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مع انتهاء برامج المو�سم الثقافي الع�سرين 
نتق��دم بجزي��ل ال�س��كر واالمتن��ان ل��كل من اأ�س��هم معنا ف��ي هذا النجاح م��ن اأع�ساء 
الهيئة اال�ست�س��ارية و�سيوف ال�س��رف والمتحدث���ين والم�سارك���ين في الفعالي���ات 
المختلف�ة وجميع الداعمين وال�سركاء والجهات االعالمية، ولجميع الم�ساركين 

ح�سورًيا والمتابعين عن بعد.
واالأمل يحدونا في موا�سلة �سراكتكم البناءة. 

اأع�ساء مجل�س االإدارة
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تمي��ز المو�س��م الع�س��رون للمنت��دى هذا العام بع��دة اأمور جعل��ت منه منبًرا 
ثقافًيا موا�ساًل في العطاء واال�سهام الفكري، فقد بداأ التخطيط لبرامج المو�سم 
مبك��ًرا بع��د اأن ت��م اإع��ادة ت�س��كيل الهيئ��ة اال�ست�س��ارية ومجل���س االإدارة باإ�ساف��ة 
دماء �سابة وجديدة ا�ستفادوا من تجربة وخبرة االأع�ساء ال�سابقين الذين بقي 

بع�سه��م موا�ساًل عمله في المنتدى. 

اعتم��د و�س��ع البرام��ج له��ذا المو�س��م عل��ى ا�س��تطالعات ال��راأي الت��ي اأجري��ت 
والمقترح��ات الت��ي ت��م ا�س��تالمها م��ن متابع��ي برام��ج المنت��دى، وعل��ى ت�س��خي�س 
��ا. وعل��ى الرغ��م م��ن الم�ساع��ب  اأي�سً الهيئ��ة اال�ست�س��ارية  اأع�س��اء  وخب��رات 
االجرائية التي كانت �س��بًبا في توقف البرامج واالأن�س��طة العامة ب�سبب فيرو�س 
»كورون��ا الم�س��تجد )كوفي��د � 19(«، اإال اأن المنت��دى وا�س��ل ن�س��اطه الثقاف��ي عب��ر 
توظيف التقنية الحديثة وو�س��ائل االت�سال في بث ندواته لجمهوره ومتابعيه.

وتمي��زت محا�س��رات ه��ذا المو�س��م بالتن��وع وال�س��مولية ف��ي المج��االت الفكري��ة 
واالدارة،  وال�س��عر،  واالأدب،  والعل��وم،  واالجتم��اع،  وال�سيا�س��ية،  والثقافي��ة، 
واالقت�س��اد، اإ�ساف��ة اإل��ى المج��االت ال�سحي��ة والنف�س��ية، وب��رزت طاق��ات �س��ابة 
عديدة �ساركت في اإلقاء محا�سرات خالل هذا المو�سم وخا�سة في مجال العلوم 
والتقني��ة. كم��ا ا�س��ت�ساف المنت��دى �س��خ�سيات ب��ارزة ف��ي القطاعي��ن الحكوم��ي 
واالأهل��ي واأ�س��اتذة جامعيي��ن �س��اركوا بخبراته��م ف��ي الحدي��ث ع��ن ق�ساي��ا فكرية 

تمهيد
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وفني��ة وثقافي��ة مختلف��ة. 

م��ن مج��االت التمي��ز ه��ذا المو�س��م ه��و االهتمام الب��ارز في اال�س��تفادة من و�س��ائل 
التوا�س��ل االجتماع��ي والقن��وات االإعالمي��ة المختلفة حيث بدا هن��اك ارتفاًعا 
م�سط��رًدا للمتابعي��ن ف��ي ه��ذه الو�س��ائل من داخ��ل المملكة وخارجه��ا. كما وا�سل 
المنتدى في اإقامة احتفاالته ال�سنوية بمنا�سبة اليوم الوطني للمملكة، واليوم 
العالمي لحقوق االإن�س��ان، وتكريم ال�س��خ�سية الثقافية الوطنية لهذا العام وهو 
المفكر االأ�س��تاذ ابراهيم البليهي، التي تميزت اأم�س��يته بم�ساركة اأربعة باحثين 

قدم��وا ق��راءة واأوراًقا نقدية في نظريته الفكرية.

وباالإ�ساف��ة لبرام��ج الفعالي��ات الم�ساحب��ة المعت��ادة ف��ي كل مو�س��م كالمعار���س 
الفني��ة، وتعري��ف وتكري��م المب��ادرات االإجتماعي��ة، وعر���س االأف��الم الق�سي��رة 
ف��ي كل ن��دوة، فق��د اأ�ساف المنتدى في هذا المو�س��م فعالي��ة عر�س وتوقيع كتاب 
وتوا�سل��ت ط��وال فت��رة البرنام��ج. وعق��د المنت��دى اإح��دى فعاليات��ه بالتعاون مع 
جامع��ة االأ�سال��ة، متوا�س��اًل مع مختلف الموؤ�س�س��ات الثقافية الر�س��مية واالأهلية 

حيث ا�س��ت�ساف بع�س م�س��وؤوليها ف��ي برامجه. 

يحت��وي ه��ذا الكتي��ب عل��ى عر���س الأب��رز برام��ج المنت��دى ف��ي ه��ذا المو�س��م 
المتميز، �ساكرين كل من �ساهم معنا في نجاحه، ومتطلعين اإلى اأن نقدم المزيد 

م��ن العط��اء الثقاف��ي م�س��تقباًل.

منتدى الثالثاء الثقافي
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األهداف والوسائل

ي�س��عى المنت��دى الأن يك��ون موؤ�س�س��ة ثقافي��ة رائ��دة عل��ى م�س��توى الوط��ن، م��ن 
خ��الل التوا�س��ل م��ع جمي��ع المكون��ات الثقافية ف��ي المجتمع وااللت��زام بمفاهيم 

التعددي��ة الثقافي��ة والح��وار اله��ادف.

يعم��ل المنت��دى عل��ى تنمية الحوار والتوا�سل بين المثقفين، واإ�س��راك جميع فئات 
المجتم��ع ف��ي تن��اول الموا�سي��ع الثقافية واالجتماعية المختلف��ة، من خالل حوار 

تفاعلي منّظم ومتوا�سل.

األهداف
Ü .تج�سير العالقة بين النخب المثقفة داخل المملكة وخارجها
Ü .تعزيز الحوار التفاعلي البناء ومناهجه
Ü .ن�سر الوعي الثقافي في المجتمع حول مختلف الق�سايا
Ü .تفعيل وم�ساندة المبادرات الثقافية واالجتماعية

وسائل العمل
Ü  .عقد ندوات اأ�سبوعية وا�ست�سافة �سخ�سيات مثقفة 
Ü .ن�سر المادة العلمية للندوات والمحا�سرات
Ü . دعم ح�سور وم�ساركة ال�سباب في مختلف البرامج
Ü .تن�سيق اأن�سطة ثقافية م�ساحبة في الندوات
Ü .التعاون مع الموؤ�س�سات الثقافية االأهلية والر�سمية

الرسالة

الرؤية
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الهيكل التنظيمي
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االأ�ستاذ عبدالعزيز ال�سماعيل

الهيئة االستشارية

االأ�ستاذة منى ال�سافعي

الدكتور �سعد الناجم

االأ�ستاذ اأحمد املال

الدكتورة مها العلي االأ�ستاذ جبري املليحان
 )رئي�س النادي االأدبي بالمنطقة ال�سرقية �سابًقا(

)رئي�س الفرقة الوطنية للم�سرح(
) اأ�ستاذ اإعالم واإدارة بجامعة الملك في�سل �سابًقا(

)اأ�ستاذ تربية بجامعة االإمام عبدالرحمن بن في�سل(

)م�ست�سار بهيئة حقوق االإن�سان( )الرئي�س ال�سابق لفرع الجمعية ال�سعودية للثقافة 
والفنون بالدمام(
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مجلس اإلدارة

االأ�ستاذة زينب محمد النابود
 )ع�سو(

االأ�ستاذ محمد عبداهلل ال�سافعي
 )ع�سو(

د. محمد عي�سى الحماقي
 )ع�سو(

االأ�ستاذ جعفر محمد ال�سايب 
)الموؤ�س�س والم�سرف العام(

االأ�ستاذة هدى �سلمان النا�سر
)رئي�س مجل�س االإدارة(

االأ�ستاذ وليد وا�سل الها�سم
)ع�سو(

االأ�ستاذة منى ح�سن الزهراني 
)ع�سو(

 االأ�ستاذ اأمين محمد ال�سفار 
)ع�سو(
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إحصائيات الموسم



12
الثقافي العمل  عشرون عامًا من 

31عدد الندوات

42عدد المتحدثين

24�سيوف ال�سرف

1٨االفالم الق�سيرة

1٦المعار�س الفنية

2٦عدد المكرمين

23توقيع الكتب

المصروفات )لاير سعودي(

املبلغ البيان
 مطبوعات  31،0٨0 
 �سيافة  ٨53،11 
 اأجهزة ومعدات  21،22٨ 
 م�ساريف اإدارية  79،900 

 متفرقات  7،2٦٨ 
 151،329  اجمايل امل�سروفات 
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مطبوعات   ضیافة   أجھزة ومعدات   متفرقات   مصاریف إداریة  اجمالي  
المصروفات 

البرامج والندوات

9؛ فكر وثقافة

4؛ سياسة واجتماع

3؛ علوم 

4؛ أدب وشعر

3؛ ادارة واقتصاد

8؛ مواضيع متفرقة
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ضيوف الشرف
ي�ست�سيف المنتدى في كل ندوة اإحدى ال�سخ�سيات 
يقدم  حيث  الجن�سين  من  البارزة  االجتماعية 
ويلقي  الندوة،  في  المكرمين  لجميع  التقدير  دروع 
الثقافي  للعمل  روؤيته  حول  الندوة  نهاية  في  كلمة 

واأن�سطة المنتدى.
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د. محمد حسين العسكر
م�ست�سار �سابق لوزير البترول

د. مها محمد العلي
ا�ست�سارية نف�سية وتربوية

أ. عبدالمحسن عبدالمجيد الفرج
رئي�س مجل�س اأعمال القطيف

أ. السيد هاشم عبدالرضا الشخص
�ساعر واأديب

أ. هاشم علوي الشرفا
رئي�س لجنة التنمية االجتماعية ب�سفوى

أ. عبداللطيف أحمد النمر
رجل اأعمال و�سخ�سية اجتماعية

الشيخ محمد موسى الصفار
عالم دين و�سخ�سية اجتماعية

د. زيد بن علي الفضيل
كاتب وباحث واإعالمي

أ. عبدهللا علي النمر
رئي�س �سابق لجمعية العوامية

أ. سعيد بن حسين اليامي
رئي�س �سابق لمحطة تلفزيون الدمام

أ.عبدالكريم بن عبدهللا العليط
مدير مكتب التعليم بالقطيف

أ. سعيد عبدالكريم الخباز
ع�سو �سابق في المجل�س المحلي
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د. حسن عبدالمجيد الفرج
المدير الطبي ال�سابق لم�ست�سفى القطيف

الشيخ فيصل عبدهللا العوامي
عالم دين وخطيب

 أ. زكي عبدهللا الميالد
رئي�س تحرير مجلة الكلمة

أ. علي إبراهيم السبع
فنان وممثل

أ. خالد سعيد المحروس 
رجل اأعمال و�سخ�سية اجتماعية

د.عبدالخالق العبد الحي
اأكاديمي في العلوم ال�سيا�سية

الشيخ عبدهللا أحمد اليوسف
عالم دين و�سخ�سية اجتماعية

أ. محمد باقر النمر
رئي�س تحرير مجلة الواحة

أ. حمد الناصر الحمدان
كاتب وباحث

د. عبدهللا علي السيهاتي
رجل اأعمال و�سخ�سية اجتماعية

أ. عبدالرحمن صالح العطيشان
رجل اأعمال و�سخ�سية اجتماعية

د. عدنان عبدالرضا الشخص
اأكاديمي و�سخ�سية اجتماعية
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الندوات
على  ت�ستمل  اأ�سبوعية  ندوات  المنتدى  يقيم 
محا�سرة رئي�سية ي�سارك فيها اأحد ال�سيوف اأو عدة 
�سيوف، وتكون اأحياًنا ندوات حوارية م�ستركة، كما 
وبعد  قبل  م�ساحبة  فعاليات  على  ا  اأي�سً ت�ستمل 

