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 حفل التكريم
 ))كلمة  اِإلفتتاح (( 

 :األستاذ عبد املقصود خوجه األمسية بالكلمة التالية افتتح
أحييكم بتحية اِإلسالم الصادقة،    .   بسم اهللا الرمحن الرحيم، وحبمده، والصالة على رسول اهللا         -

التهنئة يف احلقيقة لنا ولكـم، فهي نئة من القلب أزجيها جلميع           ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
أمر .  اِإلخوان الكرام رئيس النادي وأعضاء جملس إدارته، وللمحبني وللمشجعني ولكل أبناء مكة             

 .يء أمره منهالتهنئة أمر منا ولنا وكما يقال بعض الش
 هذه األمسية السعيدة اليت نلتقي فيها ذا الوئام وهذا الصفاء، كم أنا سعيد ا وبكم، وكم                  -

أمتىن من اهللا سبحانه وتعاىل أن جيمعنا دائماً ذا الصفاء، وذا الوئام الذي نتمناه لنادينا الذي يعين لنا                   
 .ةخدمة هذا النادي هو خدمة ملكة املكرم. الشيء الكثري

 ال أود أن متر هذه املناسبة دون أن نزجي الشكر ملعايل رئيس النادي، السابق األستاذ فؤاد                  -
عمر توفيق، ولنائب الرئيس الدكتور سهيل قاضي، ولألعضاء الكرام السابقني، جهد مشكور لعمل              

 .مربور سائالً اهللا سبحانه وتعاىل أن يثيبهم عليه، خري املثوبة وأحسن اجلزاء
وب من سعادة الرئيس اجلديد ومن نائبه ومن مجيع األعضاء الكثري من اجلهد والكثري من                املطل -

العمل، مما ال شك فيه هم جديرون بالثقة، جديرون بالعمل احلسن، خصوصاً وأنكم ترون وجوهاً                 
نتمىن .  جديدة شابة من أبناء مكة اليت حتمل من الكفاءات ومن الدرجات العلمية ما حنن فخورون به                

 .ن اهللا سبحانه وتعاىل أن يكأل جهودهم بعنايته، ويشد أزرهم ويوفقهمم
 مما ال شك فيه أننا مطالبون بالوقوف إىل جانب النادي كمواطنني كأبناء ملكة مؤازرين،                  -

 .مدعمني، مساعدين، فهذا هو واجبنا، وهذه هي مسؤوليتنا
 والسعادة مشتركة، والعمل     ال أود أن أطيل، ألنين كما سبق أن قلت إن التهنئة مشتركة              -

 .احلسن إن شاء اهللا بيننا وبينكم موصول ومقدر
 كم كان بود كثري من اِإلخوان أن يشاركونا هذه األمسية، ويف مقدمتهم معايل األخ الدكتور                -

حممد عبده مياين الذي طرأ عليه أمر جديد مل يتمكن معه من احلضور، وكذلك معايل األستاذ حسني                   
. ألخ عبد الرمحن الصبان، هناك أمساء كثرية لـم يتمكـن أصحاا من احلضور             عرب، وسعادة ا  



والسالم عليكم ورمحة   ..  وندعو اهللا سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد     ..  فاخلرية فيما اختاره اهللا لنا ولكم     
 . اهللا وبركاته

 

  ))كلمة املهندس عبد القادر كوشك(( 
 :لقادر كوشك حيث قالمث أعطيت الكلمة ملعايل املهندس عبد ا

 :أما بعد..  احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا-
نقدم التهنئة احلارة للدكتور حممد عبد اهللا بصنوى على توفيقه وانتخابه كرئيس لنادي الوحدة،               

افية ولبقية زمالئه أعضاء جملس اِإلدارة، ونتمىن هلم أن حيملوا هذه اخلدمة، وهذه الواجهة الرياضية الثق              
 .مام إن شاء اهللاملكة املكرمة، وأن يسريوا ا إىل األ

 أنتهز هذه الفرصة أيضاً ألقدم الشكر ملعايل أمني العاصمة املقدسة على حتمله أعباء النادي يف                -
الفترة السابقة وأرجوه أن ال يعترب انتقال الرئاسة منه إىل أخينا الدكتور حممد انتهاء عهده بدعم                   

 . كان مادياً أو تنظيمياً أو إدارياًاًي ال يستغين عن دعم أمانة العاصمة، سواءالنادي، فالناد
 إن نادي الوحدة يعترب من مسؤولية أمانة العاصمة، باعتبار أن أمانة العاصمة هي املسؤولة عن                -

دي ون، وتؤ وهذا مرفق هام من املرافق اليت يهتم ا املكي         .  مدينة مكة، وهي اليت متثل مكة املكرمة       
 .وهذه رسالة مين إليه ذا املعىن.. خدمة لشباب هذا البلد املقدس

خر الذي أريد أن أقوله أن من املشاكل اليت تعاين منها االس اِإلدارية مشاكل                 الشيء اآل  -
شق إداري، وأعتقد أن هذا لن يكون معضالً بالنسبة للنادي ولألعضاء اجلدد، ألن                :  ذات شقني 

 .مرالية، وميكنهم أن يستعينوا بكفاءات متفرغة إن لزم األمعظمهم ذوي كفاءات ع
ألن أية كفاءة سواء كانت عالية أو عادية من غري مادة           .  خر، فهو املشكلة املادية    أما الشق اآل   -

 .لن تستطيع أن تظهر، وستفشل مهما كانت خرباا ومهما كانت كفاءا
كرمة، نظراً لقلة وجود الشخصيات الكبرية يف        من جتربتنا اليت مررنا ا يف النادي يف مكة امل          -

 كان دائماً يتركز النظر حنو أمني العاصمة، الستخدام سلطته وصالحيته ومركزه              -الوقت احلاضر   
 .ساس يف هذا العملهذا هو األ. لدعم النادي مادياً

 هذا   إن أمني العاصمة جيب أن ال يتخلى عن مسؤوليته حىت وإن مل يكن رئيساً للنادي، من                 -
املنطلق ونظراً لقلة وجود الشخصيات الكبرية يف مكة املكرمة كان النادي جيد صعوبة يف إجياد التمويل                

 ٣,٠٠٠,٠٠٠فعلى حد معلومايت القدمية إن النادي قد حيتاج مليزانية متواضعة ميكن             .  الكايف للنادي 
لطبع املعونة اليت تأيت من الرعاية ال       وبا.  ساسية والرئيسة واملكافآت املطلوبة منه    ريال ليقوم باخلدمات األ   

تكفي لتغطية ربع املبلغ املطلوب منه، مما يدفع رئيس النادي إىل اِإلستعانة بشخصيات أخرى بطريقة                



 وأخرى حىت   وهذا ما كنت أقوم به أذهب للناس وأجلس يف بيوم مرةً          .  تشبه إىل حد بعيد اِإلستجداء    
 .لكثريونيدفع البعض ما جيود به، بينما يتهرب ا

خرى خيتلف عن مكة، ألن فيها شخصيات شديدة احلماس          إن الوضع املادي يف النوادي األ      -
ولذلك فإن معظم   .  شخاصلناديها تقوم بدعمه بشكل منقطع النظري، بينما مكة ليس ا مثل هؤالء األ            

. مناطق أخرى الدعم يأيت من حمبني ملكة ألم مكيون ولكنهم يعيشون يف جدة أو يف الرياض، أو يف                  
فماذا جيب علينا عمله حىت نضع النادي يف أمان، حىت يستطيع أن يضع خططاً واضحة ويسري يف                    

