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عوض مانع القحطاني
تصوير - التهامي عبدالرحيم

ــرة تعاون مشــترك  ــْت أمــس مذك  ُوقِّع
ــار  ــة وإعم ــج الســعودي لتنمي ــن البرنام بي
بالمشــرف العام على البرنامج  اليمن ممثالً 
السفير محمد بن سعيد آل جابر، ومؤسسة 
اإلســكان التنموي األهلية «ســكن» ممثلة 
برئيس مجلس األمناء بمؤسســة «سكن» 

الدكتور زياد الحقيل.
المشــترك  ــاون  التع ــرة  مذك ــدف  وته
لإلسهام في تحسين جودة الحياة من خالل 
ــة لتطوير  ــج تنموي ــة وبرام مشــاريع متنوع
وتحسين البنية التحتية وتنمية المجتمع في 
جميع المحافظات اليمنية، وكذلك اإلسهام 

ــة واإلعمار في الجمهورية  في تحقيق التنمي
المعيشــي  ــوازن  الت ــق  وتحقي ــة،  اليمني

واالقتصادي لليمنيين.
ــس مجلس أمناء «ســكن»  وأشــاد رئي
ــود التي يقوم  ــاد الحقيل بالجه الدكتور زي
بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
في تحقيقه التنمية واإلعمار للشعب اليمني 
الشقيق في التوازن المعيشي واالقتصادي 
وتحســين جودة الحياة من خالل مشــاريع 
ــج تنموية لتطوير وتحســين  متنوعة وبرام
ــة التحتية وتنمية المجتمع، الفتاً النظر  البني
ــادة الحكيمة -أيدها هللا- تقدم  إلى أن القي
الدعم االقتصادي والتنموي واإلنســاني منذ 

عقود للشعب اليمني الشقيق.

أحمد القرني - الرياض

ــك ســلمان لإلغاثة  ــز المل ــع مرك وّق
ــالث  ث ــس،  أم اإلنســانية  ــال  واألعم
ــع منظمة  ــات تعاون مشــتركة م اتفاقي
ــم وتمكين قدرات  ــة العالمية لدع الصح
ــا لخطة  ــي، وفًق ــي اليمن ــاع الصح القط
االستجابة اإلنســانية لليمن، بقيمة 15 

مليون دوالر أمريكي. 
ــة  االتفاقي بموجــب  وســيجري 
ــاع الصحي  ــز وتمكين القط ــى تعزي األول
ــزات  بالتجهي ــة  اليمني ــة  بالجمهوري
ــذة للحياة،  ــة األساســية والمنق الصحي
وشراء األدوات المخبرية واألدوية الطبية 
الخاصة بمعالجة األمراض المعدية لدعم 
ــة الطارئة، يســتفيد  االســتجابة الصحي

ــرد في عدة  ــف ف ــون و270 أل ــا ملي منه
محافظات يمنية، بقيمة إجمالية تبلغ 11 

مليوناً و200 ألف دوالر أمريكي. 
توفير  ــة،  الثاني ــة  االتفاقي ــن  وتتضم
ــة  ــات أكســجين (المرحل خمــس محط
ــل  النق وســائل  ــن  وتأمي ــة)،  الثاني
ــي  ف ــن  العاملي ــب  وتدري اللوجســتية، 
المستشفيات على نظام الغازات الطبية 
ــات، بهدف رفع جاهزية  وصيانة المحط
ــة وتوطين اســتدامة  المنشــآت الصحي
الخدمات الصحية في محافظات شــبوة 
يســتفيد  ــوت،  وحضرم ــن  وأبي ــأرب  وم
ــا 41.738 فرًدا، بقيمة مليون دوالر  منه

ــي.  أمريك
ــة الثالثة  فيما ســيجري في االتفاقي
ــال اللوجســتية المســاندة  ــم األعم دع

ـــ10 في  ــد19» ل ــا «كوفي ــاح كورون للق
ــة من ســكان الجمهورية اليمنية،  المائ
التنشــيطي  ــب  التدري ــل  تفعي ــدف  به
للكوادر الصحية بإجراءات إعطاء اللقاح 
للمســتفيدين، ونشــر الفرق التطوعية 
الســكان  ــح  لتلقي ــة  والمتنقل ــة  الثابت
تطوعية  ــالت  حم وتنفيذ  المســتفيدين، 
ــى اللقاح،  ــة بأهمية الحصول عل للتوعي
ــاع الصحي  ــة القط ــع جاهزي ــدف رف به
ــادة  وزي ــة  الجائح ــة  لمواجه ــن  باليم
التوعية بأهمية أخذ اللقاح لرفع معدالت 
ــاح،  اللق ــى  عل ــن  الحاصلي ــن  المواطني
يســتفيد منها 886.341 فرًدا في جميع 
المحافظات اليمنية، بقيمة إجمالية تبلغ 

مليونين و800 ألف دوالر أمريكي.

٣طالع ص

العالقات السعودية - التايلندية

ــرص ما تكون  ــى امتداد تاريخها أح ــت بالدنا وعل كان
على حقوق وحماية مواطنيها في الخارج كما في الداخل 
من أي إساءات يتعرضون لها، وتتخذ المواقف المناسبة 
مع الدول التي ال تتعاون معها في تحديد هوية المسيئين 
للمواطنين الســعوديين، إلى الحد الذي يصل أحياناً إلى 
ــع العالقات، أو إيقاف أي تعاون ما لم تســتجب هذه  قط

الدول لمطالب المملكة.

 

ــن هذه الدول مملكة (تايلند) التي شــعرت  ومن ضم
ــاون بين  ــا في ظــل توقف أي تع ــلبية عليه ــار الس باآلث
المملكتين، ما لم يتم تحقيق مطالب بالدنا بالوصول إلى 
ــاوية التي  اإلرهابيين الذين يقفون خلف الحوادث المأس
وقعت لمواطنين ســعوديين في مملكة تايلند بين عامي 

1989م و1990م ويُتخذ بحقهم اإلجراء المناسب.

 

ــت عن أســفها إزاء  ــد أعرب ــة تايلن ــح أن حكوم صحي
ــذل الجهد لحل  ــا على ب ــوادث، وأكدت حرصه ــك الح تل
ــات المختصة في حال  ــا إلى الجه ــك القضايا، ورفعه تل
ــذه الحوادث، إال  ــة جديدة وجيهة ذات صلة به ظهور أدل
ــة وإن رحبت بذلك، فقد تمســكت بحقها في  أن المملك
ــوادث، ولم تتنازل  القضايا الســابقة المرتبطة بتلك الح

عنها، حتى وإن مضى عليها ثالثة عقود.

 

ــذه الحوادث المؤســفة  ــة المملكة له ــالل متابع وخ
تبين لها أن هناك عدداً من المؤشــرات تدل على أن هذه 
ــة للمملكة ومعروفة  ــف وراءها قوى معادي الحوادث يق
ــة ومواطنيها  ــتهدافها للمملك بتصديرها لإلرهاب، واس
ــل الرياض  ــو ما جع ــي، وه ــون الدول ــرام للقان دون احت
تتمســك بموقفها الضامن للوصول إلى هؤالء، وتحقيق 

المحاسبة والعدالة معهم.

 

ــر دفاعها  ــس وزراء تايلند ووزي ــة رئي ــداً يبدأ دول وغ
ــا» زيارة رسمية للمملكة  الجنرال «برايوت تشــان أوتش
بدعوة من صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
ــر الدفاع  ــوزراء وزي ــس مجلس ال ــد نائب رئي ــي العه ول
لتعزيز العالقات بين البلدين، وهو أمر وارد تحقيقه إذا ما 
تم االهتمام بمطالب المملكة، واستيعاب وفهم الجانب 
ــن الحوادث  ــف الســعودي م ــباب الموق ــدي ألس التايلن
ــي األراضي  ــق المواطنين الســعوديين ف ــاوية بح المأس
ــرار على معالجتها على النحو الذي يعيد  التايلندية، واإلص
ــت عليه قبل  ــن الدولتين إلى ما كان ــات الثنائية بي العالق

هذه الحوادث المؤسفة.

 

ودولة رئيس الوزراء التايلندي يعرف جيداً أن المتضرر 
ــي مرت بها العالقات الســعودية -  ــر في الحالة الت األكب
ــذه العالقات وإعادتها  ــة هي تايلند، وتصحيح ه التايلندي
إلى مسارها الطبيعي البد أن يأتي من الحكومة التايلندية، 
ألن االعتداء تم على أراضيها، وبالتالي فإن معالجته يجب 

أن يأتي منها، وهذا ما نتوقعه في هذه الزيارة.

 

ــا كان مغلقاً،  ــد تفتح زيارة المســؤول التايلندي م ق
وتفسح المجال أمام الحلول الطبيعية، بما يلبي مطالب 
ــات الدولية، وبما يحفظ  المملكة ووفق األعراف والعالق
ــات، وجعل هذه  ــداً عن إغالق الملف ــا حقهم بعي للضحاي
ــو أمر متوقع مع  ــوادث وكأنها في طي النســيان، وه الح
قيام المســؤول التايلندي الكبير بهذه الزيارة الرســمية, 
وبحثه عن حلول ترضي الجانب الســعودي في مباحثاته 
ــات بين  ــود العالق ــد، وبالتالي تع ــي العه ــع ســمو ول م
ــن دروس الثالثين عاماً  ــتفادة م ــن، ومعها االس الدولتي

التي مضت، وكانت العالقات فيها مجمدة.

 

ــوزراء التايلندي  ــد لرئيس ال إن دعوة ســمو ولي العه
ــارة المملكة يومي الثالثاء واالربعاء 25و2022/1/26م  لزي
في هذا التوقيت المناسب تأتي انطالقاً من حرص المملكة 
ــز العالقات المشــتركة بين  ــة الســعودية على تعزي العربي
ــع الدول حول العالم  بلدينا، ومدّ جســور التواصل مع جمي
ــي هذه الزيارة بعد مشــاورات - كما  ــا فيها تايلند، وتأت بم
ــي العديد من  ــات النظر ف ــا تقريب وجه ــج عنه ــدو - نت يب
القضايا ذات االهتمام المشــترك بين بلدينا، وحرصاً - كما 
جاء في بيان وزارة خارجية المملكة- على استمرار التشاور 

والتنسيق، وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.

 

ــالً بالضيف التايلندي في زيارته لدولة يعرف دولته  أه
ــداً مكانتها العالمية، وثقلها السياســي واالقتصادي،  جي
وحرصها على حقوق مواطنيها، وفي مقابل ذلك ترحيبها 
ــة تايلند والتعاون معها في مكافحة  بالعالقات مع مملك
اإلرهاب، ومد جســور التعاون اقتصادياً وسياسياً وأمنياً 

بين المملكتين.

بقلم: خالد المالك

واس ـ الرياض

ــة  ــة العربي ــن حــرص المملك ــاً م انطالق
الســعودية على تعزيز العالقات المشــتركة 
ــع جميع الدول حول  ومد جســور التواصل م
ــوة الكريمة من صاحب  ــم، وتلبيًة للدع العال
الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن 
ــب رئيس مجلس  ــي العهد نائ عبدالعزيز ول
ــه هللا -، يقوم  ــر الدفاع - حفظ ــوزراء وزي ال
ــس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة  دولة رئي
تايلند الجنرال / برايوت تشان أوتشا، بزيارة 
رســمية إلى المملكة يومي الثالثاء واألربعاء 
ـــ) الموافق ( 25 -  (22 - 23 / 6 / 1443 ه

26 / 1 / 2022م).
ــد مشــاورات نتج عنها  ــي الزيارة بع وتأت
تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا 
ــى  عل ــاً  وحرص المشــترك،  ــام  االهتم ذات 
استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات 

النظر حيال تلك القضايا.

تلبية لدعوة كريمة من سمو ولي العهد

رئيس وزراء  تايلند يزور المملكة

ولي العهد

جانب من توقيع االتفاقية  

واس - رام الله 

ــداءات  االعت فلســطين  دولة  ــت  أدان
ــي على  ــت بها مليشــيا الحوث ــي قام الت
ــة  ــة الســعودية، ودول ــة العربي المملك
ــدة، التي طالت  ــارات العربية المتح اإلم
ــا  ــة راح ضحيته ــع ومنشــآت مدني مواق
مدنيون أبرياء. وأعربت دولة فلســطين 

في الكلمة التي ألقاها الســفير المناوب 
ــة العربية،  لدولة فلســطين في الجامع
ــت  ــذي دع ــارئ ال ــاع الط ــالل االجتم خ
ــة، لبحث اعتداءات  ــه الجامعة العربي إلي
ــن  ــة، ع ــدول العربي ــى ال ــن عل الحوثيي
تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته مع 
األشــقاء العرب. ودعت المجتمع الدولي 
ــن الدولي ألخذ  ــا في ذلك مجلس األم بم

دوره في حفظ األمن والســلم الدوليين 
ــات المدانة،  ــذه الهجم ــل ه ــف مث لوق
ــن  ــي اليم ــأزم ف ــاء الصــراع المت وإلنه
ــون  للقان ــا  وفًق ــة،  والمنطق الشــقيق 
ــن  ــاة المدنيي ــى حي ــا عل ــي حفاًظ الدول
ــددت دولة فلســطين تأكيد  جميًعا. وج
رفضها ألية إســاءات تمس الشــرعيات 

والرموز العربية.

وقعها مركز الملك سلمان لإلغاثة مع منظمة الصحة العالمية

فلسطين تدين اعتداءات مليشيا الحوثي على المملكة واإلمارات 

مشروع مهم في حياة اليمنيين يخدم 5 ماليين مواطن يمني

«إعمار اليمن» يوقع عقد إعادة تأهيل «عقبة العبد»

ثالث اتفاقيات لدعم القطاع الصحي اليمني
بقيمة 15 مليون دوالر

واس - القاهرة

طالب مجلس جامعة الدول العربية -على مستوى 
ــدول بتصنيف جماعة  ــن كافة- ال ــن الدائمي المندوبي
ــا بصواريخ  ــة، بعد هجماته ــي كمنظمة إرهابي الحوث
وطائرات مسيرة على دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
وأدان المجلس بشدة الهجوم اإلرهابي الغاشم اآلثم 
على المدنيين واألهداف المدنية من قبل الميليشيات 
ــروز على منطقة  ــة بثالثة صواريخ ك ــة اإلرهابي الحوثي
ــكاد 3»، ومنطقة اإلنشــاءات الجديدة في  «مصفح آي
مطار أبوظبي الدولي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

ــات  ــدول والمنظم ــن ال ــس بتضام ورحــب المجل
ــة المتحدة،  ــارات العربي ــع اإلم ــة م ــة والدولي اإلقليمي
ــي ارتكبتها الميليشــيات  ــداءات الت ــا باالعت وبتنديده
الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها «هجوماً 
إرهابياً جباناً وآثماً»، كما رحب بالموقف الموحد الذي 
عبّر عنه مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة في 

بيانه، الذي دان فيه الهجمات اإلرهابية للحوثيين. 
ــي ارتكبتها  ــات اإلرهابية الت ــذه الهجم وأكد أن ه
الميليشــيات الحوثية اإلرهابية تشكل انتهاكاً صارخاً 
ــون الدولي والقانون الدولي اإلنســاني، وتهديًدا  للقان
ــة وإمدادات  ــة الحيوي ــا على المنشــآت المدني حقيقيً
الطاقة واســتقرار االقتصاد العالمي، وتشكل تهديًدا 
ــن القومي  ــّوض األم ــن اإلقليميين وتق للســلم واألم
ــة اإلمارات  ــده ودعمه لحق دول ــا أكد تأيي ــي، كم العرب
في الدفاع عن النفــس ورد العدوان بموجب القانون 
ــى االلتزام  ــارات عل ــة اإلم ــاً حــرص دول ــي، مثمن الدول
ــرارات األمم  ــه امتثالها لق ــي واحترام ــون الدول بالقان

المتحدة ذات الصلة.

مجلس الجامعة العربية 
يطالب بتصنيف ميليشيا 
الحوثي منظمة إرهابية

٣طالع ص

14 حديقة الملك سلمان ترسي عقد اإلنشاء وتبدأ بمركز الزوار 
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الجزيرة - الرياض

ــاض  الري ــي  ف ــوم  الي ــق  تنطل
فعاليات «ملتقى األعمال السعودي 
ــاد  اتح ــه  ينظم ــذي  ال ــي»  العراق  -
ــة الســعودية بمقر  ــرف التجاري الغ
وكبيرة  واســعة  بمشــاركة  االتحاد، 
وممثلي  والمســؤولين  ــوزراء  ال من 
والخاصــة  ــة  الحكومي ــات  الجه
الســعوديين  ــال  األعم ــاب  وأصح
والعراقيين، في خطوة تهدف للدفع 
ــات االقتصادية  قدماً بمســار العالق
بين البلدين الشقيقين، التي تشهد 

تقدًما كبيرًا في جميع األصعدة. 
االفتتاحية  الجلســة  وسيخاطب 
للملتقى عدد من الوزراء والمسؤولين 
ــا  فيم ــن،  والعراقيي الســعوديين 
ــم عروض  ــه تقدي ســتتضمن أجندت
ــي  ف االســتثمارية  ــرص  الف ــن  ع
ــة  ــة وبخاصــة مشــاريع رؤي المملك
2030، وكذلك الفرص االستثمارية 
ــي  ف ــا  خصوًص ــراق،  بالع ــدة  الواع
والخدمات  والنقل  الطاقة  قطاعات 
ــة  والمالي واالســتيراد  اللوجســتية 

والمصارف والبنية التحتية. 
وسيتم خالل الملتقى عقد لقاءات 
ــال من  ــاب األعم ــن أصح ــة بي ثنائي
البلدين لبحث فرص عقد الشراكات 
باإلضافة  واالســتثمارية،  ــة  التجاري
لتوقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم بين جهات حكومية وخاصة 

ــس األعمال الســعودي  ــد مجل وعق
العراقي المشترك. ويشكل الملتقى 
ــرة في ضوء اهتمام ودعم  أهمية كبي
ــات  ــر العالق ــن لتطوي ــادة البلدي قي
ــي  قطاع ــات  وتطلع ــة  االقتصادي
لتنمية  والعراقي  السعودي  األعمال 
وتعزيز مجاالت التجارة واالســتثمار 
بالتزامن  ــك  وذل بينهما،  المشــترك 
ــدورة الثانية  ــال ال ــع انطــالق أعم م
 - الســعودي  ــال  األعم ــس  لمجل
أن  خاصــة  المشــترك،  ــي  العراق
ــدي اهتماماً واضحاً بجذب  العراق تب
مختلف  في  السعودية  االستثمارات 
المجاالت، كما ستشــكل المعوقات 
ــه انســياب  تواج ــي  الت ــات  والتحدي
ــن البلدين محوراً  ــارة البينية بي التج
ــي مناقشــات الملتقى بغية  مهماً ف
ــول المناســبة بما يدعم  إيجاد الحل
ــة  االقتصادي ــات  العالق مســتقبل 

السعودية - العراقية. 
ــات  العالق أن  ــر  بالذك ــر  الجدي
العراقية  الســعودية -  االقتصادية 
تســتند الى قاعدة مؤسســية متينة 
ــة  التجاري ــات  االتفاقي ــالل  خ ــن  م
واالستثمارية الموقعة بين البلدين 
ــاالت، باإلضافة  ــف المج ــي مختل ف
 - الســعودي  التنســيق  ــس  لمجل
العراقي ومجلس األعمال المشترك 
بين أصحاب األعمال من الجانبين. 
وشكل افتتاح منفذ جديدة عرعر 
ــي العام 2020 بعد إغالق دام 30  ف
لنتائج وجهود مجلس  تتويجاً  عاماً 
التنسيق السعودي العراقي ، حيث 
يقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ 
جديدة عرعر من الجانب الســعودي 
ــب العراقي  ــر من الجان ــذ عرع ومنف
ــغ 1.66  ــى مســاحة إجمالية تبل عل
مليون متر مربع، ويضم المشــروع 

«منطقة لوجستية» ستكون بمنزلة 
البوابة االقتصادية للجزء الشــمالي 
من المملكة، واالنطالقة نحو تعزيز 
ــة الســعودية  ــات االقتصادي العالق
ــو آفاق جديدة من  - العراقية، ونح
ــاالت االقتصادية  ــاون في المج التع
سيســهم  ــث  حي ــة،  والتنموي
المشروع في تيســير حركة التجارة 
البينية . وبلغ حجم التبادل التجاري 
 (3412) ــراق  والع ــة  المملك ــن  بي
ــام 2020م،  ع ــي  ف ــال  ري ــون  ملي
ــال في  ــون ري ــل (2971) ملي مقاب
ــام 2019م، بزيادة قدرها (441)  ع
ــال بما نســبته 14.8 في  مليون ري
ــة صادرات  ــة.، فيما بلغت قيم المئ
ــراق قيمة (3371)  المملكة إلى الع
مليون ريال في عام 2020م، بينما 
ــة من العراق  ــت واردات المملك كان

(41.8) مليون ريال لنفس العام.

الرياض تحتضن اليوم ملتقى األعمال السعودي - العراقي

محمد السنيد - الرياض

والخدمات  ــل  النق وزارة  ــت  قام
اللوجستية خالل عام 2021 بتنفيذ 
عدد من التجارب واألبحاث لتحقيق 
ــز على  ــودة واالســتدامة والتمي الج
ــرق التابعة للوزارة؛ حيث نفذت  الط
الوزارة عددا من التجارب واألبحاث 
ــم أداء دهانات  ــا دراســة تقيي منه
ــم تنفيذ الدراســة  ــث ت ــرق؛ حي الط
ــرق داخل وخارج  ــى عدد من الط عل
وتســتهدف  ــي،  العمران ــاق  النط
ــار  اختي أســاليب  ــم  تقيي الدراســة 
ــات، باإلضافة لالرتقاء  ــواد الدهان م
ــودة واالنعكاســية وتحســين  بالج
الســالمة على الطرق؛ وقد نتج عن 
هذه الدراســة تطوير دليل يتضمن 

ــات  الدهان ــواد  م ــار  اختي أســس 
وأساليب التنفيذ.

ــت  قام ــي  الت الدراســات  ــن  وم
ــا الوزارة دراســة تطوير خلطات  به
الســطحية  ــات  للمعالج إســفلتية 
ــر  لتطوي ــدف  ته ــي  والت ــة؛  الرقيق
ــم  ــرق والتحك ــة الط أســاليب صيان
االنزالق،  مقاومة  وزيادة  بالتكاليف، 
ــادة،  ــان القي ــودة وأم ــاء بج واالرتق
الدراســة  ــذه  ه ــات  مخرج ــن  وتكم
ــي ألعمال  ــل الفن ــر الدلي ــي تطوي ف
التصميم واإلنتاج والتنفيذ للخلطات 
المطورة. كما قامت الوزارة بدراسة 
ــم الخلطات  ــم أســاليب تصمي تقيي
اإلسفلتية، حيث تهدف هذه الدراسة 
اإلســفلتية  ــات  الخلط أداء  ــم  لتقيي
ســوبيروف  ــام  بنظ ــة  المصمم

لتقييم  باإلضافة  مارشال،  وطريقة 
المتضمنة  اإلسفلتية  الخلطات  أداء 
ــة،  البيتوميني للمحســنات  ــة  إضاف
كما تهدف الدراســة لالرتقاء باألداء 
وتكمن  ــرق،  للط الخدمة  وســنوات 
مخرجات الدراسة في تطوير أساليب 

تصميم الخلطات اإلسفلتية.
كما قامت وزارة النقل والخدمات 
ــات  خلط ــم  بتقيي اللوجســتية 
الزراعية،  بالطرق  خاصة  إســفلتية 
ــدف هذه الدراســة لتقييم  حيث ته
ــرق، وتقييم  ســماكات الرصف للط
ــى إضافة المحســنات،  ــة إل الحاج
ــدام  ــر اله ــم التأثي ــة لتقيي باإلضاف
وتكمن  ــرق،  الط ــى  عل للشــاحنات 
ــات هذه الدراســة في تطوير  مخرج
األداء  ــم  تقيي ألســس  ــي  فن ــل  دلي

لشبكة الطرق.
ــر أن وزارة النقل والخدمات  يذك
ــا  ــر مختبره ــوم عب اللوجســتية تق
ــي  ــد ف ــد األوح ــذي يع ــزي ال المرك
ــه لتنفيذ  الشــرق األوســط من نوع
عدد من التجارب واألبحاث العلمية 
التي تسهم في تحقيق مستهدفات 
ــل  للنق ــة  الوطني االســتراتيجية 
والخدمات اللوجســتية التي تهدف 
للوصــول للمركز الســادس عالمياً 
ــا تهدف هذه  ــودة الطرق؛ كم في ج
الدراســة لمواكبة أحدث ماتوصلت 
ــارب العملية وبما ينســجم  له التج
ــي تبني التقنيات  مع توجه الوزارة ف
ــات المســاهمة في  ــة واآللي الحديث
ــات المقدمة  ــاء بجودة الخدم االرتق

للمستفيدين.

لتحقيق الجودة واالستدامة والتميز على طرق المملكة
«النقل والخدمات اللوجستية» تنفذ عدداً

من الدراسات واألبحاث

وهيب الوهيبي -الرياض

باشــرت وزارة الشــؤون 
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، 
فهد  الملك  ــع  بمجم ــة  ممثل
لطباعة المصحف الشريف، 
ــة  الرابع ــة  الدفع إرســال 

ــادم الحرمين  ــة خ ــن هدي م
 32.700 البالغة  الشريفين 
نسخة من إصدارات المجمع 
ــن المصاحــف الشــريفة  م
بمختلف األحجام، وترجمات 
القرآن الكريم إلى جمهورية 
كينيا، بالتنســيق مع سفارة 

ــة  العاصم ــي  ف ــة  المملك
ــاذا  إنف ــك  وذل ــي،  نيروب
ــادم الحرمين  ــات خ لتوجيه
ســلمان  الملك  الشــريفين 

بن عبد العزيز.
ــام  الع ــر  المدي وأوضــح 
ــوزارة بمنطقة مكة  ــرع ال لف

ــة الدكتور ســالم بن  المكرم
ــي كلمة له  حاج الخامري، ف
خالل شــحن الدفعة الرابعة 
ــادم الحرمين  ــة خ ــن هدي م
ــاء جدة  ــن مين الشــريفين م
ــذه الدفعة  اإلســالمي، أن ه
ــل  مجم ــن  م ــة  الرابع ــي  ه

ــي  إجمال ليصــل  ــات،  الدفع
ــة 59.450  النســخ الموزع
نسخة من إصدارات المجمع 
ــوزارة إنفاذاً  ــي توزعها ال الت
ــم  الكري الســامي  ــه  للتوجي
للمســلمين بالعالم بماليين 

النسخ سنوياً وبالمجان.