المحا�سرة الرئي�سية.
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اللقاء االفتتاحي للموسم 20

المتحدث: االأ�ستاذ جعفر ال�سايب )الم�سرف على المنتدى(
مدير الندوة:االأ�ستاذ م�سطفى المزعل

التاريخ: : 1٨ محرم 1441ه� )17 �سبتمبر 2019م(

الوطن وتعزيز المواطنة 
)االحتفال باليوم الوطني للمملكة(

المتحدثون:مجموعة من المتحدثين
مدير الندوة: االأ�ستاذ اأديب اأبو المكارم

التاريخ: 24 محرم 1441ه� )23 �سبتمبر 2019م(

1

2

في هذا اللقاء تم عرض أبرز إنجازات الموسم التاسع عشر والبرامج 
المنفذة والمطبوعات ونتائج االس�تبانة حول نش�اط المنتدى، وتم 
التعري�ف باألعضاء الجدد في الهيئة االستش�ارية ومجلس اإلدارة، 
ونوقش�ت في اللقاء أبرز توجهات ومس�ارات الموسم الجديد وهي 
دراس�ة ومتابعة التحوالت القائمة في المملك�ة في أبعادها الثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية، ودور التقنيات الحديثة وصناعة المحتوى، 
والتجديد الثقافي والديني، وتمكين المرأة والشباب في المجتمع إضافة 
إلى المواضيع األدبية والثقافية المعتادة. وتمت مناقشة بعض األفكار 
والمقترح�ات من قبل الحضور وتكريم أعضاء الهيئة االستش�ارية 

ومجلس اإلدارة في الدورة الس�ابقة، والتعريف باألعضاء الجدد.

بمناس��بة االحتفال بالي��وم الوطني للمملكة، تناول الش��عراء 
والمتحدثون أبعاد هذه المناس��بة الوطني��ة واإلنجازات التي 
تحققت للوطن ودور المواطن في المحافظة عليها، كما أشاروا 
إلى أهمية العمل المش��ترك لتعزيز المواطنة والوحدة الوطنية 
باعتباره��ا أحد المفاهي��م ذات األبعاد القيمي��ة التي تهدف 
إلى تعميق العالقة الس��ليمة بين الف��رد المواطن وبين وطنه 
من قيادة وأفراد ومحي��ط، مؤكدين على أن ما هو متحقق في 
الوط��ن يعتبر إنجاًزا كبيًرا على أصعدة ع��دة وينبغي أن نبني 
على ما هو قائم ونتطلع للتحس��ين والتطوير والعمل المشترك 
وترسيخ القيم التي تساهم في المحافظة على هذه اإلنجازات.
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الذكاء االصطناعي واآلفاق المستقبلية
المتح��دث: الدكت��ور اإبراهي��م العب��د المح�س��ن )عال��م 

اأبح��اث وم�س��رف تقن��ي(
مدير الندوة:االأ�ستاذ ح�سن الحاجي

التاريخ: : 2 �سفر 1441ه� )1 اكتوبر 2019م(

المشهد الثقافي السعودي؛ رؤية نقدية

المتحدث: االأ�ستاذ محمد ح�سين الحرز )كاتب وناقد(
مدير الندوة:االأ�ستاذ محمد التاروتي

التاريخ: : 9 �سفر 1441ه� )٨ اكتوبر 2019م(

3

4

يقدم المحاضر تعريفات للذكاء االصطناعي ورؤية حول التصاعد 
المضطرد الس�تخدامه والمراحل التاريخية التي تطور فيها ذلك، 
كما يتناول تبرز تطبيقاته في مجال الهندس�ة والطب كتشخيص 
بعض األمراض والتنبؤ بها بصورة أفضل كجلطات الدماغ وأمراض 
العين ودراس�ة التحورات الجينية للحمض النووي، ويس�تعرض 
االس�تخدامات في مجال التجارة اإللكتروني�ة واألعمال البنكية 
والتوصيات اآللية في بعض تطبيقات األفالم أو التسوق االلكتروني. 
وم�ن ناحية التحديات، يبرز المحاضر ج�ودة البيانات والمعايير 
األخالقية وخطورة التطبيقات اإلجرامي�ة والتحيز ضد األقليات 
وفقاعة األنا التي تعزل المستخدمين عمن يختلفون عنهم العتماد 

الذكاء االصطناعي على خوازميات تجمع المتش�ابهين. 

بعتبر المحاضر أن المش�هد الثقافي السعودي ال يقع ضمن مسار 
واضح وبسيط من التناول والتحليل، فهو نوع من الفسيفساء الذي ال 
يقبل االختزال، وهو في حراك مستمر يستجيب للتحوالت التاريخية 
بالقدر الذي يحقق في�ه أفراده تحوالتهم النفس�ية واالجتماعية 
والثقافية والسياس�ية. ويؤكد على ارتباط المجال الثقافي بالمجال 
السياسي والتأثير المتبادل بينهما، موضحا بالتفصيل ثالثة محاور 
أثرت بصورة عميقة في نس�يج المجتمع�ات الخليجية والعربية، 
وأحدثت تحوالت اجتماعية وثقافية وسياسية ال زالت تفعل فعلها إلى 
حد اليوم وهي: أيدلولجيا تصدير الثورة اإليرانية )1979م(، وحرب 

تحرير الكوي�ت )1990م(، وأحداث الربيع العربي )2011م(. 
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الثقافي العمل  عشرون عامًا من 

العمل التطوعي في المملكة؛ آفاقه وتحدياته
المتح��دث: االأ�س��تاذ عب��د العزي��ز الروي�س��د )المدي��ر 

التنفي��ذي لجمعي��ة العم��ل التطوع��ي(
مدير الندوة:االأ�ستاذ م�سطفى ال�سعلة

التاريخ: : 17 �سفر 1441ه� )1٦ اكتوبر 2019م(

اقتصاديات النفط ومستقبل الطاقة

جمعي��ة  )رئي���س  النعي��م  �س��امي  الدكت��ور  المتح��دث: 
البت��رول( مهند�س��ي 

مدير الندوة:االأ�ستاذ ح�سن اال�سماعيل
التاريخ: : 23 �سفر 1441ه� )22 اكتوبر 2019م(

5

6

بعد اس�تعراضه لمفاهيم العمل التطوعي وتطوره، يلقي المحاضر 
الضوء على المس�ح الميداني الذي نشرته الهيئة العامة لإلحصاء 
عن العمل التطوعي والمتطوعين بالمملكة، ومجموعة التش�ريعات 
والتنظيمات الجديدة في الس�عودية التي تدع�م العمل التطوعي 
منها اقرار مجلس الش�ورى لنظام التطوع، وتأسيس االدارة العامة 
للتطوع، وإنش�اء جمعيات العمل التطوعي بالمملكة، وقرب تدشين 
البوابة الوطنية للعمل التطوعي. كما يعرض بعض األفكار المقترحة 
لرفع مس�توى العمل التطوعي من بينها إعداد وتأهيل مدراء تطوع 
في الجمعيات األهلية، والتفرغ إلدارة التطوع، ووضع معايير موحدة 

للعمل التطوعي بالمملكة، وزيادة مس�اهمة القطاع الخاص. 

يوض�ح المحاض�ر أن أهم التحدي�ات التي تواج�ع صناعة 
النف�ط لم تعد كما كانت في العش�ر س�نوات الماضية، حيث 
أن التحدي�ات الجيوسياس�ية والبيئية والتقني�ة هي ما تؤثر 
على صناعة النفط مس�تقباًل، ويبي�ن أن صناعة النفط تقدم 
حاليا 53% من الطل�ب العالمي على الطاقة، مش�يًرا إلى أن 
أمن الطاقة س�يكون بارًزا في الفترات القادمة، كما أن الطلب 
العالمي س�يزداد على النف�ط بحلول عام 2040م بمعدل %15 
في مقابل 25% على الغاز. ويس�تعرض المحاضر أبعاد التحدي 
التقني المتعلق بتوظيف تقنية ال�ذكاء االصطناعي التي يمكن 

أن تطور م�ن صناعة النفط.
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الثقافي العمل  عشرون عامًا من 

النماذج الحديثة للرعاية الصحية األولية لألطفال

المتح��دث: الدكت��ور ناي��ف الدبي���س )المدي��ر الطب��ي 
)Health Me عي��ادات  لمجم��ع 

مدير الندوة:االأ�ستاذة رائدة ال�سبع
التاريخ: : 1 ربيع االأول 1441ه� )29 اكتوبر 2019م(

القصيدة في الزمن الصعب

المتح��دث: ال�س��اعر عب��د اللطي��ف ب��ن يو�س��ف )اأدي��ب 
و�س��اعر(

مدير الندوة:ال�ساعر فريد النمر
التاريخ: : ٨ ربيع االأول 1441ه� )5 نوفمبر 2019م(

7

8

يتناول المحاض�ر مراحل الرعاية الصحي�ة مبيًنا أن المرحلة 
الثالثة والحديث�ة بدأت من خالل معه�د الرعاية الصحية في 
امري�كا بقيادة الدكت�ور دونالد برويك وال�ذي يرى أن خدمة 
الرعاية الصحية ال بّد أن تتميز بمبادئ أساس�ية منها الفعالية 
واألم�ان والس�رعة وأن يكون مركزها االنس�ان. ويش�ير إلى 
بعض اس�تراتيجياتها كنقل ميزان القوة من الممارس الصحي 
إلى المري�ض إضافة إلى مراعاة اخت�الف ثقافات ومعتقدات 
المجتمع�ات، وتحقيق معادل�ة القيمة في الرعاي�ة الصحية. 
ويوض�ح أن من مميزات ه�ذا النوع من الرعاي�ة الصحية هو 
تخفيض التكلفة، والنظر إلى الطفل ككائن فريد من نوعه وليس 

صغيًرا. إنساًنا 

على أنغام الش�عر الجميل، يتناول الش�اعر ف�ي فقرة الحوار 
الثقافي أوجه االختالف بين الشعر والسرد حيث برى أن الشعر 
أكثر قرًبا للفن من األش�كال األدبية األخرى وهو تحويل الفكرة 
إلى صورة ذهنية بأس�لوب موس�يقي جاذب، مستعرًضا بعض 
الصعوبات والتحديات التي تواجه الش�اعر. وحول قصيدة النثر، 
يتحدث الش�اعر عبد اللطيف بن يوس�ف إل�ى أنها قد تمكنت 
من كس�ر النموذج التقليدي والكالس�يكي وأن هناك ما يعرف 
باإليقاع الموس�يقي الداخلي للقصيدة في موازاة الوزن للش�عر 
التقليدي، وهو ما يغيب عن معظم قصائد النثر باس�تثناء بعض 

الفردية.  الحاالت 
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الثقافي العمل  عشرون عامًا من 

الكتابة للطفل ... إشكاالت ورؤى

المتح��دث: الدكت��ورة �سب��اح عي�س��وي )اأ�س��تاذ م�س��ارك في 
درا�س��ات ثقافة الطفل واأدبه(

مدير الندوة:االأ�ستاذة �سلمى بوخم�سين
التاريخ: :15 ربيع االأول 1441ه� )12 نوفمبر 2019م(

برامج الموهوبين واآلفاق المستقبلية

المتحدث:الدكت��ور نزي��ه العثمان��ي )نائ��ب االأمي��ن الع��ام 
للتوا�س��ل الموؤ�س�س��ي وتطوي��ر االأعم��ال بموؤ�س�س��ة موهبة(

مدي��ر الندوة:االأ�س��تاذ ولي��د الها�س��م
التاريخ: : 22 ربيع االأول 1441ه� )10 نوفمبر 2019م(

9

10

توض�ح المحاضرة أن أدب الطفل تواصل بالنمو مس�تفيًدا من 
تقدم عل�م نفس النمو الذي أظهر س�مات الطفولة وقس�مها 
لمراحل: طفولة مبكرة، وس�طى، ومتأخ�رة، حيث تعرف أدب 
الطفل بوصفه الكتاب�ة اإلبداعية والموجهة للمتلقين في س�ن 
الطفولة، وتعدد أدوار األدب الموجه لألطفال في تش�كيل هوية 
الطفل العقائدي�ة والقومية والثقافية، وتوس�يع مدارك الطفل 
وإث�راء خبراته وبناء ثقافته، كما أنه يس�اهم في البناء اللغوي 
لدى الطفل. وتضي�ف أن الكتابة للطفل ارتبطت عالمًيا بالتربية 
بس�بب العالقة الوثيقة بين أدب الطفل ودوره التربوي، إلى أن 
تخلص أدب الطفل العالمي من س�طوة التربية واتجه نحو تنمية 

الخيال. 