 .تنفيذها من غري تذبذب ومن غري إحراج؟
 .ن هناك اقتراح سبق يل أن أعلنته، وال مانع لدي من أن أطرحه اآل-
أن نضمن وجود دخل له     إنه جيب علينا أن نضع قاعدة ثابتة للنادي، و         :   اِإلقتراح يقول  -

 بغض النظر عن    ٢,٥٠٠,٠٠٠ إىل   ٢,٠٠٠,٠٠٠مستمر، حبيث يقدر الدخل املطلوب له يف حدود         
فلنتربع حنن احملبني هلذا النادي، ولنجمع مبلغ يكون           .  الدعم الذي يأيت من رعاية الشباب       

 ما تربع به كل      وللذين تربعوا ذا املبلغ حق املسامهة يف إدارة هذا املبلغ بنسبة             ٥٠,٠٠٠,٠٠٠
. منهم، حبيث يعطى صوتاً مساوياً لصوت اشتراكه، وأن يستثمر املال يف املشاريع اليت تدر نفعاً كثرياً                

ولكي يزيد هذا املبلغ فإين أقترح أن يدفع للنادي ثالثة           .  وللنادي أن يدفع املستحقات املترتبة عليه     
 .ل، ويعاد استثمارهخري فيضاف إىل رأس املاأرباع اِإليراد، أما الربع األ

 وأعتقد أن يف مقدور أهايل مكة واحملبني للنادي القاطنني مبكة أو خارجها مجع مبلغ                    -
 . ننسى مهوم النادي املستمرة اليت يعاين منها كل عامالأ ريـال وعلينا ٥٠,٠٠٠,٠٠٠

الرئاسة  عليك   تضِرلقد ع :  ن الدكتور عبد الكرمي قاضي، يهمس يف أذين قائالً         آل وجبانيب ا  -
خ احلقيقة أنين مل أختل عنها، ولكن األ      :  وللرد على الدكتور أقول   .  مرة أخرى وفهمنا أنك رفضت قبوهلا     

أمني عطاس، أبلغين أن الدكتور حممد عبده مياين كلفه أن يتصل بـي ليعرف مدى استعدادي لرئاسة                 
مانة تركت الرئاسة   ملا تركت األ  فأجبته بأنين كنت رئيساً للنادي إبان عملي أميناً للعاصمة، و         .  النادي

وحباً للنادي لكي يستعني مبن يستطيع      .  شخاص الذين كان بإمكاين التأثري عليهم     لزوال نفوذي على األ   
ن، فإذا رأيتم ووافقتم على هذا      قتراح الذي طرحته عليكم اآل    الوعرضت عليه هذا ا   .  أن ميول النادي  

ما .   كنت أنا أو غريي    اًن يتوىل رئاسة النادي، سواء    قتراح فحينئٍذ لن يكون هناك مشكلة ألي إنسا       اال
 .دام الوضع املادي مضموناً، ولن نتركه للذبذبات الشخصية

مام ونرجو  خوة اجلدد لس اِإلدارة أن يوفقهم اهللا يف السري باملسرية إىل األ            يف اخلتام نتمىن لإلِ    -
ال جنعلهم يف مواقف حمرجة جتعل إمكانية جناحهم        جياد الدعم املايل هلم املستمر املنتظم، و      أن جند وسيلة إلِ   

 . وشكراً، والسالم عليكم. مستحيلة



  ))كلمة األستاذ عبد الغين آشى(( 
 :مث حتدث األستاذ عبد الغين آشي فقال

ليست هذه كلمة بل ذكريات، وكما تفضل األخ عبد املقصود قد تكون ذكريات             ..   إخواين -
يت عن تأسيس هذا النادي وكيف تأسس، شد انتباهي ما تفضل به            تارخيية، ولكن قبل أن أسرد ذكريا     

معايل األخ كوشك، الذي سبقين باحلديث، ومر مروراً عابراً على ضرورة املوقف املوحد الذي جيب                
 .اختاذه من قبل كل من تظله مساء مكة

ه واِإلبقاء  إن هذا النادي هو عبارة عن منطلق لتوحيد اِإلجتاه الرياضي وحتسني تنفيذ            :   فأقول -
على مسعة هذا النادي، الذي قام مبجهود كل إنسان يف مكة املكرمة، منذ أواخر اخلمسينيات وأوائل                 

 .هـ أو ما شابه ذلك١٣٦٠هـ، أو ١٣٥٨ الستينيات
 وإن الدعوة اليت وجهها األخ ال بد وأن تكون منطلقاً ألن يساهم كل حمب لبالده وكل حمب                  -

بأن يكون هذا النادي هو املنطلق للتفاين ومن باب حب          .  و شباب مكة  لنشئه، وخصوصاً أهايل مكة أ    
 .الوطن أيضاً

 أما عن ذكريايت وكيف تأسس هذا النادي، لقد كـانت هناك فرق أندونوسية أو ماليزية ممن                -
مث جاءت فترة توقفت ا     .  يقيمون يف مكة لطلب العلم يف املسجد احلرام، قبل أن يؤسس نادي الوحدة            

ه النوادي عن مزاولة هذه اللعبة، وذلك بسبب اخلوف من أن تكون كتجمعات تؤدي إىل                 مجيع هذ 
 .بعض النتائج اليت كانت حترص احلكومة على عدم وجودها يف تلك الفترة من الزمن

 وبعد مضي مدة قام أحد األشخاص وهو من أندنوسيا وامسه إمساعيل فريه، قام بتجميع                  -
جدين يف مكة وبدأوا يزاولون اللعب باملسفلة يف أرض األخ عبد اهللا               أخرى املتوا  دنوسيني مرةً ناأل

 .باخطمة، الذي كان يعمل يف تلك الفترة كمدير عام للجوازات أو ما أشبه ذلك
 وكنا حنن أبناء مكة نذهب إىل املسفلة للتفرج أو املشاركة، ومن هؤالء الذين كانوا حيضرون                -

السيد سرور هرساين، وأيضاً الشيخ محزة بصنوي اهللا        :   احلصر على سبيل املثال ال   ..  إىل أرض امللعب  
كذلك السيد  .  هؤالء من الرعيل األول   .  يرمحه رمحة واسعة، وعبد العزيز حساين من جرول، وأمحد باز         

صالـح شطا، والسيد حممد شلبـي، واألخ عبد اخلري قلعي، وبعض األخوان من سوق الليل ومن                 
وبعد انتهاء اللعب حنن معشر شباب مكة الذين حضروا أو           .  روتالقشاشية، أمحد قاروت، عمر قا    

 .ندنوسيني، نتوجه إىل مقهى صغري يديره الشيخ علي بن قاديشاركوا األ
ملاذا ال نؤسس   :   ويف ليلة من الليايل أثناء إقامتنا يف هذا املقهى بعد اللعب نسأل بعضنا بعضاً               -

 قطعة األرض ااورة لتلك األرض اليت ميارس          ملعباً؟ وتوجهنا إىل الشيخ باخطمة وطلبنا منه        



وقد شارك  .  ندونوسيون فيها هوايتهم، فوافق بشرط أن يشارك معنا يف اللعب، ووافقنا على ذلك             األ
كل أهايل مكة ممن يهتمون بتلك اللعبة، وقد شاركوا معنا يف نقل احلجارة اليت كانت موجودة يف ذلك                  

