صراحة لي�س كثري ًا"
ويعود ل�سبب خ�شونة هذه اللعبة
وكرثة الإ�صابات فيها ومن جانب
�آخر ،ل�شعبية لعبة بناء الأج�سام
�أكرث من رفع الأثقال يف املنطقة.
ول��ك��ن ،مت يف الآون�����ة الأخ��ي�رة
التوجه لتفعيل البطوالت املحلية
جمدد ًا .
وع���ل���ى امل�������س���ت���وى ال��ع��رب��ي
وال��ع��امل��ي ف��ه��ن��اك ج��م��ه��ور كبري
ويعود ذل��ك حلبهم ملمار�سة هذه
اللعبة كونها �أوملبية وتعتمد على
القوة ،حيث لديهم قواعد وكوادر
ب�شرية متار�س هذه الريا�ضة.
كلمة �أخرية
مت���ن���ى ع����ل����ي ع���ب���دال���ل���ه �أن
ي��ك��ون ل��ه��ذه ال��ري��ا���ض��ة ن�صيب
يف منطقة �سماهيج واململكة،
االه��ت��م��ام وال��ت��وج��ي��ه م��ن معايل
رئي�س امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب
والريا�ضة ال�شيخ فواز بن حممد
و�سعادة ال�شيخ عبدالله بن را�شد
رئي�س الإحت���اد الأ���س��ي��وي لبناء
الأج�سام والبحريني لرفع الأثقال
والرتبية البدنية وال �أن�سى جهود
�إدارة نادي الدير والعمل من قبل
�إدارة الإحتاد كذلك.

م��ن ج��ان��ب��ه ع��ل��ق عبدالر�ضا
قائ ًال :بالن�سبة للجمهور حمليا
فهو قليل ويعود ذلك لتجميد هذه
اللعبة منذ ح��وايل  13عام ًا� ،أما
حالي ًا فهناك توجه م��ن الإحت��اد
فيما عبدالر�ضا �أكد على �أمنية
البحريني لرفع الأثقال والرتبية
البدنية لتفعيل هذه اللعبة جمدد ًا وج���ود ق��اع��دة ل��رف��ع الأث���ق���ال يف
و�سوف تكون هناك بطولة العيد املنطقة ،حتت�ضن الالعبني �أقوياء
البنية ،والذين بالتايل �سوف
الوطني لرفع الأثقال
ي��ت��ن��اف�����س��ون يف البطوالت
وك��م��ال الأج�سام
امل��ح��ل��ي��ة واخل���ارج���ي���ة كما
يف  16دي�سمرب
هو احلال يف نادي الدير
املقبل 2009م.
.ويف اخل���ت���ام �أ�شكركم
وف������ي������م������ا
حل�سن ا�ست�ضافتكم والله
يتعلق بالإقبال
ويل التوفيق.
ع����ل����ى ه����ذه

اللعبة حمليا يقول

عــلي
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درد�شات ريا�ضية
 بقلم -علي عبداجلليل عيد

قائد وحدة ك�شفية مبدر�سة �سماهيج

الكشفية ..تاريخ وتطوع
�إن املت�أمل يف واقع احلركة الك�شفية العاملية والعربية ،والبحرينية
ب�شكل خا�ص ،ليجد طفرة نوعية ملحوظة وغري م�سبوقة طر�أت بتميز
يف غ�ضون العقد املن�صرم على �أقل تقدير� .إذ �أ�صبحت الك�شفية يف
م�صاف قائمة احلركات ال�شبابية الأبرز انت�شار ًا والأو�سع �إحاطة
ب�شتى �صنوف الأن�شطة.
تعد الك�شفية �سبي ًال �أمث ًال للتدرج املرحلي املدرو�س عرب مناهج خا�صة
�أ�س�سها اللورد بادن باول عام  1907يف جزيرة الرباون �سي بربيطانيا
�إىل �أن �أعيدت بلورة بع�ض املفاهيم فيها لتتنا�سب والطابع االجتماعي
لكل جمتمع .فهي �أ�سلوب حياة قائم بذاته ،معتمد ًا على �أ�ساليب تربية
دينية ،وطنية ،ك�شفية واجتماعية – تخت�ص فئاتها الأربع (الأ�شبال،
الفتيان ،املتقدم واجلوالة).
فالك�شفية تربية ..والك�شفية تطوع ..تهتم ب�إعداد الن�شء ليكون فرد ًا
�صاحل ًا لوطنه ،ودائم ًا على �أهبة اال�ستعداد لتقدمي كافة خدماته
ملجتمعه.
و�إذا ما �أردنا �إيجاد ذلك الرابط الل�صيق مب�سمى الك�شفية والريا�ضة،
فن�ستدرك مبا�شرة يف التعليل على �أنها موجهة با�ستهدافها �أهم فئات
املجتمع وهم ال�شباب ..من خالل �إقامة الأن�شطة الريا�ضية والتعليمية
والرتفيهية� ،إ�ضافة للمخيمات التي تعد من �أ�سا�سات العمل يف حياة
الك�شاف.
وقد �أخذت الك�شفية يف البحرين تخطو �إىل مزيد من التقدم عن طريق
امل�شاركات اخلارجية يف اللقاءات والندوات وامل�ؤمترات واملخيمات
الدولية التي ت�ساعد على زيادة املعارف وتعطي بعد ًا �آخر مل�سرية
الك�شاف ال�شخ�صية ،وهذا ما تقوم به بالفعل �إدارة املكتب الك�شفي
بوزارة الرتبية والتعليم م�شكورة يف �سعيها لرت�سيخ هذا التوا�صل
ودفع عجلة التقدم والتميز بني �سائر الفرق الك�شفية مبدار�س مملكة
البحرين.
�أما على امل�ستوى املحلي ،فتعد البحرين من �أعرق الدول الرائدة يف
هذا املجال الذي الزال م�ستمر ًا �إىل يومنا هذا لأكرث من  80عام ًا
منذ ت�أ�سي�س �أول فرقة ك�شفية مبدر�سة �أبي بكر ال�صديق (املعارف)
باملنامة عام 1927م.
و�إىل جانب ذلك ،ف�إن �أكرب دليل على انت�شار هذه احلركة كمفهوم
تطوعي واجتماعي يعزز الأهداف العامة املرجوة ،هو ذلك التزايد
امللحوظ يف تركيز اجلمعيات واحلركات الأهلية يف مناطق كثرية
بالبحرين ،والقرى باخل�صو�ص – يف ت�شكيل فرق ًا ك�شفية خا�صة
تخدم تطلعاتها و�أفكارها و�آرائها ،وهذه ح�سنة عظيمة ت�ضاف �إىل
ر�صيد وتاريخ احلركة ملا تعود بالنفع �إىل الت�أكيد على �أهميتها من
جهة ،والت�سليم �إىل كونها ا�ستطاعت غزو ال�ساحة مببادئها وما تقوم
من �أجله من جهة �أخرى.
�أخري ًا� ..إن ما ت�صبو �إليه الك�شفية �أبعد من كونه امتداد تاريخي ،بقدر
ما يحمل من �أفكار وطنية بحتة ..ت�ؤمن بجميع الألوان والأطياف ..وال
تعمل على �أ�سا�سات �سيا�سية وال تندرج حتت مظلة ع�سكرية� ..إمنا هي
و ّالدة مواهب ..ومن ّمية لأ�شخا�ص �آمنوا بتطوعهم و�إنكار ذواتهم.
scs.bah@gmail.com
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الترابط األسري
وأثره على المجتمع