يتناول المحاضر عرض تجربة مؤسسة “موهبة”، لغرض اكتشاف 
ورعاي�ة الموهوبين والمبدعين في المجاالت العلمية ذات األولوية 
التنموية، موضًحا أن رسالتها تتركز في إيجاد بيئة محفزة للموهبة 
واإلبداع وتعزيز الش�غف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل. 
ويضي�ف أن منهجية “موهبة” تعمل على دعم الجهود الهادفة إلى 
تطوير ودعم منظومة الموهبة واإلبداع وفق أفضل التجارب الدولية 
والممارس�ات الميدانية من خالل االكتشاف والرعاية واالستثمار 
في الطاقات الش�ابة. ويوضح أن الموهوبين بحاجة إلى منظومة 
متكاملة من االكتش�اف والرعاية خالل مراحل نموهم المختلفة، 

من أجل تعزيز تطورهم إلى أقصى حد تس�مح به إمكاناتهم. 



25
الثقافي العمل  عشرون عامًا من 

اإلعالم والتحوالت االجتماعية

المتحدث:االأ�س��تاذ �س��ليمان اأب��ا ح�س��ين )رئي���س مجل���س 
اإدارة �س��ركة دار ميدي��ا ال�س��عودية(

مدير الندوة:االأ�ستاذة عرفات الماجد
التاريخ: :29 ربيع االأول 1441ه� )2٦ نوغمبر 2019م(

اإللهام العلمي؛ جولة في علوم المستقبل

تعلي��م  )اأخ�سائ��ي  البحران��ي  عل��ي  المتحدث:االأ�س��تاذ 
و�سان��ع محت��وى(

مدير الندوة:الدكتور محمد الحماقي
التاريخ: : ٦ ربيع الثاني 1441ه� )3 دي�سمبر 2019م(

1 1

12

يبّين المحاض�ر أن التحوالت االجتماعية الراهنة تطرح مجموعة 
من الرهانات الجديدة فيما يخص المشاركة والعدالة االجتماعية 
والمس�اواة بين الجنس�ين، حيث أحدثت حاج�ة للمواءمة بين 
المعايير والرؤى والممارس�ات، مؤكًدا على أن مواكبة هذا التغير 
أصبح ض�رورة في المرحلة الحالية، وأن ذل�ك يأتي متوافًقا مع 
التطورات التقنية المتس�ارعة. ويطالب بضرورة دراس�تها لفهم 
محيطنا الداخلي الخارجي، لكون األبحاث في العلوم االجتماعية 
واإلنس�انية ومنها اإلعالم الجديد أساسية لتسهيل فهم التحوالت 
االجتماعية الس�ريعة وتكيف المجتمعات معها، ومساهمة اإلعالم 
في صناعة وصياغة تلك التحوالت، ويستعرض مراحل التحول في 

الجديد.  اإلعالم 

يتح�دث المحاضر حول أهمية نهضة العلوم التي تؤدي إلى نهضة 
المجتمعات كتحد قائم يواجه العالم، موضًحا أن النهضة العلمية 
قد تبدأ بتهيئة البيئة المناس�بة للبحث العلمي، ويبين أن الخطوة 
التي نفتقدها هي غياب المبادرات التي تش�مل مجاالت االعالم 
والمنظمات الغير ربحية والتطوعي�ة لتحقق التواصل العلمي وهو 
نق�ل المعلومات العلمية من المختصين إلى عامة الناس بناء على 
ن�وع الجمهور المتلقي ومن خالل التواج�د في منصات التواصل 
االجتماع�ي. ويؤكد عل�ى أهمية تقديم المحت�وى العلمي بطرق 
إبداعية مختلفة من بينها المسلسالت واألفالم، مستعرًضا تجاربه 

الش�خصية في هذا المجال ورحالته العلمية المتنوعة.
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الثقافي العمل  عشرون عامًا من 

حقوق اإلنسان وآليات التنفيذ

المتحدث:الدكت��ور عثم��ان المني��ع )ع�س��و مجل���س هيئ��ة 
حقوق االإن�س��ان والم�س��رف على مركز االإعالم �س��ابًقا(

مدير الندوة:االأ�ستاذ عي�سى العيد
التاريخ: 13 ربيع الثاني 1441ه� )10 دي�سمبر 2019م(

اطاللة على المكتبات الخاصة في المنطقة

المتحدثون:االأ�س��تاذ عل��ي الح��رز، االأ�س��تاذ اأدي��ب اأب��و 
الم��كارم، االأ�س��تاذ عب��د الب��اري الدخي��ل
مدير الندوة:الدكتور محمد الحماقي

التاريخ: 20 ربيع االأول 1441ه� )17 دي�سمبر 2019م(

13

14

يتناول المحاضر أبعاًدا من التطور الحقوقي على الصعيد المحلي، 
ومن بينها إنش�اء هيئة حقوق اإلنس�ان التي تهتم برصد ومعالجة 
االنتهاكات، والكش�ف عن المخالفات ومتابع�ة تنفيذ االتفاقيات 
الدولية ونشر الوعي والثقافة الحقوقية بين المواطنين والمقيمين. 
ويبين بعض أعمالها كدراسة وإعداد االستراتيجية الوطنية لحقوق 
اإلنس�ان وضمنتها برامج تثقيفية متنوعة، وزي�ارة الموقوفين في 
الس�جون في جميع مناطق المملكة. ويؤكد عل�ى ضرورة أن تلعب 
المؤسسات الحقوقية القائمة دوًرا فعااًل في تنشيط قعاليات حقوق 
اإلنسان والتصدي للقضايا الراهنة، موضًحا أن من التحديات ضعف 
الوعي المجتمعي وعدم اكتمال منظومة العمل الحقوقي المؤسسي. 

يتناول المش�اركون أبرز القضاي�ا المطروحة ح�ول المكتبات 
الخاصة وأس�باب إنشائها وأنواعها من حيث المحتويات كالوثائق 
والمخطوطات وطبيعة ونوعية المستفيدين من خدماتها، مطالبين 
بوجود مكتب�ات متخصصة في الت�راث أو االهتمامات الخاصة 
كاألدب والجغرافيا والطفل. ويش�يرون إل�ى أهمية تفعيل برامج 
زي�ارة المكتبات وخاص�ة من قبل طلبة الم�دارس حيث أنها ال 
تزال قليلة ولعد تهيئة المكان المناسب، داعين إلى ضرورة إيجاد 
مكتبات في المس�اجد إلفادة المجتمع، والمزيد من االهتمام من 
قبل وزارة الثقافة بالمكتبات الخاصة والعمل على تصنيفها وإثراء 
محتوياتها وعمل قاعدة معلوم�ات عامة حولها وخاصة أن هناك 

المحافظة.  في  منها  العشرات 
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الثقافي العمل  عشرون عامًا من 

الفجوة الحضارية بين أوروبا والعالم العربي

المتحدث:الدكت��ورة �س��رف المزع��ل )اأ�س��تاذة التاري��خ 
الحدي��ث(

مدير الندوة:االأ�ستاذ علي المطرود
التاريخ: 27 ربيع الثاني 1441ه� )24 دي�سمبر 2019م(

فنان ووطن؛ 
قراءة في أعمال األستاذ علي المصطفى

المتحدثون: مجموعة من الم�ساركين
مدير الندوة:االأ�ستاذ عاطف الغانم

التاريخ: 5 جمادى االأول 1441ه� )31 دي�سمبر 2019م(

15

16

تستعرض المحاضرة التقس�يمات التاريخية األربع التي تبدأ من 
مرحلة التدوين )التاريخ القديم، الوس�يط، الحديث المعاصر(، 
مش�يرة إلى أن لحظة الحضارة عند الع�رب تركزت في القرن 
السابع الميالدي وكان من ش�واهدها بناء مدينة بغداد، وانتشار 
الحلقات التعليمية، ونمو حركة الترجمة، التصالح بين الفلس�فة 
والمعتقد. وتدرس المحاضرة مرحلة انفالت الحضارة من العقل 
العربي وأسبابها الداخلية والخارجية، وصعود الحضارة األوروبية 
مؤكدة عل�ى أن األداة لدخول الحضارة تتركز في المصالحة بين 
التراث والتاريخ، واالهتمام بالعلوم اإلنسانية، وسيادة العقالنية في 
فهم الظواهر والتفاسير، ونشر التسامح بهدف الوصول للتعايش، 

والتفريق بين الشأن العام وشأن الفرد.

بمناسبة تكريمه، يتناول األستاذ علي المصطفى في ورقته تجربته 
الفنية ككاتب مسرحي ومخرج وشاعر وملحن وكاتب برامج لألطفال 
لمدة 27 س�نة مع تلفزيون الدمام حيث عمل معه فنانون بارزون 
من داخل السعودية وخارجها، مستعرًضا تاريخه التعليمي والفني 
ومخاطًبا الحضور ببعض قصائده التي كتبها في مناسبات وطنية 
واجتماعية متعددة، وبأسلوب شعبي مشوق. يستعرض المصطفى 
مراحل عمله المس�رحي والعروض التي قدمها للتلفزيون ومسارح 
المنطق�ة جميعها، كما تحدث عن مش�اركة أعماله وكتاباته مع 
مطربين معروفين وممثلين بارزين. وتناول المش�اركون تجاربهم 

الشخصية معه وأدائهم للعديد من أعماله الفنية. 



28
الثقافي العمل  عشرون عامًا من 

االستثمار في القطيف؛ الفرص والتحديات

المتحدث:الدكت��ور جم��ال العق��اد )ا�ست�س��اري ف��ي تطوير 
المنظومات االقت�سادية(

مدير الندوة:االأ�ستاذ اأمين ال�سفار
التاريخ: 12 جمادى االأول 1441ه� )7 يناير 2020م(

منهج د. محمد شحرور؛ رؤية نقدية وتحليلية

ف��ي  )باح��ث  المط��رودي  اأحم��د  المتحدث:االأ�س��تاذ 
التطبيقي��ة( الل�س��انيات 

مدير الندوة:االأ�ستاذ محمد ال�سافعي
التاريخ: 19 جمادى االأول 1441ه� )14 يناير 2020م(

17

18

يتحدث المحاضر عن التح�والت االقتصادية الجارية في المملكة، 
مشيًرا إلى أبرز التحديات وهي الحاجة الملحة لتنويع االقتصاد وزيادة 
الطل�ب على توفير فرص عمل، موضًحا أن من أبرز المجاالت التي 
يهيؤها هذا التحول هي الطاقة البديلة، التصنيع الغذائي، التعليم، 
المعلومات واالتصاالت، الترفيه والس�ياحة، الخدمات الصناعية، 
الرعاية الصحية وسلسلة اإلمداد. ويؤكد على أن محافظة القطيف 
تتميز بأن المجاالت الواعدة فيها تتوافق ورؤية 2030 وتتواكب معها 
بميزات تنافسية فريدة، مستعرًضا مجموعة من الفرص االستثمارية 
المتعددة، واصًفا المحافظة بأن فيها كنز مهول من المعرفة والخبرة 

وتتميز بعمق تاريخي وموقع استراتيجي. 