بتوجيه من خادم الحرمين

إرسال 32.700 نسخة من المصحف الشريف لكينيا

الجزيرة - واس: 

التجارة،  وزير  معالي  أكد 
ــس التنســيق  ــس مجل رئي
السعودي - العراقي الدكتور 
ــد هللا القصبي  ــد بن عب ماج
ــات بين  ــة العالق ــى متان عل
السعودية  العربية  المملكة 
وأن  العراقية،  والجمهورية 
والشعبين  البلدين  مصلحة 
الشقيقين واحدة، تجمعهم 
ــة ووشــائج  ــط تاريخي رواب
ــر  ــوار ودم ومصي ــى وج قرب
مشــترك.  وأوضــح معاليه 
األنباء  ــة  لوكال ــح  تصري في 
انعقاد  بمناسبة  السعودية 

ــى األعمال الســعودي  ملتق
ــي الرياض أن  ــي ف - العراق
الشــقيقين  البلدين  ــادة  قي
حريصة على تعزيز العالقات 
ــاالت،  المج ــف  مختل ــي  ف

اإلمكانات  جميع  واســتثمار 
ــرص  الف ــر  وتطوي ــر  وتوفي
ــى البلدين  ــود خيرها عل ليع

والشعبين الشقيقين. 
ــر  وزي ــي  معال ــن  وبي
ــات  العالق أن  ــارة  التج
ــة في  الســعودية - العراقي
ــة الدقيقة من  ظــل المتابع
القيادة الحكيمة في البلدين 
في أفضل حاالتها وتشــهد 
ــخ الذي  ــق بالتاري ــًوا يلي نم
والمســتقبل  ــا  يجمعهم
ــا، مفيًدا بأن  الذي ينتظرهم
مجلس التنسيق السعودي 
ــزز التواصل  ــي يع - العراق
على المستوى االستراتيجي 

ــة السياســية  ــق الثق ويعم
ــاق  آف ــح  ويفت ــة،  المتبادل
ــي  ــاون ف ــن التع ــدة م جدي
ــاالت ومنها:  ــف المج مختل
ــة  والتنموي ــة  االقتصادي
واالســتثمارية  ــة،  واألمني
ــة  والثقافي والســياحية 
ــد  ــا. وأك ــة وغيره واإلعالمي
القصبي سعي المجلس إلى 
إزالة جميع العوائق لتشجيع 
االســتثمار، وإتاحة الفرصة 
لرجال األعمال للتعرف على 
ــات التجارية  ــا القطاع مزاي
ــي  وتبن واالســتثمارية، 
ــي  الت ــة  الفاعل الوســائل 
المناطق  تنمية  في  تســهم 

الفرص  وتحفيز  ــة  الحدودي
يذكر  الواعدة.  االســتثمارية 
ــادل التجاري  ــم التب أن حج
ــراق بلغ  ــن المملكة والع بي
ــالل  خ ــال  ري ــار  ملي  17.7
السنوات الخمس الماضية، 
المشــروعات  ــرز  أب ــن  وم
ــن  البلدي ــن  بي المشــتركة 
ــات  قطاع ــي  ف ــاون  التع
وأنشطة الطاقة والصناعات 
ــل  والنق ــة  البتروكيماوي
اللوجســتية  ــات  والخدم
ــدات  ــري والمع ــة ال وأنظم
ــواد  ــة الم ــة وصناع الزراعي
ــة وقطاع المقاوالت  الغذائي

والتطوير العقاري.  

وزير التجارة: 

العالقات السعودية - العراقية في أفضل 
حاالتها ومجلس التنسيق يفتح اآلفاق

وزير التجارة

ولي العهدالملك

وهيب الوهيبي - الرياض
عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة 
ــام المملكة رئيس  ســماحة مفتي ع
ــس العام  ــاء الرئي ــار العلم هيئة كب
للبحوث العلمية واإلفتاء الشيخ عبد 

العزيز بن عبد هللا آل الشيخ، أمس 
اجتماعها الدوري الـ 91 عبر االتصال 
المرئي. وأوضــح األمين العام لهيئة 
ــور فهد  ــار العلماء الشــيخ الدكت كب
بن ســعد الماجد أن الهيئة تدارست 

ــن  ــا م ــة إليه ــات المحال الموضوع
المقام السامي والجهات الحكومية، 
إلى جانب الموضوعات المدرجة على 
ــن أن اللجان  ــال. وبيَّ ــدول األعم ج
المتخصصة أنهت دراســة ما أحالته 

ــة إليها من موضوعات  األمانة العام
ــذه الدورة وســلمت تقاريرها،  في ه
ــة العامة ألصحاب  ــا قدمت األمان كم
ــة األعضاء األبحاث المحكمة  الفضيل

الخاصة بموضوعات هذه الدورة.

سماحة المفتي يترأس اجتماع كبار العلماء

واس - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك 
ــلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية  س
ــة الرئيس جايير  ــاة، لفخام عزاء ومواس
البرازيل  جمهورية  رئيس  بولســونارو، 

االتحادية، في وفاة والدته.
ــا نبأ  ــدى: «تلقين ــك المف ــال المل  وق
وفاة والدتكم، ونعرب لفخامتكم وألسرة 
ــن أحرَّ  ــق ع ــدة ولشــعبكم الصدي الفقي
ــاة، متمنين أال  التعازي، وأصدق المواس

تروا أي سوء أو مكروه» . 

ــب الســمو الملكي  ــث صاح ــا بع كم
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، ولي  العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، 
بولســونارو،  ــر  جايي ــس  الرئي ــة  لفخام
رئيس جمهورية البرازيل االتحادية، في 

وفاة والدته. 
وقال ســمو العهد: «تلقيت نبأ وفاة 
ــرة  ــم وألس ــرب لفخامتك ــم، وأع والدتك
ــدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق  الفقي
ــة  ــم دوام الصح لك ــاً  ــاة، متمني المواس

والسالمة، وأال تروا أي سوء».

«الجزيرة» - الرباط

ــادم  حضــر ســفير خ
الشــريفين  ــن  الحرمي
ــدى المملكة المغربية،  ل
ــي األســتاذ عبدهللا  معال
ــري  الغري ســعد  ــن  ب
 20 ــس  الخمي ــوم  ي
جلســة  2022م،  ــر  يناي
ــي  ــوح الت ــوار المفت الح
المؤسســة  ــا  نّظمته
الدبلوماسية في دورتها 
ــي  ف ــا  بمقره  (107)
واســتضافت  ــاط،  الرب
الســيد  ســعادة  خاللها 
ــس  رئي ــدي  العب رشــيد 
ــاط  ــة الرب ــس جه مجل
ــك  ــرة، وذل ســال القنيط
ــن  م ــدد  ع لمناقشــة 
القضايا الراهنة واإلجابة 

على أسئلة الحضور. 
عدد  اللقاء  هذا  حضر 
من السفراء المعتمدين 
لدى المملكة المغربية. 

كما التقى معاليه يوم 

الجمعة 21 يناير2022م،  
نادية  األســتاذة  بمعالي 
ــرة  وزي ــوي  العل ــاح  فت
ــة  والمالي االقتصــاد 
زارها  ــث  حي ــة،  المغربي

بالرباط،  ــوزارة  ال ــر  بمق
ــث  الحدي ــاول  تن ــد  وق
ــا بحــث العالقات  بينهم
الثنائية والمواضيع ذات 

االهتمام المشترك.

عبدالرحمن التويجري - بريدة
ــة  منطق ــن  أمي ــع  وّق
ــدس  المهن ــم  القصي
ــرة  مذك ــي  المجل ــد  محم
ــرع  ف ــر  مدي ــع  م ــم  تفاه
ــوارد البشــرية  وزارة الم
ــة  االجتماعي ــة  والتنمي
الدكتور  القصيم  بمنطقة 
فهد المطلق صباح أمس 
األحد بمقر األمانة بمدينة 
المذكرة  ــدف  وته بريدة. 
ــد العالقة بين  ــى توطي إل
ــم  ــة القصي ــة منطق أمان
ــوارد  الم وزارة  ــرع  وف
ــة  والتنمي البشــرية 
ــة  بمنطق ــة  االجتماعي

ــل دعم  ــن أج ــم م القصي
شــركات القطاع الخاص 
ــادة مســاهمتها في  وزي
ــة  المســؤولية االجتماعي
ــّوع نشــاطاتها ورفع  وتن
مســتوى مساهمتها من 

برامج  وإنجاح  دعم  خالل 
المســؤولية  ــادرات  ومب
االجتماعية وتعظيم أثرها 
التنموية  ــاالت  المج ــي  ف
ــز  لتحفي ــار  إط ووضــع 

الشركات. 

حمد آل شرية - نجران
دشنت جامعة نجران ممثلًة بعمادة 
ــا التدريبي  ــا برنامجه الدراســات العلي
الدراســي  للفصــل  ــون»،  «باحث األول 
ــي 1443هـ  ــام الجامع ــن الع ــي م الثان
ــا،  العلي الدراســات  ــات  وطالب لطــالب 
والمتضمن 9 دورات تدريبية، ويســتمر 

مدة شهرين.
ــي  ف دورة  ــج  البرنام ــن  ويتضم
أساسيات إعداد الخطة البحثية، وطرق 
ــز في الدراســات  وإســتراتيجيات التمي
العليا، وأســاليب توثيق البحث العلمي، 
ــي  البحث األدب  ــة  مراجع ــارات  ومه

والدراسات الســابقة، ومهارات عرض 
نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها، 
ــات رقمية في البحــث العلمي،  وتطبيق
إضافًة إلى تقنيات احترافية للبحث عن 
ــوث العلمية  ــواع البح ــات، وأن المعلوم
لمناقشــة  واالســتعداد  ــا،  ومناهجه

الرسالة العلمية.
وأوضحــت عميدة الدراســات العليا 
ــت ظافر الشــهري،  ــل بن ــورة أم الدكت
ــادة أتاحــت التســجيل لجميع  أن العم
ــن طريق بوابة  الراغبين في الحضور ع
ــة على موقع  ــب للدورات التدريبي التدري

العمادة.

القيادة تعزي الرئيس البرازيلي
في وفاة والدته

ويلتقي وزيرة االقتصاد والمالية

السفير الغريري يحضر الدورة 107 
للمنتدى الدبلوماسي

ع مذكرة تفاهم أمانة القصيم توق
مع فرع وزارة الموارد البشرية

تدشين برنامج «باحثون» بجامعة نجران

السفير الغريري أثناء حضوره الدورة 107 للمنتدى الدبلوماسي

السفير الغريري أثناء لقائه بوزيرة االقتصاد والمالية

جانب من توقيع المذكرة
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3 محليات

محافظ تعز: المملكة نعم األشقاء عند كل محنة يمر بها اليمن

صدر خالل هذا الشهر الجاري جمادى 
ــوزراء القاضي:  ــس ال ــرار مجل ــرة ق اآلخ
(الموافقة على نظام حقوق كبير السن)، 
ــة،  االجتماعي ــة  والتنمي البشــرية  ــوارد  الم وزارة 
ــواد منها يقصد  ــى تعريفات وم ــص القرار عل وين
بكبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة 
ــر. وحقوق كبير الســن: كل ما له من حقوق  فأكث
شرعية كانت أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية 
ــة. كذلك رعاية  والجســدية واالجتماعية والمعنوي
ــات الضرورية  كبير الســن المحتاج: توفير الحاج
ــأكل وملبس  الالزمة لكبير الســن من ســكن وم
ــة  ــة وجســدية ونفســية واجتماعي ــة صحي وعناي
وترويحية. إضافة إلى العديد من المواد المنظمة 
لحقوق كبار السن، واللوائح التي ستصدرها وزارة 

الموارد البشرية خالل األشهر القليلة القادمة.
ــة وأهلية  ــرار قطاعات حكومي يســاند هذا الق
لخدمة هذه الشــريحة أو الفئة الغالية علينا وهم 
كبار الســن، حيث يمثلون كبار الســن من هم في 
ــى العمل، وال  ســن الشــيخوخة غير القادرين عل
ــدرة المالية للصرف  ــل لديهم، وال يملكون الق عائ
ــريحة  ــن بالواقع هذه الفئة ش على أنفســهم، لك
ــن الســكان المواطنين  ــاع أوســع م ــن قط ضم
ــم جانب أكبر من  المشــمولين بالقرار، يضاف له
ــنة  ــاوز أعمارهم (60) س ــن تج ــن مم المواطني
ــوال للصرف على  ــل ويملك األم ــادر على العم وق
ــرة ترعاه، وهنا يأتي دور جمعية  نفســه ولديه أس
ــي تعمل اآلن  ــل جمعية كبار الســن الت ــة مث أهلي
ــذ بعض جوانب قرار مجلس  وقائمة وتتولي تنفي
الوزراء نظام حقوق كبير الســن، وإجراءات وزارة 
ــة، ووفق توجهات  ــة ووزارة المالي الموارد المالي
(رؤية الســعودية 2030) تحسين برنامج جودة 

الحياة التي تشمل كبار السن في خدماتها.
ــة ذراع أخرى لبرامج  جمعية كبار الســن األهلي

تحسين جودة الحياة ألن أهم أهدافها:
ــع كبار  ــل م ــرق التعام ــع بط ــة المجتم -توعي

السن. 
ــبة ترفيهية رياضية وثقافية  -توفير بيئة مناس

واجتماعية لكبار السن.
-تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن. 

ــوث والدراســات االجتماعية بما  ــراء البح -إج
يخدم هذه الفئة.

ــي  ول ســمو  ــات  توجه ــع  م ــي  تلتق ــي  ه إذن 
ــلمان يحفظه هللا في  ــر محمد بن س ــد األمي العه
ــودة الحياة،  ــج ج ــة الســعودية 2030 برنام رؤي
ــوزراء نظام حقوق كبير الســن،  ــرار مجلس ال وق
ــريحة كبيرة ممن  لتحقيق احتياجات فئة تمثل ش
ـــ/ 1960م وقبل  ــام 1380ه ــم ع ــت والدته كان
ــم للوظيفة عام  ــن كان دخوله ــخ، وم ــذا التاري ه
ــذا التاريخ، وهي فئة  1982/1402 وأيضاً قبل ه
ــيقدم لها العديد من البرامج  ــكانية واسعة، س س
ــات لحفظ كرامتهم  من احتياجات وحقوق وخدم
ــد التقاعد وكبر  ــة بع ــة االجتماعي ــة، والقيم المالي
السن، ومن بينهم الطاقات (القادر) على العطاء 
ــارات للمجتمع،  ــن خبرات ومه ــم ما لديه م وتقدي
ــن دور جمعية كبار الســن األهلية التي  ــا يكم وهن
سيكون أمامها أدوار عدة تؤديها لشريحة ما بعد 
ــون لها أوقاف  ــنة، مما يتطلب أن يك الســتين س
مالية ورأســمال تســتطيع من خالله الصرف على 
ــر تقديم برامج تحســن من  رعاية كبار الســن عب

حياتهم وتحفظ قيمتهم االجتماعية.

دور جمعية كبار السن

د.عبدالعزيز الجار الله

مدائن

عوض مانع القحطاني

ــرة  مذك أمــس  ــْت  ُوقِّع  
تعاون مشترك بين البرنامج 
وإعمار  ــة  لتنمي الســعودي 
بالمشــرف  ــالً  ممث ــن  اليم
العام على البرنامج السفير 
ــد بن ســعيد آل جابر،  محم
اإلســكان  ومؤسســة 
ــوي األهلية «ســكن»  التنم
ــس  مجل ــس  برئي ــة  ممثل
األمناء بمؤسســة «سكن» 

الدكتور زياد الحقيل.
ــدف مذكرة التعاون  وته
ــي  ف لإلســهام  المشــترك 
ــودة الحياة من  تحســين ج
ــة  متنوع مشــاريع  ــالل  خ
ــر  لتطوي ــة  تنموي ــج  وبرام
ــة  ــة التحتي وتحســين البني
جميع  في  ــع  المجتم وتنمية 
المحافظات اليمنية، وكذلك 
اإلسهام في تحقيق التنمية 
ــة  ــي الجمهوري ــار ف واإلعم
ــق التوازن  ــة، وتحقي اليمني
واالقتصــادي  المعيشــي 

لليمنيين.
مجلس  ــس  رئي وأشــاد 
زياد  الدكتور  أمناء «سكن» 
الحقيل بالجهود التي يقوم 
الســعودي  ــج  البرنام ــا  به
ــن في  ــار اليم ــة وإعم لتنمي
ــار  ــة واإلعم ــه التنمي تحقيق
ــي الشــقيق  للشــعب اليمن
المعيشــي  ــوازن  الت ــي  ف
واالقتصادي وتحسين جودة 
ــاة من خالل مشــاريع  الحي
ــة  تنموي ــج  وبرام ــة  متنوع
ــة  البني وتحســين  ــر  لتطوي
المجتمع،  ــة  وتنمي ــة  التحتي
ــى أن القيادة  ــاً النظر إل الفت
الحكيمة -أيدها هللا- تقدم 

والتنموي  االقتصادي  الدعم 
ــود  عق ــذ  من واإلنســاني 

للشعب اليمني الشقيق.
فيما أكد المشرف العام 
الســعودي  ــج  البرنام ــى  عل
ــن  اليم ــار  وإعم ــة  لتنمي
السفير محمد بن سعيد آل 
جابر أن توقيع مذكرة تعاون 
مشــترك بين الطرفين يأتي 
ــود  ــد الجه ــار توحي ــي إط ف
ــة  تنمي ــي  ف الســعودية 
أن  موضحاً  ــن،  اليم وإعمار 
ــرة ستســهم -بعون  المذك
ــل  العم ــع  دف ــي  ف هللا- 
ــي اليمن وتقديم  التنموي ف
الدعم الفني واالستشــاري، 
ــي مجال الحوكمة  وكذلك ف
ــراءات،  واإلج والسياســات 
ــن  بي ــرات  الخب ــادل  وتب
اإلسهام  أجل  من  الطرفين 
واإلعمار  التنمية  تحقيق  في 

في الجمهورية اليمنية.
وتســهم مذكرة التعاون 
المشــترك في تقديم الدعم 
واالستشــاري،  ــي  الفن
ــي مجال الحوكمة  وكذلك ف
ــراءات،  واإلج والسياســات 
ــن  بي ــرات  الخب ــادل  وتب
اإلسهام  أجل  من  الطرفين 
واإلعمار  التنمية  تحقيق  في 

في الجمهورية اليمنية.
من  ــان  الطرف ويســعى 
ــى تعزيز  ــرة إل ــالل المذك خ
ــي  االجتماع االســتقرار 
ــة  صناع ــر  عب واالقتصــادي 
الحلول اإلسكانية وتحويلها 
ــات تدعم البرنامج  إلى منتج
ــع اليمني  ــي خدمة المجتم ف
وتحقق التنمية المستدامة.

اإلسكان  مؤسسة  وتعدّ 
األهلية «ســكن»  ــوي  التنم

ُمسهمة في تمكين القطاع 
غير الربحي اإلسكاني إليجاد 
التنموية  الســكنية  الحلول 
جودة  وتحسين  المستدامة 

حياة األسر في المجتمع.
حققت «ســكن»  ــث  حي
ــازات،  اإلنج ــن  م ــر  الكثي
ــال  فع بشــكل  وأســهمت 
في تطوير الحلول السكنية 
والتمويلية وتعزيز المشاركة 
ــاء  والعط ــة  المجتمعي
ــي من خالل منصة  المجتمع
ــود اإلســكان التي حققت  ج
أكثر من نصــف مليار ريال، 
ــم جهود  مما ســاعد في دع
لتوفير  ــة  األهلي ــات  الجمعي
الحلول الســكنية في جميع 

مناطق المملكة.
ــج  البرنام ــدّم  وق
وإعمار  ــة  لتنمي الســعودي 
مشــروعات   204 ــن  اليم
ومبادرات تنموية نّفذها في 
مختلف المحافظات اليمنية 
ــن  اليمنيي لألشــقاء  ــًة  خدم
ــات أساســية،  ــي 7 قطاع ف
ــة،  ــم، والصح ــي: التعلي وه
ــاه، والطاقة، والنقل،  والمي
والزراعة والثروة السمكية، 
ــاء قدرات المؤسســات  وبن
ــى  إل ــة  إضاف ــة،  الحكومي

البرامج التنموية.
ــر  وزي ــي  معال ــال  وق
ــط والتعاون الدولي  التخطي
د. واعد باذيب ومعالي وزير 
ــة مانع بن  العام األشــغال 
يسلم ابن يمين في كلمات 
ــث المرئي من  ــا عبر الب لهم
ونثمن  ــدر  نق نحن  ــن:  اليم
ــن المملكة  ــادرة م ــذه الب ه
فهي  الســعودية،  ــة  العربي
ــى الملك  ليســت بغريبة عل

سلمان بن عبدالعزيز وولي 
ــن الوقوف مع  ــده األمي عه
جميع  ــي  ف اليمني  الشــعب 
قضاياه، وهذا المشروع بال 
شك مشــروع حيوي ومهم 
اليمن  جًدا لربط محافظات 
ــذا  ــز، وه ــة تع ــع محافظ م
ــات  المحافظ ــه  تحتاج ــا  م
وسيكون له األثر الكبير على 
ــررة من  ــات المح المحافظ

أيدي الميليشيات الحوثية.
ــن الوزيران بأن هذه  وبيَّ
ــة من مشــروع هذه  المرحل
ــة  فاتح ســيكون  ــة  العقب
ــل المواطنين  ــر على تنق خي
ــات وقضــاء  ــن المحافظ بي
يســر  ــكل  ب ــم  حوائجه
ــذا  ه أن  ــا  كم وســهولة، 
ــن  ــد م ــو واح المشــروع ه
ــي  الت ــة  المهم المشــاريع 
ينفذها مركز الملك سلمان 
لإلغاثة في اليمن ويشــرف 
على هذه المشاريع البرنامج 
وإعمار  للتنمية  الســعودي 
اليمن، وهي مئات المشاريع 
ــا  وإنن ــدة،  ع ــاالت  مج ــي  ف
الجمهورية  ــس  رئي باســم 
ورئيس الوزراء نرفع شكرنا 
المملكة  ــادة  لقي ــا  وتقديرن
ــى دعمهم ومســاندتهم  عل
ــدر  ونق ــي  اليمن للشــعب 

ونثمن هذه المبادرات.
ــظ تعز  ــال محاف ــا ق كم
شمســان:  ــل  نبي األســتاذ 
ــن  ــاء اليم ــة أبن ــوم فرح الي
ــذا  ه ــع  بتوقي توصــف  ال 
ــذي  ال ــم  المه المشــروع 
ــره أبناء اليمن وخاصة  ينتظ
ــوا  ــث كان ــأرب، حي ــاء م أبن
وهذا  ــر،  خط في  يعيشــون 
ــل  تدخ ــو  ه المشــروع 

ــة  ــن المملك إســتراتيجي م
ــل المحافظات اليمنية  لجع
بعًضا  ــا  بعضه ــع  م ــط  ترتب
خصوصاً أننا نعاني من هذه 
العقبة منذ سنوات وتعطل 
أنها  ــا  كم الناس،  ــح  مصال
سبب في رفع وغالء األسعار، 
العقبة  ــذه  ه بافتتاح  ولكن 
إلى  األسعار  تخفض  سوف 
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هذه  تعز  ــظ  محاف وثمن 
المكرمة من المملكة وهذه 
المشــاريع التي تنفذها في 
ــن، وقال هذه ليســت  اليم
ــذه القيادة  ــى ه ــة عل بغريب
والشــعب الســعودي فهم 
ــي كل  ــا ف ــم األشــقاء لن نع
محنة يمر بها اليمن، ونقدر 
ــه مركز  ــذي يقوم ب الدور ال
ــج  وبرنام ســلمان  ــك  المل

اإلغاثة.
لـ»الجزيرة»  تحدث  وقد 
ــاء  العط حســن  األســتاذ 
ــام  الع المشــرف  مســاعد 
ــز الملك ســلمان  ــى مرك عل
لإلغاثة لشــؤون المشاريع 
فقال: نحن اليوم نوقع هذا 
ــد المهم جداً وال شــك  العق
ــة القوية  ــذه العالق ــأن ه ب
هي  واليمن  ــة  المملك ــن  بي
عالقة أخوية وجوار وتاريخ، 
ــذي  ال ــج  البرنام ــذا  ه ــا  وم
ــة  لخدم ــة  المملك ســخرته 
ــي اليمن  اإلخوة األشــقاء ف
ــا يحتاجون إليه  في تلبية م
ــي  ف ومســاندة  ــم  دع ــن  م
امتداد  إال  الخدمات  مختلف 
لما يوجه به خادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان 
ــز وولي عهده  ــن عبدالعزي ب
ــد بن ســلمان  ــر محم األمي

ــذان يحرصان ويوجهان  الل
ــه  يحتاج ــا  م ــم  تقدي ــى  عل
األشــقاء من مشايع خدمية 
ــة. وهذا  ــي المجاالت كاف ف
مشــروع  ــو  ه المشــروع 
ــن  ــاة اليمنيي ــي حي ــم ف مه
حيث يخدم أكثر من خمسة 
ــي  يمن مواطــن  ــن  ماليي
كأشخاص  عليهم  ويسهل 
ــع  نتطل ونحــن  ــع،  وبضائ
ــاز  ــج إلنج ــذا البرنام ــي ه ف
ــي التاريخ  هذا المشــروع ف

المحدد.
وبيَّن العطاس بأن حجم 
المبالغ التي تم صرفها على 
ــن  ــره م ــج وغي ــذه البرام ه
ــارات من  ــج تعد بملي البرام
الرياالت صرفت على العديد 
ــج المختلفة في  ــن البرام م
ــة  والصح ــم  التعلي ــال  مج
والثروة  ــة  والزراع ــاه  والمي
ــذ  نف ــث  حي الســمكية، 
مشــروعات   204 البرنامج 

في 7 قطاعات تنموية.
ــة  العام اإلدارة  ــرة  مدي
ــج  البرنام ــي  ف ــالم  لإلع
الســعودي ندى الدوســري 
ــذا المشــروع هو  ــت: ه قال
أحد األماكن التي كان يعاني 
منها اإلخوة اليمنيين ولكن 
ــه من المســؤولين  وبتوجي
المشــروع  ــذا  ه إدراج  ــم  ت
ــج  ــادرات البرنام ــن مب ضم
ــق  طري ــو  وه الســعودي، 
ــز  ــة تع ــن محافظ ــط بي راب
ــرى  األخ ــات  والمحافظ
ــة  للحرك ــاً  عون وســيكون 
ــة  والتنموي ــة  االقتصادي
بين  ــدة  الم يقصر  وســوف 
ــف  وتخف ــات  المحافظ

األسعار.

