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الموسم 19: تنوع .. إثراء .. تمّيز
مــا اإن اأو�صــك المو�صــم الثقافــي التا�صــع ع�صــر للمنتــدى علــى الإنتهــاء وراجعنــا ح�صيلــة 
المو�صم من ندوات وبرامج وفعاليات متنوعة، وجدنا فعاًل اأن المنتدى تّمكن خالل هذا المو�صم 
مــن تحقيــق خطتــه العمليــة التــي و�صعها مــع بداية انطالق مو�صــمه. فقد اأنجــز المنتدى رقًما 
قيا�صًيا في عدد الندوات )31 ندوة(، وانتظم برنامجه اأ�صبوعًيا دون انقطاع اأو توقف، وعمل 
تكريًمــا ناجًحــا ل�صــخ�صية وطنية مرموقة )ال�صــيد ح�صــن العوامــي(، كما حافــظ على انتظام 

فعالياتــه الم�صاحبــة كمعار�ض الفنون وتكريم ال�صــخ�صيات والموؤ�ص�صــات وعر�ض الأفالم.
لقــد جــاءت النعطافــة المهّمــة فــي هــذا المو�صــم في لقــاء اأع�صــاء المنتدى مع �صــمو اأمير 
المنطقــة ال�صــرقية، �صاحــب ال�صــمو الملكــي الأميــر �صــعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز بتاريــخ 

2018/10/22م والــذي اأ�صــاد بــدور المنتــدى وا�صــتمراريته وفاعليتــه. 
وتمّيــز هــذا المو�صــم باإ�صافــة فقــرات جديــدة فــي برامجــه �صــملت دعــوة �صيف �صــرف من 
ال�صــخ�صيات الجتماعية البارزة في كل ندوة، وتوفير كتاب للعر�ض والبيع كل اأ�صــبوع، ون�صــر 

اإعالنــات التعريف باأبرز الأيــام العالمية بانتظام.
هــذه الإنجــازات الكبيــرة التــي لقــت ا�صتح�صــاًنا وثنــاًء مــن قبــل ح�صــور المنتــدى ورواده 
ومتابعيــه، الذيــن �صــاهموا بح�صورهــم وم�صــاركاتهم اإثــراء النــدوات بالفكــر النّيــر والحــوار 
المتميز، ما كانت لتتم لول جهود وتعاون فريق العمل بالمنتدى الذي عمل جاهًدا لإنجاز كل 

هــذه المهام بتمّيز وهمــة عالية.
نتطلــع ونحــن علــى اأبواب المو�صــم الثقافي الع�صــرين للمنتــدى اأن تتحقق طموحــات اأكبر، 

واأهداف اأ�صــمى، واإنجازات اأكثر تنوًعا ... واإثراًء ... وتمّيًزا.
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التعريف:

 - القطيــف  فــي محافظــة  تاأ�ص�ــض  اأهلــي  ثقافــي  منتــدى 
المملكــة العربية ال�صــعودية عــام 2000م، ويهتم بالحوار حول 
مختلــف الق�صايــا الثقافيــة والجتماعية والتوا�صــل مع النخب 

المثقفــة داخــل المملكــة وخارجهــا.

الرؤية:

ي�صــعى المنتــدى لأن يكــون موؤ�ص�صــة ثقافيــة رائــدة علــى 
م�صتوى الوطن، من خالل التوا�صل مع جميع المكونات الثقافية 
فــي المجتمــع واللتــزام بمفاهيــم التعدديــة الثقافيــة والحوار 

الهادف.

الرسالة:

بيــن  والتوا�صــل  الحــوار  تنميــة  علــى  المنتــدى  يعمــل 
المثقفيــن، واإ�صــراك جميع فئات المجتمع فــي تناول الموا�صيع 
الثقافيــة والجتماعيــة المختلفــة، مــن خــالل حــوار تفاعلــي 

ــل. ــم ومتوا�ص منّظ

األهداف:

Ü  ــير العالقــة بيــن النخــب المثقفــة داخــل المملكــة تج�ص
وخارجهــا.

Ü .ن�صر الوعي الثقافي في المجتمع حول مختلف الق�صايا
Ü .تعزيز الحوار التفاعلي البناء ومناهجه
Ü .تفعيل وم�صاندة المبادرات الثقافية والجتماعية

وسائل العمل:

Ü  من مثقفة  �صخ�صيات  وا�صت�صافة  اأ�صبوعية  ندوات  عقد 
مختلف المناطق.

Ü  ن�صر المادة العلمية للندوات والمحا�صرات عبر مختلف
الو�صائل.

Ü  دعــم ح�صــور وم�صــاركة ال�صــباب فــي فعاليــات وبرامــج
المنتــدى.

Ü .تن�صيق اأن�صطة ثقافية م�صاحبة في الندوات الأ�صبوعية
Ü  الأهليــة الثقافيــة  الموؤ�ص�صــات  مختلــف  مــع  التعــاون 

والر�صــمية.
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إحصائيات الموسم الـ 19

ź   31 	 	 عدد	الندوات	

ź 64 	 	 عدد	المتحدثين	

ź 26 	 عدد	ضيوف	الشرف	

ź 35 	 	عدد	المكرمين					

ź 17 	 عدد	المعارض	الفنية		

ź 27 	 عدد	األفالم	القصيرة	

ź 12 	 	 كتاب	األسبوع	

تصنيف مواضيع الندوات

الموا�صيع المتفرقة: اإعالم، حقوق، �صيا�صة، فنون، �صحة، تعليم

ــا بتقديــم باقــة  يهتــم المنتــدى بتنــوع موا�صيــع ندواتــه بمــا يحقــق الفائــدة لمرتاديــه ومتابعيــه كمــا يهتــم اأي�صً
متميــزة مــن الفعاليــات الثقافيــة المختلفــة واإ�صــراك مختلــف الجهــات فــي المجتمع �صمــن برامجه.
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حوار مفتوح مع  إدارة المنتدى
1439/12/24هـ	)2018/9/4م(

المحاضر:	األستاذ	جعفر	محمد	الشايب	
)المشرف	العام	على	المنتدى(

مدير الندوة: األستاذ زكي البحارنة

ملخص الندوة

تــم عر�ــض اأن�صــطة وبرامــج واإح�صائيات فعاليات المو�صــم الما�صــي )الثامن 
ع�صــر(، حيــث عقــدت 22 محا�صــرة اأغلبهــا كانــت فــي الفكــر والثقافــة والفنــون، 
ــا فنًيــا، وعر�ــض  وتكريــم 36 �صــخ�صية ومبــادرة اجتماعيــة، وتنظيــم 11 معر�صً
17 فيلًمــا ق�صيــًرا. وتــم ا�صــتعرا�ض ومناق�صــة نتائــج ال�صــتطالع الــذي قــام بــه 
المنتدى حول برامجه وفعالياته حيث �صــارك فيه 200 �صــخ�ض من الجن�صــين، 
وراأى اأغلب الم�صاركين )63%( اأن هناك تفاعاًل اجتماعًيا ملحوًظا مع المنتدى، 
واأن اأبرز ما يميز المنتدى هو ال�صتمرارية والنتظام اأ�صبوعيًا )73%(. وخالل 
المناق�صــات قــّدم الح�صور مجموعة من الأفــكار والمقترحات المتعلقة بتطوير 
عمل المنتدى، كالعتناء بالتغطيات المتلفزة والم�صاهمة في �صناعة الثقافة 
مــن خــالل اإطــالق مبــادرات ثقافية في المجتمع، والعمل على اإنتاج �صــيَّر لأعالم 

المنتــدى، كمــا تم تكريم الأع�صاء ال�صــابقين في الهيئــة التنفيذية للمنتدى.

1  
الندوة الأوىل
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الفعاليات المصاحبة

التعريف	بمبادرة	"غناتي	القطيف"

م�صــروع اأعمــال فنيــة مو�صــيقية تهتــم باإبــراز التــراث والثقافــة المحليــة 
وتمــت قولبتهــا ب�صيــغ فنيــة منا�صــبة �صمــن قيــم المحبــة وال�صــالم والتعاي�ــض 
المجتمعــي، حيــث اأنجــز لحد الآن 13 عماًل فنًيا. وتــم تكريم �صاحب المبادرة 

الفنــان المو�صــيقار �صــكري عا�صــور.

معرض	تشكيلي	للفنانة	هناء	سلمان	آل	هالل

Ü .من مواليد مدينة �صيهات بمحافظة القطيف
Ü .حا�صلة على دبلوم في التجميل من معهد البحرين
Ü .در�صت الفنون الت�صكيلية على يد عدة فنانين خليجيين
Ü .لها م�صاركات محلية عديدة، وتتميز اأعمالها بح�صور المراأة فيها

فيلم	األسبوع:

»احنــا واحــد« عبــارة عــن مقطوعــة غنائيــة توؤكد علــى الوحــدة الوطنية 
وبــث الم�صــاعر الإيجابيــة بين مكونــات المجتمع، من اإخــراج وتنفيذ مجموعة 

»غناتــي القطيــف« واأداء الفنــان �صــكري عا�صــور. 
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الندوة الثانية

اإلعالم في المشهد السعودي
1 / 1/ 1440هـ	)2018/9/11م(

المحاضر:	 الدكتور	إبراهيم	بن	عبد	العزيز	البعيز	
)أستاذ	اإلعالم	بجامعة	الملك	سعود	سابًقا(

مدير الندوة:	األستاذ	محمد	الحمادي

ملخص الندوة

تناولــت النــدوة تاريــخ انطــالق الإعــالم ال�صــعودي والتطورات المت�صــارعة 
فيه باعتباره مجاًل خ�صًبا للبحث والدرا�صة، وكذلك عالقة الإعالم بالمجتمع 
حيــث اأن الإعــالم موؤ�ص�صــة اجتماعيــة ويعتبــر نتاًجــا لتفاعل النظام ال�صيا�صــي 
ــع الراهــن  ــى اأن الو�ص ــت اإل ــرة. وخل�ص ــادي والدينــي والتعليــم والأ�ص والقت�ص
للم�صــهد الإعالمــي المحلــي يمثــل طموحــات ورغبــات فــي تكويــن القــدرة علــى 
�صناعة الإعالم فقط، ول توجد موؤ�صرات عملية في تحقيق عنا�صر ال�صناعة 
الثــالث الإنتــاج والتوزيــع والبيع، وتم التاأكيد على اأهمية فهم وت�صــريع معايير  
حريــة ال�صحافــة المتمثلــة في الأبعاد الت�صــريعية وال�صيا�صــية والقت�صادية،  
والإ�صــارة اإلــى اأن الإعــالم العربــي لــم يبلــور الف�صل بين ال�صــتثمار فــي الإعالم 
والر�صالة التي يجب اأن يوؤديها، و�صرورة المحافظة على ا�صتقاللية الموؤ�ص�صات 

الإعالمية.

2  
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الفعاليات المصاحبة

التعريف	بلجنة	»نساندكم«	النسائية

لجنــة اأهليــة تاأ�ص�صــت عــام 2015م وتن�صــط فــي مجــال ت�صــجيع الراغبــات 
للتطوع في دعم المدار�ض والجمعيات والم�صت�صفيات، لتقديم خدمات تربوية 
ــي والجتماعــي، حيــث األقــى  ــاد النف�ص وتعليميــة، وخدمــات التوجيــه والإر�ص

الكلمــة التعريفيــة لّلجنةالأ�صــتاذ �صــالح اآل مطر. 

معرض	تشكيلي	للفنانة	هناء	سلمان	آل	هالل

ا�صــتعر�صت الت�صــكيلية هنــاء �صــلمان اآل هــالل فــي كلمتهــا تجربتهــا الفنية، 
مــن خــالل اأعمالهــا المتنوعــة التــي عر�صتهــا فــي المنتــدى لالأ�صــبوع الثاني على 
ــنوات الما�صيــة وتطــور  ــيرتها الفنيــة طــوال ال�ص ــا م�ص ــت فيه ــي، وتناول التوال

تجربتهــا وتطلعاتهــا الم�صــتقبلية فــي تطويــر الفنــون الت�صــكيلية.