يتن�اول المحاضر عرًضا عن مكانة العق�ل والنص في الحضارة 
العربية واإلسالمية مقارنة بمثيالتها اليونانية واألوروبية الحديثة، 
مبينا أن ش�حرور من الباحثين الجادين واعتمد في تناول النص 
القرآني على اللس�انيات الحديثة واألرضية المعرفية المعاصرة، 
ورأى أن ذلك كفياًل بتقديم فكرجديد مؤس�س على منهج معرفي 
معاصر يخترق كثيًرا ما يطلق عليه الثوابت في المنظومة التراثية. 
ويقارن المحاضر بين منهجي شحرور وأدونيس وتقاطعهما ويوضح 
أن أدونيس حاول تلمس حضور تل�ك األدوات في فترة زمنية من 
التاريخ العربي واإلسالمي وهذا ما لم يقم به شحرور باعتباره قد 

قرر أن يتجاوز القديم دفعة واحدة.
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التصوف: النشأة والتصوف

المتحدث:ال�س��يخ ال�س��ريف اأب��و الك�س��اوي )باح��ث ف��ي 
المذاه��ب اال�س��المية( 

مدير الندوة:االأ�ستاذ وليد الها�سم
التاريخ: 2٦ جمادى االأول 1441ه� )21 يناير 2020م(

نحو رؤية انسانية لتحرير العقل 
)حفل تكريم األستاذ ابراهيم البليهي(

الم�ساركون:الدكتور توفيق ال�سيف، االأ�ستاذ ه�سام قربان، 
الدكتور خالد الرفاعي، الدكتور اإبراهيم المطرودي

مدير الندوة:االأ�ستاذ زكي البحارنة
التاريخ: 3 جمادى الثانية 1441ه� )2٨ يناير 2020م(

19

20

يتناول المحاضر حالة التصوف في الس�ودان مشيًرا إلى أنه حالة 
قديمة وهو واقع قائم ومنتش�ر في مختلف مناطق السودان، وأنه 
انتقل للسودان عبر الشيخ تاج الدين البهاري القادري القادم من 
الحجاز عام 1577م، ويتحدث المحاضر عن التطورات التي لحقت 
بالتصوف في الس�ودان حيث بدأت تنتشر الحالة القبلية داخلها، 
وجاءت مش�كلة التوارث في المش�يخة مما أدى إلى االنشقاقات 
المتتالية، إضافة إلى دور العامل السياسي الذي جذب بعض الفرق 
التي غلب عليها الممارسة السياسية أكثر من التعبدية. ويوضح أن 
التصوف هو طريقة تعبدية أوجدت حالة من التس�امح واالنفتاح 

النفسي. والسكون 

إضافة إلى الكلمة الترحيبية للمنتدى، جاء هذا اللقاء الفكري الثري 
في تكريم األستاذ البليهي والذي حضره حشد كبير متناواًل آرائه 
ونظرياته من مختلف الجوانب، حيث طرح المشاركون تعريفا بهذه 
النظريات ثم تناولوها بالنقد والتمحيص وإثارة األس�ئلة حولها، 
ومن أبرزها فكرة “القابليات الفارغة” وأن تش�كل هوية اإلنسان 
تأتي من فرديته ومن خالل العالقة المزدوجة بينه وبين مجتمعه 
في إشارة إلى المبالغة في تقدير عجز االنسان في مقاومة التأثير 
االجتماعي. وجاءت ردود األس�تاذ البليهي على األوراق المقدمة 
ومداخالت الحضور مفصلة وبصورة توضيحية مما أثرى النقاش 

العلمي حول هذه األفكار.
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مدخل لفهم نشأة الحضارات اإلنسانية

المتحدث:االأ�س��تاذ ع��ادل الب�س��راوي )باح��ث ف��ي عل��م 
االن�س��ان القدي��م(

مدير الندوة:االأ�ستاذ اأمين ال�سفار
التاريخ: 10 جمادى الثانية 1441ه� )4 فبراير 2020م(

اإلدارة االستراتيجية في دول الخليج 
ودورها في تحقيق خطط التنمية

المتحدث:الدكت��ور ترك��ي الفي�سل الر�س��يد )رجل اأعمال 
واأكاديمي واأ�ستاذ زائر(

مدير الندوة: االأ�ستاذ عي�سى العيد
التاريخ: 17 جمادى الثانية 1441ه� )11 فبراير 2020م(

21

22

يبدأ المحاضر حديثه بتوضيح المعنى االصطالحي للحضارة وتطور 
المفهوم تاريخًيا ومس�وغات اس�تخدامه، وتناول بدايات مالمح 
الحضارة البش�رية موضًحا التوصيف األنس�ب لما كان يتناسب 
مع طبيعة حياة البش�ر قبل ظهور الحضارات، كما يناقش ظاهرة 
المس�توطنات التي يعبر عنها بمصطلح “الثقاف�ات” معتبًرا إياه 
توصيف علمي آلثار المس�توطنات قبل تشكل الحضارة. ويوضح أن 
البشر قد تحدروا من سالالت بشرية وما قبل بشرية متنوعة تهيؤوا 
خاللها لالنطالق نحو بناء الحضارات، مطالًبا ببلورة رواية تاريخية 
حديثة أكثر مصداقية من خالل االهتمام بدراسة كل اآلثار ومحاولة 

فهم طبيعتها من تقنيات التزمين لمعرفة س�ياقها التاريخي. 

يتناول المحاضر موض�وع دور اإلدارة في تحقيق خطط التنمية، 
موضًح�ا أن العوامل التي قد تؤثر على فعالية الحكومة هي وضوح 
األهداف واألولويات ودعم ومش�اركة أصحاب المصالح، وقدرات 
الحكومة، والظروف والمالبس�ات التي تمر عليها. ويس�تعرض 
المحاض�ر تجربة النمو االقتص�ادي في المملك�ة، معدًدا أبرز 
التحديات ومنها النمو السكاني السريع، والنمو االقتصادي العادل 
في جميع المناط�ق، وتدهور الموارد الطبيعي�ة بما فيها المياه، 
وتنمية الم�وارد البش�رية، وارتفاع وتيرة العولمة، واالس�تثمار 
األجنبي المباشر، وتقلبات أسعار النفط، واالعتماد على استقدام 
العمال�ة، مؤكًدا على ض�رورة الحد منها لتحقي�ق التوازن بين 

المصالح الوطنية واالقتصادية وإصالح س�وق العمل.
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حديث حول االستدامة

المتحدث:االأ�ستاذ الدكتور حبيب ال�سويخات )بروفي�سور 
اال�ستدامة الح�سرية والتخطيط اال�ستراتيجي(

مدير الندوة:الدكتور محمد الحماقي
التاريخ: 24 جمادى الثانية 1441ه� )1٨ فبراير 2020م(

الدبلوماسية العامة؛ القوة الناعمة 
السعودية في عصر ثورة المعلومات

المتحدث:ال�س��فير الدكت��ور �س��عود بن �سال��ح كاتب )وكيل 
وزارة الخارجية ل�سوؤون الدبلوما�سية العامة �سابًقا(

مدير الندوة:االأ�ستاذ اأمين ال�سفار
التاريخ:1 رجب 1441ه� )25 فبراير 2020م(

23

24

يتح�دث المحاضر حول مصطلح االس�تدامة، مش�يًرا إلى أن 
نظريات االس�تدامة المعاصرة تس�عى إلى إعطاء األولوية ودمج 
النماذج االجتماعية والبيئي�ة واالقتصادية في مواجهة التحديات 
اإلنسانية، وفي هذا الصدد، تسعى النماذج االقتصادية إلى تجميع 
واستخدام رأس المال الطبيعي والمالي بشكل مستدام. ويستعرض 
المحاضر تاريخ تطور التنمية المس�تدامة على مدى نصف قرن، 
 ،)MDGs( إل�ى أن ترجم�ت إلى األه�داف اإلنمائية لأللفي�ة
ويناقش�ها بالتفصيل، كما يبرز دعائم التنمية المس�تدامة وهي 
النمو االقتصادي وحماية البيئة والمس�اواة االجتماعية، موضًحا 
مؤشرات االستدامة الحضرية وهي األدوات التي تسمح لمخططي 

ومديري المدن بقياس األثر االجتماع�ي واالقتصادي والبيئي.

يتناول المحاضر المفاهيم األساسية للدبلوماسية العامة والقضايا 
المرتبطة بها كالقوة الناعمة والقوة الذكية والدبلوماسية الرقمية، 
ويستعرض نماذج ش�ائعة من أدوات الدبلوماسية العامة موضًحا 
الف�رق بينها وبين الدعاية التي تختل�ف تماًما عنها. ويوضح أن 
من أهم مصادر القوة الناعمة هي ثقافة البلد الجاذبة لآلخرين، 
وقيم البلد السياس�ية، وسياس�ة البل�د الخارجي�ة، والتعليم، 
وإنج�ازات البلد العلمي�ة والرياضية واإلنس�انية، كما يبين أن 
مراحل عمل الدبلوماسية العامة تقوم على تحديد المصادر، وضع 
االس�تراتيجية، التنفيذ، التقييم، والمراجعة والتطوير. ويش�ير 
المحاضر إلى ضرورة انش�اء لجنة وطنية للدبلوماس�ية العامة 

الس�عودية بهدف تكامل دور الجهات المرتبطة بهذا المجال. 
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نخل وزورق: أمسية شعرية وحوارية

المتحدث:االأ�ستاذ محمد الجلواح )اأديب و�ساعر(
مدير الندوة:ال�ساعر فريد النمر

التاريخ: ٨ رجب 1441ه� )3 مار�س 2020م(

المجتمع والحصانة من »كورونا«

المتحدث:الدكت��ورة كوثر العمران )ا�ست�س��ارية اأمرا�س معدية 
وباطنية، وع�سو فريق العمل الم�سرف على عالج كورونا(

مدير الندوة:الدكتور محمد الحماقي
التاريخ: التاريخ 29 رجب 1441ه� )24 مار�س 2020م(

25

26

في أمس��ية ش��عرية متألقة بجمالها، يتحدث الش��اعر محمد 
الجلواح عن أن شرارة القصيدة لديه تقتدح من أي خبر مفرح 
وس��ار يجعله يمارس طفولته فهو يصف نفس��ه كرجل في طفل 
ويتفاعل مع كل ما يس��ر ويبهج ويعش��ق الحس��ن والجمال من 
خالل تصالحه مع ذاته وحبه للناس، وهو يكتب بالطريقة التي 
تص��ل إلى الناس فالقصيدة في رأيه مل��ك للجمهور وال ينبغي 
أن يكون أس��لوب الكتابة والصياغة حاجزا عن وصولها لعموم 
المتلقي��ن. ويواصل قوله أن اللوحة الفني��ة ما هي إال قصيدة 
مرسومة بحرفية وجمال وهي ش��كل من أشكال التعبير وعادة 

معها.  يتفاعل  ما 

توضح المحاضرة أن من بين االجراءات الوقائية الضرورية القيام 
ببحث نشط للحاالت المخالطة، مبينة أن موجات الفيروس تتكرر 
كل أس�بوعين وتتضاعف الحاالت لعش�ر مرات تقريًبا بمنحنى 
تصاعدي مالم يتم الس�يطرة من خالل تعديل مس�توى منحنى 
اإلصابات ليكون منبس�ًطا أكثر وذلك بسبب اإلجراءات المتخذة 
ومدى االلتزام به�ا. وتقول أن الكثير م�ن المرضى هم بحاجة 
إلى تطمين بداًل م�ن التخويف، متحدثة عن الجهود الكبيرة التي 
تبذلها الدولة والكوادر الطبية، مؤكدة على ضرورة استثمار العزل 
المنزلي بص�ورة إيجابية من خالل اإلحس�اس باألمان والهدوء 

واإليجابية واس�تغالل الوقت بكل ما هو مفيد ومثمر. 
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الصحة النفسية في ظل الكوارث 
واألزمات العامة

عل��م  )ا�ست�س��اري  العيث��ان  موف��ق  المتحدث:الدكت��ور 
النف���س العي��ادي والع��الج النف�س��ي(

مدير الندوة:االأ�ستاذ في�سل العجيان
التاريخ: 7 �سعبان 1441ه� )31 مار�س 2020م(

قراءة تجديدية في الفكر االسالمي

الفك��ر  ف��ي  المتحدث:ال�س��يخ ح�س��ين الخ�س��ن )باح��ث 
الدين��ي(

مدير الندوة:ال�سيخ محمد اآل عمير
التاريخ: 14 �سعبان 1441ه� )7 اأبريل 2020م(

27

28

يوض�ح المحاضر أنه بس�بب عدم توفر معلوم�ات وافية عن 
في�روس )كورونا(، فال يوجد أمامنا س�وى اس�تخدام طرق 
الوقاي�ة قدر اإلم�كان؛ ومن أبرزه�ا تغيير عقلية األنس�ان 
وس�لوكه كي يتأقلم مع الوضع الجديد المترتب عليها. ويوضح 
ان الوقاية أساس�ها الس�لوك وعقلية الناس ف�ي التعامل مع 
الضغ�وط وكيفية التأقل�م، مؤكًدا على أن عل�م النفس يعمل 
عل�ى تأكيد تقبل المعلوم�ة ومعالجتها وخلق عادات س�لوكية 
جديدة وجعلها مس�تمرة. وينّبه المحاضر إلى أن الفهم الديني 
للموض�وع ينبغي أن يكون له دوًرا إيجابًيا ف�ي خلق الطمأنينة 

لدى الن�اس واالعتقاد برحمة ولط�ف اهلل وحكمته. 