براحة ابن ال�شيخ ويف اخللف م�سجد املقربة� -أر�شيف املرحوم حممد علي (طار�ش)
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ح�سني �سلمان 36336388
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قد يت�ساءل البع�ض هل �أن الرتابط الأ�سري له ت�أثري على
املجتمع؟ �أم �أن الرتابط الأ�سري هو عبارة عن �شعار يرفعه
البع�ض هنا وهناك؟
يف البداية لو قمنا بتعريف املجتمع ف�إ ّنا �سنجده مرتكب من
مق�سمه �إىل عدة
جمموعة كبرية من النا�س وهذه املجموعة ّ
جمموعات �صغرية وكل جمموعة تتكون من �أفراد وهذه املجموعة
ال�صغرية يطلق عليها ا�سم (الأ�سرة).
فالأ�سرة تتكون من عدة �أفراد هم زوج ،زوجه و �أوالد ،ف�إذا كان
احلب والتفاهم و االحرتام املتبادل ي�سود بينهم ف�إن هذه الأ�سرة
�ستكون �أ�سرة �آمنة وم�ستقره ،وهذا له انعكا�سات على الأوالد يف
تربيتهم و وعظهم باملواعظ احل�سنة مما ي�ؤدي �إىل �أن يتحلوا
بالأخالق احلميدة الفا�ضلة ،ومع وجود هذه الأخالق الفا�ضلة
تتكون لنا حاله متازج بني هذه الأ�سرة وهذا ما ن�ستطيع �أن نطلق
عليه بالرتابط ،وهذا الرتابط �سيكون �إيجابي ًا حيث �أنه �سيكون
معتمد ًا على قواعد �أخالقية م�ستمدة من ال�شريعة املقد�سة.
ف�إذا حتقق هذا الرتابط بني �أفراد الأ�سرة ف�إنه �سيكون عام ًال
م�ؤثر ًا على جميع الأفراد خ�صو�ص ًا الأوالد ،لأن هذا الفرد من
الأ�سرة �سيجد من يرجع �إليه يف حميطه ال�صغري من خالل
اال�ستماع �إليه وت�شجيعه نحو الأهداف ال�صحيحة ال�سليمة ،وهذا
يعني �أن الأ�سرة �ساهمت يف �إعطاء املجتمع جمموعة من الأفراد
الناجحني وهذه تعترب يف واقع الأمر م�ساهمة جبارة حُتت�سب لكل
�أ�سرة من �أ�سرنا امل�ؤمنة.
لذا جند �أن الأ�سرة لها القدرة على بناء هذه الأجيال و�إمداد
املجتمع بالطاقات الواعية التي �ستكون نتاج هذا البناء املثمر،
فتكون ف ّعاله يف خدمة هذا املجتمع حتى تقوم هذه الأجيال
بالتعاون مع بع�ضها البع�ض لت�سيري هذا املجتمع على النهج
ال�صحيح واملطلوب وهو نهج �أهل البيت عليهم ال�سالم ،وحتى
يكون جمتمعنا و�أمتنا خري �أمة �أخرجت للنا�س.