صالح امللعب ونقل احلجارة، كما كنا نقوم بنقل          إلِ مباشرةًوكنا خنرج بعد صالة الظهر       .  امللعب
مث أسسنا .  خشبات البابني خوفاً عليها من السرقة، وحنملها معنا إىل القشاشية، مث حنضرها يف اليوم التايل              

وممن شاركوا يف هذه التسمية هم من ذكرم يف السابق، وأضيف عليهم             .  فريقاً واشتركنا يف تسميته   
ومسي النادي نادي الوحدة،    .  خ يوسف خضري، من الشبيكـة أو من حارة الباب         شخص امسه األ  

األخ محزة بصنوي، ويوسف خضري     :  واختري األخ أمحد جارو ليكون رئيساً هلذا النادي، واألعضاء هم         
 .عضوين فقط ال غري يف جملس اِإلدارة، يساعدان األخ أمحد جارو

حتاد الذي كان يرأسه على ما أذكر       نت مع نادي اال    وكانت أول مباراة لعبناها خارج مكة، كا       -
 .مث انتشر اسم نادي الوحدة، وبدأ الشباب يقبل على اللعب لصاحله. شخص امسه محزة فتيحي

 أما السؤال عن تاريخ تأسيس نادي الوحدة، فاجلواب على ما أذكر أن ذلك كان يف أواخر                  -
 ألن مجيع الالعبني واملؤسسني ميثلون كل أحياء        اخلمسينيات أو بداية الستينات، ومسي بنادي الوحدة      

 .مكة
 فعبد العزيز حساين من جرول مثالً، وكان اهلرساين من الشامية وكان أمحد قاروت وأنا                  -

لذلك مسي بنادي   .  خرون من القشاشية، وكان بعضهم من الغزة، وآخرون من املعابدة          خوان اآل واِإل
 ومل يكن اختيار اللون األمحر واألبيض لغاية بعينها أو           الوحدة، أي وحدة مكة ككل يف هذا النادي،        

 .هلدف معني
 كان الالعبون يقومون بشراء املالبس بنقودهم، وكان على رئيس النادي بعد أن تـم انتخابه               -

أما املقهى الصغري الذي ميلكه الشيخ      .  ت قيمة سكر وشاي   أن يصرف يومياً ما ال يقل عن مخسة رياال        
ِإلشارة إليه، فكان منتدانا بعد صالة املغرب إىل أن حيني موعد صالة العشاء، مث               علي، والذي سبقت ا   

مث نتحرك معاً ونوصل كل واحد إىل مرتله، وبعضنا يكمل          .  نواصل السمر بعد العشاء إىل أن يربد اجلو       
 .ينامالسهرة باملركاز إىل أن نشعر بأن النوم قد أخذ يتسلل إىل عيوننا، فيتوجه كل واحد إىل بيته ل

 هذه خالصة موجزة عن قصة تأسيس نادي الوحدة، وكيف كانت القلوب متآلفة، وكيف               -
كـانت مكة تكاد تكون موحدة، وكيف كان األهايل يعتربون أنفسهم أسرة واحدة فإذا أخطأ إنسان               

 .صالح ذات البنيعلى آخر بادر األخرون بالتدخل كأسرة هلذا الشخص ِإل
عادا حتت مظلة هذا التآخي والوحدة اليت        و أن يوفقنا اهللا إلِ     لقد كانت حياة سعيدة نرج     -

نادى ا اِإلخوان من ناحية دعم هذا النادي بكل اِإلمكانات وبدون حتديد مبالغ معينة، حىت ال ينفر                  
ولكن أرى أن نقوم بإنشاء صندوق هلذا النادي، يتم التربع له مببالغ جمزية ممن              .  الناس خجالً أو إحراجاً   



وأن يصرف على هذا النادي من استثماراته والفكرة اليت تفضل ا األخ عبد             .  هم اهللا املال الوفري   أعطا
 .القادر كوشك فكرة جيدة

 ولقد علمت بالنسبة لطبيعة عملي أن مجعية اهلالل األمحر التركية تعترب أغىن مجعية هالل يف                 -
صالح ميزانيتها إذا   خذ الدولة قرضاً منها إلِ    العامل، فهي تساهم حىت هذا اليوم يف ميزانية الدولة، وتأ          

 .ظهر أن هناك عجزاً
 والسبب يف ذلك أن املواطنني من األتراك الذين ليست لديهم ذرية، أو هلم ذرية حمدودة                  -

وهكذا أصبح اهلالل األمحر التركي من      .  العدد فإم يوقفون بعض ممتلكام على مجعية اهلالل األمحر         
 .وحنن حنمد اهللا على أنه مل يبتلَ أحد منا ذا الشيء. ية يف العامل ككلأغىن اجلمعيات الوطن

 عليه فلو أخذنا بالفكرة اليت تفضل ا األخ عبد القادر الستطعنا أن نوجد دخوالً ثابتة                اً وبناء -
وليعترب تلك  .  أخرى هلذا النادي، حبيث تتم مشاركة كل إنسان سواء كان مقتدراً أو غري مقتدر                

اركة مسامهة منه يف إجناح أعمال النادي وأنا مسرور جداً أن أمسع بأن رئيس النادي هو أحد                    املش
اِإلخوان ممن كان والدهم من الذين أسسوا هذا النادي، وله فضل كبري وهو األخ محزة بصنوي رمحه                  

 . اهللا، وشكراً على استماعكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))أمني محديكلمة السيد فؤاد (( 
 :مث حتدث األستاذ فؤاد أمني محدي فقال

الواقع أن اِإلنسان يشعر بالسرور البالغ جداً حني يرى هذه الوجوه           ..   مساكم اهللا باخلري مجيعاً    -
احلقيقة أن األخ عبد الغين آشي أضفى كثرياً من املعلومات          .  متجمعة من أجل حب ناٍد جيمعهم مجيعاً      

 يف ذلك الوقت وكنا نساهم أو نشارك أو نشجع، وحنضر            دي، وكنا أطفاالً  السابقة على تأسيس النا   
املباريات حينما تقام املباراة يف مكة، يف وقت كان فيه سور امللعب عبارة عن تيازير يتسلقها الناس من                  

 .فوق السيارات الواقفة
من املواقف مهما    وبعد أن جتاوز النادي الظروف اليت كنا نشعر فيها باملرارة، لتعرضه لكثري               -

كانت األسباب واليت أدت إىل ذلك، فإن اِإلنسان حينما جيد أي تشكيل جديد أو وضع جديد يشعر                  
اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق هذا الوضع اجلديد أو           باحلافز الذي جيدد يف نفسه األماين اليت جتعله يدعو        
 .التشكيل اجلديد إىل اخلروج من كثري من هذه املأزق

بن من أبناء مكة خطر يف بايل كثري من األمور اليت أرى أن توضع كأساسيات هلذا                   أنا كا  -
النادي، يتم على أساسها انطالقه دون اِإلنتظار جلمع ما يتربع به املتربعون، رغم أن الفلوس تعترب من                  

 .احلاجات البديهية اليت ال غىن للنادي عنها



 خطاب خاص لألخ الدكتور حممد       ولكن هناك أساسيات ثابتة كنت أرغب أن أوجهها يف          
أي قبل أن أعرف    ..  بصنوي كرسالة مين له، وال أكتمه أين أعددت هذه الرسالة يف ليلة اِإلنتخابات             

يطيب يل أن أهنئكـم باملسؤولية اليت      :  أمساء األشخاص الذين سيتم انتخام، وقلت فـي تلك الرسالة        
املكرمة، ومن منطلق احلب هلذا النادي العريق أود أن         حتملتموها برئاستكم لنادي الوحدة الرياضي مبكة       