يناقش المحاضر فوضى التكفير التي تسود في األمة حالًيا مشيًرا 
إلى هي نتيجة لفوضى التفكير، حيث تؤس�س للقطيعة والش�قاق 
على أساس فقهي، مستش�هًدا بمقولة “الفرقة الناجية” في علم 
الكالم والتي أسست للخالف في الفقه، مما جعل الواقع اإلسالمي 
مأزوًم�ا ومتوتًرا. وينطلق من ذلك لتأكيد ض�رورة االجتهاد في 
مختلف المجاالت المعرفية والعلمية، موضًحا أن الغرض ال بد أن 
يك�ون إزالة األلغام من الفكر والتراث وتحرير العقول من األوهام 
والتبعية كل داخل مذهبه، بعيًدا عن تس�جيل النقاط على الطرف 
اآلخر، أو اس�تمرار اللقاءات التي تتسم بالمجاملة دون مصارحة 

أو وضوح. 
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التحول في صناعة الترفيه .. 
نتفلكس نموذًجا

المتحدث:االأ�س��تاذ محم��د الفرح��ان )كاتب مهتم با�س��اأن 
الثقافي والجمالي(

مدير الندوة:االأ�ستاذ وليد الها�سم
التاريخ: 20 �سعبان 1441ه� )14 اأبريل 2020م(

أزمة كورونا والنفط وتأثيرهما على 
اقتصادات دول الخليج العربية

المتحدث:الدكت��ور عم��ر ال�س��هابي )مدي��ر مرك��ز الخلي��ج 
ل�سيا�سات التنمية(

مدير الندوة:االأ�ستاذ اأحمد المدلوح
التاريخ: 2٨ �سعبان 1441ه� )21 اأبريل 2020م(

29

30

يتحدث المحاضر حول تطور صناعة الترفيه وإيراداتها المتصاعدة 
والتط�ورات التي مرت بها وخاصة من ناحي�ة المرونة التي يمكن 
للمش�اهد أن يجدها فيها وتحديًدا مع ش�ركات اإلنتاج الحديثة 
كش�ركة نتفلكس التي اعتمدت على البث عب�ر االنترنت، متناواًل 
نشأتها وتطورها واالتجاهات الفنية والتسويقية التي اعتمدتها مقابل 
منافسيها. ويستعرض خططها في دراسة سلوك المشاهدين وأبعاد 
اهتماماتها الثقافية في تبني قيم التنوع وكسر الثقافة الكالسيكية 
التنميطية وتوفير مكتبة هائلة من األعمال الفنية واالهتمام بقضايا 
المرأة والمس�اواة الجندرية، ويشدد على أهمية رواية قصصنا من 
خالل الكتابات المتواصلة وإنتاج أعمال جادة ذات مصداقية عالية.

يتناول المحاضر قراءة في بنية االقتصاد في دول الخليج العربية 
من الناحية الهيكلية كاالعتماد أساًس�ا على النفط كمورد أساس 
وتركيبة س�وق العمل المعتمدة على الوافدين بنسبة تتعدى %70، 
وهذه البنية تجعل االقتصاد معرًض�ا ألزمات عديدة، ويوضح أن 
أزمة الكورونا وانخفاض أس�عار النفط الحادة تؤثران بشكل كبير 
على نمو االقتصاد بسبب ضعف اإليرادات وااللتزام بمستوى معين 
من اإلنفاق. ويوضح أن معالجة الوضع االقتصادي تتطلب حوارات 
مشتركة وجادة تتعلق بسوق العمل وتطوير اإليرادات غير النفطية 
كخلق صناعات بديلة كالمياه والطاقة وتكنولوجيا ومعدات النفط، 

ويشير إلى التجربة السعودية الجديدة لتنظيم سوق العمل. 
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األمسية الختامية للموسم العشرين
اأمي��ن  االأ�س��تاذ  النا�س��ر،  ه��دى  المتحدثون:االأ�س��تاذة 

ال�سف��ار، الدكت��ورة زين��ب الخ�سي��ري
مدير الندوة:الدكتور محمد الحماقي
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كعادته الس�نوية في نهاية كل موسم، يقيم المنتدى أمسية ختامية 
تتناول عرضا ألبرز فعاليات وأنشطة الموسم الثقافي من محاضرات 
وندوات وضيوف شرف وعرض أفالم قصيرة وتنظيم معارض فنية 
وتكريم أو تعريف بمؤسسات وأش�خاص فاعلين وتوقيع كتب، كما 
يعرض فيلما وعرضا مرئيا حول هذه األنش�طة، مع توضيح أوجه 
التميز فيها عن المواسم السابقة. ويقدم ضيف األمسية قراءة نقدية 
في برامج الموس�م من ناحية الطرح ومالمس�تها للوضع الثقافي 
الراهن من ناحية المضمون وطرق العرض، ويتم تكريم الداعمين 
من إعالمين وش�خصيات اجتماعية، واإلجابة على أسئلة وحوارات 

المتابعين حول برامج المنتدى.

الدكتور عدنان الشخص )اأ�ستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن(

منت��دى الثالث��اء الثقاف��ي تط��ور كثي��ًرا، واأ�سبح متميًزا ومتنوًعا ويغطي اآفاًقا وا�س��عة من الن�س��اط الثقافي، 
حي��ث يعتب��ر رافع��ة ثقافي��ة للمجتم��ع م��ع زحم��ة و�س��ائل التوا�س��ل االجتماع��ي، وتح��ول اإلى عالم��ة مميزة 
وفارق��ة عب��ر طرح��ه المتوا�سل لهموم وق�سايا المجتمع التي ال يغطيه��ا االإعالم، وتحتوي برامج المنتدى 

ا. عل��ى معار���س فني��ة، وتوقي��ع كتب، وتكريم ل�س��خ�سيات، وتعر�س ب�سورة تفاعلية وب�س��كل جميل جدًّ

األستاذ عبد الرحمن العطيشان )رجل اأعمال(

ه��ذا المنت��دى م��ن اأف�س��ل المنتدي��ات عل��ى م�س��توى المنطق��ة من��ذ ع�س��رين عاًم��ا، وهو �س��ّكل ب�سم��ة ثقافية 
حقيقية ومتميزة في المنطقة ال�سرقية، التي تفتخر بهذا الن�ساط الفكري والثقافي، والذي يقف وراءه 
مجموع��ة م��ن اأبنائه��ا وي�س��تقطب �سيوًف��ا متنوعي��ن م��ن مختل��ف المناطق، ونتمن��ى له اال�س��تدامة والعطاء 

المتوا�س��ل الإفادة الجميع.  

قالوا  في المنتدى
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الفعاليات المصاحبة
اإ�ساف��ة للمحا�س��رات ينظ��م المنت��دى فعالي��ات ثقافي��ة 
واجتماعية وفنية تكون م�ساحبة للمحا�سرات وت�سمل 
اإقام��ة معار���س فنية، وعر���س اأفالم توعوي��ة، وتكريم 

جه��ات اجتماعية، وعر�س وتوقيع كتب حديثة.
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المعارض الفنية
والفنون، حيث  الثقافة  بين  الدمج  منها هو  الهدف 
يقام معر�س فني كل ا�سبوع في مجال الفن الت�سكيلي 
اأو الخط العربي اأو الت�سوير الفوتغرافي اأو النحت 
الفنية  تجربته  عن  المعر�س  �ساحب  ويتحدث 

ومجال اهتمامه واأ�سلوب عمله الفني.
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Ü .بدأت االهتمام بالفن عام 2009م مع مجموعة إبداع الفنون
Ü .مارست مختلف أشكال الفن التشكيلي وركزت على الواقعية التأثيرية
Ü .عضو سابق في جماعة الفن التشكيلي بالقطيف
Ü .شاركت في عدة معارض فنية شخصية وجماعية

Ü .من مواليد سوريا، بدأ الرسم منذ صغره في المرحلة اإلبتدائية
Ü .اعتمد على ذاته في التعلم والممارسة في مجاالت الفن التشكيلي
Ü .شارك بمعارض فنية في جمعية الثقافة والفنون بالدمام
Ü .تتميز أعماله بالبساطة والمباشرة واالنعكاس الواقعي

معرض فوتغرافي

معرض تشكيلي

رقية جعفر المتروك

سامر نواف القطان

Ü .نشأ في اسرة تهوى الفنون كالرسم والخط والتصوير والنحت
Ü .يعمل كفني تقني في شركة هاليبورتون
Ü .اعتمد على تعليمه وخبراته الذاتية لتنمية مهاراته في النحت
Ü .شارك في عدة معارض في الكويت ومعرض “صنعتي” في الخبر

عبدالعزيز عبدالمحسن العبداللطيفمعرض نحت
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Ü )حاصل على دبلوم التصوير الفوتوغرافي من )المعهد اإلسترالي للتصوير
Ü .عضو  نشط في جماعة التصوير الضوئي بالقطيف
Ü .شارك في العديد من المعارض الفنية المحلية والدولية
Ü .20١٧ ،20شارك في معرض شخصي فوتغرافي مصاحب عامي ١٥

معرض فوتوغرافي
عدنان عبدالحميد البحراني

Ü  حاصــل علــى المركــز األول فــي مســابقة الخــط العربــي الثانيــة علــى
الجلــي ديوانــي«. الخــط  مســتوى المنطقــة الشــرقية »فئــة 

Ü .حاصل على جائزة »السعفة الفضية« على مستوى دول الخليج العربي
Ü  .حاصل على جائزة »اقتناء« من وزارة اإلعالم

حسن قاسم الحليليمعرض خط عربي

Ü .مشرف ومشارك في سمبوزيوم النحت بحديقة النورس بالخبر 20١9م
Ü .شارك في سمبوزيوم مسك ارت الرياض 20١9م
Ü .شارك في يوم الخشب العالمي في لوس انجلوس بأمريكا 20١٧م
Ü .شارك في الملتقى الدولي لفناني القصبة بورزازات المغرب 20١6م

عصام يوسف جميلمعرض نحت
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Ü .صاحبة مرسم )رمالء أتيليه( لتدريب الفنون
Ü .تتلمذت على يد العديد من الفنانين في داخل المملكة وخارجها
Ü .حازت على عدد من الشهادات التقديرية من عدة مهرجانات
Ü .شاركت في عدة مهرجانات ومعارض فنية محلية ودولية

معرض تشكيلي
رمالء صالح الجضر

Ü .)عضو مؤسس لجمعية الخط العربي السعودية )خط
Ü .مؤسس لجماعة الخط العربي بالقطيف ويشغل منصب الرئيس حالَيا
Ü .تتلمذ على يد مختصين في الخط العربي داخل وخارج المملكة
Ü .حاصل على اإلجازة في الثلث والنسخ من الخطاط التركي داوود بكتاش

علي كاظم السواريمعرض خط عربي

Ü  الكليــة ودبلــوم  بالريــاض  فنيــة  تربيــة  معهــد  دبلــوم  علــى  حاصــل 
الفنيــة. للتربيــة  مدرًســا  ويعمــل  بالدمــام  المتوســطة 