فيلم	االسبوع:

ــا  ــة وجغرافيته ــع المنطق ــخ ومجتم ــف بتاري ــل« للتعري ــة حائ فيلم»منطق
واأهــم معالمهــا الأثريــة وكذلــك مظاهــر التطــور الحديــث فيهــا، كمــا يعر�ــض 

عالقــات التوا�صــل الجتماعــي بيــن منطقــة حائــل ومــا جاورهــا.
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بمناسبة	اليوم	الوطني	للمملكة

في رحاب الوطن )تجارب في 
التعايش والتواصل(

1440/1/15هـ	)2018/9/25م(

المتحدثون: 
الدكتور	خالد	محمد	البديوي	)مركز	الملك	عبدالعزيز	للحوار	الوطني(

الدكتورة	مريم	سعود	بوبشيت )مركز	بوبشيت	لالستشارات	التربوية(
األستاذ	علي	ابراهيم	السبع	)فنان	وممثل	معروف(

األستاذ	فرحان	شامي	الشمري	)شخصية	اجتماعية	من	منطقة	حائل(
األستاذ	فريد	عبد	الله	النمر	)شاعر	وأديب	من	القطيف(

األستاذة	حمدة	عبد	الله	الغامدي	)تربوية	من	منطقة	الباحة(
الدكتور	محمد	بن	حسين	العسكر	)شخصية	اجتماعية	من	نجران(

مدير الندوة: األستاذ أمين الصفار
ضيف الشرف: المهندس عبد الشهيد محمد السني

ملخص الندوة

�صــملت النــدوة كلمــات وحــوارات تفاعليــة حــول اليــوم الوطنــي، وعر�ــض 
تجارب بع�ض ال�صخ�صيات الوطنية في التوا�صل والتعاي�ض موؤكدين على اأهمية 

تعزيز الوحــدة الوطنية.

3  
الندوة الثالثة
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	الدكتورة	فاطمة	عارف	آل	قريش:

حا�صلة على �صــهادة البورد ال�صــعودي والزمالة في تخ�ص�صين نادرين: طب 
مــخ واأع�صــاب الأطفــال وال�صــرع وتخطيــط الدمــاغ، كما ح�صلت على لقــب اأف�صل 
طبيبة زمالة من م�صت�صــفى الملك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث بالريا�ض 

لعــام )2016-2017م(، وتحدثت في كلمتها عن م�صــيرتها الأكاديمية.

معرض	تشكيلي	للفنانة	زينب	موسى	آل	يوسف:

Ü .معلمة تربية فنية ومهنية
Ü .اأنهت وقدمت العديد من الدورات والور�ض الفنية
Ü .صاركت في معار�ض وطنية وعربية ودولية�
Ü .ع�صو في العديد من الجمعيات الفنية

فيلم	األسبوع:

ــرز  ــتعر�ض اأب ــة، ي�ص ــي للمملك ــوم الوطن ــول الي ــر ح ــم ق�صي ــض فيل ــم عر� ت
جوانب التطور الذي تعي�صــه البالد منذ تاأ�صي�صــها، والتحولت الكبيرة التي مر 

بهــا المجتمــع ال�صــعودي وتاأكيــد الثوابــت الوطنية.
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المثقف وأزمة العقل الجمعي
1440/1/22هـ	)2018/10/2م(

المحاضر:	األستاذ	سالم	آل	مرعي	اليامي	
)كاتب	وأديب	ومؤلف(

مدير الندوة: األستاذ وليد الهاشم
ضيف الشرف: األستاذ منصور صالح آل سالط

ملخص الندوة

ركــزت النــدوة علــى تعريف الثقافة باأنها مزيج من القيم وال�صــلوك والفكر 
تعك�ــض ما ينتجه عقل الإن�صــان ووجدانه في بيئة معينة اأو مجتمع واحد، واأن 
المثقف مراآة معبرة اإما لثقافة مجتمع محدود ب�صياجات فكرية، اأو اأنه عقلية 
تجــاوزت بم�صــاحتها العاك�صــة حدود الواقع الذي �صنعهــا لت�صبح مراآة لثقافات 
متعــددة. كمــا تناول العر�ض حال المجتمع الم�صــتند على العقل الجمعي الذي 
يلغــي قــدرات الفــرد، ويعي�ــض اأزمة في كونه متما�صــك ال�صــكل، لكنه ه�ــض البناء 
الداخلــي، وتــم التاأكيــد علــى اأن اأهــم مناعــة ذاتيــة للمجتمعــات القويــة هــي 
اإيمــان النا�ــض بقدا�صــة التنــوع والختــالف التــي تخلــق الن�صــجام بيــن مكونات 
المجتمــع الواحــد، وكذلــك الحديــث حول اأ�صــباب اأزمــة العقل الجمعــي العربي 

ومنهــا �صيق الأفق و�صعــف اآلية التخيل.

4  
الندوة الرابعة
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	علوية	جعفر	السادة:

تحدثــت عــن تجربتهــا الحياتيــة مــع اإعاقــة �صعف ال�صــمع التي ولــدت بها، 
لكنهــا تمكنــت مــن موا�صلــة درا�صــتها الجامعيــة بتفــوق متحدية هــذه الإعاقة. 
وقد وّقعت كتابها »ق�صة وي وي«  الموّجه لالأطفال وروت فيه باأ�صلوب مب�صط 

ق�صتها مع �صــماعة الأذن.

معرض	تشكيلي	للفنانة	زينب	موسى	آل	يوسف:

ــن  ــدى ع ــي المنت ــه ف ــذي اأقامت ــض ال ــي للمعر� ــبوع الثان ــي الأ�ص ــت ف تحدث
تجربتهــا فــي الفــن الت�صــكيلي، وعــن تطــور اأعمالهــا والمجــالت التــي �صــاركت 
فيهــا، متناولــة ت�صوراتهــا وتطلعاتها للعمل الفني في المنطقة و�صــبل تطويره، 

ومو�صحــة اأبــرز التحديــات التــي اعتر�صــت م�صــيرتها.

فيلم	األسبوع:	

تــم عر�ــض فيلــم عــن حيــاة المهاتمــا غانــدي وفل�صــفته فــي الن�صال ال�صــلمي 
بمنا�صــبة اليــوم العالمــي للالعنــف، وفيلــم ق�صيــر اآخــر حــول حقــوق الم�صــنين 

و�صــبل الهتمــام بق�صاياهــم وحاجاتهــم بمنا�صــبة اليــوم العالمــي للم�صــنين.
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5  
الندوة اخلام�صة

الخطاب السياسي الغربي: 
رؤية وتحليل

1440/1/29هـ	)2018/10/9م(

المحاضر:	الدكتور	منصور	محمد	المرزوقي
	)المشرف	على	مركز	الدراسات	االستراتيجية	بمعهد	
األمير	سعود	الفيصل	للدراسات	الدبلوماسية(

مدير الندوة: األستاذ عيسى العيد
ضيف الشرف: د. عبد العزيز عبد الكريم المصطفى

ملخص الندوة

تناولــت المحا�صــرة تاأثيــر العولمة القت�صادية التي انعك�صــت اآثارها على 
الثقافــة لغر�ــض اأن يكــون للعالــم نظــام قيمــي موحــد، واأن مــن مبــررات الحركــة 
ال�صــتعمارية الغربيــة نقــل التقــدم والتطور لالآخرين، ثم ا�صــتبدلت لحًقا في 
الفتــرة الراأ�صــمالية بق�صايــا ومفاهيــم كحقــوق الإن�صــان ون�صــر الديمقراطيــة 
ا على اأن الخطاب ال�صيا�صي هو جزء  لتبرير التو�صع الراأ�صمالي. كما اأكدت اأي�صً
من اأدوات ال�صراع القائم على طبقية فل�صفية واأخالقية وقانونية، واأن الدول 
غيــر الغربيــة تركــز على المبادئ التي تحميها من �صــطوة الــدول الغربية، كما 

تناولــت اأبعــاد الموقف ال�صــعودي وخلفياته تجاه الخطاب ال�صيا�صــي الغربي.
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	األستاذ	أمين	محمد	البراهيم

محا�صــر �صــابق بجامعــة الملــك في�صــل بالأح�صــاء، ومــدرب بالموؤ�ص�صــة 
العامة للتدريب الفني والمهني، قدم العديد من الدورات التدريبية في مجالت 
مختلفــة، و�صــدر لــه حديثــا كتــاب »اأنت ... مــن تكون«، وتحدث عــن جوانب من 

م�صــيرته العمليــة والأكاديميــة وعــن موؤلفــه الذي وّقع عليه فــي المنتدى.

معرض	تشكيلي	للفنانة	سلمى	علي	الشيخ:

Ü .حا�صلة على بكالوريو�ض تربية فنية بامتياز مع مرتبة ال�صرف الأولى
Ü .مدربة معتمدة، وم�صرفة تربوية، واأقامت معار�ض فنية عديدة
Ü  .رئي�صة لجنة الفنون الت�صكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة
Ü .قدمت العديد من الدورات الفنية في داخل المملكة وخارجها

فيلم	األسبوع:	

تــم عر�ــض فيلــم ق�صيــر بمنا�صــبة اليــوم العالمــي للمعلميــن الــذي اأقرتــه 
منظمــة اليون�صــكو، وفيلــم توعــوي ق�صيــر اآخر حــول التعريف ب�صــرطان الثدي 

واأهميــة الك�صــف المبكر.
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6  
الندوة ال�صاد�صة

التخطيط المالي األسري في ظل 
التحوالت االقتصادية

1440/2/5هـ	)	2018/10/15م(

المحاضر:	الدكتور	ماهر	محمد	السيف 
)مستشار	إداري	ومالي(

مدير الندوة: األستاذ أمين الصفار
ضيف الشرف: المهندس شاكر أحمد آل نوح

ملخص الندوة

ــط  ــد ونم ــي جدي ــر لوع ــض الأ�ص ــرورة اأن توؤ�ص� ــى �ص ــرة عل ــزت المحا�ص رك
مختلف لإدارة �صــئونها المالية بما يمكنها من مواجهة اأي تقلبات غير مريحة 
في الم�صتقبل، عبر التفريق بين مفهوم ال�صيا�صة المالية والتي تعني التخطيط 
لإيجاد م�صادر الدخل، ومفهوم ال�صيا�صة النقدية وهي اإدارة ال�صرف وتقنينه 
ح�صــب الأولويــات والحتياجــات الحقيقية لأفراد الأ�صــرة. وتم تحديد ثالث 
ركائــز للميزانيــة، الكرامــة الماليــة وتعنــي الدخــار لوقــت ال�صــرورة، والأمــن 
الوظيفــي ويعنــي الحتفــاظ بمعــدل �صــتة رواتــب لوقــت  الف�صل مــن الوظيفة، 
واأخيــًرا كرامــة ال�صــيخوخة، كمــا اأو�صت بتجنــب الدين والقترا�ض، واإ�صــراك 

اأفــراد الأ�صــرة فــي عمليــة التخطيط المالي وتدريبهــم على ذلك.
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	األستاذ	السيد	ضياء	شاه	آل	درويش:

مديــر مختبــر المكافحــة الحيويــة بمحافظــة القطيــف، وذلــك نظيــر مــا 
قدمــه فــي مجــال الأبحــاث المتعلقــة برعايــة النخيل ودرا�صــات مكافحــة اآفات 
النخيــل، وتطويــر برامــج التوعيــة والر�صــاد الزراعــي فــي المجتمــع مــن خــالل 

النــدوات والمحا�صــرات والأبحــاث العلميــة.

معرض	تشكيلي	للفنانة	سلمى	علي	الشيخ:

عر�صــت الفنانــة لوحــات فنيــة متميــزة تحكــي البيئــة المحليــة وذلــك 
لالأ�صــبوع الثانــي علــى التوالــي، وتناولــت فــي كلمتها اأبعــاًدا من تجربتهــا الفنية 
وتطورهــا والبرامــج والــدورات التــي تقــوم بتقديمهــا بالتعــاون مــع مختلــف 

الموؤ�ص�صــات الثقافيــة فــي المنطقــة.

فيلم	األسبوع:

تــم عر�ــض فيلــم تعريفــي ق�صيــر عــن منطقــة نجــران، تنــاول تاريخهــا 
ــة  ــاة القت�صادي ــاط الحي ــة، واأنم ــا الجتماعي ــة وتركيبته ــا التراثي ومعالمه

والمعي�صــية فيهــا، ومجــالت التطــور التــي ح�صلــت فيهــا.
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7  
الندوة ال�صابعة

 القيم الجمالية واإلنسانية 
في األدب

1440/2/14هـ	)2018/10/23م(

المحاضر:	األستاذ	الدكتور	مصطفى	إبراهيم	الضبع
)أستاذ	البالغة	والنقد	بقسم	اللغة	العربية	بجامعة	اإلمام	عبد	الرحمن	بن	فيصل(

مدير الندوة: األستاذ السيد محمد الخباز
ضيف الشرف: األستاذ عدنان السيد محمد العوامي

ملخص الندوة

تناولـت المحا�صـرة منظومة القيم والتنمية الإن�صـانية بالقول باأن القيمة 
تمثـل نوًعـا مـن الأدوات الناعمـة )ال�صـوفت ويـر( الم�صـغل والم�صـتثمر لبيئـة 
الأدوات ال�صلبة )الهاردوير(، فكل ما يحيط بنا من تجهيزات مادية هو بمثابة 
اأدوات �صلبة، والأفكار والت�صورات والقيم هي بمثابة الأدوات الناعمة، واأن فهم 
الإن�صـان علـى حقيقتـه هو فهـم القيم التي تم�صـك بزمامه وتوجهـه، ول يتحقق 
الوجـود الإن�صـاني اإل بمنظومـة قيـم حاكمـة تعمـل طـوال الوقـت علـى تنميـة 
التجربـة الإن�صـانية فـي انتقالهـا مـن جيل اإلـى جيل اآخر، وا�صـتعر�ض نمـاذج من 
الن�صو�ـض ال�صـردية ذات الم�صاميـن الإن�صـانية كاأمثلـة للتنمية الب�صـرية، حيث 

يمكـن للمتلقي ا�صتك�صـافها تاأ�صي�ًصـا على �صداها وفعلهـا عبر الن�ض.
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	األستاذة	كفاح	جواد	بوعلي:

مدربــة وباحثــة فــي مجــال اأدب وثقافــة الطفــل، مديــرة موؤ�ص�صــة »دار روؤى« 
للن�صــر والتوزيــع، كاتبــة وقارئــة لق�ص�ــض اأطفــال، �صاحبــة اأول مكتبــة اأطفــال 
متخ�ص�صة ومتنقلة في المنطقة، وعملت على تنظيم مهرجان »الطفل المثقف«. 