مشروع مهم في حياة اليمنيين يخدم 5 ماليين مواطن يمني

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع عقد 
أهم مشروع إلعادة تأهيل طريق «عقبة العبد»

الوزراء اليمنيون يتحدثون عن بعد

العطاس متحدثاً لـ «الجزيرة»

توقيع المشروع

تصوير - عبدالرحيم التهام  
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ــاهــري ــظ ــة شـــركـــات ال ــوع  تــعــلــن جمــم

السفير السعودي آل جابر: المشروع إحدى المبادرات المهمة 
وسيكون عوناً لألشقاء في تسهيل تنقاالتهم

وزيرا التخطيط واألشغال اليمنيان: المبادرة السعودية 
ليست بغريبة عن المملكة

العطاس لـ& : نفذنا 204 مشروعات في 7 قطاعات تنموية 
ومستمرون في دعم ما يحتاج إليه األشقاء
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محليات4

العنوان اقتباس من مقولة الفيلســوف 
ــد راســل»، الحائز على  ــزي «بيرتران اإلنجلي
ــام 1950  ــألدب ع ــل الفخرية ل ــزة نوب جائ
نظير إصداراته التي يدافع فيها عن المثل اإلنســانية 
ــدأ أن «القدرة على  ــه مب ــة الفكر، كما يُنســب ل وحري
ملء وقت الفراغ بذكاء هو أعلى مســتوى من الثقافة 

الشخصية».
ــاف لكل تلك المبادئ التي تدعو  قد يبدو ذلك ُمن
ــي َكبٍَد دائم،  ــت وفرضية العيش ف ــى أهمية الوق إل
ولكن في رأيي الشــخصي أن ما ذهب إليه «بيرتراند 
راســل» يُمثِّل بُعداً فلســفياً في غاية األهمية، ذلك 
يكمن في تناوله لدائرة الفراغ الُممنهج الذي يدخل 
ــذي تظهر عادة  فيها اإلنســان بمحــض إرادته، وال

تحت مسمى «الوقت الخاص».
ــن يخرجون  ــك الذي ــا كان يســتفزني أولئ لطالم
علينا في أول يوم من أيام اإلجازة الصيفية وينادون 
باستثمار الوقت في قراءة الكتب أو مراجعة مقررات 
ــية القادمة أو االنخراط في أنشــطة  الســنة الدراس
ثقافية رتيبة ومملة وبائسة، مثلهم كمثل من يتعمد 
ــأن ما تبقى من  ــك بمثالية زائفة ب ــوم أن يوحي ل الي
ــبوع يجب أن يكون وقت  النهار أو عطلة نهاية األس
«َكبٍَد» هو اآلخر، وهم ال يعلمون أن ذلك الوقت الذي 
ــاً، بل ربما يأتي  تســتمتع بإضاعته ليس وقتاً ضائع
على هرم أولويات االحتياجات اإلنســانية كونه جزءاً 
من عالقة روحية بين اإلنســان ونفسه، بما يُمكّنها 
ــا هو مفقود من سلســلة معنوياته  ــتعادة م من اس

التي توارت في خضم أوقات «الكَبٍَد» تلك.
ــوداً أو وصايةً   ــد قي ــرض عليك أح ــل أن يف ال تقب
ــتحقاقاً مشــروعاً في االســتجمام بوقتك  تُفقدك اس
ــن نتائجه،  ــه كيفما تشــاء ما دمت مســؤوالً ع وإدارت
ــي تأثيرها أوقاتاً  ــث بها قد تفوق ف ــة لحظات تعب ثم
طويلة من دورات الهندســة البشرية التي ربما تزعم 
ــا تُؤهلك على أن تكون ذا مزاج إيجابي ومعنويات  أنه

مرتفعة، المعادلة باتت مختلفة تماماً.
ــول لكم أن الســيد بيرتراند راســل  نســيت أن أق
يقول: «إدراك عدم أهمية الوقت هو بوابة الحكمة»، 
ــا، أهدروها  ــئتم، اعبثوا به ــروا أوقاتكم كيفما ش بعث
في كل ما يعود عليكم بســالم داخلي، وبروح مفعمة 
بالحياة، ستكتشفون الحقاً أن كل ما تقومون به من 

جهد هو من أجل الظفر بهذه «األوقات الخاصة».

الوقت الذي تستمتع بإضاعته 
ليس وقتًا ضائعًا

م. بدر بن ناصر الحمدان

انطالق مؤتمر «التعليم والتدريب اإللكتروني المكان الثالث
لتنمية القدرات البشرية»..  اليوم

محمد الغشام - «الجزيرة»

ــر  وزي ــي  معال ــة  برعاي  
التعليم رئيس مجلس إدارة 
ــم  للتعلي ــي  الوطن ــز  المرك
اإللكتروني الدكتور حمد بن 
ــد آل الشــيخ، ينطلق  محم
ــي «التعليم  الدول ــر  المؤتم
والتدريب اإللكتروني لتنمية 
ــدرات البشــرية» اليوم  الق
من  بتنظيم  ــاض،  الري ــي  ف
ــم  للتعلي ــي  الوطن ــز  المرك
اإللكتروني، وذلك بمشاركة 
ــراء  الخب ــن  م ــة  مجموع
ــن والعالميين. من  المحليي
الدكتور  ــي  معال ــد  أك جانبه 
حمد آل الشيخ أن المؤتمر 
ــي «التعليم والتدريب  الدول
ــي لتنمية القدرات  اإللكترون
ــاً دولياً  البشــرية» يعد حدث
ــاع التعليم  في قط ــاً  ونوعي
ــب اإللكتروني كونه  والتدري
ســانحة  فرصــة  يشــكل 
ــارف واألفكار  ــادل المع لتب
أفضــل  ــى  عل ــوف  والوق
والممارســات،  ــارب  التج
ــر  المؤتم أن  ــاً  مضيف
ــورات  للتط ــًة  مواكب ــي  يأت
ــن  ع ــة  الناتج المتســارعة 
ــددة في  ــات المتج االحتياج
ــداً أنه  ــل، مؤك ســوق العم
يعد رافداً من روافد تحقيق 
المســتهدفات الوطنية في 
البشــرية،  ــدرات  الق تنمية 
ــم  الدع بفضــل  ــك  وذل
ــذي يحظى به  ــدود ال الالمح
ــب  ــم والتدري ــاع التعلي قط
من  المملكة  في  اإللكتروني 
القيادة الرشــيدة -حفظها 
ــذي بدوره يســهم  هللا- وال
ــدرات  الق ــن  تمكي ــي  ف
المنافســة  ــن  م ــة  الوطني
محلياً وعالمياً. وأكد المركز 
اإللكتروني  للتعليم  الوطني 
تمثيالً  يشــهد  ــر  المؤتم أن 
مســتوى  ــى  عل ــزاً  ممي
ــات  والمنظم ــات  الجه
ــة والدولية والخبراء  المحلي
في  والمختصين  العالميين 
ــب  ــم والتدري ــال التعلي مج
ــة  وتنمي ــي  اإللكترون
ــث  ــدرات البشــرية، حي الق
بالجلســة  المؤتمر  ــح  يُفتت
بمشــاركة  ــة  االفتتاحي
ــر التعليم رئيس  معالي وزي
ــز  المرك إدارة  ــس  مجل
اإللكتروني  للتعليم  الوطني 
ــد آل الشــيخ،  ــور حم الدكت
ــس  مجل ــس  رئي ــي  ومعال
ــم التعليم  ــة تقوي إدارة هيئ

ــد  خال ــور  الدكت ــب  والتدري
السبتي، ومعالي نائب وزير 
والتنمية  البشــرية  الموارد 
ــة للعمل الدكتور  االجتماعي
ــي  ــن، ومعال ــدهللا أبوثني عب
محافظ المؤسســة العامة 
والمهني  ــي  التقن ــب  للتدري
ــد،  الفهي ــد  أحم ــور  الدكت
ــر الجلســة االفتتاحية  ويدي
السعودية  الجامعة  رئيس 
األســتاذة  ــة  اإللكتروني
ــدي،   ــك الصف ــورة ليل الدكت
وورش  جلسات  وستشهد 
عمل المؤتمر مشاركة عدد 
من المتحدثين من الرؤساء 
ــن،  التنفيذيي ــن  والمديري
كالرئيس التنفيذي لبرنامج 
البشــرية  ــدرات  الق ــة  تنمي
ــس المديفر،  ــدس أن المهن
ــر العام لقطاع  ونائب المدي
ــد اإلدارة  ــب في معه التدري
ــي،  الحرب ــدر  ب ــور  الدكت
التحاد  ــذي  التنفي والرئيس 
التعليم العالمي روب آبيل، 
ــي  القوم ــد  المعه ــر  ومدي
ــارك  م ــي  الرقم ــم  للتعلي
ــراون، والرئيس التنفيذي  ب
«كورســيرا»  لمنصــة 
ــدا،  ماجيونكال ــف  جي
ــس التنفيذي لمنصة  والرئي
ــدي  أن «فيوتشــرليرن» 
والمؤســس  ــوك،  هانك
ــذي  التنفي ــس  والرئي
أنانت  لمنصــة «إيدكــس» 
أن  ــى  إل وأشــار  ــاروال.  أغ
ــدف  يه ــي  الدول ــر  المؤتم
ــرات  ــى اســتعراض الخب إل
والتجارب العالمية المتعلقة 
باالبتكار في توظيف التعليم 
ــي  اإللكترون ــب  والتدري
البشــرية  القدرات  ــة  لتنمي
العالم،  دول  ــف  مختل ــن  م
التحديات  ــم  أه ومناقشــة 
ــة القدرات  ــة بتنمي المتعلق
التعليم  ــرص  وف البشــرية 
والتدريب اإللكتروني وسبل 
المركز  وأوضــح  ــا،  تجاوزه
ــى  ــر يشــتمل عل أن المؤتم
أربعة محاور رئيســية وهي 

بصفته  اإللكتروني  ــم  التعلي
ــي تمكين  ــالً رئيســياً ف عام
ــدرات  الق ــة  تنمي ــز  وتحفي
البشرية، وتعزيز المهارات، 
ــة،  التعليمي والمنصــات 
ــرة،  المصغ والشــهادات 
تقدم في 6 جلسات حوارية 
يشارك فيها 20 متحدثاً من 
أصحاب المعالي والسعادة 
ــراء  الخب ــن  م ــة  ومجموع
ــف  مختل ــن  م ــن  العالميي
 7 ــا  ترافقه ــم،  العال دول 
ــة  افتراضي ــل  عم ورش 
تقام على هامــش المؤتمر 
ــة أيام المؤتمر،  الدولي طيل
ــى  ــا يســلط الضــوء عل كم
االبتكار في توظيف التعليم 
ــي  ــي ف ــب اإللكترون والتدري
البشــرية،  ــدرات  الق تنمية 
سبل  مناقشــة  إلى  إضافًة 
ــارات  ــر المه ــز وتطوي تعزي
ــل لمهارات  ــادة التأهي وإع
ــدى  م ــم  والتعل ــدة  جدي
ــرض  ــالل ع ــن خ ــاة م الحي
اليونســكو  منظمة  ــة  تجرب
ــة العمل  UNESCO ومنظم
ــاد  واالتح  ،ILO ــة  الدولي
ودول  ــد،  والهن ــي،  األوروب
ــرى، كما يســلط الضوء  أخ
إســتراتيجيات  ــرز  أب ــى  عل
المنصات التعليمية وعرض 
و  edX منصــات  ــة  تجرب

  FutureLearnو  Coursera
ــز المهارات وتلبية  في تعزي
متطلبات المستقبل، عالوة 
ــى مناقشــة المســارات  عل
والشــهادات  ــة  المرن
المصغرة ودورها في تعزيز 
في  واإلســهام  ــارات،  المه
ــات  مخرج ــن  بي ــة  المواءم
ســوق  ومتطلبات  ــم  التعلي
ــالل التعليم  ــل، من خ العم
الذي  اإللكتروني  ــب  والتدري
تنمية  ــات  ممكن ــم  أه ــد  يع
القدرات البشــرية لمواكبة 
المتســارعة  ــات  االحتياج

ومتطلبات المستقبل.
ــر  المؤتم أن  ــر  يُذك  
ــي «التعليم والتدريب  الدول
ــي لتنمية القدرات  اإللكترون
ــاً  حدث ــد  يُع البشــرية» 
ــع صنّاع القرار،  يجم عالمياً 
العالميين،  الخبراء  وأفضل 
ــال  مج ــي  ف والممارســين 
التعليم والتدريب اإللكتروني 
العالم،  دول  ــف  مختل ــن  م
وذلك انســجاماً مع التوجه 
الوطني في تمكين القدرات 
المنافســة  ــن  م ــة  الوطني

محلياً وعالمياً.

وزير التعليم

الجفالي للسيارات راعياً رئيساً للمهرجان 
السعودي للتصميم

ــي وإخوانه  ــم الجفال واصلت شــركة إبراهي
للســيارات وكالء ســيارات مرســيدس - بنز في 
ــم ورعاية أبرز  ــة حضورها المميز في دع المملك
ــداث التي تشــهدها المملكة،  ــات واألح الفعالي
مســاهمًة منها في مســاندة الحراك االجتماعي 
والثقافي واالقتصادي والرياضي الذي تشــهده 
بالدنا اســتجابًة للروح اإليجابية التي بثتها رؤية 

2030 في مختلف مجاالت الحياة.
ومن هذا المنطلق حضرت الشركة كشريك 
ــم  ــان الســعودي للتصمي ــٍس للمهرج وراٍع رئي
ــارة والتصميم في  ــذي تنظمه هيئة فنون العم ال
ــاض، والذي يضم  ــة الري ــة الدرعية بمدين منطق
سلسلة من الفعاليات الهادفة والقيّمة، المثيرة 
ــي التصاميم وهواتها والمختصين  الهتمام محب
والعاملين في هذا المجال، ويســتمر المهرجان 
ــى يوم 29 يناير الجاري، ولم تقتصر مشــاركة  إل
الشــركة على رعاية المهرجان بل حضرت أيضاً 
ــا المميز والذي شــهد أحداثاً مميزة  ــر جناحه عب
  EQS - مثل العرض األول لســيارة مرســيدس
ــا يتواكب مع الفكر  الكهربائية صديقة البيئة بم
الذي تتبناه المملكة خصوصاً في المدن الجديدة 
التي يتم إنشــاؤها باالعتماد على المركبات ذات 

االنبعاث الضئيل إلى الصفر من الكربون، والتي 
ــا في الســوق الســعودي خالل  ســيتم إطالقه

العام الجاري.
ــس قســم  ــدث رئي ــذه المناســبة تح وبه
التســويق والتطوير بشــركة إبراهيم الجفالي 
وإخوانه للســيارات األستاذ باســم ولي قائالً: 
«رعاية الشركة للمهرجان السعودي للتصميم 
ــن التصميم  ــم الشــركة لف ــداداً لدع ــي امت تأت
ــن الفعاليات في  ــا للعديد م ــالل رعايته من خ
ــام إلى جانب  ــي هذا الع ــوام الماضية، وف األع
ــس للمهرجان فقد  تواجدنا كشــريك وراع رئي
ــى تنفيذ جناح مميز للشــركة داخل  حرصنا عل
ــة المهرجان ضــم العديد من ســيارات  منطق
ــث حرصنا على  ــز المميزة، حي مرســيدس - بن
أن يكون العرض األول لســيارة مرســيدس - 
EQS باإلضافة لسيارات أخرى جديدة أطلقتها 

مرسيدس - بنز مؤخراً».
ورّحب «ولي» بكافة زوار المهرجان في جناح 
ــي وإخوانه للســيارات،  ــم الجفال شــركة إبراهي
مؤكداً بأن كافة أعضاء فريق الشــركة المتواجد 
في المهرجان ســوف يكونون ســعداء باإلجابة 
على كافة االستفسارات واستقبال االقتراحات.

مستشفى ثادق ينجح في استئصال ورم 
كيســي لمريضة مصابة بـ«كورونا»

محمد الحميضي - ثادق 

ــي  طب ــق  فري ــح  نج
بمستشــفى  متخصــص 
ــراء عملية  ــادق العام بإج ث
جراحية نوعية وذلك عندما 
قام باستئصال ورم كيسي 
ديرمويدي بالمبيض األيمن 

لمواطنة أربعينية.
ــث اســتقبل قســم  حي
بالمستشــفى  ــوارئ  الط
ــي  تعان ــة  أربعيني ســيدة 
ــن،  بالبط ــادة  ح آالم  ــن  م
ــة بفيروس كورونا  ومصاب
 ،(19 ــد  (كوفي المســتجد 
ــام الفريق  ــور ق ــى الف وعل
السريري  بالكشف  الطبي 
الدقيق على المريضة وفق 
حيث  االحترازية،  اإلجراءات 
كيســي  ورم  ــود  وج ــن  تبيّ
ــض  المبي ــي  ف ــدي  ديرموي
ــل  لتدخ ــاج  يحت ــن،  األيم

جراحي عاجل.
ــام الفريق  ــك ق ــر ذل إث
ــج  نتائ بدراســة  ــي  الطب
ووضــع  الفحوصــات 

المريضة الصحي، وأدخلت 
المريضة وتم إجراء الجراحة 
الســتئصال الورم الكيسي 
بحجم (14 سم طول و 10 
سم عرض) وتكلّلت جهود 
ــج بالنجاح  ــق المعال الفري
وحالة  ــات،  وبدون مضاعف
المريضة مســتقرة - ولله 
الحمد  - وتستكمل عالجها 
الخاص  التنويم  ــاح  جن في 

بمرضى كوفيد19 .
ــه مدير  ــه وجَّ ــن جهت م
مستشــفى محافظة ثادق 
أول/  ــي  األخصائ ــام  الع

ناصــر بن ســعد العصيمي 
ــق  للفري ــره  وتقدي شــكره 
رأســهم  ــى  وعل ــي  الطب
عمله  وفريق  الطبي  المدير 
ــن الدكتورة نهى  المكون م
والدكتورة هالة (أخصائيتي 
النســاء) وطاقم العمليات 
ــن  وفنيي ــن  أخصائيي ــن  م
وممرضين وجميع العاملين 
ــا  ــك لم بالمستشــفى وذل
إلنقاذ  ــود  جه ــن  م ــوه  بذل
ســائالً  المريضــة،  ــاة  حي
الشــفاء  وجلَّ  ــزَّ  ع المولى 

العاجل لجميع المرضى.

مدير مستشفى ثادق

الورم المستأصل

«مرور الطائف» ُينّفذ خطته مع عودة 
الطالب للمدارس

هالل الثبيتي ـ الطائف

نّفذت اإلدارة العامة لمرور الطائف الخطة 
ــودة الطلبة مع  ــة امس تزامنًا مع ع المروري
اكتمال العودة الحضورية للطالب والطالبات 
الجامعيين ومراحل التعليم العام، والمرحلة 
ــن  ــا يضم ــال، بم ــاض األطف ــة وري االبتدائي
تنظيم حركة الســير ورفع مستوى السالمة 
ــن ســالكي  ــم م ــات، وغيره ــدي المركب لقائ

ــة األنباء الســعودية  ــرق. ورصدت وكال الط
«واس» االنتشار الميداني لعدد من الضباط 
واألفراد لإلشراف على سير الحركة المرورية 
في الطرق الرئيسية لمحافظة الطائف التي 
ــة لحركة المركبات،  قد تشــهد كثافة مروري
ــى طرق  ــة عل ــات المروري ــزت الدوري وتمرك
ــة، ومعهد  ــف، والكلية التقني ــة الطائ جامع
المراقبين، والمدارس ومراكز التسوق، منذ 

ساعات الصباح الباكر.

مستشفى الزلفي ينجح في إجراء 
عملية تثبيت كسور معقدة

خالد العطاالله - الزلفي

تمكن الفريق الطبي في مستشــفى الزلفي من إنقاذ شاب 
بعد تعرضــه لحادث مروري, حيث ســارع الفريق الطبي بإجراء 
عملية جراحية لتثبيت كسور بالفخذ بدون مضاعفات، أسهمت 

-بحمد هللا - في استقرار حالته الصحية. 
ــن متخصصين في  ــي المكّون م واســتطاع الفريق الطب
ــد الرحمن  ــر بقيادة د. شــامل عب ــام والتخدي ــة العظ جراح
ــام  تثبيت الكســر المتفتت لعظام  استشــاري جراحة العظ
ــدون فتح جرح كبير يفقد المصــاب الكثير من الدم,  الفخذ ب

وتم رد الكسر رداً مغلقاً وتثبيته بواسطة مسمار نخاعي. 
ــاح، وحالته  ــة تكلَّلت بالنج ــق الطبي أن العملي ــن الفري وبيَّ

الصحية مستقرة - بحمد هللا. 

غرفة نجران تطلق خدمات الحجز 
واستخراج تأشيرات

حمد آل شرية - نجران

ــة بنجران اليوم  ــة التجارية الصناعي ــت الغرف أطلق
ــيرات عدد من الدول عبر  خدمات حجز واستخراج تأش
مكتب الشــركة العالمية إلصدار التأشيرات الدولية، أو 
ــر الغرفة، وذلك  ــة الذاتية بمق ــالل جهاز الخدم من خ
بدءًا من يوم الخميس 27 يناير الجاري. وأكدت الغرفة 
ــيرات الدولية لدول  إطالق خدمات حجز وإصدار التأش
ــا، واليونان، والتشــيك، انطالقًا من  بريطانيا، وفرنس
ســعيها لتســهيل المعامالت االقتصادية ودعم عجلة 
ــاق جديدة  ــة، وفتح آف ــو االقتصــادي في المنطق النم
ــيدات األعمال  ــال وس ــم رج ــة لدع ــات المقدم للخدم
ــم، مؤكدةً  ــن في المنطقة والتيســير عليه والمواطني
ــي تُكرس  ــادرات الحيوية الت ــم المب ــى دع ــا عل حرصه

رسالة الغرفة وبرامجها المتنوعة.

عودة 136 ألف طالب في «االبتدائية ورياض األطفال» بتعليم عسير
فيصل األحمري - أبها

ــد  ــاح أمــس األح ــم صب  انتظ
ــف طالب وطالبة  أكثر من 136 أل
يدرسون في 813  مدرسة ابتدائية 
والبنات  ــن  للبني ــال  أطف ورياض 
وســط  عســير  ــة  منطق ــم  بتعلي
الخدمات  ــن  م متكاملة  ــة  منظوم
ــزات في المدارس. وكان  والتجهي
ــي المنطقة  ــام التعليم ف ــر ع مدي
ــري، قد وقف  ــور أحمد الُعم الدكت

على عودة الدراسة الحضورية في 
ابتدائيتي الحفاير وحمد الشغرود، 
ــًدا أن اإلدارة العامة بمختلف  مؤك
ســخرت  ــا  ومكاتبه أقســامها 
ــة  طلب ــودة  لع ــة  كاف ــات  اإلمكان
ــاض  وري ــة  االبتدائي ــن  المرحلتي
ــالل توفير بيئات  ــال، من خ األطف
والطالبات،  للطالب  مناسبة  تعلم 
ــم زيارات  ــم تنظي ــى أنه ت ــا إل ً الفت
ــادات التعليمية على  ــة للقي ميداني
مســتوى اإلدارة ومديري ومديرات 

المكاتب وأكثر من 400 مشــرف 
ومشــرفة لدعم العودة والوقوف 
على سير العمل، إضافة إلى تسيير 
حافالت النقل المدرســي، وتقديم 
ــم التقني الالزم، وتنفيذ خطة  الدع
تحفيزية،  رسائل  تتضمن  إعالمية 
ــور في هذا  ــراز دور أولياء األم وإب

الخصوص.
بالشــراكة  اإلدارة  ــت  وكان
ــب  ــرات المكات ــري ومدي ــع مدي م
ــالل  خ ــت  أتم ــد  ق ــدارس  والم

ــذ  تنفي ــن  الماضيي ــبوعين  األس
ــة لمباني  ــال التهيئة والصيان أعم
ــاض  وري ــة  االبتدائي ــن  المرحلتي
ــب األمن  ــز جوان ــال، وتعزي األطف
ــدارس  الم ــد  وتزوي والســالمة 
ــة، وتنفيذ برنامج  ــواد الوقائي بالم
ــودة الطــالب  ــة ع إرشــادي لتهيئ
ــة  ترحيبي ــج  وبرام ــات  والطالب
ــتكمال  اس ــة  ومتابع ــم  بعودته
لمنسوبي  المستحقة  التحصينات 

ومنسوبات التعليم.