Ü .أقام سبعة معارض شخصية، وشارك في العديد من المعارض الفنية
Ü .حاصل على العديد من الجوائز على المستوى المحلي والدولي

معرض تشكيلي
توفيق عبداهلل الحميدي
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Ü .حاصلة على عدة دورات تدريبية في الفن التشكيلي والخط العربي
Ü .مهتمة بتدريس األطفال فن الرسم والتلوين
Ü .شاركت في عدة معارض دولية في لبنان، بنغالديش، األردن، قطر
Ü .أقيم لها معرض شخصي في الخبر عام 20١8م

زكية أحمد المتعبمعرض تشكيلي

Ü .فنانة ومدربة تشكيلية، لها مساهمات فنية متعددة
Ü .التحقت بعدة دورات تدريبية في الفن التشكيلي والخط العربي
Ü .عضو مجموعة )كلنا رسامون( باألحساء وجماعة الفن التشكيلي بالقطيف
Ü .شاركت في عدة مسابقات فنية بالسعودية والكويت وحققت جوائز فيها

بلقيس يس األميرمعرض تشكيلي

Ü .درس في كلية الفنون الجميلة ـ جامعة دمشق
Ü  حاصــل علــى عضويــات اتحاد المصورين العــرب والمواهب الفوتغرافية

 G.P.U العربية والفياب العالمية و
Ü .عضو برنامج »ألوان السعودية« التابع للهيئة العامة للسياحة واآلثار

محمد زاهر قطرميزمعرض فوتغرافي
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Ü .حاصلة على بكالوريوس التربية الفنية من جامعة الملك سعود
Ü .عملت كمدرسة تربية فنية لمدة 2١ عاًما، وقدمت تجارب مختلفة
Ü .أقامت عدة معارض فنية شخصية ومشتركة داخل المملكة وخارجها
Ü .تركز أعمالها على العالقات اإلنسانية ومعالجة الصورة النمطية للمرأة

امتثال محسن باقر العواميمعرض تشكيلي

Ü  .بكالوريوس تصوير طبي )أشعة( كليات الغد الدولية للعلوم الصحية

Ü .عضو جماعة التصوير الضوئي بالقطيف ومسؤول لجنة األنشطة

Ü  فــي فوتغرافيــة  مشــاريع  ألفضــل  التحكيــم  لجنــة  جائــزة  علــى  حاصلــة 
الثانــي والعشــرين لجماعــة التصويــر الضوئــي بالقطيــف المعــرض الســنوي 

إيمان علي السيهاتيمعرض فوتغرافي

Ü .عضو في جماعة التصوير الضوئي بالقطيف منذ عام ١4١8هـ
Ü .مصور صحفي أول في الشركة السعودية لألبحاث والنشر
Ü .مصور متعاون مع وكالة األنباء األوروبية ووكالة بلومبرغ
Ü حائز على جائزة أفضل صورة لموسم الحج عام ١42٥هـ

وسيم أحمد العبيديمعرض فوتغرافي
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Ü .عضو جماعة التصوير الضوئي بالقطيف ورئيس سابق لها
Ü  التصويــر االحترافــي مــن معهــد الدبلــوم فــي  حاصــل علــى شــهادة 

.)PI( االســترالي  التصويــر 
Ü .حاصل على العديد من الجوائز العالمية في مسابقات التصوير

معرض فوتغرافي
محمد عبداهلل الخراري

األستاذ حسن السبع )اأديب كاتب( 

تتمي��ز ن�س��اطاُت منت��دى الثالث��اء الثقاف��ي بتنوعها، وه��و تنوٌع ال ي�سي��ق بتجاوِر التوجهاِت عل��ى اإختالفها، 
واالأ�س��واِت عل��ى تعددها. ما اأحوجنا اإلى هذه الن�س��اطات الثقافي��ِة الهادفِة لتحقيِق توازٍن ي�سّيق الفجوَة 

بين المادي والروحي، وي�س��اهم في تنميِة الوعي الثقافي واالجتماعي.

الدكتورة ثريا العريض )كاتبة واأديبة وع�سو �سابق في مجل�س ال�سورى(

ما زال منتدى الثالثاء في المنطقة ال�سرقية يحتفي بالمميزين ثقافيًا من �ستى مناطق الوطن في مجاالت 
دة ت�سمل العطاء الفكري واالأدبي والتطوعي والمجتمعي والفن الت�سكيلي في برنامج حافل ي�سمل اإلى  متعدِّ
جانب الندوات االأدبية والعلمية واالأم�س��يات ال�س��عرية معار�س فنية من لوحات ومج�س��مات. وبذلك اأم�س��ت 

لقاءات المنتدى �سرفة ت�سرع الروؤية والمعرفة والتعارف بين مرتاديه والنخبة المحتفى بهم.

قالوا  في المنتدى
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التكريم/ التعريف
الغر�س من هذه الفقرة التي تقام قبل كل محا�سرة 
والمبادرات  الموؤ�س�سات  ببع�س  التعريف  هو 
الرواد  بع�س  وتكريم  المتميزة،  االجتماعية 
المختلفة  المجاالت  في  المجتمع  في  والمنجزين 
االأكاديمي  والتفوق  واالإعالم  والريا�سة  كالعلوم 

وغيرها.
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الدكتورة رقية جاسم املزراق

حاصلــة علــى دكتــوراه فــي الفلســفة فــي طــب المختبــرات وعلــم األمــراض، مــن 
 Bell  McLeod جامعــة ألبرتــا، إدمونتــون، كنــدا. وحصلــت على جائزة المواطنة لصنــدوق
التعليمــي. فــي أبريــل 20١9. حصلــت علــى جائــزة التميــز للنشــر العلمــي التي تمنحها 

وزارة التعليــم العالــي الســعودية.

منتدى مواهب واعدة

تأســس منتــدى مواهــب واعــدة األدبــي بالقطيــف بدايــة عــام 20١٧م، وهــو مبــادرة 
ثقافيــة واجتماعيــة تهتــم باحتضــان وتشــجيع الكاتبــات المبتدئــات ودعمهــم عبــر 
تنظيــم الــدورات وورش العمــل ومســاعدتهن علــى طبــع إصداراتهــن ومشــاركتهن 

فــي معــارض كتــب ومنتديــات.

مشروع كفالة طالب

  يهــدف المشــروع إلــى دعــم طــالب األســر المســتفيدة الراغبيــن فــي مواصلــة 
التعليــم، والشــراكة فــي كفالــة التعليــم كلًيــا وجزئًيــا، ودعم الطالب لالســتفادة من 
التحصيــل العلمــي والوظيفــي، كمــا يعمــل المشــروع علــى تحســين ظــروف الطــالب 

المعيشــية.
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مبادرة شباب الشرقية
تســهم المبادرة في معالجة الظواهر الســلبية لهواة رياضة المحركات، وتقديم 
ــات لمحبــي   عمليــة وواقعيــة للشــباب، كمــا تعمــل علــى إنشــاء مجمــع حلب

ً
ــوال حل

رياضــة المحــركات للحــد مــن الممارســات الخاطئــة فــي الطــرق العامــة والتجمعــات 
الشبابية.

األستاذة خريية يوسف احلكيم 

ســاهمت فــي تأســيس مبــادرات اجتماعيــة نســائية مثــل برنامــج )صحــة ورشــاقة(، 
ومتطوعــة فــي العديــد مــن األنشــطة منهــا: فعالية هايكنج النســائية فــي الباحة، 
كمــا شــاركت فــي عــدة برامــج محليــة وإقليميــة بجانــب إنهائها للعديد مــن الدورات 

فــي مختلــف المجــاالت االجتماعيــة.

السّباح فيصل نصار اشالتي

 ســباح بنــادي الصفــا والمنتخــب الســعودي، أهــم إنجازاتــه المحليــة حصولــه علــى 
المركــز األول فــي جميــع الســباقات وعلــى أفضل ســباح في المملكة عــام 20١8م، 
وعلــى المســتوى الدولــي حصــل علــى المركــز األول فــي بطولــة الخليــج فــي 

ســباق 400 حــرة  والمركــز الثالــث فــي ســباق ١00 حــرة.
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فريق همسات الثقايف
 تأســس الفريــق فــي بدايــة عــام 20١3م، ويضــم أكثــر مــن ١30 متطوعــة، ويلتــزم 
توعيــة  علــى  يعمــل  كمــا  والفنيــة،  والعمليــة  الفكريــة  الشــباب  طاقــات  بدعــم 
الشــابة  المواهــب  إبــراز  علــى  ويســاعد  واجتماعًيــا،  وصحًيــا  ثقافًيــا  المجتمــع 

المختلفــة. الثقافيــة  الفعاليــات  تنظيــم  عبــر   
ً
مفيــدا  

ً
اســتغالال واســتغاللها 

األستاذة عبري أحمد علي السيهاتي
 حاصلــة علــى المركــز األول علــى دفعتهــا بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف علــى 
مســتوى الشــرقية، صاحبــة »مربــط جــاس للخيــل« بســيهات، شــاركت فــي عــدد مــن 
 مــن المراكــز المتقدمة، وتعّد أول امرأة ســعودية 

ً
البطــوالت العالميــة وحققــت عــددا

تحقــق المركــز الثانــي فــي »مســابقة كل األمــم لجمــال الخيــل العربــي« 20١9م.

الطالب عبداهلل حممد السنان
 حصــل علــى »جائــزة طالــب الســنة الثمالــي« فــي برنامــج جامعــة كاوســت عــام 
20١9م، عمــل علــى بحــث هندســة الجينــات والمعلومــات الحيويــة فــي كاوســت 
20١9م، وحصل على المركز الرابع في انتل العلوم العالمية والقضايا الهندسية 

عــام 20١9م، كمــا حصــل علــى الجائــزة العالميــة الخاصــة لالســتدامة 20١8م



49
الثقافي العمل  عشرون عامًا من 

األستاذ إبراهيم حسني القحطاين 
لتبرعه المتوا�سل بالدم

مــن مواليــد مدينــة رأس تنــورة، أب لثــالث بنــات وســتة أوالد، ناظــر إداري فــي 
إدارة الفــرض بالمنطقــة الشــرقية /أرامكــو الســعودية، عضــو فــي جمعيــة البتــرول 

األمريكيــة للقياســات )API(، تبــرع بالــدم أكثــر مــن ١00 مــرة.

الدكتور وسيم بدر الطاللوة
طبيــب وعالــم فــي علــوم التشــريح والتغيــرات الفطريــة. أســتاذ جامعــي بكليــة 
الطــب فــي جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة بالريــاض. حقــق 
المركــز األول فــي مؤتمــر البحــوث العالميــة المقــام بالنمســا فــي يونيــو 20١9م. 

لــه مشــاركات علميــة عديــدة فــي مؤتمــرات دوليــة، وبحــوث طبيــة متخصصــة.

ZeroOneX  فريق زيرو وان
 فريــق شــبابي طمــوح مهتــم بمجــال التقنيــة والروبوتات، تأســس عام 20١8م، يهدف لنشــر 
ثقافــة التصنيــع الذاتــي والمحتــوى المفتــوح المصــدر فــي المجتمــع، قــام بعمــل مشــاريع 
محتلفــة مــن ضمنهــا روبــوت تفاعلــي بحجــم اإلنســان وجهــاز لصــرف المكافــآت للطــالب، كمــا 

شــارك أعضــاؤه فــي مســابقات ومهرجانــات وطنيــة ودوليــة.
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األستاذة معصومة صالح آل حمدان
معرضهــا  وافتتحــت   ،

ً
عامــا  ١٥ منــذ  التراثيــة  المشــغوالت  نســج  مهنــة  مارســت   

، أدخلــت باقــات الــورد 
ً
الشــخصي األول فــي مدينــة صفــوى واحتــوى علــى 30 عمــال

إلــى عالــم الخوصيــات بابتكارهــا طريقــة لصنعهــا كمنتــج جديــد بفكــرة مختلفــة 
تعشــق التــراث ولهــا هوايــات أخــرى كالحنــاء والخياطــة.