وتحدثــت عــن تجربتهــا في تحقيق عــدة اإنجازات على �صعيــد ثقافة الطفل.

معرض	فوتوغرافي	للفنان	مجدي	نصر	آل	نصر:

Ü .موؤ�ص�ض ورئي�ض تجمع م�صوري الخليج
Ü .ح�صد جوائز من الجمعية الأمريكية للت�صوير الفوتوغرافي
Ü .مدير تنفيذي لفرع الجمعية المريكية للت�صوير بال�صعودية
Ü .صارك في عدة م�صابقات ومعار�ض محلية ودولية�

فيلم	األسبوع:

بمنا�صــبة اأ�صــبوع اأمرا�ــض الــدم الوراثيــة، تــم عر�ــض فيلــم توعــوي ق�صيــر 
حــول هــذا المو�صــوع يتنــاول م�صــببات هــذه الأمرا�ــض ونتائجهــا و�صــبل الوقايــة 

والعــالج المطلــوب، ودور المجتمــع فــي ذلــك.
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8  
الندوة الثامنة

زراعة النخيل وإنتاج التمور: 
آفاق وتحديات

1440/2/21هـ	)2018/10/30م(

المحاضر:	األستاذ	السيد	ضياء	شاه	آل	درويش 
)مدير	مختبر	المكافحة	الحيوية	بمحافظة	القطيف(

مدير الندوة: األستاذ زكي البحارنة
ضيف الشرف: األستاذ محمد علوي الدعلوج

ملخص الندوة

المحافظــة  فــي  النخيــل  ثــروات  حــول  ــا  عر�صً المحا�صــرة  تناولــت 
والموؤثــرات التــي حولتها اإلى �صناعة ثانوية فــي مقابل التغيرات القت�صادية 
التــي �صــهدتها البــالد، حيــث توجــد الآن حوالــي ن�صــف مليــون نخلــة فــي 200 
مزرعــة بمحافظــة القطيــف، كمــا تناولــت الو�صــف النباتــي والقيمــة الغذائية 
ل�صــجرة نخيل التمر. وك�صــف المحا�صر عن اأبرز م�صاكل زراعة النخيل، وطرق 
حفــظ الأ�صــول الوراثيــة التي منها طريقة الحفظ بالبــذور، وطريقة الحفظ 
ا  الن�صــيجية، وطريقة التطوير الوراثية لأ�صناف و�صــاللت النخيل، م�صــتعر�صً
�صبل تح�صين زراعة النخيل، كاختيار الأ�صناف الجيدة والنادرة وعدم خلطها 

مــع اأ�صــجار الفواكــه الأخــرى وترك م�صــافات منا�صــبة بيــن اأ�صــجار النخيل.
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	البطل	العالمي	منير	جعفر	آل	جساس

Ü .من مواليد بلدة الخويلدية بمحافظة القطيف
Ü .مّثل المملكة في 18 بطولة طوال 12 عاًما
Ü .حّقق هذا العام 3 ميداليات ذهبية
Ü .صارك في العديد من البطولت العربية والدولية�

معرض	فوتوغرافي	للفنان	مجدي	نصر	آل	نصر:

الت�صويــر وتطورهــا  فــي  ن�صــر عــن تجربتــه  اآل  الفوتوغرافــي  تحــدث 
ومجــالت تخ�ص�صــه وع�صويتــه فــي الجمعيــات الدوليــة المتخ�ص�صــة، وتنــاول 
تجربة �صفره اإلى دول مختلفة وحياته مع القبائل وخا�صة في اثيوبيا لغر�ض 

معاي�صــتهم فــي حياتهــم اليوميــة وتوثيــق ذلــك فوتوغرافًيــا. 

فيلم	األسبوع:

تــم عر�ــض فيلــم ق�صير حول اليــوم العالمي للمدن احتفاء بهذه المنا�صــبة 
العالميــة، وعر�ــض فيلــم اآخــر عــن الثــروات الزراعيــة فــي المملكــة وتطورهــا 

وخا�صــة زراعــة النخيل.
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9  
الندوة التا�صعة

المنتديات الثقافية بين الواقع والتطلع
1440/3/2هـ	)2018/11/10م(

المتحدثون: 
األستاذ	زكي	عبد	الله	البحارنة

	)عضو	الهيئة	التنفيذية	بمنتدى	الثالثاء	الثقافي(

األستاذ	كمال	أحمد	المزعل 
)مؤسس	منتدى	سيهات	الثقافي(

مدير الندوة: األستاذة عرفات الماجد

ملخص الندوة

ا لتاريخ المنتديات الثقافية الأهلية في المنطقة  تناولــت المحا�صــرة عر�صً
وم�صيرتها في تعميق وتدوير الن�صاط الثقافي وكونها ج�صًرا بين النخب المثقفة 
وجمهورها، وتحولها لتكون اأحد اأبرز  قنوات الحوار الوطني ال�صعبية، م�صتعر�صة 
مجــالت تاأثيرهــا الجتماعي واأبــرز التحديات التي تواجهها كعدم وجود غطاء 
اإعالمــي ر�صــمي والخلــل الإداري و�صعــف التن�صــيق بينهــا،  مــع الدعــوة لتوظيــف 
و�صــائل التوا�صــل الجتماعــي فــي اإي�صــال ر�صــالتها، وتحــول المنتديــات الثقافيــة 
اإلى مراكز ثقافية اأهلية ذات هياكل اإدارية وا�صحة، وتوفر اإرادة ال�صتمرارية 

والتجدد في الأ�صــاليب والو�صــائل، ور�صد تاأثير راأي المجتمع على المنتديات.
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اأقيمــت هــذه النــدوة بتنظيــم مــن الجمعيــة ال�صــعودية للثقافــة والفنــون 
)فــرع الدمــام( �صمــن برنامــج »ملتقــى المنتديــات الثقافيــة فــي المنطقــة 
ال�صــرقية« )10-13 نوفمبــر 2018م( و�صــارك فيهــا عــدة منتديــات ومبــادرات 

ثقافيــة مــن المنطقــة ال�صــرقية هــي:

Ü .منتدى الثالثاء الثقافي
Ü .ملتقى ابن المقرب الأدبي
Ü .نادي كتابي
Ü .الحلقة المعرفية
Ü .صالون ب�صار�
Ü .ديوانية رتوة الفكرية
Ü .ملتقى حواف الثقافي
Ü .ملتقى اإبداع الثقافي
Ü .ملتقى قب�ض
Ü .ملتقى حرف الثقافي
Ü .منتدى الخط الح�صاري
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10  
الندوة العا�صرة

حفل تكريم في قاعة شهاب بالقطيف

السيد حسن العوامي: 
الشخصية والدور

1440/3/5هـ	)2018/11/13م(

المتحدثون: 

األستاذ	جعفر	محمد	الشايب)المشرف	على	المنتدى(
الدكتور	منصور	عبد	الجليل	القطري	)كاتب(

األستاذة	امتثال	عبد	العظيم	أبو	السعود	)كاتبة(
سماحة	الشيخ	حسن	موسى	الصفار	)شخصية	دينية(
األستاذ	عصام	عبد	الله	الشماسي	)تربوي	وكاتب(

األستاذ	علي	عيسى	المهنا	)شاعر(
األستاذ	عدنان	السيد	محمد	العوامي	)مؤرخ	وشاعر(

األستاذ	حبيب	محمد	محمود	)إعالمي(
المهندس	زكي	السيد	حسن	العوامي	)ابن	المكرم(

عريف الحفل: األستاذ محمد الحمادي
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قالوا في المحتفى به:

Ü  .قامة اجتماعية �صامقة و�صخ�صية نذرت حياتها لخدمة المجتمع
)األستاذ	جعفر	الشايب(

Ü .قائد من قادة الراأي، بل هو مدر�صة في الراأي والنقد الإ�صالحي
)الدكتور	منصور	القطري(

Ü .اختط لنف�صه منهاجًا، ارتاأه متوافقًا مع اإيمانه وقناعاته
	)األستاذة	امتثال	أبو	السعود(

Ü  .نوّجه ر�صالة احترام له ولكل �صخ�صية اجتماعية، ورمز وطني 
)الشيخ	حسن	الصفار(

Ü  .تميزت تجربته بالقراءة الواعية، والمبادرة في احتواء المواقف
)األستاذ	عصام	الشماسي(

Ü .قت �صهرته البلَد من اأق�صاه اإلى اأق�صاه، اإن لم اأقل الوطَن كَلّه رجل طَبّ
	)األستاذ	عدنان	العوامي(

Ü .بقدر ما يحمل من جراأة فاإنه يبكي اإذا �صمع عن امراأة مظلومة
	)المهندس	زكي	العوامي(
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11  
الندوة احلادية ع�صر

المرأة في اإلعالم المرئي: 
تجارب ورؤى

1440/3/12هـ	)2018/11/20م(

المتحدثون:
األستاذة	عرفات	حسن	الماجد 
)إعالمية	ومذيعة	في	اإلذاعة	والتللفزيون(

األستاذة	عفاف	علي	المحيسن	
)مذيعة	في	التلفزيون	السعودي(

مدير الندوة: األستاذة هدى الناصر
ضيف الشرف: الدكتورة أحالم عبد الكريم القطري

ملخص الندوة

تناولــت النــدوة عر�ــض تجربــة الإعالميتيــن الم�صــاركتين فيهــا فــي مجــال 
عملهمــا فــي التلفزيــون، متناولــة التحديــات التــي تواجــه الإعالمية ال�صــعودية 
مجتمعًيا ومهنًيا والتي من بينها التوفيق بين متطلبات العمل الإعالمي والأ�صرة، 
والحراجات الناتجة من العمل الميداني ب�صــبب تفاوت الم�صــتوى الثقافي لدى 
�صــرائح المجتمــع ونظرتهــم حــول الظهــور الإعالمــي للمــراأة، وتــم التاأكيــد علــى 
تقنين تداخل ال�صالحيات بين العمل الإعالمي والجهات الحكومية الأخرى، واأن 
الإ�صرار على ال�صتمرار يمّكن المراأة من الإبداع والتفوق في مجالها الإعالمي.
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	األستاذة	أحالم	العوامي:

محافظــة  بتعليــم  المكفوفيــن  رعايــة  لمركــز  الن�صــائي  الق�صــم  رئي�ــض 
القطيــف وذلــك لتجربتهــا الرائــدة فــي تخطــي �صعوبــات الإعاقــة الب�صريــة 
وو�صولهــا لمركــز معلــم م�صت�صــار في برامــج الدمج الب�صري، ودورهــا المتميز في 

تنفيــذ الــدورات التدريبيــة المتنوعــة. 