أشارك جبهدي املقل يف تقدمي بعض اِإلقتراحات، لعلها جتد سبيلها إىل التنفيذ ألن مشكلة هذا النادي                 
على ما يبدو كانت تنحصر يف انعدام التخطيط لنشاطاته، وإرساء األسس اليت يسري عليها النادي بعد                 

وقبل أن أعرض عليكم هذه اِإلقتراحات أود أن أشري إىل          .  دارة قراره املناسب  أن يتخذ فيها جملس اإلِ    
أنه ليس جملس اِإلدارة وحده هو احملب هلذا النادي، ولكن كما تعلمون أن حميب هذا               :  حقيقة هامة وهي  

 وكما تعلمون أيضاً فإن احملب كالطفل     .  النادي هم أبناء مكة املكرمة مجيعهم على اختالف مستويام        
يريد من يتقرب إليه، وأعتقد أن جمرد التفاف احملبني حول ناديهم سوف يعطي النادي دفعة قوية قد ال                   

وإىل سعادتكم  .  تتوفر لكثري من األندية األخرى، ألن حميب هذا النادي هم سكان مكة املكرمة بأمجعهم             
 :فيما يلي اِإلقتراحات

 قدسي واألستاذ عبد الوهاب صبان         أقترح تسمية كالً من األستاذ زاهد إبراهيم         :أوالً
مستشارين فنيني للنادي، لكي يشعر جهاز النادي من أفراد املالعب أن هذين الشخصني سوف يراقبان               

.. نتقادات الفنية كما أنه سيعطيهم الثقة ألـم أصبحوا يتلقون اال       .  مجيع حتركام الفنية داخل امللعب    
وسيكون هذا التنظيم األول من نوعه على        .  ما يف املالعب  نتقادات الفنية من أخصائيني هلما وز     اال

 .نديةعلمي بالنسبة لبقية األ
 أقترح إطالق اسم عضو شرف مشارك على كل السادة الذين رشحوا أنفسهم ومل يفوزوا،               :ثانياً

ستفادة فإن ذلك سوف ميكننا من استقطاب حبهم واال       .  وكذلك بقية أعضاء جملس اِإلدارة السابقني     
 .اممن خرب

 أقترح إسناد إدارة كرة القدم للفريق األول والشباب إىل األخ أمحد دهلوي ورفاقه يف جلنة                :ثالثاً
 .كرة القدم، مع األخ خالد جيزاين، وإطالق اسم عضو شرف مشارك على كل منهما

 أقترح تشكيل جملس يسمى جملس أصدقاء النادي، ويوكـل أمر سكرتاريته إىل األخ               :رابعاً
 عبد الكرمي كابلي، وتكون عضوية هذا الس لكل فرد يرغب يف شراء بطاقة عضوية                  الدكتور

ريال يف السنة، وحيق هلذا العضو مبوجب هذه         )  ٣٠٠(الصداقة اليت أرى أن حيدد هلا سعر مقداره          
ة البطاقة حضور التمارين هو وأوالده ألية لعبة من األلعاب، كما يعطيه احلق بأن يصبح عضواً يف اجلمعي                

 .العمومية للنادي



 أقترح أن تسند الرئاسة الفخرية الس أعضاء الشرف إىل صاحب السمو امللكي سيدي                -
األمري عبد اهللا الفيصل، الذي قدم هلذا النادي الكثري من املساعدات، وأرى أن تتم مقابلة مسوه من قبل                  

 .رئيس النادي، وبعض أعضاء جملس اِإلدارة، وأعضاء جمالس الشرف
عتقد أن قبول مسوه للرئاسة الفخرية الس الشرف سوف يكون له دوي هائل يف البالد،                 أ -

 .ولدى مجيع احملبني، وأفراد املالعب الرياضية بصورة خاصة
مكة املكرمة، الطائف، جدة، الرياض، عسري، جملس        :   أقترح أن يكون يف كل مدينة       :سادساً

ليس جلمع  .   الشرف إىل أمني عام متفرغ هلذه املهمة       شرف له رئيسه، مع إسناد مهمة سكرتارية جمالس       
التربعات فقط، ولكن ملواصلة مجيع أعضاء جمالس الشرف يف كل مدينة يف مجيع املناسبات واألعياد                 

 .برسائل دورية تشعرهم حبرص النادي على التقرب إليهم ومعايشتهم مع أعضاء النادي
ثالً تشرح هلم املكاسب اليت حققها النادي،        إن مواصلة هؤالء األعضاء برسائل كل شهرين م        -

 .لتفاف حول هذا الناديسوف تستقطب اهتمامهم بضرورة اال
عالن عنها بعد جتهيزها، ليتربع يف العمل فيها أي          أقترح تكوين إدارة طبية يف النادي واإلِ       :سابعاً

شف على أفراد   طبيب من الشباب السعودي يف أوقات فراغهم ولو مرة كل أسبوع أو أسبوعني للك              
 .إن هذه اخلطوة سوف جتعل أفراد املالعب يشعرون مبدى اهتمام اِإلدارة م. املالعب والعناية م

 أقترح إنشاء دكاكني داخل سور النادي هلا واجهات على الشارع، لتأجريها، كي حتقق               :ثامناً
 .دخالً ثابتاً للنادي متاماً كما فعل نادي الزمالك وغريه بالقاهرة

 أقترح دراسة إنشاء صيدلية باسم صيدلية نادي الوحدة، وإسناد اِإلشراف عليها ألحد              :عاًتاس
أعضاء جملس اِإلدارة وأعين أمني الصندوق، لتكون هذه الصيدلية جلميع حمبـي النادي، يشترون منها              

 .وتكون داخل سور النادي يف أحد الدكاكني املقترح إنشاؤها.. حاجتهم
 فكرة تكوين شركة ذات مسؤولية حمدودة باسم شركة نادي الوحدة،             أقترح دراسة  :عاشراً

 ريال على األقل، ويكون هدفها استرياد وتوزيع األدوات الرياضية           ٢,٠٠٠,٠٠٠برأس مال قدره    
من صايف األرباح، تعترب تربعاً من      %  ٥٠واألدوات الكتابية، ويشارك فيها النادي بامسه فقط مقابل          

 .طي رأس ماهلا من يريد املسامهة فيهااملسامهني بالنادي، ويغ
 ويتكون جملس إدارة هذه الشركة برئاسة رئيس النادي، ويكون مساعد الرئيس مـن                -

وإين أعلن  .  املسـامهني، وبقية أعضاء جملـس اِإلدارة من أعضـاء النـادي واملسامهني بالتساوي          
واضع ألفتح باب املسامهة إذا      ريال كمبلغ مت   ٥٠,٠٠٠استعدادي للمسامهة يف هذه الشركة مببلغ        

 .رغبتم يف ذلك



جتماع جبميع الالعبني وإشعارهم بأن اِإلدارة ستكون معهم على طريقة            أقترح اال  :أحد عشر 
 اًوإن مركز كل العب يف النادي سوف حيدد يف اية كل موسم بناء            .  هات وخذ، وليس خذ مث هات     

 .تشارين الفنينيعلى حصاده الذي قدمه مبوجب تقارير املدربني واملس
 على تقارير   اًلعاب، وقبوهلم بناء   أقترح فتح باب التسجيل لالعبني اجلدد يف مجيع األ         :اثنا عشر 