الطالب عبداهلل عيسى اجلبارة

 حاصــل علــى »جائــزة نجــم الفيزيــاء« فــي أكاديميــة CMAS فــي جــدة فــي مســابقة علــى 
مســتوى العالــم فــي الفيزيــاء، كمــا حصــل علــى المركــز الثالــث عــام 20١8م فــي »مســابقة 
ــا حصــل علــى المركــز الثانــي علــى مســتوى الوطــن 

ً
األولمبيــاد الخليجــي الخــاص«، وأيض

العربــي ، وحــاز علــى لقــب »اينشــتاين العالــم« فــي مســابقة الفيزيــاء الدوليــة.

األستاذ علي جعفر الشرميي

 ال�سخ�سية الحقوقية لعام 2019م
مقــدم ومعــد لعــدد مــن البرامــج التلفزيونيــة في قنــوات مختلفة، قــام بتدريب أكثر 
مــن 400 شــخص فــي مجــال حقــوق االنســان، رشــح للمشــاركة فــي عدد مــن الدورات 

. ولــه كتابــات ومقاالت متعددة فــي المجال الحقوقي.
ً
 ودوليــا

ً
التدريبيــة إقليميــا
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جمموعة أصدقاء الكلى
 فريــق مــن المتطوعيــن يهــدف إلــى بنــاء مجتمــع قــادر علــى مســاعدة مرضــى 
الكلــى، مــن خــالل تفعيــل برامــج توعويــة وتثقيفيــة للمجتمــع وإقامــة الفعاليــات 
والزيــارات للمرضــى وتقديــم الدعــم النفســي والمعنــوي ممــا يســاعد فــي تغييــر 

الكثيــر مــن المفاهيــم الخاطئــة.

مقهى سقراط
 مقهــى اعتبــاري لعقــد اللقــاءات الفلســفية، بــدأ نشــاطه فــي المملكــة عــام 
20١٧م، يهــدف لتعزيــز مهــارات التفكيــر النقــدي واالســتماع الفعــال، يتبنــى منهــج 
لقــاءات متنوعــة فــي عــدة  التســاؤل فــي مواضيــع متنوعــة ومعمقــة، نظــم 

مناطــق بالمملكــة وخارجهــا.

جمموعة أمل القطيف
الخيريــة  الجمعيــات  مــؤازرة  إلــى  وتهــدف  20١9م  عــام  المجموعــة  تأسســت 
ومســاندتها فــي أنشــطتها، كمــا تقــوم بتقديــم خدمــات لأليتــام وذوي اإلعاقــة 
وكبــار الســن، واألســر المنتجــة وغيرهــم، وتعمــل علــى محاربــة الظواهــر الســلبية 

فــي المجتمــع والتركيــز علــى األنشــطة اإليجابيــة. 
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األستاذ حسن عبدالكرمي الناصر
مصمــم ومــدرب تقنيــة الروبــوت التعليمــي، حاصــل علــى جائــزة القطيــف لإلنجــاز 
عــام 20١2م، كمــا حصــل علــى المركــز األول ألفضــل تصميــم ميكانيكــي للروبــوت 
عــام 20١2م، ونــال جائــزة القطيــف االقتصاديــة، وشــارك فــي عــدة بطــوالت محليــة 

وإقليميــة وعالميــة للربوتــات.

الدكتورة أزهار سلمان آل عويشر
حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراة فــي هندســة النانــو مــن اليابــان، كمــا عملــت فــي 
المجــال العلمــي فــي عــدة شــركات يابانيــة، حاصلــة علــى عــدة جوائــز عالميــة مــن 
مؤسســات أكاديميــة وبحثيــة، وحققــت المركــز الثانــي فــي مســابقة الخطابــة 

اليابانيــة وحصلــت علــى جائــزة خاصــة كأفضــل موضــوع وأداء.

الدكتورة فاطمة بدر املغلق

 )Biotechnology( حصلت على مرتبة الشرف األولى في بكالوريوس التقنية الحيوية 
مــن جامعــة كوينزالنــد، أســتراليا مــن ضمــن أفضــل ٥0 جامعــة علــى العالــم. كمــا 
حصلــت علــى لقــب فخــري مــن عمــدة مدينــة برزبــن بأســتراليا، نشــرت فــي خــالل برنامــج 

مــة.
ّ
الدكتــوراة ١3 ورقــة بحثيــة فــي مجــالت علميــة محك
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األستاذة بيان أحمد حسني الزميور
خريجــة مــن جامعــة الملــك ســعود بالريــاض، حاصلــة علــى لقــب الطالبــة المثاليــة 
علــى مســتوى المرحلــة المتوســطة، التحقــت بعــدة دورات فــي مجــاالت مختلفــة 
منهــا الحاســب اآللــي والنحــت والحياكــة بالنــول والتمثيــل، عضــوة ومعلمــة فــي 

مركــز رعايــة المكفوفيــن، وعضــوة ومديــر فــي نــادي توســت ماســتر.

األستاذة أماين مصطفى العلي
حاصلــة علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال، تنقلــت فــي عــدة وظائــف 
 مديــرة مركــز المســار المهنــي بكليــة 

ً
إداريــة وتعليميــة وتدريبيــة، تعمــل حاليــا

العالميــة، حصلــت علــى عــدة جوائــز عالميــة الســهاماتها فــي تدريــب  لنكولــن 
وتطويــر المئــات مــن الســعوديات، 

الطالبة امتنان زهري آل يعقوب
 طالبــة بالصــف الثالــث ثانــوي بمدرســة القديــح الثانويــة األولى، فازت بجائزة الشــيخ 
محمــد بــن صالــح بــن ســلطان للتفــوق العلمــي واإلبداعــي فــي التربيــة الخاصــة في 
دورتهــا السادســة عشــر للعــام الدراســي ١44١هـــ فــي المجــال الفنــي فئــة الرســم، 

كمــا شــاركت فــي مهرجــان البراحــة ركــن الفنــون.
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خطوة واعدة لإلرشاد األسري واألهلي
مركــز مختــص بتقديــم الخدمــات اإلرشــادية، ويهــدف لتوعيــة وتنميــة أفــراد األســرة 
لبنــاء كيــان أســري مترابــط، ويعمــل علــى إرشــاد المقبليــن علــى الــزواج بمتطلبــات 
الحيــاة مــن خــالل تنظيــم لقــاءات عامــة وورش عمــل تدريبيــة بصــورة منتظمــة، لــه 

مشــاركات فــي الملتقيــات والمؤتمــرات ذات العالقــة باالرشــاد األســري.

األستاذ علي أحمد بوخمسني
 فــي شــركة 

ً
متخــرج مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ويعمــل حاليــا

ارامكــو الســعودية. يمــارس رياضــة بنــاء األجســام بــدون اســتخدام المنشــطات منــذ 
. وهــو أول ســعودي يحتــرف بنــاء األجســام الطبيعــي وحصل 

ً
أكثــر مــن عشــرين عامــا

علــى عــدة جوائــز وبطــوالت محليــة وعالميــة.

الدكتور  عبد الجبار الرفاعي )باحث في الفكر الديني( 

�س��كًرا لجهودكم المهمة في منتداكم الثقافي الحّر، الذي �س��تظهر اآثاره في تحطيم �س��جون العقول 
في الم�ستقبل اإن �ساء اهلل. اقترح اأن يتبنى المنتدى جائزة �سنوية للمنجز العقالني الم�ستنير في 

ا، وت�سعدني مبادرات منتداكم الذكية. التفكير الديني بالعربية، و تمنح الأكثر من �سخ�س �سنويًّ

قالوا  في المنتدى
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توقيع الكتب
تهدف هذه الفقرة للتعريف بالكتب ال�سادرة حديًثا، 
اإ�سداراتهم  اإبراز  على  ال�سابة  االأقالم  وت�سجيع 
عن  تعريفية  كلمة  الكاتب  يقدم  حيث  الثقافية، 

موؤلفه ويوقع عليه في نهاية الندوة.
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سهام حسين الخليفة
بين ألم وأمل

ع�س��و ف��ي ملتق��ى اب��ن المق��رب االأدب��ي بالدم��ام، ورابط��ة »اإنج��از« االأدبي��ة بجدة، 
عملت في �سحيفة »�سوت المواطن« االإلكترونية، ولها زاوية اأ�سبوعية في �سحيفة 

»جواثا« االألكترونية باالح�س��اء ، كما اأن لها م�س��اركات بعدة �سحف اأخرى.

كوثر ناجي الطويل
أنصاف الطرق

من مواليد عام 1421ه� في االأح�ساء، طالبة تدر�س اإدارة االأعمال، بداأت الكتابة 
 وهي في عمر 12 �سنة. ح�سلت على المركز الثالث في م�سابقة تحدي القراءة، كما  

�ساركت بكتابة م�سرحية لل�سم والبكم، ولها كتابات م�سرحية اأخرى.

أميرة أحمد علي الحوار
رماد وظل

حا�سل��ة عل��ى بكالريو���س مكتب��ات ومعلوم��ات م��ن جامع��ة الملك عب��د العزيز عام 
1424ه�. كاتبة ومحررة في »القطيف اليوم«، وع�سو �سابق، لعدد من الجمعيات 

الخيرية.ع�س��و »منت��دى الم��روج الثقاف��ي« و»منت��دى مواهب واع��دة الثقافي«.

عدنان أحمد الحاجي
مجموعة مؤلفات

بداأ العمل كموظف في �س��ركة اأرامكو ال�س��عودية في عام 197٦م. ُعين م�ست�س��ارًا 
اأعلى في البحث العلمي في مركز االأبحاث والتطوير، واأم�سى عامًا كاماًل كباحث 

زائر في جامعة �ستانفورد في اأمريكا عام 1994م.
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ريم مهدي آل مال اهلل
ذاكرة الغيم

حا�سل��ة عل��ى بكالوريو���س لغ��ة عربي��ة م��ن كلي��ة االآداب بالدم��ام، �س��اركت ف��ي 
جائ��زة االإنج��از وف��ي م�س��ابقة »اأجم��ل م��ا كتبت��ه« ف��ي منت��دى ح��وار الح�س��ارات 
وح�سل��ت عل��ى المرك��ز االأول، كم��ا �س��اركت ف��ي م�س��ابقة اأبي تراب ف��ي البحرين .

آيات جمعة محمد الجمعة
وتبسم الوحي

حا�سل��ة عل��ى بكالوريو���س لغ��ة عربي��ة م��ن جامع��ة الدم��ام، متميزة ف��ي التدقيق 
اللغ��وي، وتكت��ب ف��ي ع��دة �سح��ف اإلكتروني��ة، وتمتل��ك خب��رة ف��ي مج��ال تعلي��م 

االأطف��ال اللغةالعربي��ة.

شفيق معتوق العبادي
شيء يشبه الرقص

�س��اعر وكات��ب �س��عودي، ع�س��و موؤ�س���س لمنت��دى الغدي��ر االأدب��ي، ن�س��ر نتاج��ه 
و�س��ارك عل��ى م�س��توى الوط��ن في مختل��ف الدوري��ات الثقافية، ل��ه اأي�سا مجموعة 

�س��عرية وكت��اب نث��ري عب��ارة ع��ن مق��االت فكري��ة واأدبي��ة.

نرجس طالب الخباز
أرجل حوراء القوية

محا�س��رة ف��ي العل��وم االجتماعي��ة والتربوي��ة، كتب��ت ع��دد م��ن الكت��ب لالأطف��ال، 
كم��ا كتب��ت مجموعة م��ن الم�س��رحيات، تتقن مه��ارات التاأليف والكتاب��ة واالإلقاء 

والتدري���س والخطابة.
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زهراء عبداهلل آل سالم
أهلة حمراء

حا�سل��ة عل��ى ماج�س��تير اأدب ونق��د م��ن جامع��ة المل��ك �س��عود، واأ�س��تاذة ف��ي كلي��ة 
محمد المانع للعلوم ال�سحية، لها م�س��اركات اأدبية كما �س��اركت في مهرجان ق���س 

بن �س��اعدة بنادي نج��ران االأدبي.