معرض	تشكيلي	للفنان	فهد	عبد	القادر	الكردشي:

Ü .ع�صو بلجنة الفنون الت�صكيلية بجمعية الثقافة والفنون بالدمام
Ü .حا�صل على المركز الثالث في م�صابقة معلمي الهيئة الملكية
Ü .اأقام معر�صه ال�صخ�صي الأول بجمعية الثقافة والفنون بالدمام
Ü .اأ�صرف على معر�ض الفن المعا�صر بالهيئة الملكية عام 2017م

فيلم	األسبوع:

تــم عر�ــض فيلميــن توعوييــن ق�صيريــن لتزامنهمــا مــع منا�صــبتين عالميتين 
هما: اليوم العالمي للطفل، واليوم العالمي للفل�صفة، بهدف اإلقاء ال�صوء حول 

هاتين المنا�صــبتين والتعريف بهما.
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12  
الندوة الثانية ع�صر

أسس النجاح بين العمل العسكري 
والمدني: تجربة طيار

 1440/3/19هـ	)2018/11/27م(

المحاضر:	لواء	طيار	)م(	عبد	الله	عبد	الكريم	السعدون
)عضو	مجلس	الشورى(

مدير الندوة: األستاذ أمين الصفار

ضيف الشرف: المهندس نبيه عبد المحسن البراهيم

ملخص الندوة

ــا لتجربــة المحا�صــر فــي الحيــاة التدريبيــة  تناولــت المحا�صــرة عر�صً
الع�صــكرية كطيار، وانتقاله من بيئة تقليدية كان ي�صــتخدم الدراجة كو�صــيلة 
للنقــل اإلــى الطيــران دون المــرور بقيــادة ال�صــيارة، والأنظمــة الن�صباطيــة 
التــي �صــاهمت فــي ت�صــكل �صــخ�صيته وتقدمه فــي منا�صــب قيادية عليا في �صــلك 
الطيران، ثم النتقال بعد التقاعد للعمل في المجال الت�صــريعي كع�صو مجل�ــض 
ال�صورى والمهام التي اأنيطت به. ومن اأ�ص�ض النجاح التي ذكرت ا�صتثمار الوقت 
ــم،  ــاب عــادات اإيجابيــة جديــدة، والعتنــاء ب�صحــة الج�ص وتنظيمــه، واكت�ص

وتنميــة ح�ــض الــذكاء العاطفــي فــي التعامل مــع الآخرين.
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	المهندس	ياسر	أحمد	المطوع:

لجمعيــة  التابعــة   »2018 العــام  »فكــرة  م�صــابقة  جائــزة  علــى  حائــز 
الأفكار البريطانية بمدينة مان�ص�صتر، حيث تحدث عن الم�صابقة التي �صارك 
فيهــا وعــن م�صــروعه العلمــي الــذي تقــدم بــه فــي الم�صــابقة، كمــا �صــرح النتائــج 

الإيجابيــة لم�صــروعه الهند�صــي فــي توفيــر مبالــغ كبيــرة لل�صــركة. 

معرض	تشكيلي	للفنان	فهد	عبد	القادر	الكردشي:

�صــارك الفنــان فهــد الكرد�صــي بعر�ــض مجموعــة مــن لوحاتــه الفنيــة 
الم�صــتوحاة مــن البيئــة ال�صــعبية: وتحــدث حــول تجربتــه الفنيــة ومجــالت 
اهتمامــه وتطــور هــذه التجربــة وم�صــاركاته فــي العديــد مــن المعار�ــض داخــل 
وخارج المملكة، كما اأ�صار اإلى اأبرز تطلعاته لتطوير مجال الفنون في المملكة.

فيلم	األسبوع:

تم عر�ض فيلم حقوقي توعوي ق�صير بمنا�صبة اليوم العالمي للق�صاء على 
العنف �صد المراأة، يو�صح الآثار الناتجة عن العنف �صد المراأة وتنامي هذه 

الحالة في المجتمعات و�صبل التوعية للحد منها والق�صاء عليها.
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13  
الندوة الثالثة ع�صر

مرايا الروح: سيرة شاعر
1440/3/26هـ	)2018/12/4م(

المحاضر:	األستاذ	عبد	الوهاب	خليل	أبو	زيد
)شاعر	وأديب	ومترجم(

مدير الندوة: األستاذ فريد النمر
ضيف الشرف: األستاذ بدر شبيب الشبيب

ملخص الندوة

ــت  ــة، تناول ــعرية الجميل ــد ال�ص ــن الق�صائ ــة م ــاء مجموع ــى اإلق ــة اإل اإ�صاف
ا حواًرا مع ال�صــاعر المتميز في كتابة ال�صــعر باأنماطه المختلفة  الأم�صــية اأي�صً
قائــاًل اأنــه يجــد نف�صــه اأقــرب اإلــى �صــعر التفعيلة لأنها اأو�صــع في حريــة التعبير 
من العمودية، وبّين الفا�صل بين كتابته لل�صعر والمقال باأن الفرق يتلخ�ض في 
ح�صــور الفكرة الأ�صا�صــية م�صــبًقا بالن�صــبة للمقــال، بينما فــي الق�صيدة تنطلق 
من عبارة في لحظة ما. وحول الترجمة عّدها ال�صاعر اأنها تجربة ممتعة لما 
يتمتع به ال�صــعر ال�صن�صــكريتي من م�صامين اإن�صانية و�صعرية، م�صيًفا اأن تعّرفه 
علــى تجربــة »بي�صــو« خلقــت لديــه نقطــة تحــول اأدبــي حيــث عــّزز ذلــك لديــه 
فكــرة عــدم التقيــد ب�صــكل معين فــي كتابة ال�صــعر، والتقوقع �صمــن طابع محدد 

في كتابــة الق�صيد.
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	الدكتورة	سهام	سلمان	آل	اسماعيل:

الأ�صــتاذ الم�صــاعد ووكيلــة كليــة الأعمال ورئي�صــة ق�صــم الموارد الب�صــرية 
بجامعــة الأ�صالــة، ح�صلــت علــى عدة جوائز لتميزها فــي الأبحاث التي توجت 
بتكريــم �صــفير المملكــة فــي بريطانيــا لها، و�صــاركت فــي العديد مــن الموؤتمرات 

العلمية فــي دول عديدة.

معرض	تشكيلي	للفنانة	شعاع	خليفة	الدوسري:

Ü .مدربة بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني
Ü .مدربة معتمدة من �صبكة المدربين العرب
Ü .م�صرفة تربية فنية ومدربة ا�صتراتيجيات التدري�ض الحديث
Ü .صاركت في ر�صم موا�صيع بع�ض المقررات الدرا�صية�

فيلم	األسبوع:

تــم عر�ــض فيلــم تثقيفــي ق�صيــر بمنا�صــبة اليــوم العالمــي للتطــوع، يو�صــح 
اأهمية واأبعاد العمل التطوعي وحاجة المجتمعات الإن�صانية له، ودور ال�صباب 

فــي هذا المجال. 
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14  
الندوة الرابعة ع�صر

بمناسبة	اليوم	العالمي	لحقوق	اإلنسان

الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي 
اإلعاقة: عرض وتقييم
1440/4/4هـ	)2018/12/11م(

المتحدثون: 
األستاذة	رملة	محمد	الزيد	)مجمع	شموع	األمل(

األستاذة	عبير	نشوان	)مركز	تنمية	الطفل(
األستاذ	شفيق	عبد	العلي	آل	سيف	)مركز	زهور	المستقبل(	

األستاذة	سارة	الداوود	)مركز	ايالف(
األستاذة	أمينة	اليعقوب	)وحدة	الخدمات	المساندة(

الدكتورة	نعيمة	الغنام	)جمعية	همم(
مدير الندوة: األستاذة تغريد المحاسنة

ضيف الشرف: األستاذة عالية علي آل فريد

ملخص الندوة
تناول الم�صاركون الخدمات التي تقدمها المراكز لالأ�صخا�ض ذوي الإعاقة، 
والتحديات التي يواجهونها من ناحية قلة الإمكانيات و�صعف الوعي المجتمعي 

مــع تزايد حــالت الإعاقة باأ�صــكالها المختلفة. 
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	األستاذ	عالية	علي	آل	فريد:	)الشخصية	الحقوقية	للعام	2018م(

مّثلــت الأ�صــتاذة عاليــة اآل فريــد ال�صــخ�صية الحقوقيــة لهذا العــام 2018م 
وهي نا�صــطة حقوقية حا�صلة على ماج�صــتير نظم �صيا�صــية وقانون د�صــتوري، 
ــو  ــة، ع�ص ــات الخا�ص ــل ذوي الحتياج ــة وتاأهي ــالف لرعاي ــز اإي ــض مرك وموؤ�ص�

الجمعيــة الوطنيــة لحقوق الإن�صــان.

تكريم	مجموعة	"حراير	ميديا"

ــج  ــة تعال ــرة هادف ــالم ق�صي ــاج اأف ــة باإنت ــة مهتم ــة تطوعي ــة اأهلي مجموع
ق�صايــا اجتماعيــة واإن�صــانية عامــة، واأنتجــت خم�صــة اأعمال منذ تاأ�صي�صــها عام 

2017م ولهــا م�صــاركات محليــة وخليجيــة.

معرض	تشكيلي	للفنانة	شعاع	خليفة	الدوسري:

ا عن اأعمالها الفنيــة المعرو�صة، متحدثة  قدمــت الفنانــة الدو�صــري عر�صً
عن تجربتها الفنية والتدريبية وال�صهامات التي قدمتها.

فيلم	األسبوع:

فيلم ق�صير ي�صتعر�ض تاريخ الإعالن العالمي لحقوق الإن�صان وتطوراته.
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15  
الندوة اخلام�صة ع�صر

فيلم "قوانين اللعبة" عرض وحوار
التاريخ:	1440/4/11هـ	الموافق:	2018/12/18م

المتحدثون:
األستاذ	فهمي	فاروق	فرحات	)مخرج	الفيلم(

األستاذ	علي	حسين	العلي	)المشرف	العام(
مدير الندوة: األستاذ عباس الحايك

ضيف الشرف: األستاذ أحمد محمد المال

ملخص الندوة

تــم عر�ــض فيلــم »قوانيــن اللعبــة« الــذي تدور ق�صتــه حول زوجيــن يعرفان 
فــي ليلــة زواجهمــا عــن عالقات �صــابقة لكليهما مــع اآخرين، مما يربــك حياتهما 
الجديدة ويجعلهما اأمام تحد لقرارات م�صيرية في حياتهما. وتناول النقا�ــض 
بعــد العر�ــض ا�صــكاليات معالجــة مثــل هــذه الق�صايــا الجتماعيــة الح�ّصا�صــة 
ومــدى تقبــل المجتمــع لهــا، وطرحــت مجموعة مــن الآراء الموؤيــدة والمعار�صة  
لمو�صــوع الفيلــم، فيمــا اأو�صــح منتجــو الفيلــم بــاأن مهمة الفنــان ودوره هــو اإبراز 
ق�صايــا المجتمــع كمــا هــي وعــدم اإغفالهــا والتغا�صي عنهــا. كما تنــاول الحديث 
ا  واقــع وم�صــتقبل انتاج الأفالم ال�صــعودية والتحديات التــي تواجهها، وخ�صو�صً

مــع تاأ�صي�ــض  مجل�ــض الأفــالم ال�صــعودي الذي يعنــى بتطوير اإنتــاج الأفالم.
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	الفنان	محمد	إبراهيم	المصلي:

ــد  ــًرا كاأح ــه موؤخ ــم تكريم ــاروت، وت ــرة ت ــي بجزي ــف الم�صل ــض متح موؤ�ص�
الفنانيــن الــرواد علــى م�صــتوى المملكة، وله م�صــاركات فنيــة ومحا�صرات داخل 
وخــارج المملكــة، حيث �صــارك فــي زيارات توا�صليــة مع متاحــف ايطاليا ولندن 

وباري�ــض، ولــه كتابــات حــول تاريــخ وتــراث المنطقة.

معرض	تشكيلي	للفنانة	فاطمة	حسن	آل	مطر:

Ü .حا�صلة على العديد من الدورات التدريبية وور�ض العمل
Ü .صاركت في عدة معار�ض جماعية ومهرجانات ثقافية وفنية�
Ü  ع�صــو بجمعيــة الثقافــة والفنــون بالدمــام والجمعية الثقافيــة للفنون

)ج�صــفت( وجمعيات فنية اأخرى.

فيلم	األسبوع:

تم عر�ض فيلم تثقيفي ق�صير بمنا�صــبة اليوم العالمي للت�صامن الإن�صــاني، 
يحكــي اأهــداف هذه المنا�صــبة فــي الق�صاء على الفقر وحمايــة الكوكب و�صمان 

الكرامة للجميع. 
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16  
الندوة ال�صاد�صة ع�صر

تراتيل الجمال: أمسية شعرية
1440/4/18هـ	)2018/12/25م(

المتحدثون: 
األستاذة	رباب	يوسف	آل	اسماعيل
)شاعرة	وأديبة(

األستاذة	السيدة	نورة	أحمد	النمر
)شاعرة	وأديبة(

مدير الندوة: األستاذة وجدان العبد الكريم
ضيف الشريف: األستاذ محمد حسن الماجد

ملخص الندوة

ــات  ــاء مقطوع ــى اإلق ــاعرتان عل ــت ال�ص ــة، تناوب ــولت متتالي ــالث ج ــالل ث خ
ــكاًل مختلفــة مــن اللغــة ال�صــعرية،  وو�صــالت �صــعرية غنيــة ومتنوعــة �صــملت اأ�ص
واتخــذت الق�صائــد عناويــن جاذبــة مــن بينهــا »العــازف«، »درب«، »اأبــواب ال�صــعر 
ال�صــبعة«،  »ملــح البحــر يعرفهــم«، »فــرار«، »دومينــو الخيبــات«، »حيــرة»، »ورد«، 
و»يقيــن«. وعبــر ال�صــاعر محمد الماجد فــي مقاربة جميلة بين الم�صــيرة العلمية 
للدكتورة الجامع وال�صاعرتين �صمن مفردات الآلهة والتعليم والتقان والتطبيق، 
و�صمــن برنامــج كتاب الأ�صــبوع �صــهدت الأم�صــية توقيع ال�صــاعرتين علــى ديوانيهما 

»ر�صــائل دوار ال�صم�ــض« و»مرايــا المــاء والرمــاد«. 
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	الدكتورة	فتحية	إبراهيم	الجامع:

ــة  ــتاذة بجامع ــفىالجامعي، والأ�ص ــولدة بالم�صت�ص ــاء وال ــارية الن�ص ا�صت�ص
الإمــام عبــد الرحمــن بــن في�صل حيــث تحدثت عن م�صــيرتها العلميــة والعملية 
المت�صــلحة بالعزيمــة والطمــوح وبرامجهــا فــي تثقيــف المجتمــع، ون�صــرت 28 

بحًثــا فــي مجــالت علميــة وقدمــت اأكثــر مــن 70 محا�صــرة تثقيفية.