730 متطوًعا يدعمون أعمال «صحة 
الطائف» في 13 خدمة

هالل الثبيتي - الطائف

 يقوم 730 متطوًعا ومتطوعة بمساندة 
القطاعات الصحية بصحة الطائف في أداء 
ــام الميدانية في ســبيل خدمة  بعض المه
المستفيدين في مختلف المواقع, في إطار 
الحرص واالســتفادة من الكوادر البشرية 
المتطوعة لدعم األعمال والبرامج المتنوعة 
في 13 خدمة مثل مراكز (اللقاحات-تطمن-
الموســع-المختبرات- تأكد-الفحــص 
ــة االجتماعية  ــة -الخدم ــة -التغذي الصيدل
-األســواق-اإلنفلونزا الموســمية -اعرف 
ــر إدارة  ــض).. وأشــار مدي أرقامك-التمري
ــف/ عبدالرحيم بن  ــة الطائ ــوع بصح التط
أحمد المالكي، أن إدارته قامت بفتح العديد 
من فرص التطوع أمام الشــباب والفتيات 
ــي المرافق  ــاق باألعمال المتنوعة ف لاللتح
ــع التجمعات بهدف  ــي مواق ــة, أو ف الصحي
ــا إلى جنب مع  ــم أفضل الخدمات جنبً تقدي

العاملين, الفتًا أن اإلدارة تقوم بالتنســيق 
ــة والجهات  ــق الصحي ــف المراف مع مختل
الحاجة الســتقطاب  ــاع لتلبية  القط داخل 
المتطوعين في ســبيل الدعم والمســاندة, 
بعد أن أثبت المتطوعون دورهم الكبير في 
تقديم الخدمات الصحية.وقال «المالكي»: 
ــف نجحت في اســتقطاب  ــة الطائ إن صح
ــة عبر  ــوع ومتطوع ــن 9000 متط ــر م أكث
المنصة اإللكترونية, شارك منهم ما يقارب 
ــة ومختلفة,  ــرص متنوع ــن 7000 في ف م
ــاح  ــراء وإنج ــي إث ــر ف ــم دور كبي وكان له

األعمال المختلفة.
ــى أن التطوع يشــهد  تجدر اإلشــارة إل
ــن والمواطنات  ــرًا من المواطني كبي إقباالً 
في ســبيل المســاهمة في تقديم خدمات 
متنوعة ومختلفة للمستفيدين في القطاع 
ــار أن هذا القطاع يســهم  ــي, باعتب الصح
ــي مجاالت  ــم خدمات إنســانية ف في تقدي

متنوعة.
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بروفايل

ــام في «معالي « الشــرف  أق
 » ــي  «عالل ــي  ف ــتقام  واس
ــاه  عين ــألت  امت ــر..  الفخ
بالسكينة  نفســه  وتعبأت  بالحسنى 
ــة  الطمأنين أحاسيســه  وتشــربت 
وانتشــت أنفاسه «الروحانية « وهو 
ــم  ــرآن الكري ــب «خطــوط « الق يكت

وينال «حظوظ « البيان العظيم..
ــه « االنفراد في  اكتســبت «أنامل
ــداد لتحظــى  ــى « الم تشــكيل «أغل
بثمن « التتويج « الرباني وتنال ثمار 

«األريج» البياني.
امتثل نظره خالل «عقود « لمهمة 
ــى وأذعن فكره عبر  « االعتزاز « األول
ــاز « المثلى في  ــنين لهمة «اإلنج س
«كتابة « المصحف الشــريف فكان 
ــر  ــاء و»كبي ــن بالثن ــر « المكرمي «خي
ــي متون  ــاء ف ــن بالدع « المحظوظي
«خدمة « اإلسالم وفي شؤون «نفع 

« المسلمين..
ــات «الذكر» ووســط  ــن بين آي م
ــروف  ــام ح ــراءات «الســور « وأم ق
«األجزاء « وحول تشكيل المفردات 
ــي «اإلعجاز « ونهايات «العبر  ومعان
ــي بـ»حرفية  « رســم «لوحة « الوح
ــن  ــي بي ــة « الوع « الســعي و»مثالي
ثنايا «عبادة « ووســط عطايا «ريادة 
ــد ظل فيه  ــكاف « فري ــي «اعت « وف
ــة  بالمهم ــوع  المرف  » ــل  «الفاع
والضمير «المتصل « باألثر و»االسم 
ــون  ليك ــر  بالتقدي الموصــول   »
ــوب على «أغلى  «المســتثنى « المكت
ــارف  ــن « مع ــب األرض و»أثم « كت

الكون.
ــاط المصحف الشــريف  إنه خط
الشــيخ عثمان طه عميد الخطاطين 

في العالم اإلسالمي.
ــه «بياض  ــه وقور يشــع من بوج
ــار « الزهد  ــع فيه «وق ــى وينب « التق
ــامية « معتقة باألصالة  ومالمح «ش
ــرز  وتب ــد  المول «أصــول»  تعكــس 
وتقاســيم  النشــأة   » «فصــول 
اإلنصات  ــي  ف بالمحاســن  محفوفة 
واالستماع وعينين واسعتين تلمعان 
ــث  حي ــان  وتدمع  » ــر  «التأثي ــن  حي
«التأثر « وشــخصية تعتمر «الزي « 
الوطني المشــفوع بفخرية «المهنة 
ــة  «الحرف بشــرفية  والمســجوع   »
ــارات  عب ــه  تتخلل ــادئ  ه وصــوت   »
ــن « وتتوســطه «اعتبارات «  «التدي
اليقين « وبكف « طاهرة « و»أنامل 
ــرة تخضبت بالعز قضى عثمان  « باه
طه من عمره عقوداً وهو يكتب آيات 
ــم بالخطوط االحترافية  القرآن الكري
ــل حياته في  المدروســة ويقضي ج
 » الشــريف  «المصحــف  تشــكيل 
ــان العظيم  وإخراج «نســخ « الفرق
ــة «  ــة «زاهي ــة « وطل ــة «باهي بحل
ــة «مكتوبة  ــة « فاخرة « وأناق وكتاب
« تليق بالبيان اإللهي الفريد مرســالً 
ــم أجمع «أنموذجاً « من «العال  للعال
ــي و»مثاالً « من «االحتفاء «  « المهن

الحرفي.
ــث في قلب  ــف حلب الماك في ري
ــام 1352  ــة « ولد ع الشــام «العدي
 » ــي  «الوح ــع  بجام ــاً  تيمن وســمي 
ــان رضي هللا  ــان بن عف ــيدنا عثم س
ــرة متدينة تقية  ــأ وسط أس عنه ونش
ــاه على «اتجاهات  نقية وتفتحت عين
ــي  ــام « ف ــاد « المه ــزام وأبع « االلت
ــل  ــد كان يعم ــل زاه حضــرة أب نبي
ــيخاً لكتاب بلدته  ــاً وخطيباً وش أمام
ــيدات «  ــن خيرة «س ــة م وأم عطوف
ــأ محاطاً برعاية «األسرة  جيلها فنش

« مناطاً بعناية «العائلة «..
ــان طفالً يراقب والده   ركض عثم
ــن خطاطي «عشــيرته «  م ــاً  وجمع
ــم يتدارســون  خطــوط «الرقعة  وه
« و»الثلث « و»الكوفي « و»النســخ 
نفســه  فتشــربت   » ــي  و»الديوان  »
ــت  ــراً وتعتق ــاءات « الخــط باك «إض
ــه بإمضــاءات «الحــظ « مبكراً  روح
فدرس على يد أبيه «أولى « خطوات 
ــن تفاصيل  ــراف « ونســج م « االحت
ــوط «البدايات  ــه «الجاذبة « خي بيئت
ــه «خرائط « االتجاه  « التي شــكلت ل
ــردد  يت وظــل  ــو «المســتقبل «  نح
ــل « الخطاطين متأبطاً  على «محاف
ــه «الملونة  ــة وأقالم ــة المنوع أوراق
ــدأ بها تشــكيل «لوحات «  ــي ب « الت
ــداد  ــات بمداد « الدوافع « وس األمني

«المنافع «. 

ــى تعليمه  ــاً عل ــده حريص كان وال
وحرفيته في آن واحد مما شكل لدى 
«عثمان « «امتناناً « دائماً و»عرفاناً « 
مستديماً كان يوظفه في «شهادات 
« تفوق يهديها لوالديه في ختام كل 
عام دراسي لتزين جدران «المنزل « 

المكتظ باأللفة والمشهور بالتآلف.
ــه التعليم العام  ــان ط درس عثم
ــب الشــهيرة بزف  ــدارس حل ــي م ف
ــى مرابع «العلم « وكان  الناجحين إل
ــته محباً للكتابة شغوفاً  طوال دراس
بالخط مالزماً للنبالء مقترناً بالفضالء 
ــوادر «  ــي ذهنيته «الب مما شــكل ف
ــة «االقتدار « المقترن  المثلى لصناع
ــرون  ــار « المق ــة و»االعتب بالمواظب

باالنضباط..
دمشــق  ــة  بجامع ــه  ط ــق  التح
ــى درجة  ــة وحصــل منها عل العريق
«الليسانس « في التربية اإلسالمية 
عام 1383 ثم نال الدبلوم العام في 

التربية عام 1384.
ــد  ــى ي ــان عل ــذ الشــيخ عثم تتلم
خطاط الشام محمد الديراني وتعلم 
منه الخط الفارســي والثلث واجتمع 
مع خطاط العراق هاشــم البغدادي 
ــم  ــة ث ــارات مختلف ــه مه ودرس مع
ــى إجازة حســن الخط من  حصل عل
شيخ الخطاطين في العالم اإلسالمي 
ــد األمدي عام 1392 وعين عضواً  خال
في هيئة التحكيم الدولية لمســابقة 
ــد درس الرســم  ــي وق الخــط العرب
ــان  ــامي بره ــد س ــى ي ــة عل والزخرف

ونعيم إسماعيل.
ــه أول مصحف  ــان ط ــب عثم كت
عام 1390 لوزارة األوقاف السورية 
ــع الملك  ــن خطاطاً في مجم ثم تعي
فهد لطباعة المصحف الشريف عام 

 .1408
وخالل فترة زاخرة بالعطاء فاخرة 
ــه المصحف  ــب عثمان ط ــاألداء كت ب
ــرة وطبع  ــن 15 م ــر م الشــريف أكث
ــر من 200 مليون نســخة  منها أكث
ــم وقد  ــاء العال ــي كل أنح ــت ف وزع
ــلوبه «الفريد « وبصمته  اشتهر بأس
ــي كتابة المصاحف  « االحترافية « ف
ــن التركيبات الخطية  حيث تخلّص م
ــط الصحيح  ــت تُعيق الضب ــي كان الت
ــتبعد أشكال بعض األحرف من  واس
خط النسخ تفادياً اللتباسها بحروٍف 
ــد على  ــا واعتم ــرى مشــابهة له أخ
أسلوب تبســيط الكلمة واإلتقان في 
ــع الكلمات في الســطر الواحد  توزي
ــدأ دون تزاحم  ــا ب ــي كم ــث ينته بحي
ــي النهاية وذلك من أجل  الكلمات ف
ــر الصفحة متناســقة تماماً  أن تظه

وتنتهي بنهاية إحدى اآليات.
ــى من  ــادى األول ــي شــهر جم وف
ــاري 1443 صدر أمر كريم  العام الج
بمنحه الجنســية الســعودية تقديراً 
ــيرته  وس بالمآثر  الحافلة  لمســيرته 

الرافلة باإلثراء..
ــاء  ــوف ورج ــي خ ــن معان ــا بي م
ــان واطمئنان وترهيب وترغيب  وإذع
ــال وانتهال  ــي وابته ــر ونواه وأوام
ــات وأخر متشــابهات  ــات محكم وآي
ــن ثالث  ــه أكثر م ــان ط يقضــي عثم
ــنوات وهو يخط نســخة «القرآن  س
الكريم « الواحدة مولياً قبلة «خبرته 
ــة  بوصل ــا  موجه ــان  اإلتق شــطر   »
ــب  ليكت ــادة..  اإلج ــو  نح ــه «  «حرفت
ــق «أثمن «  ــث ويوث ــدس « حدي «أق
ــاب «الســمو» الديني  ــدث في رح ح

وحضور االرتقاء الدنيوي.
عثمان طه عميد الخطاطين وسيد 
الحرفيين وشيخ المهنيين المستحق 

للوفاء والحقيق باالحتفاء.

عبده األسمري

abdualasmari@hotmail.com
@Abdualasmari

عثمان طه

واس - الرياض 
الســمو  صاحــب  ــة  رعاي تحــت 
الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد 
ــاض تنظم  ــر منطقة الري العزيز أمي
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
النســائية  ــة  اللجن ــع  م بالشــراكة 
ــة المجتمعية، ولجنة شــؤون  للتنمي
الرياض،  ــة  منطق بمجلس  األســرة 
ــي  ف ــع»  والمجتم ــى «األســرة  ملتق
ــة اليوم ، ويســتمر حتى يوم  الجامع
ــر. ويهدف الملتقى  األربعاء  26 يناي
ــع  المجتم مســؤولية  ــان  بي ــى  إل
بمؤسســاته كافة نحو دعم األسرة؛ 
ــي، وتحســين  ــر إيجاب ــداث تغيي إلح
جودة حياتها، ومساندتها في تنشئة 

ــا، من خالل تســليط  ــة أبنائه ورعاي
ــى أهمية دور األســرة في  الضــوء عل
ــن واســتقرار ونهضــة المجتمع،  أم
من  الُمنّفذة  ــادرات  والمب ــج  والبرام
قبل مؤسســات المجتمع الحكومية 
ــي أحدثت  ــة الت والخاصــة أو المدني
تحوال فعاال في حياة األســرة، إضافًة 
إلى إبراز جهود مؤسسات المجتمع 
ــة لدعم األســرة،  ــة المبذول المختلف
ــك المؤسســات لتفعل  ــز تل وتحفي
أدوارها الداعمة لألســرة؛ لإلســهام 
في دعم مستهدفات مجلس شؤون 
ــع  ــل توقي ــن الحف األســرة. ويتضّم
ــة األميرة  ــة تعاون بين جامع اتفاقي
وبين لجنة شــؤون األسرة بمجلس 

ــز  تعزي ــدف  به ــاض،  الري ــة  منطق
ــي مجال  ــن الطرفين ف ــاون بي التع
المسؤولية المجتمعية. كما يصاحب 
ــى معرض تفاعلي بمشــاركة  الملتق
ــاع الحكومي  ــات القط ــدد من جه ع
ومؤسسات المجتمع التنموي. يذكر 
ــن دور جامعة  ــى يأتي ضم أن الملتق
ــت عبدالرحمن، في  ــورة بن ــرة ن األمي
ــا بالتعاون المشــترك  ــز دوره تعزي
والمؤسســات  ــات  القطاع ــع  م
لتحقيق  والخاصة؛  ــة  العام الوطنية 
وأن  ــة،  المجتمعي المســؤولية 
ــا  ــا وإمكانياته ــع خبراته تضــع جمي
ــة  ــي خدم ــة ف وأنشــطتها التطوعي

مؤسسات الدولة والمجتمع.

واس - الرياض  

إنفاًذا ألمر خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود - حفظه هللا-

ــلّم صاحب الســمو األمير فيصل بن فرحان  ، س
ــي األمين العام  ــر الخارجية، معال بن عبدهللا وزي
ــور  ــاون اإلســالمي الدكت ــة التع الســابق لمنظم
ــك  ــن، وشــاح المل ــد العثيمي ــن أحم يوســف ب
ــز من الطبقة الثانية نظير ما قام به من  عبدالعزي
جهود في تعزيز العمل اإلســالمي المشــترك في 
ــن المجاالت. جاء ذلك خالل اســتقبال  العديد م
ــن العام الســابق لمنظمة  ســموه لمعالي األمي
وزارة  ــر  بمق ــه  مكتب ــي  ف اإلســالمي،  ــاون  التع
ــة بالرياض أمس. وثمن ســموه جهود  الخارجي
ــا األمة اإلســالمية على  ــي خدمة قضاي ــه ف معالي
ــرًا عن تمنياته له بالمزيد من  األصعدة كافة، معب

التوفيق والسداد.

 تحت رعاية أميرمنطقة الرياض  

انطالق ملتقى «األسرة والمجتمع» في جامعة األميرة نورة  

  إنفاذاً ألمر خادم الحرمين  

وزير الخارجية يسلم الدكتور يوسف العثيمين 
وشاح الملك عبدالعزيز  

عوض مانع القحطاني - الرياض 

المســلحة  ــوات  الق تواصــل 
ــة  األمريكي ــوات  والق الســعودية 
جهات  عدة  وبمشــاركة  الصديقة، 
«درع  ــن  تمري ــات  تدريب ــة  حكومي
الوقاية3-» الذي بدأ منذ عدة أيام 
ــة التمارين المشــتركة  ضمن خط
ــدف  ــن به ــن الصديقي ــن البلدي بي
ــب والتخطيط إلدارة األزمات  التدري

ــر  التدمي أســلحة  ــن  ع ــة  الناتج
ــدث  المتح وأوضــح  الشــامل. 
ــد بدر بن  الرســمي للتمرين العقي
ــة األولى  ســعد الذيبان أن المرحل
ــاح بمتابعة  ــن التمرين تمت بنج م
ــام على التمرين  من المشــرف الع
ــن خالد بن ســعيد أبو  ــواء الرك الل
قيس، مبينًا أنه تم عقد عدة ندوات 
ــة حول الحماية  ومحاضرات نظري
الشــامل،  ــر  التدمي أســلحة  ــن  م

ــى  عل واألركان  ــادة  الق ــب  وتدري
ــن  ــوع م ــذا الن ــط إلدارة ه التخطي
ــز العمليات،  ــات، وإدارة مراك األزم
ــل.  عم ورش  ــد  عق ــى  إل ــة  إضاف
ــة من  ــة الثاني وأضــاف أن المرحل
التمرين انطلقت أمس بتنفيذ عدد 
العملية،  ــات  والفرضي المهام  من 
ــر  ــذار والتطهي ــات اإلن ــل عملي مث
ــوم  لهج ــرض  والتع واالســتطالع 
ــل بعامل  صاروخي بالســتي محم

كيميائي، وتلوث المناطق المحيطة 
ووقوع إصابات مما يتطلب التدخل 
السريع للتعامل مع الحدث. وقدم 
ــع  لجمي شــكره  ــان  الذيب ــد  العقي
ــن  م ــن  التمري ــي  ف المشــاركين 
ــة الصديقة ومن  ــوات األمريكي الق
ــوات المســلحة، ووزارة  ــرع الق أف
ــي والهالل  ــة والدفاع المدن الصح
األحمر السعودي على ما بذلوه من 

جهود في سبيل إنجاح التمرين.

واس - الرياض 

ــة  ــش الدولي ــة فيت ــت وكال رفع
تصنيف الشركة السعودية للكهرباء 
االئتماني من درجة A- إلى A مع نظرة 
ــو نفــس  مســتقبلية مســتقرة، وه
الســيادي  االئتماني  التصنيف  درجة 
ــف  التصني أن  ــدت  وأك ــة.  للمملك
الجديد جاء نتيجة لتحســن السجل 
االئتماني المســتقل للشــركة، على 
ــات المالية  ــل اإلصالح ــة تفعي خلفي
ــاء  الكهرب ــاع  قط ــي  ف ــة  والتنظيمي
السعودي الذي تقوده وزارة الطاقة 
ــة  الحكومي ــات  الجه ومشــاركة 
ــر من عام  ــذ نوفمب ــة، من ذات العالق
ــى  إل ــة  الوكال وأشــارت  2020م. 
ــي المســتقل  ــف االئتمان أن التصني
ــم إيراداتها  للشــركة، يعكــس حج
الكبير ووضعها الســوقي القوي في 

قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة 
ــي  ــًة ف ــة، مبين ــة بالمملك الكهربائي
تقييمها أن تحســن ســجل مخاطر 
األعمال للشركة يأتي نتيجة لتنظيم 
ــوذج  نم ــة  منهجي ــق  وف ــا  إيراداته
ــدءًا من  ــدة األصــول المنظمة ب قاع
عام 2021م، الذي مكّن الشركة من 

ــاءة الســتعادة التكاليف  العمل بكف
ــة التي  ــى تقديم الخدم ــة عل المترتب
والصيانة  التشغيل  تكاليف  تتضمن 
المشــتراه  ــة  والطاق ــود  والوق
ــد  ــق عائ ــا، وتحقي ــالك وغيره واإله
ــدة األصــول المنظمة في  ــى قاع عل
أنشــطتها الرئيســية المنظمة التي 
تشــمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة 
الكهربائية، وهو ما يحمي الشــركة 
من أي مخاطر تعود إلى تغير الطلب. 
ــات  اإلصالح ــق  تطبي أن  وأوضحــت 
سيحسن ربحية الشــركة بعد إلغاء 
ســداد الرســم الحكومي واســتمرار 
ــن خالل  ــم الحكومة للشــركة م دع
حساب الموازنة الذي يتم من خالله 
تغطية أي فارق بين اإليراد المطلوب 
التشــغيلية  ــرادات  واإلي ــد  المعتم

المتحققة للشركة.
 من جانبه رفع الرئيس التنفيذي 

المكلف للشركة السعودية للكهرباء 
ــون نيابة عن  ــد القن ــدس خال المهن
الشــركة وجميع منســوبيها الشكر 
ــة -أيدها هللا-، على  للقيادة الحكيم
ــاع الكهرباء  ــاه قط ــم الذي يلق الدع
والشركة في المملكة، مثمنًا متابعة 
ــة. وقال:  ــر الطاق ودعم ســمو وزي
ــق برنامج  «نســعد بمعاصرة وتطبي
للقطاع  الشــامل  التاريخي  اإلصالح 
والشــركة الذي ينعكس إيجابًا على 
وهو  للشــركة،  االئتماني  ــف  التصني
دليل على أن اإلصالحات تعزز الوضع 
المالي للشــركة وتحســن ســجلها 
ــى  ــا عل ــم قدرته ــن ث ــي، وم االئتمان
المســتقبلية،  مشــروعاتها  تمويل 
ــا من تنفيذ إســتراتيجيتها،  وتمكنه
الرامية إلى اإلسهام في جعل قطاع 
اســتدامة  ــر  وأكث ــوى  أق ــاء  الكهرب

وموثوقية وكفاءة».

 استمرار التمرين السعودي األمريكي المشترك «درع الوقاية 3»  

يماثل التصنيف السيادي للمملكة 

 «فيتش» ترفع تصنيف «الســعودية للكهرباء» 
  A االئتماني إلى

الجزيرة - المحليات 

انتقلت إلى رحمة هللا تعالى زوجة األســتاذ سلطان بن زيد 
ــة التقنية  ــي الثانوي وفرع الكلي ــر المعهد الصناع ــالن مدي الخث
ــا بعد صالة  ــم، وتمت الصــالة عليه ــة بني تمي ــة حوط بمحافظ
ــع الراجحي  العصر يوم الســبت الماضــي 1443/6/19ه  بجام

بالرياض وووري جثمانها في مقبرة النسيم.
ــن في حي  ــزاء بمنزل أ.ســلطان الخثالن الكائ ــل الع ويتقب
ــه رقم 0505231890 ،  ــا في مدينة الرياض وعلى جوال الملق
وأشقاء الفقيدة أحمد بن صالح الفراج  جوال 0504437220 
ــرة التي آلمها  ــراج  0558266646 ، والجزي ــح الف ــاد صال  ، إي
النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواســاة لألستاذ سلطان 
الخثالن وأشقاء الفقيدة وذويها كافة سائلين هللا العلي القدير 
أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون) 

وهيب الوهيبي - الرياض

ــة هللا  ــى رحم ــل إل انتق
محمد  الشــيخ  األحد  أمس 
عضو  ــي  الدريع حســن  بن 
ــة التدريس في جامعة  هيئ
ســعود  بن  ــد  محم ــام  اإلم
ــد  بع ســابقا  اإلســالمية 
ــن  ــرض ع ــع الم ــاة م معان

عمرناهز 85 عاما.
وللشيخ الدريعي مسيرة 
ــم والدعوة الى  حافلة بالعل
المحاضــرات  ــاء  وإلق هللا 
ــة  العلمي ــدروس  وال

والمشاركة في ندوات جامع 
ــدهللا  ــن عب ــي ب ــام ترك اإلم

ــاض،  الري ــة  العاصم ــي  ف
ــه إســهامهات  ــا كان ل كم
إذاعة  في  وتوعوية  إعالمية 
والتلفزيون  الكريم  القرآن 
الســعوديو«الجزيرة» التي 
ــأ تتقدم بخالص  آلمها النب
ــزاء وصادق المواســاة  الع
ســائلين  الفقيد  ــاة  وف في 
بواســع  ــده  يتغم أن  هللا 
فســيح  ويســكنه  ــه  رحمت
ــه وذويه  ــه ويلهم أهل جنات

الصبر والسلوان.
ــه  إلي ــا  وإن ــه  لل ــا  (إن  

راجعون) 

الشيخ الدريعي إلى رحمة هللاحرم سلطان الخثالن إلى رحمة هللا 

الشيخ الدريعي - رحمه هللا - 

أمير منطقة الرياض  

م. خالد القنون



االثنين 21 من جمادى اآلخرة 1443هـ 24 يناير (كانون الثاني) 2022م العدد 617915
eco@al-jazirah.com.sa

«أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» تحدد سعر الطرح عند 80 رياالًاالقتصاد
أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، عن إتمام عملية بناء سجل األوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد 

السعر النهائي بـ (80) رياًال للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 71.8 مرة من إجمالي األسهم المطروحة.  ومع اكتمال عملية بناء سجل األوامر 
بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب األفراد يوم االثنين الموافق 24 / 01 / 2022م، التي ستستمر لغاية الثالثاء الموافق 25 / 01 / 2022م، حيث تم 

تخصيص (630,000) ســهم عادي تمثل نســبة (%10) من إجمالي األســهم المطروحة لالكتتاب العام للمكتتبين من األفراد كحد أقصى.