 .املدربني، وصرف مكافأة أولية لكل العب يتم قبوله، وحيددها جملس اِإلدارة
تور  أقترح تكثيف النشاط الثقايف يف النادي، وتشكيل سكرتارية له من األخ الدك             :ثالثة عشر 

 .سهيل قاضي واألخ نبيل حممد سعيد قطب وإعداد برنامج شهري لذلك
 أقترح إدخال نظام الكومبيوتر يف النادي لتسجيل مجيع ما يف النادي يف هذا                 :الرابع عشر 

عداد الدراسة  وإذا رغبتم يف ذلك فإين على استعداد لتكليف ابين املهندس طارق فؤاد محدي إلِ             .  النظام
بل طبعاً هلذا النظام، فهو مهندس كومبيوتر متخرج من أمريكا ويعمل معيداً جبامعة              الالزمة بدون مقا  

 .امللك عبد العزيز جبدة
 أقترح تكوين الس النسائي ألصدقاء الوحدة، ويوكل أمر اِإلشراف عليه             :اخلامس عشر 

 .ةحدى سيدات اتمع يف كل مدينة، وتكون مرتبطة برئيس جملس الشرف يف تلك املدينِإل
شتراك فيه   أقترح تكوين جملس أصدقاء الوحدة للطلبة والطالبات، ويكون اال          :السادس عشر 

 فقط، تباع إليهم عن     ألي طالب وطالبة يرغب يف ذلك، مقابل بطاقة الوحدة ذات مبلغ عشرين رياال            
 .طريق مديري ومديرات املدارس

لنادي يف دمي منذ أن كان       أرجو أن ال أكون قد أطلت عليكم، ولكن ماذا أعمل؟ حب هذا ا             -
وكم كنت أود أن يكون لدي الوقت       ..  يلعب أفراده يف قهوة الغزاوي، وكان سور امللعب من التيازير         

ستعداد اجلسمي للمشاركة امليدانية بدالً من القلم، ولكن هذه بضاعيت أقدمها لكم فأرجو قبوهلا              أو اال 
 . والسالم عليكم..  النادي بالتوفيقمع متنيايت لكم، ولكل عضو، وكل العب، وكل حمب هلذا

 

  ))كلمة األستاذ حممد رمضان(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد رمضان فقال

:  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلقيقة لست باملتحدث وال باخلطيب، والسيما وأنا أمام أستاذي              -
 يف الصحافة واألدب بلغة     األستاذ عبد اهللا بغدادي، وأستاذي السيد علي فدعق، وزمالء متمكنني           

مسعنا اقتراحات كثرية وتابعنا اقتراحات     .  الكرة األن يف ملعب جملس أصدقاء نادي الوحدة        .  الكرة
معايل املهندس السيد عبد القادر كوشك عن كثب، وكان يل الشرف أن جلست مع معاليه عدة                   



حدويته ليس عليها مزايدة هو     واحلقيقة أن و  .  جلسات يف كل يوم أحد يف داره العامرة مبكة املكرمة          
 .وسواه

ن مير مبرحلة أعتربها من باب التشاؤم مرحلة خطرية جداً وتتمثل يف              الواقع أن النادي اآل    -
 ذلك يف تقرير جملس اِإلدارة، وأوضـح التقرير أن         يِلوقد ت .  ديون متأخرة ملدربني ومكافآت مستحقة    

 .احة تظل املقترحات كالماً على ورق إذا مل تنفذبصر. النادي عليه عجز يقارب أربعة ماليني ريال
 .ن يف ملعب جملس أصدقاء النادي، وال بد من حل سريع وأكرر القول بأن الكرة اآل-
 أنا تابعت مع األخ إمساعيل سجيين من أبناء مكة الدراسة اليت سوف يقوم بإجرائها ملستقبل                 -

طر واخلدمات يف النادي، ولكن تظل كما قلت        ين األ النادي، أو كيفية اِإلرتقاء بالنادي، أو كيفية تكو       
 .حرباً على ورق إذا مل جتد التنفيذ من قبل من يهمهم أمر هذا النادي

 احلقيقة إن رعاية الشباب حتملت تكاليف اِإلضاءة ملنشآت النادي، فقد كان النادي مطالباً               -
دم احلرمني الشريفني أمره بأن تتحمل       فأصدر خا  .لشركات الكهرباء حبوايل مبلغ يزيد على املليون ريال       

وكان السبب يف ذلك هو أن نادي الوحدة قدم التماساً لسمو الرئيس العام،               .  الدولة ذلك املبلغ  
وبذلك .  لتماس، ورفعه للمقام السامي ووافق عليه املقام السامي        والرئيس العام وافق على هذا اال      

إذا أردنا  .   أن ندبر املبالغ اليت ميكن ا تسديد ما تبقى         اخنفضت املديونية مببلغ مليون ريال، وبقي علينا      
 .الكرة ما زالت يف ملعب أصدقاء النادي.. أن تقوم اِإلدارة بواجباا، وأن تنجح، فعلينا أن ندعمها

 ومعايل الدكتور حممد عبده صديق الطفولة وزميلنا مل حيضر اليوم لظرفه الذي شرحه األخ                 -
 .وجودين فيهم اخلري والربكةعبد املقصود، غري أن امل

 األستاذ عبد الغين آشي تطرق إىل موضوع عدم وجوب أن تكـون التربعات جمزية وكبرية،               -
وأمتىن أن خنرج من جلسة التكرمي هذه إىل        .  وحنن اليوم كما قال األخ عبد املقصود يف جلسة تكرمي          

:  خاطرة يف اجلريدة يقول فيها     جلسة عمل، حىت ال يأيت ذات يوم شخص مثل األستاذ عبد اهللا يكتب             
أرجو .  بل ينبغي أن تكون اجتماعات فعلية خنرج منها بنتائج إجيابية           .  اجتماعات التباسي والسليق  

 . والسالم عليكم. املعذرة فإن املولدة يف يوم والديت سحبتين من لساين واهللا يساحمها
 

  ))تعقيب من احملتفي األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :ألستاذ عبد املقصود خوجه على كلمة األستاذ حممد رمضان فقالمث عقب ا

 تعقيباً على ما قاله األستاذ حممد رمضان فقد حدث العام املاضي عندما دعينا يف مكة املكرمة                  -
لالجتماع بنائب رئيس جملس نادي الوحدة وأعضاء جملس اِإلدارة لتدارس الوضع املوجود، بعض               

منهم الصديق األستاذ حممد سعيد طيب، والسيد فؤاد عنقاوي، األستاذ علي           احملبني من أصدقاء الوحدة     



وقد توصلنا إىل مقترحات    .  ال تسعفين الذاكرة بأمسائهم   ..  اخلازندار ورمبا حضر تلك اجللسة آخرون     
 أعتقد أن ال بد من إجراء دراسة بواسطة جهة استشارية،        :  أول هذه املقترحات  .  اءة وهادفة وأساسية  ها بن

ث ال ميكن يف الوقت احلاضر أن يدار ناد من حوش أو فيال أو من مكتب، إذ ال بد أن يدار مبوجب                      حي
ففي الوقت احلاضر ملثل هذه النوادي أطر مبنية على أسس علمية           .  أسس كما هو معروف عندكم مجيعاً     

لزمالء وعلى موارد مادية جيب أن تكون واضحة كما أشار األخ األستاذ عبد القادر كوشك وبعض ا                
 .كان اقتراحي يومئٍذ بكل تواضع. خريناآل