معرض	تشكيلي	للفنانة	فاطة	حسن	آل	مطر:

تحدثــت الفنانــة فاطمــة اآل مطــر عــن معر�صهــا الفنــي الــذي اقامتــه 
بالمنتــدى حيــث �صــاركت لالأ�صــبوع الثانــي بمجموعــة مــن لوحاتهــا المعبــرة عن 
تــراث المنطقــة، كمــا ا�صــتعر�صت م�صــيرتها الفنيــة وتطــور تجربتهــا، وتناولــت 

الآفــاق الم�صــتقبلية للفنــون و�صــبل تطويرهــا فــي المنطقــة.

فيلم	األسبوع:

تــم عر�ــض فيلــم توعــوي ق�صيــر »تراثنــا لأجيالنــا« مــن تاأليــف واخــراج 
ماريــا مو�صــى حــول اأهميــة العنايــة بالمــوروث ال�صــعبي وتناقلــه بيــن الأجيــال 

حفًظــا مــن ال�صيــاع والهمــال. 
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17  
الندوة ال�صابعة ع�صر

الثقافة في الخليج العربي: 
من العزلة إلى االنفتاح

1330/5/2هـ	)2019/1/8م(

المحاضر:	الدكتور	حسن	عبد	الله	مدن
)كاتب	مهتم	بالدراسات	الثقافية(

مدير الندوة: األستاذ زكي البحارنة
ضيف الشرف: الدكتور توفيق محمد تقي السيف

ملخص الندوة

تناولــت المحا�صــرة التغيــرات الثقافيــة التــي طــراأت علــى المجتمعــات 
الخليجية، حيث اأن هناك اأ�صــكاًل اأدبية وثقافية معينة قد تراجعت وظهرت 
اأجنا�ض اأدبية وفنية جديدة كتعبير عن دينامية التغيير الحا�صل في البنيان 
الجتماعي-ال�صيا�صــي، فــالأدب والثقافــة القائمان على الزراعــة و�صيد اللوؤلوؤ 
لي�صــا هما نف�صــيهما القائمين على العالقة الراأ�صــمالية التي جاءت مع اكت�صــاف 
النفــط. كمــا يلحــظ تعاي�ــض الثقافتيــن التقليديــة والحديثــة فــي مجتمعــات 
الخليــج والجزيــرة العربيــة، ويتطلب ذلك الهتمام بدرا�صــة البنــى التقليدية 
لبحــث عمليــة التحــول الثقافي-الجتماعــي فــي دول الخليــج، حيــث اأن نفــوذ 

البنــى التقليديــة يظــل مهيمًنــا في تقريــر اآفاق التحول ال�صيا�صــي.
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الفعاليات المصاحبة

التعريف	بمبادرة	»طيور	السالم«:

مبــادرة اجتماعيــة نا�صــئة تهــدف لن�صــر ثقافــة زيــارة الم�صــنين ودعمهــم 
المــادي والمعنــوي، وح�صلت المبــادرة على المركز الثاني للمبــادرات الواعدة، 
وتقــوم بتنظيــم فعاليــات واأن�صــطة للتوا�صــل مــع الم�صــنين، وعر�ــض الم�صــاركون 

الأن�صــطة والفعاليــات التــي يتــم تنفيذها. 

معرض	تشكيلي	للفنان	حسن	علي	أبو	حسين:

Ü .حا�صل على بكالوريو�ض تربية فنية
Ü .معلم تربية فنية في الهيئة الملكية بالجبيل
Ü .صارك في عدة عار�ض فنية داخل وخارج المملكة�
Ü .حا�صل على عدة جوائز و�صهادات تقديرية

فيلم	األسبوع:

Ü  ــر ــاج »حراي ــن اإنت ــي« م ــوة الوع ــر »ق ــوي ق�صي ــم توع ــض فيل ــم عر� ت
ميديــا« يتنــاول التاأكيد على اأهمية الوعي في ال�صــتقاللية في الراأي 

والعتمــاد علــى الــذات وعــدم الخ�صــوع للمجمــوع.
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18  
الندوة الثامنة ع�صر

كيف تحافظ على صحتك 
النفسية؟

1440/5/9هـ	)2019/1/15م(

المحاضر: األستاذ	أسامة	عبد	الرؤوف	الجامع	
)اخصائي	نفسي	كلينيكي(

مدير الندوة: األستاذ عيسى العيد
ضيف الشرف: الدكتور محمد مهدي الخنيزي

ملخص الندوة

تناولــت المحا�صــرة العالقــة بين الم�صــاعر والأفــكار التي نحملهــا، حيث اأن 
الج�صــد يتبــع الم�صــاعر، والم�صــاعر تتبــع الأفــكار ومن هنــا تنبع اأهميــة التعّرف 
على هذه العالقة وتاأثيرها على الج�صــد، فمن اأهم اأ�صــباب التدهور النف�صــي هي 
الم�صاعر ال�صعبة من الحزن والحيرة في اأمور الحياة، وكذلك عدم القدرة على 
التوا�صل وتكوين العالقة اليجابية مع الآخرين. كما تناول الحديث المحاور 
ــية وهــي النظــرة تجــاه الــذات، وتجــاه  ــة التــي توجــه ال�صحــة النف�ص الرئي�ص
الآخرين، والنظرة تجاه الحياة والم�صتقبل، والإ�صارة اإلى اأن النزعة الكمالية 
)المثاليــة( تختلــف عــن الإتقــان واأن القلــق نوعــان: مثمــر وقاتــل، واأن هنــاك 

ثالثــة اأخطــاء فــي التفكير هي: التفكيــر الت�صخيمي، والحدي، والت�صــاوؤمي.
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	األستاذة	معصومة	حسن	الجامع:

ــفيات، ومهــدت الطريــق لبنــات  ــعودية عملــت فــي الم�صت�ص ــة �ص اأول ممر�ص
جن�صــها لمزاولــة مهنــة التمري�ــض، وح�صلت على عدة جوائــز تقديًرا لجهودها 

الإن�صــانية، وتحدثــت عــن تجربتهــا الطويلــة في هــذا المجال.

تكريم	األستاذة	زاهرة	حبيب	كرانات:

اأّلفــت عــدة بحــوث ق�صيرة وحققــت العديد من المخطوطــات وح�صلت على 
المركــز الأول فــي م�صــابقة تحــدي القراءة لعــام 2017م وكرمت مــن قبل وزير 

التربيــة الكويتي، وتحدثت حــول اإنجازاتها الأدبية والتربوية.

معرض	تشكيلي	للفنان	حسن	علي	أبو	حسين:

ــه المقــام  ــي لمعر�ص ــبوع الثان ــين فــي الأ�ص ــن اأبــو ح�ص ــان ح�ص تحــدث الفن
بالمنتــدى عــن اأعمالــه الفنيــة المعرو�صة والمتمحــورة حول التــراث المحلي.

فيلم	األسبوع:

تــم عر�ــض فيلــم ق�صيــر عــن حيــاة »مارتــن لوثــر كينــج« �صــمل التعريــف به 
وبم�صــيرته الن�صاليــة للحقــوق المدنية فــي اأمريكا.
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العالقة بين العقل والعلم: 
النظرية الكونية نموذًجا
1440/5/16هـ	)2019/1/22م(

المحاضر: الدكتور	أنور	صالح	آل	محمد
	)أستاذ	في	علوم	الفيزياء(

 مدير الندوة: األستاذ األستاذ أمين الصفار
ضيف الشرف:األستاذ علوي السيد باقر الخباز

ملخص الندوة

ــض،  ــروح، النف� ــل، ال ــاني )العق ــود الإن�ص ــر الوج ــرة عنا�ص ــت المحا�ص تناول
الج�صد( بالتاأكيد على اأن العقل هو اإمام الج�صد ورائد الروح، واأنه يتاأثر بباقي 
اأجــزاء الوجــود الن�صــاني. وتــم تعريــف العلــم باأنــه »النــور الكا�صــف عــن الواقع 
وهــو رائــد العقــل«، والتطرق اإلــى اإيجابيات النظرية الكونيــة العلمية الحديثة 
واأنها ا�صــتطاعت اأن تف�صــر حركة الأجرام الفلكية وت�صــبر اأغوار الكون في �صــتى 
الأبعاد اعتماًدا على الأدوات العلمية والتجريبية، واأنها اأخذت موقفًا راف�صًا من 
الفل�صــفة وبراهينهــا اإل اأنهــا وقعت في خطــاأ القت�صار على فهم الكــون بالأدوات 
العقليــة المحــدودة، ودعــت الورقــة اإلى التوازن بين العقل والعلــم لما له من اأثر 
على الر�صد الفكري والحد من ال�صبابية في فهم الن�صاأة وم�صير الإن�صان والكون.
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	ملتقى	"قبس"	الثقافي:

الملتقــى مبــادرة �صــبابية تطوعيــة ويعنــى بمناق�صــة الكتــب الفكريــة 
والثقافيــة عبــر لقــاءات �صــهرية تهــدف لتعزيــز القــراءة النقديــة الواعيــة، 
وتحــدث الأ�صــتاذ محمــد المح�صــن حــول برامــج الملتقــى وفعالياتــه المختلفــة 
ومنهجية الحوار فيه ودوره في تنمية الوعي والثقافة لدى �صــريحة ال�صــباب.

معرض	تشكيلي	للفنان	وليد	فهد	الحسين:

ا ت�صــكيلًيا في  معلــم تربيــة فنيــة في الهيئــة الملكيــة بالجبيل، اأقــام معر�صً
الفن ال�صيريالي وفن الحرف العربي، وتحدث عن تجربته الفنية التي دمجت 
بيــن الفــن الت�صــكيلي وفــن النجــارة، وعــن م�صــيرته في العمــل الفنــي واتجاهات 

اأعمالــه، وحول م�صــاركاته في المعار�ــض الفنية المختلفة.

فيم	األسبوع:

�صــاهد الح�صــور فيلًمــا ق�صيــًرا بعنــوان »اإح�صا�ــض« حــول �صــلوك الرفــق 
الإن�صاني، ومراعاة م�صاعر الغير وخا�صة تجاه الفئات ال�صعيفة في المجتمع، 

وتنــاول الفيلــم اأبعــاد الإح�صــان فــي التعامل الإن�صــاني.
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الشباب بين تحديات الواقع 
وآفاق المستقبل

1440/5/23هـ	)2019/1/29م(

المشاركون:
األستاذ	حسن	محمد	آل	اسماعيل
)عضو	المجلس	االستشاري	للقادة	الشباب(

األستاذة	جنان	جعفر	العبد	الجبار	
)إعالمية	متخصصة	في	شبكات	التواصل(

األستاذ	علي	أمين	أبو	نصار	)عضو	مؤسس	بنادي	الكتاب(
األستاذة	كوثر	أيوب	أبو	زيد	)عضو	مجموعة	حياة	ثانية(

مدير الندوة: الدكتور علي سليس
ضيف الشرف: المهندس علي حسين المال

ملخص الندوة

ا بين ال�صباب الم�صاركين فيها حول تاأثير  تناولت الندوة المفتوحة حواًرا م�صتفي�صً
و�صائل التوا�صل الجتماعي والتطورات التقنية الحديثة على دور ال�صباب الجتماعي، 
واأ�صــباب تعثــر المبــادرات ال�صــبابية المختلفــة ومــن بينهــا غيــاب الروؤيــة والهــدف، كمــا 
طرحــت تاأثيــر التحــولت الجاريــة فــي المملكة علــى دور ال�صــباب، معتقديــن اأن الفوارق 

الثقافية بين المناطق �صــتت�صاءل، ومبدًيا رغبة في ا�صــتقاللية المبادرات ال�صــبابية.
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الفعاليات المصاحبة

التعريف	ببرنامج	"أمنية"	التعليمي:

تحــدث الدكتــور و�صــيم ال�صــنان عــن فكــرة البرنامــج الر�صــادي واإنجازاتــه 
فــي توفيــر الفر�ــض التدريبية واللتحاق بركب الدرا�صــة الجامعية وما بعدها 
ــة  ــف الخيري ــة القطي ــة لجمعي ــم التابع ــل اليتي ــة كاف ــن لجن ــتفيدين م للم�ص

للخدمــات الجتماعيــة.