زهراء سلمان المدن
بلورات )قصص قصيرة جًدا(

حا�سل��ة عل��ى �س��هادة ف��ي االأدب ال�س��ردي ودورات تدريبي��ة ف��ي هند�س��ة ال��ذات 
وتحليل ر�سوم االطفال، قدمت عدة دورات في كتابة الق�سة للكبيرات وللفتيات 

والكتابة ب�س��كل عام في القطيف واالأح�س��اء.

رجاء محمد البوعلي
أيقظني الديك

حا�سل��ة عل��ى بكالوريو���س ف��ي االأدب االإنجليزي من جامعة المل��ك في�سل، كاتبة 
ف��ي ع��دة �سح��ف محلي��ة وعربي��ة وله��ا م�س��اركات ثقافي��ة متع��ددة، ت��م اختيارها 

كاإح��دى القي��ادات الن�س��ائية ف��ي 2030م.

أنهار عبداهلل الفردان
لوني األسمر

�س��غوفة بالق��راءة وتتمت��ع بالح���س الروائ��ي، بداأ تعلقه��ا بالكتابة من��ذ المرحلة 
االإبتدائي��ة والمتو�س��طة، اتجه��ت اإل��ى كتاب��ة ق�س���س تربوي��ة اإر�س��ادية لم�س��رح 

الدم��ى، �س��درت لها ثالث رواي��ات اأخرى.
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هدى مهدي العوى
يراني في الظالم

نا�س��طة ف��ي المج��ال الترب��وي والتعليم��ي، نظم��ت ع��دة دورات تدريبي��ة للبن��ات، 
كاتبة متفرغة، اأنجزت كتابان )عندما يلتقيان � يراني في الظالم( وتعد رواية 

لليافعين �س��ت�سدر قريبًا.

آسيا حسن آل عمران
فن التعامل مع الجنس اآلخر

�س��اركت ف��ي العدي��د من ال��دورات التدريبية، تلقت درو�ًس��ا في العل��وم الدينية في 
عدة معاهد، تقدم درو�ًس��ا في ال�س��يرة واالأخالق وعلوم المنطق، �سدرت لها ثالث 

كتب في الق�سايا االجتماعية.

يمنى سعيد بزرون
على مائدة االنتظار

اأخ�سائية تغذية. تع�س��ق المو�س��يقى و ال�س��عر والطبيعة، لقبت باأ�س��طورة الحب 
ف��ي اإح��دى المنتدي��ات ال�س��عرية، �س��در له��ا ديوان��ان: االأول بعن��وان »معزوفت��ي« 

والثاني »ع�س��ق على مائ��دة االنتظار«.

آسيا علي الفاضل
في ظل الحياة

كاتب��ة ونا�س��طة اجتماعي��ة م��ن القطي��ف، مترجم��ة فوري��ة للغ��ة االإ�س��ارة لل�س��م 
والبكم ، �س��اركت في عدة مهرجانات بالمنطقة ال�س��رقية. تكتب في عدة مواقع 

ومنتدي��ات اإلكترونية ح��ول ق�سايا اجتماعية.
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خلود عبداهلل البحراني
المذكرة العالجية للقراءة واإلمالء

ع�س��و المنظم��ة الدولي��ة النرويجي��ة للعدال��ة وال�س��الم، وع�س��و ف��ي مجموع��ة 
النور���س االأدبي��ة الثقافي��ة، له��ا م�س��اركات تطوعية �سمن برنام��ج )وثق( لحفظ 

الكتاب��ات الوطني��ة ف��ي وزارة الثقاف��ة واالإع��الم.

غسان حسين النمر
عالمنا الجديد.. ذلك المجهول

حا�س��ل عل��ى ماج�س��تير ف��ي عل��وم البيئ��ة م��ن جامع��ة المل��ك فه��د للبت��رول 
والمع��ادن، حا�س��ل عل��ى المرك��ز االأول في م�س��ابقة البح��وث في الكويت، موؤ�س���س 
لبرنامج دورات اإلكترونية، وله عدة مقاالت في التنمية الذاتية واالجتماعية.

فاطمة سلمان آل قريش
أحالم سمراء

خريج��ة بكالوريو���س جغرافي��ا، �س��اركت ف��ي ع��دة منتدي��ات �س��عرية وثقافي��ة 
بالمنطق��ة، �س��در له��ا: )بع��د منت�س��ف الح��ب ( ،الطبع��ة االول��ى، �س��نة2015م. 

ورواي��ة )اأح��الم �س��مراء(  �س��نة2017م.

حسن علي أحمد فضل
عاشق الكالسيوم

بالوالي��ات  الدولي��ة  الهايبوباراثايروي��د  جمعي��ة  ع�س��و  بحرين��ي،  كات��ب 
المتح��دة، �س��ارك ف��ي موؤتم��رات دولي��ة طبية ع��ن مر���س الهايبوباراثايرويد في 

اأمري��كا ، �س��اعر ول��ه م�س��اركات ف��ي المنتدي��ات االأدبي��ة.
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محمد عبداهلل الشبيب
فتاة تمطر

خري��ج بكالوريو���س تربي��ة خا�س��ة م��ن جامع��ة المل��ك في�س��ل، ب��داأ الكتاب��ة ف��ي 
الثانوي��ة وع��اد اإليه��ا ف��ي المرحل��ة الجامعي��ة، ل��ه م�س��اركات اأدبي��ة متنوع��ة، 

والكت��اب عب��ارة ع��ن ن�سو���س اأدبي��ة غزلي��ة. 

زهراء علي القطان
أهلة حمراء

حا�سل��ة عل��ى بكالوريو���س اإدارة اأعم��ال، و�س��هادة التعليم العالي ف��ي الكيمياء من 
جامعة ليدز، تلقت عدًدا من الدورات والندوات لتعلم اأ�سا�س��يات كتابة الرواية، 

ولها م�ساهمات اأدبية عديدة.

عيسى محمد العيد
إراداة التقدم

حا�س��ل عل��ى بكالوريو���س م��ن كلي��ة االآداب والعل��وم االإن�س��انية بجامع��ة المل��ك 
عبدالعزي��ز، ا�س��ترك ف��ي ع�سوي��ة منت��دى الثالث��اء الثقاف��ي ورئا�س��ته ف��ي ع��دة 

موا�س��م، �س��در ل��ه كت��اب )ف��ي ظ��ل التعاي���س(، وه��ذا ه��و االإ�س��دار الثان��ي له.

قالوا  في المنتدى
األستاذ حسن السبع )اأديب وكاتب( 

تتمي��ز ن�س��اطاُت منت��دى الثالث��اء الثقاف��ي بتنوعه��ا، وه��و تن��وٌع ال ي�سي��ق بتج��اوِر التوجه��اِت عل��ى 
اإختالفه��ا، واالأ�س��واِت عل��ى تعدده��ا. م��ا اأحوجن��ا اإل��ى ه��ذه الن�س��اطات الثقافي��ِة الهادف��ِة لتحقي��ِق 
ت��وازٍن ي�سّي��ق الفج��وَة بي��ن الم��ادي والروح��ي، وي�س��اهم ف��ي تنمي��ِة الوع��ي الثقاف��ي واالجتماع��ي.
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اإلصدارات
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األنشطة المتفرقة
اإ�ساف��ة اإل��ى البرام��ج المنبري��ة للمنت��دى وفعالياتها 
باأن�س��طة  المنت��دى  اأع�س��اء  يق��وم  الم�ساحب��ة، 
ت�س��مل  مختلف��ة  واإعالمي��ة  وثقافي��ة  اجتماعي��ة 
اللق��اءات  ف��ي  والم�س��اركة  والزي��ارات  اللق��اءات 

والن��دوات.



68
الثقافي العمل  عشرون عامًا من 

اجتماع الهيئة اال�ست�سارية للمنتدى )27-7-2019م(محا�سرة في لجنة التنمية االأهلية ب�سناب�س  )19-4-2019م(

تد�سين الن�سخة المحدثة لموقع المنتدى 
على �سبكة االنترنت )17-9-2019م(

حوار مع مجلة �سيدتي حول المنتدى )29-9-2019م(
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�سيوف المنتدى الم�ساركين في موؤتمر الفكر العربي )4-12- 2019(زيارة جامعة اال�سالة )27- 2019-11(

زيارة لركن فريق الروبوت في مهرجان الزهور 
بالعوامية)12-1-2020م(

الم�ساركة في فعاليات مهرجان الزهور 
في العوامية )12-1-2020م (
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بوسترات األيام العالمية

اليوم العالمي للتوعية بمر�س التوحد

اليوم العالمي للمدن

يوم ال�سحة العالمي

اليوم العالمي للعدالة االجتماعية
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من الذاكرة الضوئية
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تكريم االأ�ستاذة فاطمة المغلق

توقيع كتاب »عا�سق الكال�سيوم«توقيع رواية »اأيقظني الديك«

تكريم الدكتورة رقية المزراق
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جانب من ح�سور حفل تكريم االأ�ستاذ ابراهيم البليهي

من معر�س الفنانة بلقي�س االميرحفل تكريم الفنان علي الم�سطفى

جانب من ح�سور ندوة »حديث حول اال�ستدامة«
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 Ü An impressive array of individuals from the public and private sectors have participated 
in TCF programs including government officials, and leading experts in scientific, 
social, health, intellectual and legal fields.

 Ü TCF addresses issues of peaceful coexistence, religious tolerance, pluralism, diversity, 
civil rights and renewal in religious and social thought.

 Ü A group of intellectuals comprises the council board that directs TCF. TCF also has an 
advisory board whose members are leading intellectuals and journalists.

 Ü TCF received an award from the (Saudi) minister of Culture & Media in in an honoring 
ceremony that was held in 2010. In addition, TCF received the Chaillot Prize from the 
European Union Delegation in Saudi Arabia in 2015.  

Two Decades of Continuous and Rich Contributions

Owing to the responsive and interactive cultural environment that surrounds TCF as 
well as the dedication and commitment of its administrative body, it has grown quickly, 
and has contributed significantly to fostering a climate of respectful and productive 
dialogue in the country. 

Despite its humble start in 2000, TCF has emerged as one of the leading cultural 
institutions in the Eastern Province and the country. It has remained relentlessly 
committed to the values of free and purposive dialogue and respect for thought and 
thinkers. Also, TCF continues to encourage promising artists and inventors as well as 
budding intellectuals by providing them a forum to bloom and blossom. 

It is no wonder then that TCF has consistently been praised for its continuous, 
meaningful, and varied cultural activities. In the span of twenty years, TCF has offered 
457 weekly panels and hosted 763 guests on its Tuesday night forum. Topics presented 
and discussed in the weekly Tuesday night forum included a variety of topics including 
education, philosophy, history, sociology, politics, human rights, literature and poetry.  
Moreover, health, technology, sports and a host of other topics were presented by experts 
and knowledgeable individuals.

TCF will continue to build on its record of impressive achievements and to its laudable 
service to the community and the country at large. 
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Thulatha (Tuesday) Cultural Forum (TCF)
https://www.thulatha.com

20th Annual Report
(2020 – 2019)

Rich… Diverse… Distinct
The Tuesday Cultural Forum (TCF) is a civic organization that was established in Qatif, 

Saudi Arabia in the year 2000. Its mission is twofold: 1) to promote dialogue around various 
cultural and social issues; and 2) to network with intellectuals and civic leaders from inside 
and outside Saudi Arabia.

This Report provides information about the:  events and activities TCF sponsored during 
its 20th season (2020-2019); distinct presenters, artists, writers as well as honorees who 
participated in its programs.  In addition, this report shares what some leading intellectuals 
have said about the role and work of the Thulatha Cultural Forum in the intellectual and 
cultural life in Saudi Arabia. 

A Brief Introduction

 Ü The Thulatha Cultural Forum (TCF) is a non-profit, civic organization that was established 
by a group of intellectuals in the city of Qatif in the year 2000.

 Ü TCF aims at promoting dialogue and building bridges between and among intellectuals 
and civic leaders. It focuses on issues that are of critical interest and concern to the 
public. In addition, TCF strives to showcase social and cultural initiatives and programs 
that exist in the region and country.

 Ü TCF offers a weekly panel on Tuesday nights that comprises of: a major lecture/
presentation, an art display, a short film, a ceremony honoring an individual for a 
particular distinction, showcasing or sharing of information about civic initiatives, and 
a book signing ceremony.
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