ــة 2030 التي قادتها  ــد رؤية المملك تع
ــي العهد األمير محمد  الدولة تحت رعاية ول
ــي تمثل تحوالت  بن ســلمان في 2016 الت
ــذه الرؤية، حيث يعد  ــي كافة القطاعات لتحقيق ه ف
التعدين أكبر مؤشــر في دعم المساهمة في التنمية 

الصناعية، وتحول السعودية إلى دولة منتجة.
بلغ إجمالي االســتثمارات في قطاع التعدين نحو 
1.336 تريليون ريال، بعد إضافة 78.50 مليار ريال 
ــة 2021، وبلغ عدد الرخــص التعدينية  ــذ بداي في من
الســارية نحو 1.967 رخصة، صــدر منها في 2021 
ــة في  ــع العامل ــدد المصان 540 رخصــة، ووصــل ع
ــة 72.5  ــدأت اإلنتاج بقيم ــي ب ــو 731 الت ــاع نح القط
مليار ريال بهدف تحول السعودية إلى قوة صناعية 
رائدة ومنصة لوجســتية عالمية، وأن يكون التعدين 

الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
ــاء  بن تســتهدف   2030 ــة  المملك ــة  رؤي ــق  وف
القدرات العربية في كافة المجاالت وبشــكل خاص 
في التعدين، لتعزيز التعاون اإلقليمي بشأن التنمية 
ــادن التي يمكن  المســتدامة لصناعة التعدين والمع
ــوح  ــث طم ــة، حي ــركا رئيســيا للتنمي ــح مح أن تصب
الســعودية صياغة مســتقبل التعدين، المتمثل في 
تطوير سالســل قيمة تعدينية مستدامة ومسؤولة، 
ــن يمر في الوقت الحالي  خصوصا وأن قطاع التعدي

بعدة تحديات مع فرص كبرى.
 حيث تمتلك المنطقة بعضا من أكبر االحتياطيات 
ــات عالية لنمو  ــوارد األساســية، وتتمتع بإمكان والم
إنتاج المعادن، فقبل 2019 شــكل إجمالي واردات 
ــو 80 في المائة من  ــكا من المعادن النادرة نح أمري
الصين، ما يجعل أمريكا تتجه نحو التشدد مع الصين 
بســبب أن تلك الصناعات تهدد أمنها الوطني، حيث 
ــة من المعادن النادرة  ــن تنتج 90 في المائ إن الصي
ــي العالم بأكثر من 44 مليون طن راجع إلى رخص  ف

تكاليف استخراجها من الصين.
ــي الرقائق  ــاد ف ــن النقص الح ــم م ــى العال  عان
ــة وأشــباه الموصــالت التي ســتؤثر على  االلكتروني
مبيعات الســيارات الكهربائية في 2022 بنحو 6.4 
مليون سيارة، تعد الصين الرائدة بنحو 12 في المائة 
من إنتاج السيارات الكهربائية، رغم أن إنتاج العالم 
من الســيارات التقليدية انخفض في 2020 إلى 23 
في المائة بنحو 52 مليون سيارة خالل تسعة أشهر، 
ــن الســيارات التقليدية  ــاج العالم م ــا ارتفع إنت فيم
ــة في النصــف األول من 2021،  ــو 29 في المائ بنح
رغم تفاقم أزمة الرقائق اإللكترونية لتقفز إلى 40.3 

مليون سيارة.
ــدول  ال ــن  م ــر  أكث ــة  النامي ــدول  ال ــاج  إنت كان   
المتقدمة في إنتاج الســيارات التقليدية، وحتى اآلن 
ــط 8 في  ــل فق ــة تمث ــزال الســيارات الكهربائي ال ت
ــو 130 مليون  ــج بمفردها نح ــن تنت ــة، والصي المائ
ــن 2021، وال  ــة في النصــف األول م ســيارة تقليدي
ــن 40 مليون مركبة،  ــد إنتاج الواليات المتحدة ع يزي
وتستحوذ آسيا على أكثر من نصف إنتاج السيارات، 
والدول الناشئة تنمو بوتير أكبر من المتقدمة، وتود 
الســعودية أن يكون لها ســبق الريادة والمشاركة 

في مثل تلك الصناعات.
ــذه المعادن  ــي إنتاج ه  فمســاهمة المنطقة ف
ــم من االحتكار وزيادة سالســل  ــادرة يحرر العال الن
توريد المعادن إلى جميع أنحاء العالم خصوصا وأن 
اإلنتاج من المعادن سيتضاعف في العقود المقبلة 

وهو فرصة تاريخية للمنطقة.
ــن خالل التقنيات  ــي تحقق اقتصادا جديدا م والت
ــدول المنطقة وعلى  ــون ل ــدة منخفض الكرب الجدي
رأسها السعودية بما في ذلك السيارات الكهربائية 
ــي عام 2026،  ــي يفتح المصنع في الســعودية ف الت
ــة المتجددة،  ــات، ومصــادر الطاق ــن البطاري وتخزي
خصوصا وأن السيارات الكهربائية تقطع مسافات 
ــا لترســيخ وجودها في ســوق  ــي طريقه ــول ف أط
السيارات العالمي التي تجاوز معدل مبيعاتها معدل 
مبيعات الســيارات التقليدية في 2021 حيث تم بيع 
26 مليون ســيارة كهربائية في منتصف عام 2021 
من إجمالي 16 مليون ســيارة، لكنها ال تمثل شــيئا 
بالنسبة إلجمالي عدد الســيارات التقليدية التي يبلغ 
عددها عام 2018 نحو 1.6 مليار سيارة، وستزيد عن 
ــام 2035 بإنتاج ســنوي يزيد على  2 مليار ســيارة ع

127 مليون سيارة تقليدية.
ــن للوزراء العرب  ففي االجتماع التشــاوري الثام
ــي تنظمه  ــة الت ــورة المعدني ــن بشــؤون الث المعنيي
ــع  ــة بالشــراكة م ــورة المعدني ــة والث وزارة الصناع
ــس والتعدين،  ــة والتقيي ــة العربية للنصاع المنظم
ــد بالتزامن  وبحضور تســع منظمات دولية الذي عق
ــي 12 يناير  ــي الذي عقد ف ــر التعدين الدول ــع مؤتم م
2022 في الرياض بهدف التوصل إلى قاعدة بيانات 
ــة والبوابة  ــدول العربي ــي ال ــواد الخام ف ــاج الم إنت
ــة من أجل  ــدول العربي ــة لل ــة والمعدني الجيولوجي
إطالق االســتراتيجية الشــاملة للتعددين والصناعة 
ــة تتضمن 42 مبادرة تهدف لرفع إســهام  التحويلي
ــج المحلي الســعودي والعربي من  القطاع في النات
أجل توســعة القاعدة االقتصادية اســتنادا إلى توفر 
ـــ1.3 تريليون  ــدر حجمها ب ــروات الطبيعية المق الث
ــد عليها، مما  ــب العالمي المتزاي ــي ظل الطل دوالر ف
يتطلب إطالق مبادرة االستكشــاف المســرع إلجراء 
ــة إلى البدء  ــم مواقع المعادن إضاف المســوح وتقيي
في تنفيذ مبادرة مشــروع المسح الجيولوجي العام 
ــع في منطقة الدرع  ــة 600 ألف كيلو متر مرب لتغطي

العربي.

Dr_mahboob1@hotmail.com

التعدين يعزز مؤشرات رؤية 
المملكة في التحول إلى دولة صناعية

د. عبد الحفيظ 
عبد الرحيم محبوب

أمير منطقة جازان يفتتح مهرجان البن الخوالني السعودي التاسع
«الجزيرة» - االقتصاد  

الملكي  الســمو  صاحب  ــح  افتت
األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز 
أمير منطقة جازان، بحضور صاحب 
ــر محمد بن  ــي األمي الســمو الملك
ــن محمد بن عبدالعزيز  عبدالعزيز ب
ــات  فعالي ــة،  المنطق ــر  أمي ــب  نائ
مهرجان البن الخوالني الســعودي 
التاسع، الذي تنّظمه محافظة الداير 
ــر المهرجان  ــي مالك، وذلك بمق بن

في المحافظة. وتجّول ســموه في 
يتزامن  ــذي  ال ــان،  المهرج ــة  أروق
ــوة الســعودية الذي  ــع عام القه م
ــة، مســتمًعا  ــه وزارة الثقاف أطلقت
لشــرح من محافظ الداير بني مالك 
ــى المهرجان  ــام عل المشــرف الع
نايف بن ناصر بن لبدة عن المعرض 
الخاص بمزارعي البن الذي يشارك 
ــا، يعرضون أجود  ــه 150 مزارًع في
ــذي تنتجه محافظات  أنواع البن ال
القطاع الجبلي بمنطقة جازان، إلى 

ــة  ــات الحكومي ــب أركان الجه جان
والشركات العالمية المشاركة. 

ــر منطقة  ــا اطلع ســمو أمي كم
ــة  التراثي ــارض  المع ــى  عل ــازان  ج
ــا مجموعة من  ــد خالله ــي جسَّ الت
التقليدية  ــة  الزراع ــرق  ط األطفال 
ــة الداير بني  ــي محافظ ــة ف القديم
إلى  الجبلية،  ــات  والمحافظ ــك  مال
ــارض الحرفيين والمزارع  جانب مع

الريفية والمسارات السياحية. 
ــا تجوَّل ســموه في معرض  كم

المصاحــب  التشــكيلي  ــن  الف
على  مطلًعا  ــان،  المهرج لفعاليات 

معروضاته الفنية. 
ــر  وزي ــي  معال ــاح  االفتت حضــر 
ــاه والزراعة المهندس  البيئة والمي
عبدالمحســن  ــن  ب ــن  عبدالرحم
ــس جامعة  ــي رئي ــي، ومعال الفضل
ــور مرعي بن حســين  ــازان الدكت ج
المنطقة  ــارة  إم ووكيل  القحطاني 
ــد الصقر  ــور عبدهللا بن محم الدكت

وضيوف المهرجان.

نائب وزير الصناعة يفتتح منتدى البوليمر الدولي ومعرض 
مصّنعي اللدائن 2022

«الجزيرة»-االقتصاد

ــة  الصناع ــر  وزي ــب  نائ ــح  افتت
ــدس  المهن ــة  المعدني ــروة  والث
أسامة بن عبدالعزيز الزامل منتدى 
ــي ومعرض مصنّعي  البوليمر الدول
ــن 2022 الذي بدأ أعماله في  اللدائ
ــي للمؤتمرات  ــز الرياض الدول مرك
ــن  م ــدد  ع بحضــور  ــارض،  والمع
ــن، ونخبة من  ــراء والمختصي الخب
ــذا  ــي ه الشــركات المتخصصــة ف

المجال. 
ــر  وزي ــب  نائ ــي  معال وأوضــح 
ــي  ــة ف ــروة المعدني ــة والث الصناع
ــل أهمية  ــدى يمث ــه أن المنت كلمت
ــة المملكة  ــز مكان ــي تعزي كبيرة ف

ــي  ــد المحل ــى الصعي ــة عل الصناعي
لتشــجيع  ويؤســس  ــي،  والعالم
ــدى  ل ــي  الصناع ــر  الفك ــر  وتطوي
صناعة  في  المتخصصة  القطاعات 
مواد اللدائن والمطاط والصناعات 
ــا  كم ــا،  به ــة  المرتبط ــة  التحويلي
ــزز من تنافســية المنتجات  أنه يع

الوطنية. 
ــد  ــدى يُع ــى أن المنت وأشــار إل
ــة حراك جديد  فرصة مهمة إلضاف
ــي المملكة من  ــاع الصناعة ف لقط
ــل لصناعة  ــف األمث ــالل التوظي خ
مواد اللدائن وصناعاتها التحويلية 
الصــدارة  ــل  تحت أصبحــت  ــي  الت
ــة،  الحالي ــات  للصناع بالنســبة 
ــدة في  ــرًا الســتخداماتها العدي نظ

ــرى مثل  ــدة األخ ــات الواع الصناع
ــات  ــة والســيارات والصناع األغذي
ــة،  ــة والمســتلزمات الطبي البحري
األخرى  االســتخدامات  إلى  إضافة 

في الحياة اليومية. 
ــي مواد  ونوه بأن االســتثمار ف
ــع اإلنتاجية  اللدائن يســهم في رف
ــة  عملي ــن  م ــوة  المرج ــة  والكثاف
ــادة  إع لســهولة  ــرًا  نظ ــع  التصني
ــوث  تل ــن  م ــدّ  يَح ــا  مم ــا  تدويره
ــل  ــا تقل ــى أنه ــة إل ــة، إضاف البيئ
ــا أن عدد  ً ــاج، مبين ــة اإلنت ــن كلف م
المصانع العاملة في هذا النشــاط 
ــن 1321  ــغ أكثر م ــي المملكة بل ف
ــدر بأكثر  ــا، باســتثمارات تق مصنًع
ــا  ــا أنه ــال، كم ــار ري ــن 35 ملي م
حجم  من إجمالي  تشــكل 2.62% 
االســتثمارات في القطاع الصناعي 

بالمملكة. 
ــة  المملك أن  ــل  الزام ــد  وأك

ــي تنمية  ــات كبيرة ف لديها طموح
ــن  م ــاً  ــي، انطالق ــاع الصناع القط
ــة المملكة 2030  ــه في رؤي أهميت
ــي تنويع  ــدور المهم ف ــن حيث ال م
القاعدة االقتصادية وخلق الفرص 
ــاء  ألبن ــة  والوظيفي االســتثمارية 
ــل  ــا تعم ــو م ــن، وه ــات الوط وبن
ــع  ــة بجمي ــة الصناع ــه منظوم علي
مســاعدة  ــالل  خ ــن  م ــا  قطاعاته
ــاز  ــن إلنج المســتثمرين الصناعيي
مســتهدفاتهم  وتحقيق  أعمالهم 
ــرص الواعدة  ــى الف والحصــول عل
للنمو والتطور، ليس فقط في تلبية 
ــل العمل على  ــي ب ــاج المحل االحتي
ــون المملكة  زيادة الصــادرات لتك

منصة لوجستية عالمية.

تنظيم الملتقى السنوي لاللتزام 
ومكافحة غسل األموال

«الجزيرة»-االقتصاد 

ــة الدائمة لمكافحة غســل  تنظــم اللجن
ــدن  لن ــة  مجموع ــع  م ــاون  بالتع ــوال،  األم
ــة، الملتقى الســنوي الثالث  لألوراق المالي
ــة غســل األموال،  ــزام ومكافح عشــر لاللت
الذي سيُعَقد األحد 30 يناير 2022م برعاية 
ــظ البنك المركزي الســعودي  معالي محاف
ــن عبدهللا  ــد ب ــور فه ــة الدكت ــس اللجن رئي

المبارك. 
ــى مجموعة  ــذا الملتق وســيتحدث في ه
ــال  مج ــي  ف ــن  المتخصصي ــراء  الخب ــن  م
االلتزام ومكافحة غســل األموال؛ لتسليط 
ــن الموضوعات المهمة  الضــوء على عدد م
التي تشــهدها الســاحة اإلقليمية والدولية 
ــا: الفرص  ــن أبرزه ــرة، م ــة األخي ــي اآلون ف
األصــول  ــاع  بقط ــة  المرتبط ــر  والمخاط
االفتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب 
الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد 
ــاع  ــي قط ــي ف ــال المال ــي، واالحتي الحقيق

شركات التقنية المالية. 
ــدى  ل ــة  أهمي ــى  الملتق ــذا  ه ــل  ويمث
ــة  ــات المعني ــة والجه المؤسســات المالي

ــوال وتمويل اإلرهاب  بمكافحة غســل األم
ــة، التي تحرص على المشــاركة  في المملك
في فعاليات الملتقى؛ بهدف االستفادة مما 
سيطرحه الخبراء والمختصون من معلومات 
ــي تعريف  ــدة وتجارب قيمة، تســهم ف مفي
وإطالع المشــاركين على أهم المستجدات 
ــم المالية  ــي مكافحة الجرائ ــورات ف والتط
بشكل عام، وجرائم مكافحة غسل األموال 

بشكل خاص. 
وستشــهد الفعالية مشــاركة عدد كبير 
ــزام،  االلت إدارات  ومســؤولي  ــي  ممثل ــن  م
ــي  ف ــوال  األم غســل  ــة  مكافح وإدارات 
ــة  ــة العامل ــات والمؤسســات المالي الجه
ــي الجهات  ــة إلى ممثل ــي المملكة، إضاف ف
ــة الدائمة لمكافحة  ــة وأعضاء اللجن المعني
ــة بالبنك  ــوال، واإلدارات المعني غســل األم

المركزي السعودي. 
ــى تعزيز مســتوى  ــى إل ــدف الملتق ويه
ــزام في مجال مكافحة غســل  الوعي وااللت
ــات  الجه ــي  ف ــن  العاملي ــدى  ل ــوال  األم
والمؤسسات المالية، من خالل التعرف على 
ــارب الدولية في  أفضل الممارســات والتج
الموضوعات التي سيتطرق إليها الملتقى.  

مركز التحكيم التجاري الخليجي ُيطلق 
برنامج تأهيل المحكمين 2022م
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ــاري لدول  ــز التحكيم التج ــق مرك يُطل
ــج العربية،  ــدول الخلي ــس التعاون ل مجل
ــه االحترافي،  نســخته الجديدة من برنامج
ــن للعام 2022م  ــل وإعداد المحكمي تأهي
ــينعقد البرنامج  عبر االتصــال المرئي، وس
ــن 7 فبراير  ــالل الفترة م بشــكٍل مكثَّف خ

حتى 30 مارس 2022م. 
ــز التحكيم  ــن العام لمرك وأوضح األمي
ــاون طارق  ــس التع ــاري لدول مجل التج
يوسف الشميمري، أن البرنامج يسهم في 
ــوادر وإعدادها وزيادة معرفتها  تأهيل الك
ــن  ــة ع ــة وتدريبي ــة علمي ــا جرع وإعطائه
مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه 
ــي التحكيمي،  ــر القانون ــور في الفك والتط
ويمكن لخريجي البرنامج ممارسة دورهم 
كمحكمين بل واعتمادهم في قوائم المركز 
ويتم تعميم أســمائهم بعد تسجيلهم في 
ــز إلى وزارات  ــة المحكمين في المرك قائم
ــة، كل بحســب  ــرف التجاري ــدل والغ الع

ــتعانة بهم في أي نزاع  دولته إلمكانية االس
تجاري. 

ــد الشــميمري أن المركز مســتمر  وأك
ــاع  ــد القط ــي تزوي ــدوره ف ــام ب ــي القي ف
ــن للفصل في  ــاري بمحكمين مؤهلي التج
ــيلة  ــة التحكيم كوس ــات تحت مظل النزاع
ــيرًا إلى أن  مســاندة للقضاء الوطني، مش
ــدة أُضيف فيه  البرنامج في نســخته الجدي
ــاور تعزيزية جديدة عبر مرحلة إضافية  مح
ــوان «المهارات  ــج بعن ــة البرنام ــي بداي ف
القانونية لتأسيس المحكم»، لتصبح عدد 

مراحل البرنامج سبع مراحل رئيسة. 
وبين الشــميمري أن المحكم المؤهل 
ــة إلى جانب  ــر العملية التحكيمي هو جوه
ــم،  ــة التحكي ــة لمنظوم ــن الداعم القواني
موضًحا بأن المركز مســتمر في رفع جودة 
ــة مع طرح برامج  ــه التدريبية القائم برامج
ــال التحكيم شــملت  ــي مج ــة ف تخصصي
ــي الجانب البحري والهندســي  التحكيم ف
ــال  ــاري والمج ــي والعق ــك المصرف وكذل

النفطي.

شركة (مقاصة) تعزز تعاونها اإلقليم
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ــز مقاصة  ــت شــركة مرك أعلن
(مقاصــة)،  ــة  المالي األوراق 
ــة تداول  إحدى شــركات مجموع
ــدة  الوحي ــة  والجه الســعودية، 
ــات  خدم ــذ  بتنفي ــا  له المصــرح 
ــن  ع ــة؛  المملك ــي  ف المقاصــة 
ــات مع عدد  ســعيها لعقد اتفاقي
ــة التحتية  مؤسســات البني ــن  م
المالية (البورصات ومراكز اإليداع 

والمقاصة) في المنطقة.
ــل بن  ــال وائ ــه، ق ــن جانب م
التنفيذي  المدير  الهزاني،  عبدهللا 
لشركة مقاصة: «تؤدي (مقاصة) 
دوًرا أساسيا في السوق المالية 
السعودية منذ تأسيسها، ويمثل 
تعاوننا المستقبلي مع مؤسسات 
ــة التحتية خطوة نحو تطوير  البني
ــي المنطقة  ــة ف األســواق المالي
ــادل المعلومات  مما يعزز من تب
ــن  م ــا  تمكنن ــي  الت ــارات  والمه

النمو». 

ــع  «نتطل ــالً:  قائ وأضــاف 
ــي  ف االســواق  ــع  م ــل  للعم
ــرص  ف واستكشــاف  ــة  المنطق
ــز االبتكار وتطوير  التعاون وتعزي
أســواقنا  جاذبية  لزيادة  األعمال 

وكفاءتها». 
دوراً  مقاصــة  ــؤدي  وت ــذا  ه
ــة  المالي الســوق  ــي  ف أساســياً 
ــد  الح ــالل  خ ــن  م الســعودية 
ــد  ــا بع ــات م ــر عملي ــن مخاط م
ــى مركزية  ــة إل ــداول باإلضاف الت
ــر  وتطوي ــر  المخاط إدارة 
ــات المقاصــة وفًقا ألفضل  خدم

الممارسات الدولية.
ــوة إحدى  ــذه الخط ــل ه وتمث
الرئيســية  مقاصــة  ــادرات  مب
المتمثلة في سعيها االستراتيجي 
ــي  ــاون اإلقليم ــع ســبل التع لرف
ــر  ــة عب ــر األســواق المالي لتطوي
ــر  أكث مقاصــة  ــات  خدم ــز  تحفي
مع  تماشــياً  ــة  وفاعلي ــة  موثوقي
ممارســات أكثر األسواق المالية 

تقدماً حول العالم.

ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام ألسعار 
العقارات خالل الربع الرابع عام 2021م
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ــة العامة لإلحصاء  أصدرت الهيئ
الرسمي،  موقعها  عبر   ،(GASTAT)
نشرة تقرير الرقم القياسي ألسعار 
ــة للربع الرابع  العقارات في المملك

عام 2021م. 
وأفادت نتائج النشرة ارتفاعا في 
الرقم القياســي ألســعار العقارات 
ــي الربع  ــي المائة ف بنســبة 0.9 ف
ــام 2021م، ويعود هذا  الرابع من ع
ــة  ــرات الحاصل ــى التغي ــاع إل االرتف
ــات الرئيســة المكونة  ــي القطاع ف
ــاع أســعار  ــر بارتف ــر, إذ تأث للمؤش
العقارات «السكنية» بنسبة 1.7 في 
المائة، كما أسهم انخفاض أسعار 
ــة»  «التجاري ــارات  العق ــن  م كل 
بنسبة 0.7 في المائة, و»الزراعية» 
ــة في التقليل  بنســبة 0.2 في المائ

من نسبة ارتفاع المؤشر العام. 
ــاع  ــج، كان ارتف وبحســب النتائ
أســعار األراضي السكنية هو المؤثر 
ــي ارتفاع أســعار العقارات  األكبر ف
في الربع الرابع عام 2021م مقارنًة 

ــام 2020م؛  ــن ع ــع نفســه م بالرب
حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً 
بنسبة 1.7 في المائة, متأثراً بارتفاع 
الســكنية  األراضــي  ــع  قط أســعار 

بنسبة 2.0 في المائة.
ــراً لثقل القطاع الســكني,   ونظ
كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر 

العام. 
ــى أن الرقم القياســي  يشــار إل
ــى  إل ــدف  يه ــارات  العق ألســعار 
ــة عقارية  إيجاد مؤشــرات إحصائي
دقيقة تقيس الســوق العقاري في 
والمعايير  األســس  ــق  وف المملكة 
ــا عالميًا،  ــارف عليه ــة المتع العلمي
ــرة البيانات  كما يهدف إلى ســد ثغ
المتعلقة في مجال العقارات، ويعد 
ــات المعنيَّة  ــًة لدعم الجه أداةً مهم
باتخاذ القرارات االقتصادية المعنية 
بهذا المجال, واإلسهام في تنميته 
ــداف رؤية  ــا يحقق أه ــوره بم وتط

المملكة 2030. 
ــات الرقم القياســي  ــد بيان وتفي
ــن  المعنيي ــارات  العق ألســعار 
اإلحصائية  ــالت  بالتحلي والمهتمين 

واالقتصادية الخاصة بتحرك أسعار 
العقارات، كما تسهم في وضع وبناء 
ــؤات والتصورات  مجموعة من التنب
على  العقاري  للقطاع  المســتقبلية 

مدى فترات زمنية مختلفة. 
يذكر أن الرقم القياســي ألسعار 
ــن أداة إحصائية  ــارات عبارة ع العق
ــس التغير النســبي في أســعار  تقي
العقارات، وهي تستند إلى مجموعة 
ــة  العقاري ــالت  للمعام ــات  بيان
المتوافرة في وزارة العدل بصفتها 
ــد ومصدر  ــع الرســمي الوحي المرج
ــارات في  ــن قطاع العق ــات ع البيان
ــذه البيانات هي نتيجة  المملكة، وه
ــق  والتوثي التســجيل  ــات  لعملي
ــوزارة،  ــي تتم في ال ــة الت اإللكتروني
ــرات المختلفة في  وتشــمل المتغي
ــالت العقارية, مثل: القيمة،  المعام
ــوع، وبناءً  ــع، والقطاع، والن والموق
عليه تحسب الهيئة العامة لإلحصاء 
ــر على أســاس ربع ســنوي  المؤش
حسب القطاع، ونوع العقار لجميع 
األساس  ــنة  وس اإلدارية،  المناطق 

للمؤشر هي (2014م).