معرض	تشكيلي	لمجموعة	"إبداع	بال	حدود":

اأعمــال  �صــم  ت�صــكيلًيا  ــا  معر�صً حــدود«  بــال  »اإبــداع  مجموعــة  اأقامــت 
اأحــد ع�صــر فناًنــا وفنانــة، ومثــل المجموعــة الأ�صــتاذ علــي ال�صعيليــك متحدًثــا 
عــن تجربــة المجموعــة فــي ا�صــتقطاب الكفــاءات الفنيــة وتنظيــم الفعاليــات 

والمعار�ــض فــي مختلــف مــدن المنطقــة ال�صــرقية.

فيلم	األسبوع:

�صــاهد الح�صــور فيلًمــا تثقيفًيــا ق�صيــًرا تحــت عنــوان »العنــف وال�صــباب«، 
تنــاول الأ�صــباب التــي تدفــع الكثيــر مــن ال�صــباب للعنــف كو�صــيلة للتعبيــر عــن 

الرغبــة فــي اثبــات الــذات وتحقيــق الأهــداف.
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واقع ومستقبل الطلبة الموهوبين
 1440/5/30هـ	)2019/2/5م(

المحاضر:	األستاذ	علي	محمد	الغامدي
)رئيس	وحدة	برامج	الموهوبين	بمكتب	تعليم	القطيف(

مدير الندوة: األستاذ زكي البحارنة 
ضيف الشرف: الدكتور حسن محمد البريكي

ملخص الندوة

ا�صــتعر�صت النــدوة بالأرقــام منجــزات برامــج الموهوبيــن بتعليــم القطيف 
للعــام المن�صــرم )1439هـــ/ 2018م( حيــث ذكر اأن ن�صــبة الجتياز لختبارات 
الموهبــة بمكتــب التعليــم بالقطيــف مقارنــة ببقيــة القطاعــات بالمنطقــة 
ال�صــرقية بلغــت 41%، وهــي ن�صــبة لــم يحققهــا اأي قطــاع علــى م�صــتوى المملكــة، 
واأن قطــاع القطيــف يحظــى الآن بع�صــرين ف�صــاًل  درا�صــيًا لرعايــة الموهوبيــن 
فــي  العالميــة  »الكانجــارو«  م�صــابقة  واأن  ف�صــل،  لــكل  بمعــدل )15( طالًبــا 
الريا�صيــات حقــق فيهــا قطــاع القطيــف اإنجــاًزا مهًمــا با�صــتراك )1205( طالب 
وطالبــة �صــملت المراحــل التعليميــة الثالث، وخــالل اأ�صــبوع الموهبة الخليجي 
نفــذ مكتــب المحافظــة )54( برنامًجا ا�صــتفاد منــه 787 م�صــتفيًدا، حيث حقق 

اأربعــة مــن الطلبــة بقطــاع القطيــف الفــوز فــي تلــك الفعاليات. 
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	األستاذ	حسين	علوي	الشبركة:

مــن فئــة ال�صــم وحا�صــل علــى الماج�صــتير فــي اإدارة الأعمــال مــن جامعــة 
لمار في مدينة بيومونت في الوليات المتحدة المريكية، ورئي�ــض فرع نادي 
الطلبــة ال�صــعوديين، وع�صــو »نــادي العالــم« الأمريكــي لل�صــم، حيــث تحــدث عن 

تجربتــه فــي تخطــي مراحــل التعليــم بهمة ل تعرف الياأ�ــض. 

معرض	تشكيلي	للفنانة	حميدة	عبد	رب	الرسول	أبو	تاكي:

Ü .خريجة جامعة الملك �صعود بالريا�ض، وتعمل معلمة تربية فنية
Ü .حا�صلة على العديد من الدورات الفنية من مراكز التنمية الجتماعية
Ü .صاركت في العديد من المعار�ض الفنية داخل المملكة وخارجها�
Ü .قدمت ور�ض عمل فنية في العديد من المجالت الفنية

فيلم	األسبوع:

�صــاهد الح�صــور فيلمــًا تثقيفيــًا ق�صيــرًا بمنا�صــبة »اليوم العالمــي لمكافحة 
ــه  ــة من ــبل الوقاي ــرطان و�ص ــض ال�ص ــار مر� ــة باأخط ــدف للتوعي ــرطان«، يه ال�ص

والتطــورات الحديثــة فــي عالجــه. 
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القصة السعودية وتطورها.. 
قراءة في التجربة واألشكال

1440/6/7هـ	)2019/2/12م(

المحاضر:	األستاذ	يوسف	إسماعيل	شغري
)شاعر	وناقد	أدبي(

مدير الندوة: األستاذ زكريا العباد
ضيف الشرف: األستاذ زكي منصور أبو السعود

ملخص الندوة

مــن  كجــزء  بال�صــرد  الإن�صــان  عالقــة  تجــذر  مو�صــوع  النــدوة  تناولــت 
كينونتــه، حيــث اأن الحكايــة غريــزة تنطلــق من رغبة الإن�صــان فــي التعبير عن 
الأحــداث وتف�صــيرها، وهــي مــن اأبــرز �صــمات العقــل الب�صــري التــي تحافظ على 
الهويــة والأفــكار، واأن بدايــات كتابــة الق�صة الق�صيرة  في ال�صــعودية كانت في 
الثالثينــات الميالديــة، واأول الن�صــر ال�صحفــي كان عــام 1946م بق�صــة اأحمــد 
العطار »اأريد اأن اأرى اهلل«، وفي عام 1979م و�صل عدد المجموعات الق�ص�صية 
المن�صــورة اإلــى 35 مجموعــة، اأمــا اليــوم فقــد تعــدت 2000 مجموعــة من�صــورة. 
واأن اأ�صــاليب الكتابــة فــي الق�صــة الق�صيــرة ال�صــعودية تطــورت و�صارت تناف�ــض 
مثيالتها في الدول العربية بحيث غدت جزءًا هامًا من الإنتاج الأدبي العربي.
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	فريق	السيدة	خديجةF التطوعي:

الغيــر  والأجهــزة  القطــع  توزيــع  بتنظيــم  يهتــم  اأهلــي  تطوعــي  فريــق 
م�صــتخدمة فــي المنــازل ل�صالــح المحتاجين، والتوعيــة باأهمية اإعــادة التدوير 
عبر المحا�صرات، حيث تحدثت الأ�صــتاذة نوار بوخم�صــين الع�صو الموؤ�ص�ــض عن 
تجربة الفريق في تطوير الفكرة عبر اإقامة وتنظيم معار�ض واأ�صواق خيرية.

معرض	تشكيلي	للفنانة	حميدة	عبد	رب	الرسول	أبو	تاكي:

تحدثــت الفنانــة اأبــو تاكــي عــن تجربتهــا الفنيــة في هــذا المجــال، وتنمية 
موهبتها عبر العلم والممار�صة، م�صيرة اإلى تو�صيح نماذج من اأعمالها المعرو�صة 
ــية  ــى اأهميــة تعزيــز مــادة التربيــة الفنيــة المدر�ص فــي المنتــدى، وموؤكــدة عل
والهتمام بفكرة اإن�صاء اأكاديمية للفن الت�صكيلي وفروع لها في مختلف المناطق.

فيلم	األسبوع:

�صــاهد الح�صــور فيلمــًا تثقيفيــًا ق�صيــرًا حــول المواطنــة والم�صــوؤولية 
الجتماعية، تركز حول اأهميتهما لموؤ�ص�صات القطاع الخا�ض والتطور العالمي 
الحا�صــل علــى هــذا ال�صعيــد باعتبــاره ركيزة مــن ركائــز التنميــة الجتماعية.
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الفلسفة والمجتمع.. 
مدرسة فرانكفورت أنموذًجا

التاريخ:	1440/6/14هـ	)2019/2/19م(

المحاضر:	األستاذ	عبد	الله	علي	الهميلي
)شاعر	وباحث	في	الفلسفة(

مدير الندوة: األستاذ وليد الهاشم
ضيف الشرف: األستاذ عبد الباقي عبد الكاظم البصارى

ملخص الندوة

ا�صــتعر�صت النــدوة دور الفل�صــفة فــي تر�صــيخ الر�صــد الإن�صــاني لمواجهــة 
الطغيــان والإفــراط فــي ا�صــتخدام القــوة، كمــا اأكــدت علــى دور النقــد فــي اإنقاذ 
اإن�صــان اليــوم مــن محــاولت ت�صــخيره لالآلــة وتحفيــزه نحــو الحــب الإن�صــاني، 
وكذلــك عــن ظــروف ظهور مدر�صــة فرانكفورت وجــذور النظريــة النقدية التي 
تمتــد اإلــى ع�صــر التنوير والفل�صــفة الألمانية المثالية، حيــث مّثل هيجل ذروة 
فل�صــفة الحداثــة مــن خــالل اهتمامــه بالجدل كجوهر اأ�صا�صــي لتحقــق الفكرة، 
و�صكلت فل�صفته امتدادًا فكرًيا جعلت من الفل�صفة الهيجيلية متنًا اأ�صا�صيُا �صمن 
ن�صو�ــض تالميــذه وموؤلفاتهــم. كمــا تــم التطــرق لأ�صــباب ن�صــوء هــذه المدر�صــة، 
واأبــرز الالعبيــن فيهــا، والفــرق بيــن النظريــة التقليدية والنظريــة النقدية. 
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	الطالبتين	منار	محمد	الحبابي	وبتول	ضياء	آل	حسين:

فائزتان بجائزة ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم عن فئة الطالب المميز، 
وم�صــاركتان فــي م�صــابقة تحــدي القــراءة العربــي، اإ�صافــة لقيامهمــا بالعديد من 
المبــادرات والأن�صــطة التطوعيــة، وتحدثــت كل منهما عن نهمهمــا في التح�صيل 

الدرا�صــي وانعكا�ــض انخراطهما في الن�صاط الجتماعي على وعيهما الثقافي.

معرض	تشكيلي	للفنانة	أفراح	حسين	الحساوي:

Ü .فنانة ت�صكيلية ومعلمة تربية فنية
Ü .)خريجة بكالوريو�ض جامعة الملك �صعود )تربية فنية
Ü .ع�صو في جماعة التنمية الجتماعية بالقطيف
Ü .صاركت في العديد من المعار�ض الت�صكيلية�

فيلم	األسبوع:

�صــاهد الح�صــور قبــل النــدوة فيلمــًا ق�صيــرًا حــول »العدالــة الجتماعيــة« 
بمنا�صــبة اليــوم العالمــي للعدالــة الجتماعيــة، حيــث عــرف الفيلــم بالأ�صا�ــض 

الحقوقــي والمعرفــي الــذي اعتمــد عليه هــذا اليــوم العالمي.
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رجال األعمال والمجتمع.. الدور 
المتبادل والمسؤولية المشتركة

1440/6/21هـ	)2019/2/26م(

المشاركون: 
األستاذ	سالم	أحمد	بالحمر	

)مدير	عام	شركة	بالحمر	القابضة(

األستاذ	فؤاد	علي	الدهان	
)مدير	عام	شركة	الدهان	التجارية(

مدير الندوة: األستاذ حبيب محمود
ضيف الشرف: األستاذ عبد العزيز سعيد المحروس

ملخص الندوة

ا�صــتعر�صت النــدوة تجربــة ال�صيفيــن فــي الحديــث عــن حياتهمــا المهنيــة 
وتكويــن ثروتهمــا الماليــة، و�صــبل المحافظــة عليها وتنميتهــا، وخا�صة في ظل 
انفراط ال�صــركات العائلية والمحاذير الم�صــتقبلية القائمة، مو�صحين ال�صــبل 
المثلــى لتنظيــم العالقــة بيــن ال�صــركاء وكذلــك للورثــة م�صــتقباًل. كمــا تناولت 
النــدوة جانًبــا مــن الحديــث حــول دور رجال الأعمــال تجاه المجتمــع وتحملهم 

م�صــوؤولية الم�صــاركة في تنميته.

24  
الندوة الرابعة والع�صرون
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	الدكتورة	جنان	جعفر	المبيوق:

خريجــة جامعــة )اأيــوا( الأمريكيــة بمرتبــة ال�صــرف الأولــى فــي الطــب 
النــووي، والتــي تعمــل حاليــًا فــي عيــادات م�صت�صــفى »مايــو كلينــك« حيــث تــم 
اختيارهــا كمدربــة ومحا�صــرة، كما تــم تعيينها كباحثة معتمدة لدرا�صــة عالج 
بع�ــض اأمرا�ــض ال�صــرطان، وتحدثــت عــن تجربتهــا فــي الدرا�صــة الأكاديميــة 
واهتمامهــا بالتغلــب علــى مختلــف التحديــات التــي واجهتهــا فــي حياتهــا بهــدف 

تحقيــق طموحهــا العلمــي والو�صــول لأهدافهــا التــي ر�صــمتها.