 ملواجهة الوضع بشكل ظاهر وواضح ال بد أن تتم دراسة مشاكل نادي الوحدة، ونضع                 -
احللول اجلذرية، ومن أهم مشاكل نادي الوحدة كما هو معروف عند اخلاص والعام من أبناء مكة                  

النادي وحنن سنوياً ندور بكشكولنا نطلب التربعات       ال جيوز أن يبقى هذا      .  وحميب النادي املشكلة املادية   
فال بد من إجياد املخرج السليم هلذا املأزق السنوي الدائم، وهلذا الرتيف املستمر إذا مل توجد الدراسة                  

 .الصحيحة، وبالتايل احللول الصحيحة، يظل هذا املشكل وتظل هذه العقدة دائمة ومستدمية
 

 الطريق الصحيح، األخ األستاذ إمساعيل سجيين تربع جبزء من          ن سائرون يف   يبدو أننا حىت اآل    -
قيمة هذه الدراسة، وفعالً بدأ يف وضع األسس اهليكلية هلا، وعرضت على أعضاء جملس اِإلدارة                  

 .ن يف سبيل إعداد الدراسة النهائية كمرحلة ثانيةوهو اآل. فوافقوا عليها
 

ىت يستطيع أن يضعها أو نضع هذه املعلومات يف         ختصاص ح  طبعاً هذا حيتاج إىل معاونة أهل اال       -
 .أطرها الصحيحة للخروج باحللول النهائية

 

.  أصدقاء نادي الوحدة وأنا أحدهم ننتظر تكوين الس اجلديد حىت نتكلم مع جهة شرعية               -
ن واحلمد هللا قد مت انتخاب الس اجلديد كما تذكرون عندما اجتمعنا عدة مرات كانت األفكار                 فاآل

مرتبة أن يتم أوالً اختيار رئيس لنادي الوحدة وأعضاء جملس اِإلدارة، وبالتايل يتم تشكيل جملس                  
ولويات، ومن خالله ال بد أن تتم اجتماعات تضم السني لوضع جدول عمل توضع فيه األ              .  الشرف

 .وعلى ضوء هذا اجلدول يتم التنفيذ
 

 من خالل   الإهذا ال يتم    ..  وال بد هلا من حل     ويومها قلنا إن أول مشكلة هي املشكلة املادية          -
والكرة ليست يف مرمانا كما يقول األخ حممد         .  جتماع مع جملس اِإلدارة وأعضاء جملس الشرف      اال

رمضان، ألننا اتفقنا يف اجتماعاتنا السابقة على أن يقوم جملس اِإلدارة بوضع قوائم، وال بد أن يشكل                  
ن بانتظار هذه   كثفة يوضع جدول العمل للتنفيذ، وحنن اآل       جملس الشرف، ومن خالل اجتماعاته امل      

 .القوائم وتشكيل هذا الس



 ومن ناحية أخرى جيب أن تتم الدراسة يف أقصى سرعة، وأعتقد أنه يف خالل الشهرين أو                   -
وهذا الوقت لن يذهب هدراً بإذن اهللا، سنتعاون مجيعاً، كـل أعضاء            .  الثالثة القادمة ستكون جاهزة   

 . من الداخل أو اخلارج حلل هذه املشاكلاًي كمجلس إدارة وحمبو النادي وأصدقاؤه، سواءالناد
 رأيت أن أضعكم يف الصورة كمحبني وكأصدقاء هلذا النادي، فآمل من اهللا سبحانه وتعاىل أن                -

 احللول  وآمل أن جند  .  يوفقنا مجيعاً أن نسري يف هذا الطريق بالسرعة املمكنة، وبالتايل حنل هذه املشاكل            
والسالم .  اجلذرية من خالل الرأي الذي طرحه الدكتور عبد القادر كوشك، أو أية آراء مفيدة للنادي              

 . عليكم
 

  ))كلمة األستاذ حممد حسا�ي(( 
 :مث أعطيت الكلمة لألستاذ حممد حساين فقال

لى من ال   والصالة والسالم ع  ..  واحلمد هللا وحده  ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم   ..   السالم عليكم  -
 .نيب بعده
 احلقيقة لقد كفاين األستاذ عبد املقصود بعض ما كنت أريد أن أقوله، وكذلك األستاذ                  -

الرمضان وهو أن األفكار اليت طرحت مجيلة، وأن الذي ال أشك فيه أبداً أن هذا اجلمع الذي سافر                    
 حباً يف النادي    الإيأتوا  بعضه من مكة إىل جدة وإن كانت املسافة مع اخلط السريع أصبحت قصرية، مل               

وحرصاً على مستقبله، باعتباره واجهة رياضية وثقافية واجتماعية ملكة املكرمة ولكن ما أكد عليه                
 نبدأ خبط بياين معني من احلماس مث ينتهي هذا اخلط كما انتهت             الأاجلميع ممن حتدث قبلي هو أننا جيب        

ذلك فقد سرين اخلطوط العريضة اليت رمسها األستاذ        جتماعات اليت كانت من قبل، ول     إليه املواضيع واال  
وأن مرحلة الدعم قد دخلت فعالً مرحلة عملية، وأمجل ما فيها أا تعتمد وألول مرة                .  عبد املقصود 

 .على الدراسة وعلى التقنني وهذا شيء مجيل
  مث إنين أؤيد املشروع الذي طرحه معايل السيد كوشك ألنه سيقضي على مشاكل النادي،               -

ومبا أن أصدقاء   .  وقد سبقنا نادي آخر طرح مشروعاً فأصبح هذا املشروع ميثل دخالً ثابتاً للنادي              
النادي فيهم الذين سامهوا يف اختيار جملس اِإلدارة اجلديد فإنين أمحلهم مسؤولية دعم هذه اِإلدارة، ألن                

فإذا ما  .  ربة أو العلم  الذين فيها هم شباب قادرون ومثقفون، وال يوجد فيهم عيب أو نقص يف اخل               
 أم هم الذين    فشلوا فإن جملس اِإلدارة وحمبـي النادي هم الـذين يتحملون هذه املسؤولية، وخاصةً           

 .حتمسوا لتكوين وتشكيل هذا الس
 النقطة األخرية حىت ال أطيل، أنين أرجو من جملس اِإلدارة اجلديد ومن كل الذين سيعملون                 -

ة املهمة، وهي أن اخلالف ممكن أن يكون يف األسرة الواحدة، وبني األخ              يف النادي أن يعرفوا حقيق    



 يف  وأن النوادي اليت يف اململكة يوجد فيها خالف رمبا يكون أوسع من اخلالف الذي يقع عادةً               .  وأخيه
ولكن الفرق بني نادي الوحدة والنوادي األخرى أننا ننشر غسيلنا دائماً يف الصفحات             .  نادي الوحدة 

 أن خنتلف أو خنرج أو حىت وحنن داخل اِإلدارة، فإننا نسارع الستدعاء أقرب صحفي لديه                  فبمجرد
 .خريناستعداد لنشر هذا الغسيل، ونبدأ يف مهامجة اآل

  هل تعتقدون أنه ال يوجد خالف فـي النوادي األخرى؟ طبعاً شيء مستحيل كما قلنا خاصةً               -
ائي أن تكون هذه الصفحة جديدة، وحىت لو اختلفنا         فرج.  راء بني الناس شيء مؤكد    وأن اختالفات اآل  

وميكن أن  .  أو انسحبنا فإننا جيب أن ننظر إىل أن هذا النادي هو كيان ال يرتبط بشخص أو باسم معني                 
نسحاب دوء، وأن ال نترك مكاناً حول النادي، أو أن نضخم تصرفات بعضنا              ننسحب يف حالة اال   