أمير منطقة جازان

المهندس أسامة الزامل
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الكتب الوثائقية المحلية
ــة  التاريخي ــق  للوثائ
ــا جزءاً  ــة؛ لحفظه أهمي
التاريخ، ومن  من  مهماً 
العقود  ــق  وثائ أنواعها 
ــاف  واألوق ــا  والوصاي
والمراسالت الشخصية، 
ــذه  ه ــع  جم ــة  ومرحل
الوثائق في الكتب مرحلة 
ــة، تحتاج إلى جهد  مهم
ودعم،  ــاون  وتع ووقت 
والوثائق التاريخية تفيد 

الباحث ومحب العلم والمعرفة، لما فيها 
ــا بينهم،  ــالت الناس فيم ــن بيان تعام م
ــان الحالة االجتماعية حســب الزمن  وبي

المؤرخة فيه... وفي ذلك فوائد منها: 
ــوارد ذكرها  ــة األســماء ال أوالً: معرف
ــق، وفائدتها في الســير  ــك الوثائ في تل

والتراجم.
ثانياً: بيان بعض الحوادث الواقعة أو 

اإلشارة إليها.
ــة عقود  ــاليب صياغ ــان أس ــاً: بي ثالث
المبايعات. رابعاً: بيان أســلوب التوثيق 
ــون ووفائها، وتوثيق إيصال األمانة  للدي

إلى أصحابها.
شــهادات  ــى  عل ــالع  االط ــاً:  خامس
الشهود، في تأكيد الحقوق، وبيان حدود 

المواضع المكانية وتوثيق مسمياتها.
ــا،  الوصاي ــى  عل ــالع  االط ــاً:  سادس

واألوقاف، ومصادرها، ومصارفها. 
سابعاً: االطالع على الفتاوى واألحكام 

الشرعية. 
ــة،  المتداول ــاظ  األلف ــة  معرف ــاً:  ثامن
ــة مع أهمية بيان  ــا الكلمات العامي ومنه

معانيها.
ــاليب المخاطبة بين  تاسعاً: بيان أس

الناس. 
من  شيء  بيان  ــراً:  عاش
الحالة االقتصادية، ومعرفة 
العملة النقدية في زمنهم. 
ــادي عشــر: معرفة  الح
ــه أجدادنا من  ــا كان علي م
ــي مأكلهم  ــة ذات اليد ف قل
وملبســهم  ومشــربهم 
وفرشــهم،  ومســاكنهم 
ــر بما نحن  ــي ذلك تذكي وف
ــن  األم ــة  نعم ــن  م ــه  في
ــاع الكلمة في هذه الدولة  والرخاء واجتم
الســعودية حرســها هللا، فاألرزاق تأتي 
إلينا رغداً من كل مكاٍن، مما يوجب علينا 
ــوى هللا عز  ــا، وذلك بتق شــكر هللا عليه
وجل وفعل ما أمر، واجتناب ما نهى عنه، 
ــن المنكر،  ــروف والنهي ع ــر بالمع واألم
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن 
نكثر من حمده وشكره، ونعرف قدر النعم 
ــه إذا أحســن الناس  ــق المعرفة، فإن ح
ــوار النعم زادهم هللا منها، جعلني هللا  ج

وإياكم من الشاكرين.
ــون منهالً  ــد تك ــة ق ــب الوثائقي والكت
ــوث األكاديمية،  للدراســات والبح خصباً 
ــن الكتب التي صــدرت العام الماضي  وم
ــزء األول،  ــدير) الج ــاب (من وثائق س كت
ــداءه من المشــرف على  ــد تلقيت إه وق
ــدهللا بن  ــتاذ عب ــق، ســعادة األس الوثائ
ــز أبابطين -حفظه  ــن عبدالعزي محمد ب
هللا- فشكراً له على هذا اإلهداء، وأبارك 
ــة التوثيق هذا اإلصدار المبارك،  له وللجن
وأسأل هللا لهم التوفيق واإلعانة إلخراج 

بقية األجزاء.

عمر بن عبدالله بن مشاري المشاري

ثلوثية المصمك وبناء ماضي المستقبل
ــراك  الح ــى  عل ــع  المطل
الثقافي التراثي عبر وســائل 
ــة يدرك  التواصــل االجتماعي
ــراكاً دؤوباً يقوم  أن هناك ح
ــراث  بالت ــون  المهتم ــه  ب
االجتماعي  والحراك  الوطني 
ويتســابقون  ــه  ل ــق  المراف
ــة  المجتمعي ــم  بأطروحاته
ــة بمحتواها من أجل  الجميل
إخراج صور الماضي الجميل 
ــع له  ــور المتاب ــام الجمه أم
أحوال  لمعرفة  والمتشــوق 
ــل  الجمي ــن  الزم ــار  وأخب
رســموا  ــن  الذي ــه  ورجاالت
أديم  على  الحســن  نقشهم 
ــي ذلك الزمن  ــذا الوطن ف ه
حتى بقي أثره من الشــواهد 
الحاضرة يراه الجيل الحاضر 
ويســتلهم منه معاني القيم 
عادات  من  القيمة  والمبادئ 
ــا  وعندم ــة..  خالق ــد  وتقالي
أو  ــل  الجمي ــن  الزم ــول  نق
ــذا يعود  ــن فه ــل الطيبي جي
ــي الغالب إلى جيل ما قبل  ف
ــي عّم خيرها على  الطفرة الت

البالد والعباد.
ــر األفكار التي  ومن بواكي
ــور ذلك  ــى ظه أســهمت عل
ــه ثلوثية  ــراك ما تقوم ب الح
ــي فكرة وإدارة  المصمك وه
ــي  الحوط ــد  محم األســتاذ 
منطقة  وســط  ــع  تق ــي  والت
ــي الديرة على  الرياض في ح
بعد أمتار من قصر المصمك، 
في  أســبوعياً  ــي  يلتق ــث  حي
ــة  بمجموع ــاء  الثالث ــوم  ي
ــن  المثقفي ــوف  الضي ــن  م
ــن  والباحثي ــن  والمهتمي

الضيافة  ــة  رائح على  الكرام 
ــاً  ــي الســعودية إكرام العرب
ــن وذلك  ــوف وللزائري للضي
ــة  ولفظ العشــاوين..  ــن  بي
ــة  لفظ ــي  ه (العشــاوين) 
نجدية كانت دارجة في زمنها 
ــا بين المغرب  ويقصد بها م
جلســتهم  ــي  وف والعشــاء 
اســتحضار  ــاك  هن ــون  يك
ــث  واســتذكار للماضــي، حي
ذاكرتهم  الحضور  يســترجع 
ــاء  األحي ــي  ف ــم  وذكرياته
القديمة من الرياض ســوى 
ــة  القديم ــاض  الري كان 
ــاء ما  ــل الســور واألحي داخ
ــدم الســور والحراك  ــد ه بع
االجتماعي  والعائلي  األسري 
مجتمع  يتعايشــه  كان  الذي 
ــاض في ذلك الوقت في  الري
ــم ومع كل  ــم وترحاله حله
ــوه الزائرين  ــاء تتجدد وج لق
ــى  حت ــات  الذكري ــدد  وتتج
ــك ثلوثية حديث  أصبحــت تل
الزائرين  ومقصد  المجالس 
ــوة  فالدع ــة،  المنطق ــك  لتل
ــة للجميع وهي دعوة  مفتوح

ــا  ــى توجيهه ــة دأب عل عام
ــي  الحوط ــد  محم األســتاذ 
وبقية أعضاء ثلوثية المصمك 
ــم كل من األســتاذ فهد  وه
بن هديان واألستاذ فهد بن 
عبدالرحمن  واألستاذ  خليف 
كل  ــل  قب ــك  وذل ــي،  الحوط
ــن  للمثقفي ــة  موجه ــاء  لق

والمهتمين والزائرين.
ــه  دعوت ــت  حظي ــد  وق
ــت من  ــول وحضــور الف بقب
ــع  المجتم نســيج  ــع  جمي
ــرة ليســت ببعيدة  ــل فت وقب
ثلوثية  ــس  مجل في  شــارك 
ســياحي  ــق  فري ــك  المصم
للمنطقة  ــراً  زائ كان  ــي  أجنب
وأعجب بما رأى من حســن 
السعودية  والضيافة  اللقاء 
ــت  ــك حقق ــودة وبذل المعه
ثلوثية المصمك أحد أهداف 
ــب  جان ــو  وه  2030 ــة  رؤي
ــل  ــذب الســياحي بتعام الج
منظميها الراقي مع الضيوف 

والزائرين األجانب. 
ــة  ثلوثي ــاء  لق ــدد  ويتج
ــن  الزائري ــع  م ــك  المصم

أيضاً  منها  وكان  والمهتمين 
ــي منزل  ــذي أقيم ف ــاء ال اللق
ــي  الحوط ــد  محم األســتاذ 
ــة  المكاني ــروف  الظ بســبب 
ــع جمع  ــك م ــة المصم لثلوثي
ــن  ــن والمهتمي ــن المثقفي م
ــاء  اللق شــرف  ــف  ضي وكان 
ــن  ب ــد  فه ــور  الدكت ســعادة 
عضــو  ــاش  الطي ــدهللا  عب
وأســتاذ  الشــورى  ــس  مجل
اإلعالم المشــارك في جامعة 
ــك ســعود والذي أســبغ  المل
ــاء روحاً جديدة  على ذلك اللق
ــن اللقاء  ــل م ــكاره وجع بأف
ــت أطروحته  ــدوة، حيث كان ن
وشــبكات  القديمة  (الرياض 
ــي)  االجتماع التواصــل 
ومحاولة التواصل بين حنين 
ــط  الماضــي والحاضــر والرب
جســر  ــاد  إيج ــر  عب ــم  بينه
ــوي وحســي لتجتمع في  معن
شــكل صورة مستدامة تبقى 
الســعودي  للمجتمع  ــدة  خال
ــة  األصال ــى  عل ــة  ومحافظ
ــة بالعادات  ــة ومرتبط العربي
الحنيف..  وبالدين  ــد  والتقالي

ــد  فه ــور  الدكت أضــاف  ــد  لق
الطياش على ثلوثية المصمك 
ــة في  ــة وطني ــة اجتماعي قيم

طرحه.
ــل التصــور لدي  ــا يجع مم
ثلوثية  ــرة  فك استنســاخ  ــو  ه
المصمك وتعميمها بين المدن 
الكبرى وجعلها مجلساً ثقافياً 
ــاده المثقفون والمهتمون  يرت
بالتاريخ االجتماعي لكل منطقة 
حسب تنّوع ثقافته االجتماعية 
ــا  تفرضه ــي  والت ــة  الموروث
المساحة الجغرافية الشاسعة 
واستحداث  السعودية  للدولة 
ــة  ــة اجتماعي ــات حضاري ثقاف
ــن تاريخ  ــة مســتوحاة م أصيل
الســعودي  االجتماعي  الحراك 
ــر صفحات التاريخ  والعربي عب
ــا  وتدويره ــة  العربي ــرة  للجزي
ــاً حديثاً ضمن  ــه نمط وجعل ل
ــي  ــا يأت ــة وهن ــة العمراني البيئ
ــن  والقارئي ــن  الباحثي دور 
الســتخراج  االجتماعي  للتاريخ 
ــه  ــث في ــون وب ــن المكن الكام
جديد  ــن  م االجتماعية  ــاة  الحي
اإلنســانية  ــة  الحداث ــق  ليواف
ــاة المعاصــرة وال  ــط الحي ونم
من  المســتقبل  نصيب  ننسى 
بصناعة  ــك  وذل ــراك  الح ــذا  ه
ونحــن  المســتقبل  ماضــي 
ــي  الت األدوات  ــك  نمل ــن  الذي
ــون فعلينا  ــا األول ــم يمتلكه ل
بناء  المســتقبل  ماضــي  ــاء  بن
األجيال  تســتقبله  حتى  حسناً 
وحاضر  ماض  ــه  وكأن القادمة 

ومستقبل.

محمد بن عبدالله المالكي

أعضاء الثلوثية ومعهم بعض الضيوف في ساحة المصمك محمد المالكي
عمر المشاري

معسكر اإلمام عبدهللا بن سعود في صفينة.. بين 
كتابات المؤرخين وتقارير العساكر ووثائق األهالي

ــد بن ســعود  ــب األخ محم كت
وراق  ــة  صفح ــي  ف ــي  البيضان
الجزيرة بتاريخ 10 ربيع اآلخر عام 
1443هـ 15 نوفمبر2021م العدد 
بعنوان [معســكر  مقاالً   17855
ــن ســعود في  ــدهللا ب ــام عب اإلم
ــات المؤرخين  ــة: بين كتاب صفين
ــق  ووثائ العســاكر  ــر  وتقاري
األهالي]، وأشكر األخ محمد على 
مقاله؛ فهو في مجمله جيّد، وإْن 
وقع في بعضه ما يتطلّب التعليق 
ــو  ــس يخل ــه واإليضــاح، ولي علي
ــد والتعليق، وإنما  عمل من النق
ــب الحقيقة والوصول  غايتنا طل

إليها.

الوقفة األولى
ــي  ف ورد  ــا  م ــال  المق ــر  ذك
ــن تاريخ حرب]  كتاب [فصول م
ــال:  ــي فق ــز البدران ــؤرخ فائ للم
وانتشــار  المدينة  ســقوط  «بعد 
ــي المناطق  ــوات المصرية ف الق
المحيطة بها تشــتت والء قبائل 
ــم عليهم أال  ــرب، فالواقع يحت ح
ــوات المصرية في  يدخلوا مع الق
ــج، بل  ــة النتائ ــة معروف مواجه
ــم لم يســتطيعوا حتى مجرد  إنه

إعالن والئهم للسعوديين».
ــاألخ  ب ــى  األول كان  ــول:  أق
ــن  ــال ع ــا أّن المق ــد - بم محم
ــل  يفّص أن   - ــداً  تحدي ــة  صفين
ســعود  ــام  اإلم ــركات  تح ــي  ف
ــار التي مر بها، وهو  ويحدّد الدي
ــي أحداث  ما فّصله ابن بشــر ف
الســوارقية  عن  ـــ  عام 1228ه
ســعود  ــام  اإلم أن  نصــه:  ــا  م
ــزل على  ــرة ون ــي الح «ســار ف
فحصرهم،  السوارقية  بلد  أهل 
ــوا منها باألمان على نصف  ونزل
ــة ... (إلى أن قال) فأقام  الحلق
ــع فيها  ــام، وجم ــا مدة أي عليه
وقســمها  ــا  وباعه ــم،  الغناي
سهم  للراجل  المســلمين  على 

وللفارس سهمان».  

الوقفة الثانية
ــال: «أما اإلمام  جاء في المق
عبدهللا بن ســعود فإنه يرى في 
ــداداً عن  ــك القبائل ارت ــاد تل حي
ــة مما جعله يشــن عليهم  البيع
الغارات التأديبية، يقول المؤرخ 
ــوادث  ــن بشــر عن ح ــان ب عثم
ســار  ـــ: «وفيها  ســنة 1229ه
ــن ســعود رحمه هللا  ــدهللا ب عب
ــل  ــن أه ــع المســلمين م بجمي
ــد الحاضرة والبادية خرج من  نج
الدرعية أول السنة فاجتمع عليه 
ــي وقصــد الحجاز  ــع النواح جمي
ــاة أبيه ســعود  ــك قبيل وف وذل

ــى ومعه علي ابن  رحمه هللا تعال
الشيخ محمد -رحمه هللا- فأغار 
ــى بوادي حرب وهم في الحرة  عل
ــة المعروفة في تلك  قرب صفين

الناحية».
ــو:  ــن بشــر فه ــّص اب ــا ن أم
ــرب وهم  ــى بوادي ح «فأغار عل
ــة القرية  ــرة قرب صفين في الح
المعروفة في تلك الناحية فأخذ 
ــرةً، ونزل  ــالً وغنماً كثي عليهم إب
منها»،  وقفل  ــة  صفين بالغنائم 
ــارة  ــى أّن الغ ــصُّ يشــير إل فالن
ــة - القرية  ــى صفين ــم تكن عل ل
ــى بوادي  ــة - وإنما عل المعروف
ــة منها،  ــي الحرة القريب حرب ف
ــزل في صفينة وقفل منها.  ثم ن
ــداً، من  والحرة امتداد واســع ج
ــدود مكة  ــة إلى ح ــوب المدين جن
ــة، والمقصــود بالحرة -  المكرم
ــرب صفينة  ــر - غ ــذا الخب في ه

حتى حدود وادي الفرع.
ــي في هذا  ــد تابََع البيضان وق
ــه المؤرخ  ــبََقه إلي ــا َس الخطأ م
فايز البدراني إذ َجَعل لها عنواناً 
ــن عبدهللا بن  ــة صفينة بي [وقع
ســعود وحرب ســنة 1229هـ]! 
وهذا العنوان مخالف لنص ابن 
ــام عبدهللا  بشــر؛ فال وقعة لإلم

ضد صفينة وأهلها.
ــة  صفين ــخ  بتاري ــارف  والع
ــي أي  ــل ف ــم تدخ ــا ل ــم أنه يعل
ــي  ف ســعود  ــن  اب ضــد  ــرب  ح
مراحل الدولة الثالث، فهي التي 
ــدهللا بن  ــام عب ــا اإلم ــام فيه أق
ــى بقلعتها، وهذا  ســعود واحتم
ــد المواقف الجليلة  الموقف أح
ــن مع آل ســعود، ولم  ــذوي غب ل
ــد؛ إذ قال  ــف الوحي ــن الموق يك
ــد  ــر الشــيخ ماج الباحــث القدي
بن رزق هللا الشــالحي: إّن ذوي 
ــام فيصل  غبن اســتضافوا اإلم
بن تركي لمدة ســتة أشــهر أيام  
ــى  ــرة األول ــة للم ــة التركي الحمل
ــر بخيت بن  ــام 1259هـ، وذك ع
بنيان اللهيبي العوفي أن اإلمام 
فيصــل بن تركي  طلب منهم أن 
يوصله إلى ابن غبن في صفينة، 
فأقام عند ابن غبن ستة أشهر، 
ــزه حتى وصــل الدرعية.  ــم جّه ث
وفي رحلتي لتوثيق هذا الموقف 
ــة من حرب  ســألت رجال اللهب
ــس األســتاذ أحمد بن  ــي مجل ف
بشير بن خصيفان الحسيني في 
المدينة المنورة - بحضور سعود 
ــد العوفي  بن مشــعان بن موق
ــدي -  الصاع وســعود  ــي  الحرب
فأفادوني بصّحة الرواية. ورواها 
ــي  ــن غال ــد ب ــي األســتاذ محم ل
الترجمي فقال: إن الوحارية من 

اللهبة من عوف من قبيلة حرب 
- وهم رجال ابن بنيان - أنقذوا 
اإلمام فيصل بن تركي من األسر 
التركي، وذكر شــعراً ينسبه كثير 

من الرواة إلى اإلمام فيصل:
يا العين كفي هميل الدمع

تصبّري والرجا بالله
كثر البكا ينكتب لك ذنب
والموت برقاب خلق هللا

ويذكر الرواة أن اإلمام فيصل 
كان يتوجد بعد أسره فيقول:
يا العين ال تبكين يا هبيله

ــزن  الم ــه  دون ــي  ح ــن  تبكي
غطيس

يا دونها من عقلٍة مستديرة
ــل  الخي ــر  ضم ــي  تخل ــي  الل

يبيس
ــد بن رزق  ــر المؤرخ ماج وذك
هللا الشــالحي أن الشــيخ ناصر 
ــان اللهيبي  ــن بني ــت ب ــن بخي ب
ــد العزيز رحمة  أعطــى الملك عب
ــذه الحادثة،  ــة تثبت ه هللا وثيق
فكافأه الملك عبد العزيز بمنزل 
في مكة المكرمة. أما في الدولة 
ــد كانت  ــة فق الســعودية الثالث
ــي الحجاز  ــة ف ــة أول قري صفين
تحصل األمان والبيرق من الملك 
عبد العزيز في شهر جمادى عام 

1338هـ.

الوقفة الثالثة
جاء في المقال: «ويرصد أحد 
تقارير العســاكر تلك التحركات 
ــد هللا مقيم  ــر أن اإلمام عب ويذك
ــى جميع  ــي صفينة وأرســل إل ف
مخصوصين  أشــخاصاً  القبائل 
من قبله إلقناعهم في االنضمام 
ــوا  تمكن العســاكر  وأن  ــه  إلي
ــؤالء  ــد ه ــى أح ــض عل ــن القب م
قبيلة  إلى  المرسلين  األشخاص 
ــرو أهل وادي الفرع وأن  بني عم
ابن جبرين شيخ بني عبدهللا من 
ــر قد انضم إلى جانب اإلمام  مطي

عبد هللا». 
ــور هو  ــر المذك ــت: التقري قل
ــركات عبد هللا بن  ــادة عن تح إف
ــه ببعــض  ــن عالقات ســعود وع

 13 ــه  تاريخ ــة  العربي ــل  القبائ
جمادى األولى 1229هـ / 3 مايو 
1814م وهو في خمس صفحات 
(انظر:  من وثائق شــبه الجزيرة 
العربية في العصـر الحديث، عبد 
ــد الرحمن عبد الرحيم  الرحيم عب
2/ 165 - 169)، يقول التقرير: 
«تواجد اإلمام عبد هللا في وادي 
ــر... (إلى  ــة وقدي ــرع وصفين الف
ــور  ــد هللا المذك ــال) إن عب أن ق
ــة،  ــي صفين ــة اآلن ف ــم لغاي يقي
ــن جبريل شــيخ قبيلة  وضــم اب
ــت تابعة  ــد هللا التي كان ــي عب بن
لنا بخمســة عشــر شــخصا من 
ــة الوهابيين،  ــي جماع ــه ف معيت
ــي صفينة يصح  ولوجود قلعة ف
ــا وهللا يعلم يحتمل  إقامته فيه
ــاً، وال أدرى بأن  أن يكون ضعيف
يتلقى النجـدة من درعيته أم ال». 

وللتعليق على هذا التقرير:
1 - [قدير] هنا المقصود بها 
ــد من ديار بني ســليم  قرية قدي
ــرع وغرب  ــن وادي الف ــاً ع جنوب

جنوب صفينة.
ــة  قري رئاســة  ــت  كان  -  2
ــة - أيام اإلمام عبدهللا بن  صفين
سعود - للشيخ عقاب بن نايف 
ابن غبن الوسمي. (انظر: قبيلة 
ــن  ــات المؤرخي ــي كتاب ــر ف مطي

السعوديين 16).

الوقفة الرابعة
جاء في المقال: «وفي وثيقة 
ــرة وهي  ــادرة ننشــرها ألول م ن
عبارة عن رســالة من كبار قبيلة 
َمنَاش إلى كبار قبيلة جهم وكال 
ــرو من  ــي عم ــن بن ــن م القبيلتي
ــرع يتحدث  ــل وادي الف حرب أه
كاتب الرســالة عن بعض أخبار 
جيش اإلمام عبدهللا الُمعســِكر 

في صفينة ...»
ــراد  إي ــب  الكات ــزم  يل وكان 
ــح  ــم يصح ــي ث ــا ه ــة كم الوثيق
ــاء اللغوية واإلمالئية، ولي  األخط

هنا بعض المالحظات منها:
ــن  م رســالة  ــة  الوثيق  -  1
ــار جهم، وكالهما  َمنَاش إلى كب

من قبيلة حرب.
2 - االســم الصحيح للقرية: 
الســوارقية، وليس السويرقية 
ــا اآلن - فهي  ــا يقول أهله -كم
ــب منها  ــى واٍد قري منســوبة إل
يُسّمى: سوارق. وسبق للدكتور 
ــه في  ــدي إيضاح تنيضــب الفاي
ــة  ــة المدين ــي صحيف ــه ف مقالت
المنورة في 09/ مايو/ 2014م، 
وأعادَهُ الدكتور الفايدي في ندوة 

[مهد الذهب عبر التاريخ].
ــل  أه ــن  بي الخــالف   -  3

الســوارقية وأهل صفينة - كما 
ــي الوثيقة - لم نســمع به  ورد ف
ــي الروايات الشــفوية وال في  ف
ــة،  ــذه الوثيق ــل ه المصــادر قب
ــق  الوثائ ــا  إلين ــه  تنقل ــذي  وال
ــا ورد فيها، فمن ذلك:  يخالف م
عطاء كبار بني عبدهللا لســلطان 
الحماية  ــوارض  والع ــن  غب ــن  ب
يعطــون  ــف  فكي للســوارقية، 
ــون؟ وهذه هي  الحماية ويتقاتل

الوثيقة:
ــن الطوائف وعيو  ــة م  طائف

وبعد أشراف عليهم ............
أقول وأنا وافر بن عيبان  أنى 
ــان والعوارض  قد أعطيت صلط
ــى أهل الســوارقية  ــه عل الحمي
عرضــي  ــذا  ه ــى  وعل ــت  وقطع
ــول وان مرزوق  ــان هللا، أق وأم
ــى قد أعطيت صلطان  القنيني أن
ــى أهل  ــة عل ــوارض الحمي والع
ــم  عنه ــت  وقطع الســوارقية 
ــذا ألزمت عرضي  العنيه وعلى ه
ــان هللا، أقول وأنا مســعود  وأم
ــت  أعطي ــد  ق ــى  إن ــر  صغي ــن  ب
ــه  الحمي ــوارض  والع ــان  صلط
ــل الســوارقية وقطعت  على أه
ــذا ألزمت  ــم العنيه وعلى ه عنه
ــول وأنا  ــان هللا، أق ــي وأم وجه
ــى قد أعطيت  ــار بن عصيم أن عم
ــه  الحمي ــوارض  والع ــان  صلط
ــل الســوارقية وقطعت  على أه
ــذا وجهي  ــم العنيه وعلى ه عنه
ــران بن  ــان هللا، أقول صح وأم
ــش ومحســن بن بطــي أنا  حري
والعوارض  ــان  صلط أعطينا  قد 
ــى أهل الســوارقية  ــه عل الحمي
ــم العنيه وعلى هذا  وقطعنا عنه
لزمنا أعراضا وأمان هللا. (انظر: 
الوثائق المنيرة 1/ 287 - 289، 
وبناءً على أسماء المذكورين في 
ــة أقدّر أّن تاريخها ســنة  الوثيق

1185هـ).
وتشــير وثائق أخرى إلى أنه 
ــن صاحب صفينة  ليس البن غب
ــر:  ــي الســوارقية. (انظ ــار ف مث

الوثائق المنيرة 1/ 294)
ــن  ــب م 4 - واســتنتج الكات
ــذه الوثيقة وجود ســبر  خالل ه
ــاش  ــة َمنَ جواســيس لقبيل أي 
الجيش  ذلك  ــركات  تح يتابعون 
ــُت:  ــة. قل ــي صفين المعســكر ف
الواضــح من الوثيقة أن لمناش 
سبر - كما هو معتاد عند القبائل 
والفرق  جواســيس،  ــس  ولي  -
بينهما كبير جداً، فالســبر طالئع 
ــة  الحرك ترصــد  استكشــافية 
ــم أن صفينة  ــد. مع العل من بعي
والســوارقية والية مستقلة في 
ــب أن يكون  ــك الوقت فيصع ذل

ــي ديارهم جواســيس لقبائل  ف
أخرى دون أن يُكتشف أمرهم.