معرض	تشكيلي	للفنان	منير	علي	النمر:

يعمــل مديــًرا لمكتــب جريــدة الريا�ــض بالقطيــف، �صــاعر وروائــي وفنــان 
ت�صكيلي حديث، ن�صرت له عدة ق�صائد في �صحف عربية وعالمية، واهتم بفن 
البورترية وقدم اعمال مميزة. تحدث عن تجربته في فن البورتريه الرقمي 
وا�صــتبدال الري�صــة التقليديــة بــالأدوات التقنيــة الحديثــة معّرًفــا بمعر�صــه 
الفنــي الــذي ا�صــتمل على لوحات فنية وبورتريه ل�صــخ�صيات فكرية و�صيا�صــية 
واجتماعيــة متعــددة، مو�صًحــا اأ�صــاليب عمله فــي هذا المجــال الفني الحديث. 
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)بمناسبة	اليوم	العالمي	للمرأة(

تمكين المرأة السعودية.. اآلفاق 
والفرص

1440/6/28هـ)	2019/3/5م(

المتحدثون: 
الدكتورة	نعيمة	إبراهيم	الغنام	

)باحثة	في	المجال	التربوي(

األستاذة	تسنيم	سامي	السلطان
)مختصة	في	التصوير	التوثيقي(

مدير الندوة: األستاذة وجدان العبد الكريم
ضيف الشرف: األستاذة منى عبد الله الشافعي

ملخص الندوة

تناولــت النــدوة ت�صــخي�ض ق�صيــة المــراأة كونهــا ل تنح�صــر فــي التربيــة 
والتعليــم بــل تتعداهــا اإلى نمــط الثقافة ال�صــائدة والأيديولوجيــة التقليدية، 
كما اأنها وثيقة ال�صلة  بتفاوت النمو الذي ل ينفك يتعمق بين الدول المتقدمة 
والــدول الناميــة، ممــا يجعلهــا ق�صيــة الم�صــتقبل فــي منطقتنا العربيــة، واأن من 
بين الإجراءات التى اتخذتها المملكة لتمكين المراأة تهيئة المجتمع للقبول 

بالتغييــر من خالل الم�صــاركة الفعلية للمراأة ال�صــعودية.

25  
الندوة اخلام�صة والع�صرون
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	ثالث	سيدات	من	الكفاءات	الوطنية	المتميزة:

بمنا�صــبة اليــوم العالمــي للمــراأة، خ�ص�ــض المنتــدى هــذه النــدوة لتنــاول 
مو�صــوع تمكيــن المــراأة وكّرم كال من الباحثة في علم المناعة الدكتورة هاجر 
علي ال�صيهاتي، النا�صطة الجتماعية الأ�صتاذة زينب علي الأ�صود، واأخ�صائية 

التنمية الب�صــرية الأ�صــتاذة اإنعام حبيب ال�صــبع.

معرض	تشكيلي	للفنانة	مريم	عمران	آل	خميس:

معلمــة تربيــة فنيــة، حا�صلــة علــى بكالوريو�ــض تربيــة فنيــة مــن جامعــة 
الملــك �صــعود، قدمــت العديــد مــن الــدورات الفنية في مجال الر�صــم والأ�صــغال، 
و�صــاركت في عدة معار�ض فنية، تحدثت عن تجربتها التي ت�صــكلت في بواكير 

عمرهــا ثــم تعــززت الموهبة بالثقافــة الفنية.

فيلم	األسبوع:

�صــاهد الح�صــور فيلمــًا ق�صيــرًا حــول »ق�صــة اليــوم العالمــي للمــراأة«، الــذي 
تنــاول بدايــة الم�صــيرات الحقوقيــة التــي طالبــت بهــن الن�صــاء للم�صــاواة فــي 

الأجــور والحقــوق مــع الرجــال. 
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الدين والمجتمع والتطور.. أية عالقة؟
التاريخ:	1440/7/5هـ	)	2019/3/12م(

المحاضر: فضيلة	الشيخ	أحمد	سلمان	األحمدي
)باحث	في	العلوم	الدينية(

مدير الندوة: األستاذ عبد الباري الدخيل
ضيف الشرف: األستاذ محمد جاسم محفوظ

ملخص الندوة

تناولــت النــدوة اإ�صــكالية مــدى  اإمكانيــة اأن ي�صمــد الت�صــريع الإ�صــالمي 
اأمــام المتغّيــرات الكبيــرة وال�صــريعة التــي نعي�صــها، واأن اإجابــة المفكريــن 
الإ�صــالميين اأمــام هــذه ال�صــكالية اتخــذت ثالثــة م�صــارات: الأّول �صــّلم بعــدم 
اإمكانّيــة الجمــع بيــن اأحــكام الديــن وبيــن التطــّور التكنولوجــي، ومــوؤدى ذلــك 
تقّيدهــم التــاّم بالن�صو�ــض الدينّيــة وجمودهــم علــى م�صاديقهــا الخارجّيــة فــي 
ع�صــر الن�ــّض، والم�صــار الثانــي هم من رّجحوا الت�صّرف فــي الدين �صمن خيارات 
ثالثــة: اإّمــا باإنــكار وجــود الإلــه )الإلحاد( اأو اإثبــات وجود الإلــه واإنكار وجود 
الأديــان )الربوبّيــة(، اأو اإثبــات الإلــه والأديــان والف�صل بينها وبين ال�صــريعة، 
وهو الف�صل بين الدين وال�صــريعة، واأن الم�صــار الثالث فاأعطى تف�صــيرًا لثنائّية 
)الديــن والواقــع( مفــاده اأّن الديــن يحتوي على منطقتين هــي الأحكام الإلهّية 

الإلزامّيــة و منطقــة الأحــكام الإلهّيــة غيــر الإلزامّيــة.

26  
الندوة ال�صاد�صة والع�صرون
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	األستاذ	مهدي	أحمد	الصنابير:

مــدرب معتمــد ورائــد في مجال تقنية الزراعــة المائية، وهو اأول من اأدخل 
هــذه التقنيــة في المنطقة، وحا�صل على العديد من الدورات التدريبية داخل 
وخارج المملكة، وقدم عدة محا�صرات وور�ــض عمل تثقيفية في هذا المجال. 
ا�صــتعر�ض اأبعــاد واأهميــة هــذه التقنيــة وتاأثيرهــا الإيجابــي علــى النتاجيــة 
وتقلي�ــض التكاليــف، كمــا تحــدث حــول م�صــاركاته فــي المعار�ــض الدوليــة 

والمهرجانــات المحليــة والمدار�ــض.

معرض	نحت	للفنان	هاشم	علوي	العلوي:

مــن مواليــد بلــدة القديــح بمحافظــة القطيــف وهــو نحــات و�صــاعر واأديــب، 
توجــه للنحــت عــام 2005م كمحتــرف لعمــق معرفتــه بخوا�ــض الأخ�صــاب 
وجمالياتهــا، يهــوى فــن ر�صــم الوجــوه والر�صــم الكاريكاتــوري، مــن اأعمالــه اأول 
منحوتــه »مــوكا« وهــو الوجــه الح�صــن باللغــة الإندوني�صــية و»حنظلــة القــرن 
الواحــد الع�صــرين« ن�صــبة اإلــى حنظلــة الر�صــام ناجــي العلــي. يعتبــر هــذا 
ــا لمنحوتاتــه العاليــة الدقــة  المعر�ــض هــو معر�صــه الأول حيــث �صــمل عر�صً
والروعة لمختلف اأ�صــكال المنحوتات وتحدث عن تجربته الفنية مع الخ�صــب 

والتحديــات التــي واجهتــه، ونجاحاتــه المتتاليــة. 



58

المعالم األثرية والسياحية في 
القطيف واألحساء

1440/7/12هـ	)2019/3/19م(

المتحدثون:
المهندس	أحمد	عباس	المطر	

)مشرف	مكتب	التراث	العالمي	بواحة	األحساء(

المهندس	شفيق	علي	آل	سيف	
)رئيس	المجلس	البلدي	بمحافظة	القطيف(

مدير الندوة: األستاذ أمين الصفار
ضيف الشرف: األستاذ خليل ابراهيم الفزيع

ملخص الندوة

ــة  ــا لجن ــي تطبقه ــة الت ــة والطبيعي ــر الثقافي ــدوة المعايي ــتعر�صت الن ا�ص
التــراث العالمــي في الت�صنيــف العالمي وكذلك المعايير الطبيعية التي ت�صــمل 
الجمــال الطبيعــي ال�صــتثنائي، واأن تكــون مثــاًل بــارزًا لمراحــل تاريــخ الأر�ــض، 
وللتطــور البيئــي والبيولوجــي، واأن تحتــوي علــى اأكبر واأهم العوائــل الطبيعية 
لحفظ النوع. وطرحت انتقادات كبيرة على التق�صير الحا�صل تجاه الهتمام 
ــتثمارها  بتطويــر المواقــع الأثريــة مــن قبــل القطاعيــن العــام والخا�ــض ل�ص

باأف�صــل �صورة.

27  
الندوة ال�صابعة والع�صرون
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	البطل	حسين	هاني	الطويل:

طالــب فــي المرحلــة الثانويــة، ان�صــم للمنتخب ال�صــعودي في المبــارزة عام 
2014م، مّثل المملكة في العديد من البطولت الدولية، وحّقق مراكز متقدمة 

وميداليات ذهبية في عدة م�صابقات دولية.

تكريم	فريق	"مبادرة	شتاء	تاروت"	

تحــدث �صاحــب المبــادرة الفنــان عبــد العظيــم ال�صامــن حــول قيامــه 
بت�صــجيع فريــق مــن المتطوعيــن للدعايــة لقلعــة تــاروت وا�صــتقطاب زوار لهــا 

وتنظيــم فعاليــات تثقيفيــة وفنيــة وترفيهيــة للزائريــن.

معرض	نحت	للفنان	هاشم	علوي	العلوي:

تنــاول الفنــان العلــوي فــي حديثــه لالأ�صــبوع الثانــي علــى التوالــي �صــرًحا 
تف�صيليــا عــن اأعمالــه التي عر�صها، والأفكار التي قادتــه لتنفيذ هذه الأعمال، 

ــه. ــاز اأعمال ــتخدمها لإنج ــي ي�ص ــات الت والأدوات والتقني

فيلم	األسبوع:

تــم عر�ــض فيلــم »م�صــوار« وهــو مــن اإنتــاج محلــي ويتنــاول مو�صــوع العالقــة 
ال�صعيفــة بين زوجين ب�صــبب اهتماماتهمــا المختلفة ومعالجة ذلك.
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النشاط الرياضي في المنطقة 
وسبل تطويره

1440/7/19هـ	)2019/3/26م(

المتحدثون:
الدكتور	حبيب	علي	الربعان	

)مستشار	باالتحاد	الرياضي	للجامعات	السعودية(

األستاذ	جمال	عبد	المجيد	العلي	
)شخصية	رياضية	إعالمية	بارزة(	

مدير الندوة: األستاذ زهير الضامن
ضيف الشرف: األستاذ محمد علي الخلفان

ملخص الندوة

ــع  ــة م ــة مقارن ــي المنطق ــي ف ــاط الريا�ص ــخ الن�ص ــدوة تاري ــتعر�صت الن ا�ص
واقعــه الحالــي، حيــث اأن �صعــف الإمكانيــات �صــابًقا خلقــت روحــا مــن التحــدي 
وال�صــتعداد الكامــل للعطــاء لــدى رواد الريا�صــة، وخرجــت المنطقــة نجومــًا 
�صــاطعة في �صــماء الريا�صة ال�صــعودية حيث كانت المنبع لرواد النجومية في 
المملكــة، اأمــا اليــوم فهناك خلل داخــل اإدارات اأندية المحافظة الثالثة ع�صــر 

ممــا اأدى اإلــى تدنــي المنتــج الريا�صــي ونوق�صــت �صــبل المعالجة. 

28  
الندوة الثامنة والع�صرون
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	األستاذة	انتصار	علي	العوامي:

مــن رائــدات العمــل الحــر وهــي اأول �صــيدة تفتتــح محــاًل لبيــع و�صيانــة 
الجــوالت بالمنطقــة، حا�صلــة على عدة �صــهادات ودورات تدريبية في الإدارة 
والحا�صب الآلي، مهتمة بتطبيقات التقنية ون�صرت لها عدة مقابالت وحوارات 

اإعالميــة، وتحدثــت فــي المنتــدى عــن تجربتهــا في العمــل الحر.