 . حىت وإن كانت خاطئة، وشكراً
 

  ))كلمة السيد فؤاد عنقاوي(( 
 :مث أعطيت الكلمة للسيد فؤاد عنقاوي فقال

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، يبدو أن الذاكرة خانت الشيخ عبد الغين آشي، لقد                  -
ويبدو يل وأنا أتطلع إىل احلاضرين أنين       .  كـان نادي الوحدة فـي األول خمتلطاً، هذه تصحيح ملعلومة        

 ١٣٧٧فقد انضممت إىل عضوية جملس اِإلدارة عام        .  تصاقاً باِإلدارة لنادي الوحدة   أقدم احلاضرين ال  
حىت هذا اليوم وأنا    وومنذ ذلك الوقت    .  وسكرترياً لنادي الوحدة، وكنت يومئٍذ أصدر جملة الرياضة       

جتماعات، وكنت  ت الشخصية أو باال   تصاالأجاهد مع من جياهد للوحدة ويف سبيل الوحدة، بالقلم باال         
 .وكثرياً ما كتبت وكثرياً ما ناقشت. ا زلت أمحل مهوم النادي كأي منتٍم حباً وتعاطفاً وتشجيعاًوم

. يعيش يف عقله وخميلته   و وأعتقد أن كل واحد منا حيس بأن حب نادي الوحدة يسري يف دمه               -
 ومن تلك   .طمئنان على مستوى النادي    أن هاجساً يشغل تفكريي يتمثل يف أسئلة متتابعة، هدفها اال          الإ

األسئلة كيف تنتظم األمور يف النادي؟ كيف يرقى مستوى النادي؟ كيف يئ املناخ الثقايف لشباب                 
 . كيف يكون تأثري النادي على الشباب ثقافياً وفكرياً؟..مكة داخل النادي وخارج األبواب؟

" كرة القدم"نه  نادي الوحدة ليس نادياً رياضياً فقط، ولكنه يف مفهوم الكثري لألسف الشديد أ             -
هتمام ا، وهذه مهمة جملس اِإلدارة      حنن أيضاً نشجع كرة القدم، ولكن هناك جوانب كثرية جيب اال           

خرى، وهيأ له شباباً على مستوى      اجلديد، فقد وفق الس واحلمد هللا كما وفقت يف السابق االس األ           
وهنا علينا مجيعاً أن تم ذه      .  قثقايف وفكري واجتماعي، وال بد إذن من صيحة مدوية عالية تنطل           

 .النقطة إن شاء اهللا، وهي توسيع مفهوم معىن نادي الوحدة



 أرجو من جملس اِإلدارة اجلديد أن يهتم ذا املفهوم حبيث يتساوى مع اهتمامه بكرة القدم إن                 -
لصحية للنادي  مل يزد عليها، حىت نستطيع أن نبين القاعدة الشبابية اليت تعترب الروافد الصحيحة وا               

 .والعبيه يف مجيع األلعاب
 يف أذين األخ زاهد     ن، وقبل أن أقدم إىل هذا املكان مهس        هذه الكلمة أحببت أن أوجهها اآل      -

 :قدسي قائالً
 إن الدراسات اليت أشار إليها األستاذ عبد املقصود خوجه، واليت سيقوم بعملها األستاذ                 -

ن القيام بعمل سريع حنو     فاملطلوب اآل .  ، هذا الكالم صحيح   إمساعيل سجيين قد تستغرق وقتاً طويالً     
 . هذه مهسة والباقي مفهوم للحاضرين، وشكراً. لتزامات املادية املطلوبة فوراً للنادياال

 

  ))تعقيب األستاذ عبد املقصود خوجه(( 
 :مث عقب األستاذ عبد املقصود خوجه على كلمة األستاذ فؤاد عنقاوي فقال

ل األستاذ السيد فؤاد عنقاوي يف حرج، قد أحس معه بأنه التبس علي، وأنين مل                وضعين الزمي  -
أشرح بالقدر الكايف أن أصدقاء النادي من أعضاء جملس الشرف ومجيع احملبني كانوا بانتظار تشكيل                

. الس اجلديد للتعاون ووضع األسس وجدول األعمال بداية باألولويات اليت من أوهلا الدعم املادي              
وقلت يف نفس الوقت أنه ستجري الدراسة يف جمراها، الذي كما فهمت أا ستأخذ من شهرين إىل                   

 . هذا ال يعين أننا سننتظر إىل أن تتم الدراسة، سيكون هناك جدول عمل وهذا هو األولويات.. ثالثة
 

  ))قصيدة شعرية لألستاذ فؤاد صاحل عبد احلي(( 
نيابة عن األستاذ فؤاد صاحل عبد احلي، مدير عام          مث ألقى الدكتور عبد الكرمي كابلي        

 :القبول والتسجيل جبامعة أم القرى القصيدة التالية
 ارــِدي ــلِّ الـ ــب يف كُـ واحلـ

. 

الـــــناِدي يفُ أم القُـــــرى 
. 

ــغار  ــىت الِصـ ــهاِمِه حـ ِبِسـ
. 

وحدتـــنا رمـــى حـــب ل 
. 

لَــم نســتِطع ِمــنه الِفــرار   
. 

حـــب يالحـــق بعضـــنا   
. 

ـــارمـــاِق حيف األع فاحلـــب
. 

مهمــــا تــــنقَّل وانــــتأى 
. 

  ــضعب هقــد قَــادالِكــبار 
. 

ح ِبموقــــٍفبــــاألمِس الَ 
. 

 قَارــو ــت الـ ــمام مسـ قسـ
. 

أعضـــاُء ناديـــنا علـــى   
. 

ــوار  ــاور واحلـ ــدُء التشـ بـ
. 

قـــد كـــان مـــن آراِئهـــم 
. 



   ــتظار ــوِل اِإلن ــِد ط ــن بع م
. 

ــيار إدارٍة  ــولَ اختـــ حـــ
. 

ــريه يف اال ــبارال غَـــ عِتـــ
. 

   فَـــِريقهم خـــري اِجـــنير
. 

ــه يف اال ــياررفاقـــ ختـــ
. 

   ــنوي ــز البصـ ــِل بـ بالفعـ
. 

ــا واال نتصـــــارأَمجادهـــ
. 

ــنا إىل   ــيقود ِوحدتـــ لـــ
. 

ــِتدار   ــٍم واقْـ ــفء بعلـ كـ
. 

البصــــــنوي حممــــــد 
. 

ــنعوا ا ــٍة صـ ــراروحبكمـ لقَـ
. 

ــاوروا   ــذين تشـ ــيوا الـ حـ
. 

ــعار  ــيوا اِإلدارة والِشــ حــ
. 

ــنوي  ــرئيس البصـ ــيوا الـ حـ
. 

  ـــارــناؤكم والكـــلُّ ب أبـ
. 

ــذَا والالَّ  ــبني كـ ــم عـ فهـ
. 

ــد اال  ــيعود عهـ ــارلـ زدهـ
. 

ــكم   ــع بعِضـ ــوا مـ وتعاونـ
. 

  ـــاركـــل لبـــيِت اِهللا ج
. 

توِفيقُـــــنا وســــــهيلنا 
. 

و ــار ــية باختصـ ــذَا البقـ كَـ
. 

ــريب   ــي واملَغـــ والكَاِبلـــ
. 

يف أي شـــــأٍن بافـــــتخار
. 