5 - في قراءة كلمة [ستطعر 
ــد:  ــا األســتاذ محم ــل] قرأه رج
الوثيقة  وصــورة  عشـــر،  تســع 
توضح أن حرف التاء في الوسط 
بين الســين والعين، فالصواب: 

ستة عشر رجال.
6 - نستفيد من الوثيقة: ذكر 

ابن جبرين والسورة والدياحين 
ــن  ــرب: اب ــن ح ــر، وم ــن مطي م
ــن غليفيص  ــي والغيداني واب كم

البدراني وَمنَاش وجهم. 
7 - وذكر األخ محمد أن هناك 
ــر مؤرخه، وكنت  وثائق أخرى غي

أتمنى إيراد كافة الوثائق.

نايف بن عوض الوسمي

نايف الوسم

صورة الوثيقة التي أوردها البيضاني في مقاله
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شعراؤنا

ــاة وعلى أكثر من  ــي كل مناحي الحي ف
صعيد (ما يســتهويك قد ال يعني غيرك) 
ــث تحديدا عن الشــعراء  وإذا كان الحدي
وأغراض الشــعر فهناك متذوق متطلّب متشرّط 
ــدع يغرّد خارج  ــاعر مبتكر مب يبحث عن قصيدة ش
السرب صاحب تجربة متبلورة تماما يأخذك عاليا 
ــع بقصيدة  ــا هناك من يقتن في ســحر بيانه، بينم
ــدا في  ــر ونمطــي ال يضيف جدي ــر ُمبه ــاعر غي ش
حضوره للشــعر وال لرصيد اســمه األدبي كشاعر، 
أيضا هناك من تتدنّى ذائقته في الشعر إلى درجة 
عدم اإللمام التام بأساسيات القصيدة ومكوناتها 
ــة (الوزن - القافية- المعنى - المفردة)  التقليدي
ــه أو - يَمر- من حيث يدري أو ال  ــذا - يُمرّر- علي ل
يدري قصائد مكســورة الوزن أو خالية من الصور 
ــا! وإذا عرف  ــذا يبدي إعجابه به ــة ومع ه الجميل
الســبب بطل العجب- فالتباين وتنّوع المشارب 
ــن ينبري  ــا ثقافة م ــبابه منه ــة له أس ــي الذائق ف
ــا نقده  ــاعرها، ومنه ــن القصيدة وش ــث ع للحدي
ــدو كونه رأيا خاصا ليس له  االنطباعي الذي ال يع
صلة البتة بالنقد كفن أدبي مستقل وعليه فيجب 
ــال القصائد  ــدل البعــض حي ــكالية ج تّفهم إش
وبعض الشــعراء انطالقا من هذه القاعدة، ومن 
ــذا الخصوص ال يخلو من  الذكريات موقف في ه
- الســخرية الهادفة- في ضيافة احد ابرز واكبر 
ــث انبرى  ــج العربي حي ــة في الخلي شــعراء األغني
أحدهم دون أدنى خبرة لديه أو تخصص في النقد 
وقال ما نصه: (شعر الرحابنه مثل صوت الفنانة 
اللي تغني لهم فيروز عادي! فأجابه الشاعر الكبير 
بكل بساطه ال وهللا ذوقك اللي عادي) واستطرد 
ــل النقاش (يوم  ــه «تفضلوا للعشــاء «لقف بقول
اندبلت كبده من لقافة اللي يدّخل عّصه بشيءًٍ ما 

يخّصه).كما يقول المثل الشعبي.

 وقفة من قصائدي القديمة:
طاقه للمخلوق  ـــد..  ح ــه  ل شـــيء  ــل  ك

حــيــاتــه فـــي  ــامــل  ــج ي وأالّ  ــر  صــب لـــو 

بالصداقه) صـــادق  (حــب  ــدِّل  ــب ي مــن 

فامنياته ــــراٍب  س ــايــض  ق ــن  م مــثــل 

ما يستهويك قد ال يعني غيرك

عبدالعزيز بن سعود المتعب

تذكار

ياسحابه الثرى  خد  وانعشي  امطري 
طايب األخبار  كل  من  خاطرٍ  وانعشي 

من صباح هللا أرجي من شعوري غرابه
ذهايب ترقب  العين  وكــن  واتلّفت 

صبابه ــذا  ه جنيف  كــن  الــجــو  غــيـّـم 
وصبح لندن وقرص الشمس الصار غايب

والمهابه بالجلجله  أنــذرت  والرعود 
الحرايب السيوف  لمع  حملت  والبروق 

صبابه قلبه  ذاب  اللي  العاشق  كنّي 
هبايب بــه  وســاريــة  حنين  بــه  ــٍب  الع

سرابه يطرد  ــام  ق ماله  كــل  ظــامــٍي 
العطايب الجروح  أبرتها  روٍح  بلّلي 

ثيابه وأحلى  العيد  نهار  لي  إجلبي 
حبايب ــنــي  ــري وذّك سنين  رّجعيني 

الربابه لحون  من  أحلى  لحٍن  إعزفي 
ركايب ولخيالي  ألمنياتي  دوّري 

الكآبه من  ــّوه  ج يصفي  البال  خلّي 
قبل ماالجو يصفي من جميع الشوايب

إنسكابه لعل  الصيّب  نافع  واسكبي 
النصايب ــك  وذي خالّني  قبور  يسقي 

غيابه فــي  حالتي  ــيــٍف  ول لــي  فــاقــٍد 
السحايب غياب  في  األراضي  حال  مثل 

استجابه وباب  الدعوه  فاتح  والمطر 
الوهايب وخير  الواهب  رحمة  المطر 

والغالبه األغنياء  حلم  نفس  المطر 
ذايــب الصــار  ــدان  ــوج ال فــزّة  المطر 

والرحابه المرح  من  قطرتين  المطر 
شايب لعين  وقطره  طفل  لعين  قطره 

الصحابه زمــان  من  نفحه  أشم  كنّي 
العجايب وسبع  الدنيا  على  وأتهايق 

مشابه لذوقي  ذوٍق  على  يــاوجــودي 
والقرايب األصدقاء  من  يغني  صاحبه 

جنابه مع  سّجٍة  الطبيعه  جمال  في 
الكسايب مايفوق  منها  العمر  يكسب 

المطر

ناصر القحطاني

مشاعري

الحالمين خذا  عالمها  الشوق  مراحل 
برّاقها   ــور  ون السحاب  ضفاف  على 

عين  تراعيه  اللي  الخفوق  سناه  يجذب 
أسواقها  وال  غيره  للعرب  تلتفت  ما 

متين   وضلعي  قيمة  مالها  ترتفع  لو 
وأرهاقها    األحــداث  عزمه   قللت  ما 

ثمين   يبقى  ذاك  الحصيلة  تكون  ومهما 
وأذواقها  الــُعــراف  تُرضي  نظرةٍ  في 

والحاجة اللي أعيش بها شعور ويقين  
وميثاقها معناها  الــوقــت  غير  مــا 

الصادقين  ــدّر  وأق صادقه  مشاعري 
أفراقها   أقــدر  ما  حياتي  في  طبيعٍة 

شامخين   وعالمه  عظيم  معنى  والــود 
أعماقها     تــدوّن  الكبير  محتواه  في 

السنين       مرور  على  بالشعر  ومشاعري 
أشواقها  توثق  السحاب  شموخ  على 

للغائبين   شيء  يترك  ما  حضوره  للي 
أخالقها   شانت  القصائد  حتى  غاب  وأن 

فتاة نجد

الشاعر مشعل بن محماس يحذر من الثبيتي «كبير مذيعين»
حسابات تنتحل شخصيته عبر «تويتر» ــرار ترقية الشــاعر  تم صــدور ق

ــد الثبيتي إلى المرتبة  واإلعالمي فه
ــة  اإلذاع ــة  بهيئ عشــرة  ــة  الحادي
ــر  ــى مســمى (كبي ــون عل والتلفزي
ــرز الكفاءات  مذيعين). وهو من أب
للشــعر  ــت  قدّم ــي  الت ــة  اإلعالمي
والشــعراء واألدب الشــعبي الكثير 
في حضوره التراكمي الناجح وينتظر 
ــر» مفاجآت  ــن «أبوصق ــع م الجمي
قادمة مرتقبة، كما عودهم في كل 
ما له صلة باألدب الشعبي على كل 

األصعدة.

أصــدر الشــاعر إبراهيم الســياري 
ــار له اســم  ــذي اخت ــد ال ــه الجدي ديوان
الســياري)،  ــم  إبراهي ــات  أبي ــوان  (دي
واحتوى على قصائد متميزة في أغراض 
عديدة من الشعر الشعبي الجزل، وهو 

من أسرة شعر معروفة فوالده الشاعر 
ــن ناصــر الســياري وإخوانه  ــد ب محم
الشــعراء ناصر- رحمه هللا- وعبدهللا، 
دراســة  ــة  للصفح وســيكون  ــد،  وفه

شاملة قريباً لمحتوى الديوان.

ــن  ب مشــعل  الوطــن  شــاعر  ــذر  ح
محماس الحارثي، من وجود حســابات 
تنتحل شــخصيته على مواقع التواصل 
ــالء مســؤوليته  ــًدا إخ ــي، مؤك االجتماع
من أي حســاب يحمل صورته أو اسمه 
ــر» @ ــي «تويت ــد ف ــدا حســابه الوحي ع
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ــن  ب مشــعل  الشــاعر  أن  ــر  يذك
ومشاركاته  بقصائده  اشتهر  محماس، 
ــي تحظى  ــل الوطنية، والت ــي المحاف ف

باهتمام كبير لدى متذوقي الشعر. مشعل الحارثيفهد الثبيتي

إبراهيم السياري

ج

السياري ُيصدر (أبيات)

ــن الحديد ويد  ــع: الســلة م ــادة الصن م
السلة من الخشب الملبس بالصفيح، كما 
ــة الشــبرية أو جفنها من الخشــب  أن خل
ــادة تكون  ــح الرقيق، وع الملبس بالصفي
ــة الشــبرية بواســطة النقــش على  زخرف

المعدن وترصيصها بالفصوص الملونة. 
سميت شبرية نســبة إلى طولها الذي 
بطول شــبر اليد «وحدة قياس شــعبية» 

وهو ما بين أعلى اإلبهام وأعلى الخنصر.
الغرض من االســتعمال: ســكين تشد 
على الوسط بواسطة حزام جلدي يلبسها 

رجال البادية، للدفاع عن النفس.

موسوعة التراث الشعبي في المملكة 
العربية السعودية 
تأليف عباس محمد زيد العيسى

الناقد الدغّيم معقباً: (&) أنصفت الجميع في الساحة الشعبية

الخريجي شاعر األغنية األول 
في الخليج «بلغة األرقام الدقيقة»

تفاعالً مع التصريح الذي نشر هنا للشاعر سعد 
ــدد 17832 بعنوان: (أنا شــاعر  ــي الع الخريجي ف
األغنية األول في الخليج قياساً بتعاوناتي الفنية). 
إلى  ــاً  ــم: احتكام ــد عبدالعزيز الدغيّ ــال الناق ق
لغة األرقام الدقيقة فإن الشــاعر ســعد الخريجي 
ــج العربي بأكثر  ــة األول في الخلي هو شــاعر األغني
ــة رياضية و49  ــن 450 أغنية عاطفية و27 أغني م
أغنية وطنية باإلضافة لكونه يمتلك أكثر من 800 

ــة و70 بالفصحى ودواوين شــعرية  ــدة نبطي قصي
عديدة منها: (غلطة عمر 1405هـ، عاشــق سراب 

1414هـ، عشق بدوي1423هـ).
ــر المتميز  ــذا يجب إنصــاف شــاعرنا الكبي وبه
ــز  المتمي ــي  التراكم لحضــوره  مســتحق  ــق  كح
ــوع الناجح مع األغنية، كما أشــكر  ومشــواره المتن
صحيفة الجزيرة التي أنصفت الجميع في الســاحة 

الشعبية. سعد الخريجيعبدالعزيز الدغيم

االسم الشعب: شبرية
المنطقة: الشمالية

نظرة الناس

حسين يا  الناس  نظرة  تساوت  عندي 
متساوي شــيء  كــل  عندي  حسين  يــا 

الــمــحــبــيــن بـــوجـــه  ــا  ــه ــرّج ــف ي هللا 
الــدعــاوي علينا  ــت  ــال ط ــا  ــه اشــوف

ذالحين الوقت  إلى  الدنيا  خلقت  من 
ـــّوب ســهــوم الــمــنــاوي ــم ص الــشــر ك

البراهين بعض  ــاع  مــري بعد  عــنــدك 
ــاوي ــك ــم ال ــد  ــدي ج مــنــهــا  ــي  ــب ت واال 

وجهين اليوم  التقى  النور  مشرق  من 
ـــــٍه آخــــر يـــالوي وجــــٍه حــزيــن ووج

البين صــايــع  صاعني  كــم  بعد  ـــا  وان
الــحــراوي دروب  فــي  رجلي  وسجيت 

وين خطوتي  الخلي  بحمول  مشيت 
ــق الــــٍه ســمــاوي ــخــال يــــدري بــهــا ال

الميادين مثل  الــكــون  فجوج  رحبة 
ـــداوي ـــرٍ ن ــشــالع ح وضــاقــت عــلــى م

حسين يا  مساحات  الدنيا  هي  هــذه 
بالتساوي جــت  ــخــالّق  ال مــن  قسمة 

عبدالرحمن بن محمد الفاضل

تراث
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المنطقة الشرقية وجائزة التطوع السعودية

ال تعجل

سلمت يا فيصل

اإلعالم الجديد الرأي العام

«هادي الفالح» 37 عاماً
 من العطاء والتفاني مع لغة األرقام

 بدر بن عبد الكريم السعيد

ــال الخير  العمل التطوعي يجســد أعم
ــه الواســع في المســاعدة وتلبية  بمفهوم
ــن..... ويزيد  ــؤازرة لآلخري ــات والم الحاج
ــن أفراد  ــط بي ــن روح التواصــل والتراب م
ــع، ويأتي ُمســّمى العمل التطوعي  المجتم
ألّن اإلنســان يقوُم به طواعيًة دون مقابل 
ــادي بدافع تحمل مســؤولية  ــوض م أو ع
معينة وتقديم خدمة إنســانية للمجتمع أو 

البيئة وقد ازدادت ثقافة الناس بمفهوم العمل التطّوعي وفوائده 
ــاب الُمتطّوع،  ــاء شــخصيّة الّش ــي في بن ــاره اإليجاب ــدة وآث العدي
ــة ُمختلفة، وصقل شــخصيّته، وتعريفه  وإكســابه مهارات حياتيّ
على مكامن ُقّوته، وُمساعدته على تجاوز ُمشكالته ونقاط َضعفه، 
ــون ُمنفصالً  ــه حتى ال يك ــع من حول ــه بُمشــكالت الُمجتم وتعريف
ــد ويســتفيد, وتشــارك المملكة  ــات فراغه ليفي ــلء أوق ــه، وم عن
ــل التطوعي، الذي يصادف  ــم باالحتفال باليوم العالمي للعم العال
ــن الفعاليات  ــك بإطــالق العديد م ــام، وذل ــن كل ع 5 ديســمبر م
ــات الحكومية والخاصة  والمبادرات والبرامج وبمشــاركات الجه
والجمعيات الخيرية المختلفة، والشــباب الســعودي يعتبر األكثر 
ــال التطوعية واإلنســانية على مســتوى الشــرق  مشــاركة لألعم
ــزة في المجتمع  ــل التطوعي مكانته المتميّ األوســط، وأصبح للعم
الســعودي وذلك بعدة مجاالت حتى ينتقي الفرد ما يناسبه ويثري 
ذهنه: كاالجتماعية, والترفيهية, والبيئية، والتعليمية، والرياضية، 
ــة، والثقافية. وتتميّز المنطقة الشــرقية بريادتها  والتقنية، الفني
ــزة األولى على  ــال التطوعية المختلفة وإنشــائها للجائ ــي األعم ف
ــي « جائزة التطّوع الســعودية  ــة للعمل التطوع مســتوى المملك
ــن بمنصــة العمل  ــدد ســاعات المتطوعي ــا بع ــك تفرده «، وكذل
ــج والمبادرات، وتعتبر المنطقة الشــرقية  ــي وتعدّد البرام التطوع
احدى الوجهات الســياحية التي يتوافد اليها السياح في االجازات 
ــك بما تمتاز به  ــة ومن الخليج وذل ــاد من داخل المملك وفي األعي
ــة وواحاتها الخضراء  ــع أثرية وتاريخي من شــواطئ جميلة ومواق
الخالّبة ورمالها الذهبية واســتعدادها الدائم الســتقبال الســيّاح 
ــات المتنوعة التي تتضمن العديد من  والزائرين وإقامة المهرجان
ــا وأبرزها مهرجان  ــات التي تلبي الرغبات واالســتمتاع به الفعالي
ــون الخبر  ــان ســباق نصــف ماراث ــف الشــرقية « و « مهرج صي
ــرق التطوعية المتنوعة  ــي» وغيرها كثير.... وتقوم جميع الف الدول
ــات بتنظيم وإدارة تلك المهرجانات واالحتفاالت  في جميع القطاع
والمســابقات الرياضية المختلفة وفي استقبال الزوار والترحيب 
بهم وارشادهم إلى أماكن الفعاليات والقيام بتغطيتها وتوثيقها 
ــر منصــات التواصــل  ــات عب ــع الفيديوه ــا لمقاط بالصــور وبثه
االجتماعي، إن «جائزة التطوع الســعودية « لها كثير من األهداف 
فهي تسهم في استقطاب الشباب إلى العمل التطوعي االنساني 
ــل التطوعي وآثاره  ــرز روح التنافس البنّاء ونشــر ثقافة العم وتب
ــود الكبيرة التي  ــذه الجه ــرد المجتمع وتأتي ه ــى الف ــة عل اإليجابي
ــة بتوجيهات من  تشــهدها المنطقة الشــرقية في مملكتنا الغالي
صاحب الســمو الملكي األمير ســعود بن نايف بن عبد العزيز أمير 
المنطقة الشرقية وبمتابعة صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن 
فهد بن سلمان نائب المنطقة الشرقية اللذين أصبح لهما بصمة 

بارزة في تطّور المنطقة وازدهارها في جميع المجاالت.

 موفق عبد المولى*

استوقفني رجل وقور في الستينيات 
ــن المستشــفى، وبجانبه  ــا خارج م وأن
شــاب في مقتبل العمر لم يكمل عقده 
ــور.. كيف حالك،  ــال لي دكت ــث وق الثال
ــن  أنفــض ع ــاً  ــت ملي ــي.. توقف عرفتن
ــذي قضيناه  ــاء ذلك اليوم ال ــي عن ذاكرت
ــا عدد غير  ــى األســرة البيضاء وعليه عل

قليل من المرضى المنومين في العناية المركزة. 
قال مبتســماً مستبشــراً دكتور هذا مشــعل الذي أمضى 
عندكم في العناية المركزة أكثر من شهرين وهو على التنفس 
االصطناعي إثر حادث ســير أليم، هو اآلن كما ترى يمشي إلى 

جانبي صحيح الجسم وما عليه إال العافية.
ــة، خاصــة بعد أن  ــت فرحتي عظيم ــم كان ال تتصــورون ك
استأذنني ليزور العناية المركزة التي رقد فيها مريضاً ليشكر 
ــوال فترة إصابته،  الطاقم الطبي الذي أشــرف على عالجه ط
ــون من المرض، وليحمد  ــك ليزور إخوة له ما زالوا يعان وكذل
ــت معه من  ــه من المستشــفى معافى، تنقل ــى خروج هللا عل
سرير آلخر ألشرح له أن هذا المريض مصاب برض شديد على 
الدماغ إثر ســقوط من شــاهق، وذلك نقل إلى المستشــفى 
ــد العالج، إلى  إثر حادث ســير، وآخر مصــاب بجلطة قلبية قي
ــب بعض الغرف التي تم عزلها حســب توصيات الهيئات  جان
ــة كالهيئة  ــة المحلية كالســباهي (CBAHI)، والعالمي الطبي
 ،(ACCREDITATION CANADA) ــراف الكندي العالمية لالعت
ــي  والبريطان  ،(G.C.I) ــي  واألميرك  ،(ACHSI) واألســترالي 

 .(IBSC)
ــا كان ابنه  ــم كان والد هذا الشــاب عجوالً عندم تذكرت ك
ــي كل زيارة يســأل متى يتحســن ولدي يا  ــا، فف ــاً لدين منوم
دكتور، وهل هناك حاجة لنقله إلى مستشفى آخر، أم عندكم 
ــو اآلن معافى في بيته بعد  ــات الكافية للعالج، وها ه اإلمكان
عالج استمر أكثر من شهرين، بإشراف الفريق الطبي المؤهل 

من االستشاريين واألخصائيين باالختصاصات كافة. 
ــغ إذا قلت إنني اليوم اســتوقفتني إمرأة مع ولدها  وال أبال
الشــاب لتقول لي يا دكتور.. ألم تعرفني، أنا التي كنت منومة 
عندكم ألســبوعين في العناية المركزة، وأنا اليوم أمشي على 
ــم الحثيثة، وهذا ما جعلني أستبشــر  قدمّي، فشــكراً لعنايتك

خيراً ودفعني على الفور لكتابة هذه السطور. 
تمنياتي بالشــفاء العاجل لكل المرضــى، ولذويهم الصبر 
وعدم التعجل، ألن المرض يأتي فجأة، ولكن الشــفاء يحتاج 
إلى شــيء من الصبر والتمهل، وعادة ما يحاول المستشفى 
بطاقمه الطبي واإلداري أال يوفر جهداً، يســاعد المريض على 

الشفاء وبأسرع وقت.. بإذن هللا. 
 