معرض	تشكيلي	للفنانة	زهراء	عباس	العلوي:

Ü .حا�صلة على بكالوريو�ض فنون من جامعة الملك �صعود بالريا�ض
Ü .تعمل في مجال تدري�ض مادة التربية الفنية
Ü .لها م�صاركات في معار�ض فنية محلية ودولية
Ü .ع�صو بجماعة الفن الت�صكيلي بالقطيف

فيلم	األسبوع:

تــم عر�ــض الفيلــم المحلــي الق�صيــر »�صــراع« ويمثــل حالــة ال�صــراع بيــن 
التنويــر والظالميــة التــي تقــوم عنا�صرهــا بــردم وقبــر كل اأ�صــكال الفنــون 

والثقافــة فــي المجتمــع تحــت مبــررات واهيــة.
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"شيئ يشبه الرقص": )أمسية شعرية(
1440/7/26هـ	)2019/4/2م(

المحاضر:	الشاعر	شفيق	معتوق	العبادي
)شاعر	وأديب(

مدير الندوة: الشاعر محمد الماجد
ضيف الشرف: األستاذ ميرزا علي الخويلدي

ملخص الندوة

اأطل ال�صــاعر العبادي بـــن�صو�ض �صــعرية جميلة متعددة الأ�صكال من بينها 
الن�ــض النثــري »�صــيرة ذاتيــة« يحكــي فتــرة بدايــات التفتح واليفاعــة، وخالل 
ثالث جولت �صعرية متميزة قدم اأربعة اأدباء �صهاداتهم عن المحتفى به فقال 
ال�صاعر جا�صم ال�صحيح: »اأنه لي�ض مجازًا اإن جميع ق�صائده اأ�صهر ع�صلية بين 
�صــعره وذائقتــي، فقــد دخل القلب من اأجمل واأ�صدق اأبوابــه منذ ثالثين عامًا«، 
واأعقبــه ال�صــاعر محمــد الحــرز بقوله: »عرفته �صــاعرًا ل يفتح باًبا اإّل وي�صــار 
اإلــى مــا فــي يديــه مــن جمــال«، اأمــا ال�صــاعر ال�صــيد مح�صــن ال�صــبركة ف�صــجل في 
�صهادته بالقول: »اأنه ا�صتطاع على الدوام اأن يطّوع المفردات« وقال الإعالمي 
حبيــب محمــود: »اأن �صــعره حّيــًا نديــًا وهــو نجمًا بين �صــعراء القطيــف من جيل 

الثمانينيات، ول يحق لنا اأن نغفر ل�صــفيق تاأخره في طباعة اأ�صــفاره«.

29  
الندوة التا�صعة والع�صرون
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الفعاليات المصاحبة

تكريم	الطالبة	حوراء	علي	آل	خيري:

طالبة في ال�صف الثالث ثانوي، لديها مواهب متعددة في التلحين والتمثيل 
ــض  ــازت بع� ــددة وف ــى دورات متع ــت عل ــعر، ح�صل ــة ال�ص ــج وكتاب ــم البرام وتقدي
ق�صائدهــا فــي م�صــابقات وطنيــة منها »حــروف القطيــف« و »اأ�صــذاء محمدية«.

التعريف	بمبادرة	"بر	الوالدين":

مبــادرة اأهليــة تطوعيــة م�صــجلة فــي جمعيــة العمــل التطوعــي، تاأ�ص�صــت 
فــي اليــوم العالمــي لــالأم عــام 2013م، تهتــم بالتوعيــة والتثقيــف حــول مو�صوع 
البــر بالوالديــن وتعمل مع مختلف موؤ�ص�صــات المجتمــع المدني لإحياء وتفعيل 

اأن�صــطة متنوعة.  

معرض	تشكيلي	للفنانة	منى	محمد	النزهة:

Ü .حا�صلة على درجة البكالوريو�ض ودورات فنية متخ�ص�صة
Ü .ع�صو موؤ�ص�ض في مر�صم فنانات المنطقة ال�صرقية بالدمام
Ü .لها م�صاركات في عدة معار�ض فنية داخل وخارج المملكة
Ü .ت�صارك في ر�صوم المقررات المدر�صية
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قراءة نقدية في كتاب "العقالنية 
والتسامح" للشيخ حسن الصفار

1440/8/4هـ	)2019/4/9م(

المتحدثون: 
الدكتور	عدنان	عبد	الرضا	الشخص
	)أكاديمي	وشخصية	اجتماعية(

األستاذ	خليل	إبراهيم	الفزيع	)كاتب	وأديب(
مدير الندوة: األستاذ محمد الشافعي

ضيف الشرف: سماحة الشيخ حسن موسى الصفار

ملخص الندوة

تناولــت النــدوة اأهميــة تنــاول مو�صــوع ومفــردة »العقالنيــة«، ول�صــيما مــن 
قبــل الفاعــل الديني وهم علماء الدين، وانعكا�صــات ذلــك على التنوير المحلي، 
وقدمــت م�صــحًا �صــريعًا للكتــاب باأنه رّكز على مبــداأ الت�صــامح، ومحاربة التطرف 
الــذي اأفرزتــه ولءات ل عالقــة لهــا بالديــن، وخطــر التطرف الدينــي على اأمن 
ال�صــعوب، وتــم التطــرق لبع�ــض المالحظات على الدرا�صــة وفــي مقدمتها اإقحام 
الق�صيــة الح�صــينية فــي مــادة الكتــاب كاآخــر ف�صــل، وا�صــتعرا�ض الموؤلــف لآراء 
المدار�ــض الفكريــة القديمــة كالأ�صــعرية والمعتزلة مع كونها لي�صــت معا�صرة.  

30  
الندوة الثالثون
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الفعاليات المصاحبة:

التعريف	ببرنامج	100	مليونيرة:

ــراأة  ــادي للم ــن القت�ص ــى بالتمكي ــي يعن ــي مجان ــادي وتوجيه ــج ار�ص برنام
و�صــوًل لتمكينهــا اجتماعًيــا، ويقــوم علــى ا�صــتقطاب 100 امــراأة مــن ذوات 
الم�صــاريع المنتجــة متناهيــة ال�صغــر اأو الالتي لديهن اأفكار م�صــاريع وتدريبهن 

علــى تو�صــيع مجــالت اأعمالهــن عبــر دورات وبرامــج تاأهيليــة متنوعــة.

معرض	تشكيلي	للفنانة	منى	محمد	النزهة:

تحدثت الفنانة النزهة حول معر�صها الفني الذي تقيمه لالأ�صــبوع الثاني 
على التوالي بالمنتدى، وحول م�صيرتها الفنية ودور الأ�صرة في تنمية موهبتها 
التي �صقلتها بالدرا�صــة والممار�صــة والتوا�صل مع المهتمين عبر تاأ�صي�ض مر�صم 

فنانات المنطقة ال�صرقية بالدمام، وتنظيم الفعاليات والمعار�ض الفنية.

فيلم	األسبوع:

تــم عر�ــض فيلــم حــول التعاي�ــض المجتمعــي، تنــاول مو�صوعــه حــالت 
التفــكك التــي ت�صيــب المجتمعــات والحــروب وال�صراعــات التــي تنتج عــن ذلك، 

موؤكــًدا علــى اأهميــة �صــون ال�صــلم المجتمعــي.
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الحفل الختامي للموسم 19

فقرات البرنامج:

Ü  :كلمة المنتدى
األستاذة	هدى	سلمان	الناصر	)رئيس	الهيئة	التنفيذية(

Ü :عرض مرئي حول البرامج
	األستاذ	جعفر	محمد	الشايب	)المشرف	على	المنتدى(

Ü 19 عرض فيلم وثائقي حول برامج الموسم
Ü :كلمة الهيئة االستشارية

األستاذ	ميرزا	علي	الخويلدي	)عضو	الهيئة	االستشارية(
Ü :كلمة الفنانين

األستاذ	عبد	العظيم	محمد	آل	شلي	)فنان	تشكيلي(
Ü  :قراءة نقدية في البرنامج

األستاذ	جبير	بن	مفضي	المليحان	)كاتب	وقاص(
Ü تكريم أعضاء الهيئة االستشارية والجهات اإلعالمية

31  
الندوة الواحدة والثالثون
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ملخص الندوة

ا�صــتعر�صت الندوة برامج وفعاليات المو�صــم التا�صــع ع�صــر الذي حوى اأكثر 
مــن »30« نــدوة متنوعة في مختلــف الق�صايا الثقافيــة والفنية والجتماعية، 
ت�صمنت العديد من النقا�صات في كثير من اأبواب المعرفة للبحث وال�صتك�صاف 
مــن خــالل ال�صــوؤال الجــاد والحــوار البنــاء، تمكيًنــا لروؤيــة المنتــدى بــاأن يكــون 
موؤ�ص�صــة ثقافيــة رائــدة علــى م�صــتوى الوطــن مــن جميــع المكونــات الثقافية في 

المجتمــع واللتــزام بمفاهيــم التعددية الثقافية والحــوار الهادف.
و �صــاهد الح�صــور عر�صــًا مرئيــًا يحكــي م�صــيرة المنتــدى خــالل مو�صــمه الـــ 
19 ومــا قدمــه خــالل تلــك الفتــرة مــن نــدوات ومعار�ــض فنيــة وتكريــم لعدد من 

ال�صــخ�صيات .
وجــاءت كلمــات ال�صيــوف والم�صــاركين داعمــة لعمــل المنتــدى وداعيــة 
لموا�صلــة برامجــه التثقيفيــة، ومرحبــة بالتطويــر الم�صــتمر الــذي يقــوم بــه 
المنتدى وا�صتمرارية فعالياته، وتناولت ترحيًبا بدور الهيئة ال�صت�صارية في 
دعمهــا اأع�صــاء المنتــدى بالفكر والم�صــورة في الــراأي و�صناعــة التوجهات، كما 
اأكدت على ان�صجام وتناغم فريق العمل ودوره في تجاوز التحديات والعقبات.
وتــم تكريم اأع�صاء الهيئة ال�صت�صــارية المنتهيــة دورتهم هذا العام وهم: 
الأ�صــتاذ خليــل الفزيــع، والأ�صــتاذ محمد محفوظ، والأ�صــتاذ ميــرزا الخويلدي، 

والأ�صــتاذ محمد الخلفان، كما تم تكريم الجهات الإعالمية الم�صــاركة.



68

عبدالعظيم �صلي

جبير المليحان

طوال عقد من الزمن، وعلى من�صاته كم كرم المنتدى من فنانين وفنانات نظير ا�صهاماتهم 
وعطاءاتهم، وهو عرفان وتقدير من المنتدى لكل اإن�صان  ومتفوق في هذا الوطن الغالي.

اأن تقيم حوارًا خالًقا بين الكلمة والفن �صمن اأما�صي هذا المنتدى هو فعل ح�صاري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، 
اأم�صيات عزف الحرف فيها األوانًا ور�صم الفن اأحرف من نور.

ا م�صًعا ب�صوء المعرفة والثقافة  لننظر ـ الآن ـ اإلى هذا المنتدى الذي ا�صتوى كياًنا ثقافيًّ
 والتنوير يقدم وجباته كموؤ�ص�صة ثقافية مدنية تعاونية. 

ول اأخفي اأعجابي بم�صتوى العطاء في هذا المنتدى الم�صتند اإلى مجموعة متناغمة متعاونة ل تهدف اإل لزيادة 
م�صاحة الوعي في هذا الجزء العزيز من بالدنا الغالية.



ميرزا الخويلدي

عبد اهلل �صهاب

يطوي منتدى الثالثاء، مو�صمه التا�صع ع�صر.. متاألقًا في عنفوان ال�صباب، زاهيًا بعطائه في 
خدمة العلم والفكر والأدب والمجتمع، مخل�صًا لر�صالته الأولى يوم اأخذ على عاتقه اأن ي�صبح ملتقى للحوار الحّر 

 والبّناء، وحا�صنة لالإبداع، وراٍع للفكر الم�صتنير، وج�صرًا للتوا�صل بين الطياف المتنوعة.
تجّنب هذا المنتدى اأن يكون �صدًى ل�صوت اأ�صحابه ومحبيه، واأن يكر�ض عزلة المجتمع والمثقفين خا�صة عبر 

 النغالق على م�صارب ومذاهب فكرية فل�صفية.

 منتدى الثالثاء الثقافي.. عالمة فارقة في ف�صاء الفكر والراأي والحوار الر�صين.
 يح�صب لهذا المنتدى التنوع الفكري والثقافي والح�صور الالفت والتح�صير المميز واإنتظام ندواته.

كلمات ال�صكر والتقدير والثناء ل تفي موؤ�ص�صه وراعيه وبقية الأخوة اأع�صاء اإدارة المنتدى.
�صكرا لكل من ي�صعل قندياًل للحوار والنقا�ض والنقد البناء ليحرك دفائن العقول.
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