  ــادم ــة خــ ــلٌ ملكــ كــ
. 

ــوار   ــي واِجلـ ــق التآخـ حـ
. 

ــهواال  ــاد يهمــــ حتــــ
. 

بــــته يغــــاروعلــــى حِبي
. 

فاحلــــب مــــن عاداتــــه 
. 

   لــى الــِثمارــى بــه أَحنجت
. 

 ـــبهـــلُّوا علـــى مـــن حص
. 

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

  ))قصيدة األستاذ علي سروجي(( 
 :ى األستاذ علي سروجي مقطوعة شعرية باللغة الفصحى وأخرى باللغة العامية فقالمث ألق

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد، وعلى آله                 -
 .وصحبه وسلم

 ولقد مسعت كثرياً عن جمالس األعضاء وعن ندوة عبد املقصود خوجه، وكم كنت أهفو إىل                 -
 .حبضور هذه االس، وأراد اهللا أن آيت إىل هنا ليس مستمعاً وإمنا مستمعاً ومتكلماًأن أتشرف 

 وبينما كنت يف طريقي إىل هنا فاجأين شيطان شعري باألبيات التالية، أحببت أن أشدو ا قبل                 -
 :أن أنشد قصيديت اليت كتبتها باللغة العامية، واألبيات هي

ــا  ــرقُص يف أَرجاِئه ي ــدار ــرموال  الكَ
. 

    ــم ــام تبتس واألي ــحك ــر يض هالد
. 

ــتظم  ــناِق من ــدر يف األع ــن ال ــد م عق
                                                            . 

والشــملُ عــاد كَــنوِر الصــبح مــؤتلقاً 
. 



  ــم ــراح ترتِس ــني األف ــاد يف األع وع
. 

ــدفٍ   ــلِّ يف ه ــع الكُ مد جــوح ــا ت مل
. 

ــل القَوسرتحــني اس ين احلُــبهــزلَــم
. 

ــفيت   ــى ش ــزهواً عل ــعر م ــل الش متاي
. 

 

 :ن فهذه قصيديت اليت أعددا هلذه املناسبة باللغة العامية واآل-
ــواجب ــن الـ ــتم عـ وال ختليـ

. 

ــدة   ــاعة الشـ ــتم يف سـ وقفـ
. 

ــب  ــنها احلاجـ ــق عيـ يعانـ
. 

ــدة    ــة يف ج ــى اجلامع ــا حمل ي
. 

ــتعاتب   ــيوم نـ ــتوا الـ وقلـ
. 

ــوحدة  ــرحةْ للـ ــوا الفَـ أَعدتـ
. 

ــتكَاِلب  ــاعة ِتـ ــيها السـ علـ
. 

ــدة   ــديت ِعـ ــاِكل ِوحـ مشـ
. 

ــب  ــرة للغايـ ــتوا الِفكْـ نقلْـ
. 

ــر   ــبة احلاضـ ــرفتوا رغـ ِعـ
. 

ــاِحب  ــة الصـ ــجل وقْفـ ِيسـ
. 

تــرى الــتاريخ مــا ِينســى    
. 

ولـــو تـــبغانا نـــتكاتب  
. 

ــا خــ   ــرانا ي ــةت وجه يف اِخلدم
. 

ــايب  ــك الصـ ــنكة ورأيـ حبـ
. 

خــوة باملعــروف حضــنت اِإل 
. 

ــتخاطب  ــل يـ ــني العقْـ ِبِعـ
. 

ــناقش  ــوان تـ ــبة اِإلخـ  رغـ
. 

ــب    ــع خاِي ــا ِرج ــِزيلك م ن
. 

ــم والتقْديــر     ــا راعــي اِهل ي
. 

ــراِغب ــباِدي والـ تكُـــون الـ
. 

ــِريب   ــي غَ ــوجه هوال ه ــا خ  ي
. 

ــيها ــوفَك فـ ــتجاوبأَشـ  ِتـ
. 

 قَاتنة يف الـــزِعـــد واِقـــفم
. 

ــب   ــر الطَاِلـ ــم حيـ أَدبهـ
. 

ــالم   ــا س ــرف ي ــاء الش وأعض
. 

اِضـــبوا البســـمة للغِيعـــيد
. 

به تلقــــاهمبكــــل حمــــ 
. 

ــاِرب ــرجعوا اهلَـ ــدروا يـ وِقـ
. 

ــوك   ــملنا املفكـ ــادوا شـ أعـ
. 

 ــناِيب ــاء والـ ــع األعضـ مـ
. 

ــتاروه   ــنادي اخـ ــيس الـ رئـ
. 

ــراِغب  ــناا الـ ــم ِبحـ تضـ
. 

ــِوحدة  ــدة الـ ــادت وحـ وعـ
. 

ــتقَاِرب   ــب ِنـ ــل احلُـ ِبكُـ
. 

ــيد    ــِرجال الِص ــد ال ــى ي عل
. 

ِبغـــريه مـــا ِلـــنا صـــاِحب
. 

لــه وقْفَــه  تــرى جمهــور 
. 

ــب  ــرنا الغاِيـ ــرجع نصـ وِيـ
. 

ــوار  ــل اِملشـ ــوته ِنكمـ ِبصـ
. 

ــاِحب   ــا ص ــده ي ــدنا ِوح وع
. 

ــادت األَ   ــالً عـ ــراحوِفعـ فْـ
. 

 . والسالم عليكم



  ))عبد ا بصنويكلمة الدكتور حممد (( 
مث أعطيت الكلمة اخلتامية للدكتور حممد عبد اهللا بصنوي رئيس نادي الوحدة املنتخب              

 :فقال
 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا               -

 .حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني
ء هذا الليل البهيج ودعوين أستعمل إن جاز التعبري          أرحب بكل من ساهم يف احلضور يف إحيا        -

جيف :   يف كل مناسبة يف التعبري كقوهلم      بعض الكلمات أو العبارات الرنانة اليت يستعملها األدباء عادةً        
القلم ويشل التفكري ويعجز اللسان حينما يشرع القلب يف التعبري عن احلب والتقدير الذي أكنه                  

بد املقصود خوجه، والذي علمين وأعتقد أن الكثري تعلم من خالل وقفاته             ألستاذنا الكبري األستاذ ع   
كما أخـص بالشكر كـل احلاضرين وكل من ساهم فعالً         .  املستمرة الدروس املفيدة اليت ال ننساها     

يف إحياء هذا احلفل البهيج، وال أريد أن أطيل عليكم بكلمات قد سبقين إليها رجال هلم باع طويل يف                   
لمات من أمثال األستاذ عبد الغين آشي، ومعايل األستاذ عبد القادر كوشك، واألخ العزيز               ارجتال الك 

والقصائد الشعرية اليت ألقيت بالنيابة عن األستاذ فؤاد عبد احلي واألستاذ علي               .  حممد احلساين 
 .سروجي
 أرجو من أعماقي للجميع أن ينعم باحلب واِإلخالص والوفاء، شاكراً لكم مرة أخرى                 -

هودكم املثمرة، وأمتىن اِإلستمرار بالروح واحلب والوفاء هلذا البلد الطاهر البلد العتيق، وشكراً               ج
 . جزيالً

 

  ))اخلتـام(( 
وذه الكلمة املرجتلة اليت ألقاها سعادة الدكتور حممد عبد اهللا بصنوي اختتمت وقائع األمسية،               

 .وانصرف املدعوون بعد ذلك إىل موائد طعام العشاء
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