* أخصائي التخدير والعناية المركزة

محمد بن عبدالله آل شمالن

ــد  حمي ــدوم  ق
ــة  مبارك ــودة  وع
ــة  مبتهج ــوه  ووج
ــر  أمي ــوع  برج
ــاض  الري ــة  منطق
الســمو  صاحــب 
ــر  األمي ــي  الملك
ــدر  بن ــن  ب فيصــل 

بن عبدالعزيز إلى أرض الوطن، فمواطنو 
ــوا قلقين  ــا كان ــاض بقدر م ــة الري منطق
على ســمو األمير وهو خارج الوطن يتلقى 
ــم الثقة من  ــم كانوا في أت ــالج، إال أنه الع
اســتجابة هللا ســبحانه وتعالى لدعائهم، 
ــي الحل  ــاً ف ــه هللا دائم فســموه - حفظ
ــى  عل اإلنســانية  صاحــب  ــال-   والترح
الجميع التي انتهجها من جده المؤســس 
ــدر» - طيب هللا  ــز» ووالده «بن «عبدالعزي

ثراهم أجمعين.
بشائر السعادة بانت على محبيه بعودة 
ــد رفع  ــه هللا-، فق ــر فيصــل -حفظ األمي
الناس أيديهم للدعاء له، واتفقت قلوبهم 
ــا احتفاء الناس وزيارتهم  على محبته، وم
لســموه وتهنئتهم له في مقر اإلمارة يوم 
ــع على أن  ــان قاط ــد الماضــي إال بره األح

ــو ســندهم، ووقفاته مع  ــر فيصل ه األمي
ــم ال يمكن بأي حال  أبناء المنطقة وغيره
من األحوال أن يقوم بتســطيرها قلم وال 

أن يحتويها ورق.
ــل  ــاض وأه ــة الري ــر منطق ــو أمي فه
ــق، وبعودته  ــاض في الصــواب والح الري
ــة  منطق ــل  أه ــع  م ســيواصل  ــة  المبارك
ــدم والبناء  الرياض مســيرة العطاء والتق
ــل  ــة عاه ــد مســيرة التنمي ــي ظــل قائ ف
الوطن خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ــن عبدالعزيز آل ســعود - أيده  ســلمان ب
ــي العهد صاحب  هللا -، ومتابعة ســمو ول
الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان 
ــن عبدالعزيز آل ســعود، بناة الوطن في  ب
ــدة 2030 ومصدر قوته  ظــل رؤيته الجدي

والباقين على نهضته.
صــدور  أســعدت  ــد  األح ــوم  ي صــور 
المحبين، ها هو «فيصل» الشــامخ يعود 
ــدر  ــه، يشــكرهم ويق ــاء منطقت ــوة ألبن بق
ــة، ويثمن لهم  ــودة الجارف ــذه الم لهم ه

أحاسيسهم الجياشة.
ــي إحدى المناســبات: «نحن  جملته ف
ــي تشــرفت أن كان  ــارة الت ــذه اإلم ــي ه ف
خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان 
ــده هللا- صانع مجدها  ــز -أي بن عبدالعزي
ــر من نصف  ــا منذ أكث ومؤســس منهجه

ــارة للعمل المخلص  قرن فجعل منها من
الذي يخدم وحدة الوطــن ويحقق رفاهية 
ــاض عاصمة  ــن الري ــع م ــن، وصن المواط
ــم، ونحــن جميًعا  ــي عواصــم العال تضاه
على أثره مقتدون وعلى منهجه ســائرون، 
ــع بعضنا البعض نشــد  ــاً م ــن جميع ولنك
أزرنا بكل طاقة بشــرية تفيدنا في العمل 
ــدف إليه جميعاً  الصالح والناجح الذي نه
خدمة للرياض وأهلها». هي جملة تكشف 
ــن بندر في  ــن فكر األمير فيصل ب بعضاً م

ــا يضع منهجاً  ــم والقيادة، وتفكيكه الحك
ــز واإلخالص  ــام والتحفي ــي اإلله ــاً ف نوعي
ــع منجزات  ــذي صن ــز ال ــوح والتمي والطم

«الرياض» المدينة والمنطقة.
هي رؤية وإســتراتيجية ومنهج تجاوز 
المدى، فأصبحت تســير بالروح الجماعية 
اإليجابية، التي تصنع الفرق وتؤثر، بل تمتد 
ــا اإليجابي  ــة ليمتد تأثيره بمبادرات وطني
ــن المواطنين والمقيمين في  إلى اآلالف م

محافظات المنطقة الـ 22 محافظة.
منذ ست سنوات بعد نيل سموه الثقة 
بتوليه دفة إمارة الرياض وحتى اليوم، كنا 
ــزات وقصص وحكايات  شــهوداً على منج
ــاً يعانق عنان  ــرى إال طموح ــا، فال ن نقلبه
إنسانية ومبادرات تنموية  السماء، وقيماً 

تهتم بالفرد والمجتمع. 
قصة منزلة فيصل بن بندر في القلوب 
ــن دون نهاية،  ــا قصة م ــا بداية، لكنه له
فصولها تتعدد على مسرح الحياة اليومية، 
ــك الفكر  ــادم من ذل ــر الشــغف بالق لتثي
وتلك الرؤية، ومن خريجي مدرســة الملك 
ســلمان في القيادة الذين فهموا النهج، 

ودرسوا قيمة خدمة المواطنين.
حفظك هللا يا أميرنا فيصل، وأبعد عنك 
كل مكروه، وأبقاك ذخراً وسنداً لمنطقتك 

«الرياض».

سلمان بن أحمد العيد

اإلعالم  وســائل  ــر  تعتب
ــم العوامل  ــن أه ــوم م الي
المؤثرة والتأثيرية في جميع 
ــب الحياة االقتصادية  جوان
واالجتماعية  والسياســية 
ــالم  اإلع وســائل  توصــف 
األســاليب  ــن  م ــد  بالعدي
المســتخدمة  ــات  والتقني

في نشــر األخبار والمعلومات واألفكار األخرى بين 
ــي والدولي، تطور  ــاس على المســتويين المحل الن

اإلعالم وأصبح له دور بارز كبير وحساس ومؤثر.
ــالم بطرق  ــع وســائل اإلع ــاس م ــل الن  يتفاع
مباشــرة وغير مباشــرة، ويُنظر إلى وسائل اإلعالم 
ــا المصدر األساســي  ــاق واســع على أنه ــى نط عل
ــار والمعلومات واالتصاالت، حيث يشــار إلى  لألخب
ــدات  ــف والمعتق ــكار والمواق ــن األف ــة م مجموع
الفردية حول موضوع معين التي تعبر عنها نسبة 
ــام، يعتبر بعض  ــرأي الع ــع بال ــن المجتم ــرة م كبي
ــاء أن المجموع هو تجميع لكل أو جزء معين  العلم
ــرون أنه مجموعة من  ــن المجتمع، بينما يرى آخ م
العديد من وجهات النظر المختلفة أو المتنافســة 
ــرأي العام  ــى ال ــد البعــض ســلط الضــوء عل فنج
باعتباره عملية اتصال وتأثير متبادل بدالً من كونه 
شرطاً التفاق واسع النطاق كما يتم تعريف الرأي 
العام على أنه آراء األشــخاص العاديين التي تراها 

الحكومات مناسبة ألخذها في االعتبار.
ــاء  وعلم السياســة  ــاء  وعلم ــون  المؤرخ ــد  أك
ــث تمت  ــام حي ــرأي الع ــة ال ــى أهمي ــاع عل االجتم
ــة من قبل  ــاإلرادة الوطني ــرأي العام ب مســاواة ال
ــاء االجتماع  ــاء السياســة ويعتقد علم بعــض علم
ــة المتنوعة يمكن  ــن المواقف العام ــد م أن العدي
ــد في الوقت نفســه بشــأن قضية معينة،  أن توج
ــم يكن اآلالف  ــام نتلقى المئات إن ل ــي هذه األي وف
ــة متنوعة  ــول مجموع ــن االتصــاالت اليومية ح م
من الموضوعات عبر هواتفنا المحمولة ووســائل 

ــر األفراد بالتدفق الهائل  التواصل االجتماعي يتأث
ــم تجميعها تحت  ــا يت ــات، خاصــة عندم للمعلوم
موضوع واحد أو توزيعها تحت عناوين وموضوعات 
متخصصة. لم يعد يتشــكل الرأي العام من خالل 
ــالل الدعاية  ــي، بل من خ ــر والعقالن ــاش الح النق
ــي تدعم الحداثة  ــورت العقالنية التواصلية الت وتط
إلى عقالنية اســتراتيجية تحكم الفضاء العام، مما 
يســمح بالتســويق السياســي واإلعالن التجاري 

بالرواج واالنتشار.
ــى كل ما يتم نشــره وننشــر كل ما  نحــن نتلق
ــن األخبار بكل ما  يتم اســتالمه بل أحياناً ندافع ع
ــى بحث أو موضوعية  نملكه من أســلحتنا دون أدن
مما يترتب عليه تشــكيل فكرة محددة عن موضوع 
ــن وينعكس بداخلنا ما نتلقاه  معين داخلنا وتكوي
من معلومات وآراء شــكلت أفكارنا وآراءنا. عندما 
ــر عدد كبير من الناس عن رأي لآلخرين، يظهر  يعب
رأي عام حول هذا الموضوع لن يقوم كل شخص 
بتكوين رأي بشأن موضوع عام؛ قد يكون البعض 
غير مهتم، بينما قد يكون البعض اآلخر غير مدركين 
لذلك إال أن القاعدة العريضة تكون قد شكلت رأياً 
ــرأي العام  ــا، إن تكوين ال ــدداً حول موضوع م مح
في القضايا السياســية واالقتصادية واالجتماعية 
ــع على عاتق النخــب والعقول المفكرة  وغيرها يق
ــدت تلك النخــب نفوذها  ــع وإذا فق ــي أي مجتم ف
تتعرض المجتمعات للتوجه الخاطئ حيث تختلف 
ــن طموحات المجتمع وتطلعات أبنائه، الحقيقة  ع
ــان الكذب  ــون تحت دخ ــون ويتراجع ــم يختبئ أنه
ــن هنا وعلى هذا  ــف والمرتفع والمتفوق وم الكثي
المنبر ننادي بضرورة دعم اآلراء البناءة والعمل على 
مراجعة اآلراء التي شكلت الوجدان والعقل ونشر 
ــات المختلفة  ــة بين الطبق ــة بأنواعها كاف التوعي
ــكل األفكار الخبيثة المندســة  ــزع فتيل ل ويرجى ن
تحت ستار اإلعالم مثل عدد من التطبيقات الحديثة 

المنتشرة اآلن على مواقع التواصل االجتماعي.
 

salmanaleed@
salman201001@hotmail.com

مبارك بن عوض الدوسري

ــة دوام يوم الخميس  بنهاي
أمضــى   ،2021 ديســمبر   23
ــي  درب ــق  ورفي ــي  وزميل ــي  أخ
ــات في  ــب والنفق ــر الروات ُمدي
ــادي  ــم وادي الدواســر ه تعلي
ــه األخير  ــح توقيع ــد الفال محم
ــي ســجالت اإلدارة بعد خدمة  ف

ــكل أمانة وإخالص  ـــ 37 عاماً، عمل خاللها ب ــدت ل امت
ــاء وتفان ال حدود له، وكان خالل تلك المدة مثاالً  وعط
ــدؤوب المتواصل، رغم ما  للموظــف صاحب العمل ال
ــه من ظروف  ــه العمل في بداية ممارســته ل كان علي
ــا لم تثنه عن  ــات المتاحة، إال أنه ــة وقلة لإلمكان صعب
ــاً وحثهم  ــي زمالئه إيجاب ــاء والتأثير ف ــة العط مواصل
ــب والنفقات،  ــق واحد لجهاز الروات على العمل كفري
ــراً واحتراماً  ــوذج ترفع له القبعة تقدي حتى تقاعد كنم

كنموذج ما أجمل أن يُسار على خطاه. 
ــح منُذ أيام الدراســة  ــادي الفال ــد عرفت األخ ه لق
ــة من خالل  ــا العالق ــة المتوســطة، وجمعتن بالمرحل
ــد، وازدادت حينما كنا  ــا في صف دراســي واح وجودن
ــرة القدم في  ــاً في فريق ك ســوياً نمثل المدرســة مع
ــدارس المحافظة، ثم اصبحنا زمالء في فريق  دوري م
ــة لكرة القدم حيث كنا نمثلها على مســتوى  المحافظ
المملكة، إلى أن أصبحنا شــركاء في تأسيس وبدايات 
نادي الصحاري، وتســتمر العالقة بوجودنا في العمل 
سوياً ننتسب إلدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، 

ــا نّعم األخ   ــك المحطات من حياتن ــه في كل تل فوجدت
الوفي المتسامح، القادر على تخطي األخطاء وهفوات 
اآلخرين، يتسم بالعطف على من حوله،  ويحافظ على 
ــه وعباراته  ــدث كانت كلمات ــن، إذا تح مشــاعر اآلخري
رقيقة، يعشــق عمله المكلف به وهو سر نجاحه الذي 
جعله في عمل واحد طيلة وجوده في العمل الوظيفي 
رغم عمله مع خمســة مديري تعليم كل له شــخصيته 
ــه وعمله الذي يتحدث  وطريقته إال أنه اســتطاع بخبرت
ــع بدايات  ــم صعوبته خاصة م عنه أن يســتمر فيه رغ
ــل وقبل أن يتحول إلى محوســب، فقد كان جل  العم
عمله أرقاماً، وليست أي أرقام فقد كانت الغلطة تعني 
ــذي يعني الخطأ الفادح  ــر حتى ولو كانت صفراً ال الكثي
حينما يكون على يمين أي رقم، إال أنه وبتوفيق من هللا 
ــده بأقل األخطاء التي  اســتطاع أن يصل الى يوم تقاع

تُغفر مقارنة بعدد السنوات وحجم العمل. 
إن مثل األخ هادي وهو يغادر مكتبه مرفوع الرأس 
ــال أن صاحب  ــه لتتعلم األجي ــر شــيئاً من حق أن نذك
ــه عمله واآلخرين، وأن ســيرهم  العطاء ســيتحدث عن
ســتبقى شــاهدة على ما قدموا، رغم معرفتنا أننا من 
خالل تلك األسطر لن نوفيه حقه فكل الكلمات تصمت 
ــد متميز وعمل دؤوب ملء  ــالً أمام ما قدم من جه خج
األرض حباً بتحمله لتلك المســؤولية الصعبة، فشكراً 
ــب هللا أجركم، وجعل ما  ــى كل ما قدمتم، وكت لكم عل
ــت في ميزان حســناتك، وأن يكون شــاهداً لك ال  قدم
عليك، ووفقك هللا في قادم حياتك وجعل قادم أيامك 

خيراً من ماضيها. 
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األمير فيصل بن بندر

النوبة القلبية

بدأنا عاماً جديداً

د. حازم عرنوس

مع انتشــار ظاهرة الموت بســبب 
النوبة القلبية بين الكبار والصغار على 
حد ســواء أود هنا اإلشــارة إلى بعض 
ــف نتفادى  ــي تعلمنا كي ــات الت التنبيه
ــة وننقذ أنفســنا منها،  ــة القلبي النوب

وخصوصاً لو كان الفرد وحيداً.
ــات كثيرة قد تصاب فجأة  ففي أوق
بألم شــديد في صدرك يمتد إلى ذراعك 

ــط من المستشــفى القريب من  ــت على بعد 5كم فق ــكك. وأن وف
منزلك.

ــى  ــت تســتطيع الوصــول إل ــم إن كن ولســوء الحــظ ال تعل
المستشفى أم ال.

ــن لم يتم  ــى اآلخرين ولك ــاش عل ــت في اإلنع ــد تكون تدرب ق
تدريبك في إنعاش نفسك.

وهنا يبرز سؤال؟! كيف تنجو من نوبة قلبية وأنت وحدك؟
ــة قلبية،  ــد تعرضهم لنوب ــون وحدهم عن ــا أن الكثير يكون بم
ــة غير منتظمة ويبدأ بالشــعور  ــدق قلبه بطريق الشــخص الذي ي

بالدوار، لديه فقط 10 ثواٍن قبل فقدان الوعي.
ولكن هؤالء باســتطاعتهم مساعدة أنفسهم عن طريق الكح 
ــة، والكحة  ــوي. نََفس عميق ال بد أن يســبق كل كح ــرر الق المتك
ــون عميقة وطويلة، كما تكح عندما تريد التخلص من  يجب أن تك

البلغم في صدرك.
نََفس وكحة يجب أن تكرر حوالي كل ثانيتين باســتمرار حتى 

وصول المساعدة أو الشعور بضربات قلب طبيعية مرة أخرى.
ــق يوصــل األوكســجين للرئتين  ــإن النفس العمي ــة ف وعام
والكحة تضغط القلب وتبقي الدم يدور. كما أن الضغط على القلب 
يســاعد على عودة انتظام دقات القلب. بهذه الطريقة يســتطيع 

المصاب بالنوبة الوصول للمستشفى.
ــة تمريرها ألكبر عدد  وهنا أناشــد كل من تصله هذه المعلوم

يعرفه من الناس عن هذا. قد تنقذهم هذه المعلومة.

د. معراج أحمد معراج الندوي

ــداث  األح ــدل  وتتب ــام  األي ــر  تتغيّ
ــنٌة أخرى  ــل ســنة وتأتي إلينا س وترح
ــا هي  ــا، ه ــن ماضيه ــل م ــٌة أجم بحل
ــا بجمالها،  الســنة الجديدة تقبل علين
ــالً بالفرح واألمل  ــاٌم جديد يأتي ُمحّم ع
ــاٌم مليٌء باألمنيات الغالية  والجمال، ع

التي ستتحقق بالعزم واإلرادة.
ــم وقدم  ــام قدي ــا ع ــل عن ــد رح لق

ــد بالكثير من األمل بالغد  علينا عام جديد، واســتقبلنا العام الجدي
ــة ميالد جديد  ــد في حياتنا هو بمثاب األفضــل، وبداية العام الجدي
ــا، وهو نقطة التحول في حياتنا والســعي الجديد  آلمالنا وأحالمن

للنجاح والتقدّم.
ــد، يتأمل قلب اإلنســان الغد الجميل،  ــة العام الجدي في بداي
وينتظر من األيام المقبلة التي ســتعوِّضه عن آالم الماضي المرن 
ــة من لحظاته، يأمل اإلنســان أن يتغيّر الحال إلى  ففي كل لحظ
ــات المؤلمة، وال  ــة، كانت لنا الذكري األفضل، في الســنة الماضي
ــورة بداخلنا مهما  ــات تظل محف نســتطيع نســيانها، ألن الذكري

كانت مؤلمة. 
ــي أكثر إيالماً  ــد مرت علينا وأخذت منا أحداثها الســيئة وه لق
في المشــاعر البشرية، اضطر معها اإلنســان إلى طي التفاصيل 
ــات بما فيها من ألم حزن، انطالقاً من كونها عام الحزن  والذكري
ــم. ثم أقبل علينا عام جديد، عســى أن يكون علينا عام الخير  واألل

والهناء والسعادة.
ــرح والســعادة، وهو مليء  ــل األمل والف ــام جديد يحم أتى ع
بأمنياتنا الغالية التي سوف نحققها بالعزم والقوة، استقبلنا عامنا 
الجديد بالفرح واألمل الجديد، ونلقي عن كاهلنا حمل الصعوبات 
ــي مضت، فليحمل لنا العام الجديد البهجة والســعادة، ويبعد  الت
ــزان. نتمنى أن يكون العام الجديد بكل ما يحمله  عنا التعب واألح

من شهور وأيام، أن يغيّر أحوالنا إلى األفضل. 
ــي قلوبنا الرغبة في  ــل أناقتها لتزرع ف هذه الســنة تأتي بكام
ــام وقلوبنا عامرةٌ  ــرح، كّل ع ــة واالنطالق نحو الف ــدد والحري التج
ــي ذبلت، واجعل  ــدّد أرواحنا الت ــزول. اللهم ج ــة التي ال ت بالبهج
ــر والبركة  ــة بالخي ــا، مليئ ــدة لن ــاة جدي ــة حي ــدة بداي الســنة جدي

والسعادة.. اللهم باسمك بدأنا عاماً جديداً. 

* األستاذ المساعد، قسم اللغة العربية وآدابها
جامعة عالية،كولكاتا - الهند
merajjnu@gmail.com
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باإلنَسان.. تكوُن اإلدارة أو ال تكون!

حلم األمومة وتأجير األرحام

العملَ  «احترافي 
اإلداريَّ أمرٌ َقدّره هللا 
ــرًا، وأعانني  ــي تقدي ل
ــه تحضيرًا، وســاقني إليه  علي

مهنًة، ال ُمرْغًما.. بْل مْختاًرا!
***

«وحين شدَْدُت الرحاَل إلى 
أمريكا مبتعثًا قبل نحو (45) 
ــة،  الجامعي للدراســة  ــا  عاًم
ــدي أْن أختارَ  ــي خل ــدْر ف ــم ي ل
وزارة  وكانت  تخّصًصا،  اإلدارةَ 
المعارف الموفدة لي هي التي 
ــص، َفلم  ــدّدت ذلك التخّص ح

أعِص لها أمرًا.
***

ــذا  ه ــي  ف ــدُت  وَج ــد  «وق
ــن  للذه ــًة  متع التخّصــص 
وكان  ــر،  للتفكي واســتنفاًرا 
(المكوُن اإلنســاني) فيه أهمَّ 
ــات هذا العلم  عندي من مكون
ــد فترة  ــدّ لي بع ــرى، وتأك األخ
ــَب اإلنســانيَّ  ــة أن الجان الحق
ــات  اهتمام ــرزُ  أب اإلدارة  ــي  ف
ــان،  ــم، وأنه باإلنَس ــذا العل ه
ــون، أما  ــون اإلدارة أو ال تك تك
ــُم واإلجراءاُت  ــُم والتنظي النّظ
فهي  اإلداري  الهيْكل  وخرائُط 
ــن اإلدارة على  (وســائل) تعي

التدبير المراد، بْدءًا ونهاية!
***

ــدّ  «أّما األمُر اآلخُر الذي ش
ــر إعجابي  ــدءًا، وَفجَّ انتباهي ب
ص فهو أن  الحًقا لهذا التخصُّ
نظرية،  مبادئ  ــت  ليَس اإلدارة 
فحسب،  تطبيقية  وطروحات 
ــب ذلك تهتم  ــي إلى جان بل ه
ــي  اإلدراك ــّس  الح ــق  بتْطبِي

والمعرفي في تدبير األمور!
***

عن تأجير األرحام 
المســتعار  والتيس 
ــران  األم ــذان  ه
ــودان أم أنهما من ضرب  موج
الخيال، هل هناك من يستأجر 
رحم امرأة أخرى؟ وهل التيس 
المستعار له وجود. ما تعريف 
تأجير الرحم وهل هناك اتفاق 
استئجار  التســمية،  هذه  على 
الرحم هو استخدام رحم امرأة 
أخرى لحمل لقيحة مكونة من 
ــل وبويضــة امرأة،  ــة رج نطف
ــن،  ــان زوجي ــا يكون ــا م وغالب
وتحمل الجنين وتضعه، وبعد 
ــان رعاية  ــى الزوج ــك يتول ذل
الزوج  ــا  له ــأ  ويلج ــود.  المول
ــون الزوجة غير قادرة  حين تك
على الحمل لسبب في رحمها، 
ولكن مبيضها سليم منتج، أو 
ــي الحمل  ــر راغبة ف ــون غي تك
ــا. ما حكم ذلك شــرًعا  ترفيًه
في ديننا اإلســالمي؟  الجواب 
ــذا حرام بقرار من مجمع  أن ه
لرابطة  التابع  اإلسالمي  الفقه 
ــه  ــي دورت ــم اإلســالمي ف العل
ـــ  1402ه ســنة  الخامســة 
ــن  ــذا األســلوب م ــم ه بتحري
ــال تعالى  أســاليب التلقيح، ق
ــْم  لُِفُروِجِه ــْم  ُه ــَن  {وَالَِّذي
َّ َعلَى أَزْوَاِجِهْم أْو  ــوَن إِال َحاِفُظ
َُّهْم َغيُْر  ــْم َفإِن َما َملَكَْت أَيَْمانُُه

َملُومِيَن}المؤمنون/6-5.
يوجد في الواليات المتحدة 
ــن  لتأمي متخصصــة  وكاالت 
تقوم  حيث  وتأجيرها،  األرحام 
بســرية  زبائنها  مع  بالتعامل 
ــغ مالية  ــة، وتتقاضى مبال تام
دوالر  ــف  أل ــن 80  بي ــراوح  تت
ــذا األمر  ــف دوالر، وه و120 أل
ــي بعض دول  منتشــر أيضاً ف

آسيا وأوروبا.
ــس  التي ــن  ع ــاذا  وم

ــه َملكَة  ــت لدي ــْن كان «وَم
ــْو لم يقرأ لـ(ماكس  الَفْهم ول
وسواهما  دركر)  و(بيتر  فيبر) 
ــر اإلداري،  ــذة الفك ــن جهاب م
استطاَع قيادةَ وإدارةَ منشأته 
اإلدارية بكفاءةٍ وحسِّ إرادّي!

***
الكاتب  هذا  يَْستدرك  «هنا 
اإلدارة)  ــة  (أكاديمي ــَة  أهمي
ودورها اإلرشادي للَغْوِص في 
متاهاِت هذا التخصص. وتبقى 
ــده (الموهبة  ــك وبع ــل ذل قب
الشخصية) لدى اإلدارّي سيدةَ 

الموقِف في جّل األوقات!
***

المشــيئُة  ســاقتني  «وقد 
ــن موقع  ــى أكثر م ــُة إل اإللهي
مشــواري  ــر  عب ــام  ه إداري 
ــد العودة  ــي الطويل بع العمل

من أمريكا!
***

ــّي  «كان التأســيُس المهن
الذي بدأُت به المشوارَ الطويلَ 
ــة  العام اإلدارة  ــد  معه ــي  ف
ــرز إنجازات  ــاض، أحد أب بالري
في  اإلداري  اإلصــالح  ــج  برنام
ــة، وهو اختياٌر لم  بالدنا الغالي
ــط، وكان هللا لي  ــدْم عليه َق أن

عونًا وَسنَدا!
***

ــزُّ  أعت ــرى،  أخ ــارة  «بعب
بخطوتي األولى باالنضمام إلى 
وكانت  العامة،  اإلدارة  ــد  معه
بعد  ــي  أعانتْن ســديدةً  ــًة  تجرب
هللا في اجتياز خطوات أخرى، 
ــة في مشــواري المهني  عملي
الطويل! والحمد لله من قبُل 

ومن بعُد.
***

ــرأ عنه  ــذي نق المســتعار، وال
ــل هي حاالت  ــي اإلنترنت، ه ف
ــة أم مجرد إشــاعات،  صحيح
ــو  ه المســتعار  ــس  والتي
ــذا  ه وصاحــب  ــل»  «المحلِّ
التشــبيه هو الرسول - صلَّى 
ــذي  ال  - ــلَّم  وس ــه  علي هللا 
ــل له،  والمحلَّ ــلَ  ــن المحلِّ لع
والمحلل رجل تزوَّج من امرأةٍ 
ــالث مرات،  ــا ث ــا زوُجه طلَّقه
ــه، وبصورة أخرى  فحرمت علي
بائنا  ــا  طالق المطلقة  ــرأة  الم
ــرى ال تحل لزوجها  بينونة كب
ــره  غي ــزوج  تت ــى  حت األول، 
ــا، لقوله تعالى:  زواًجا صحيًح
ــا َفالَ تَِحلُّ لَُه مِن  {َفإِن َطلََّقَه
ــا َغيْرَهُ } ــَى تَنِكَح زَْوًج َّ ــُد َحت بَْع
أن  ــد  ب وال  ــرة:230)   (البق
يدخل بها الزوج الثاني دخوالً 
حقيقيًا، وال يكفي مجرد العقد 
ــة غير  ــرق ملتوي ــوة. ط والخل

شرعية.
ــس  والتي ــام  األرح ــر  تأجي
المستعار وجهان للمخالفات 
الشــرعية المحرمة التي يقوم 
بها بعض ضعاف الدين، قال 
تعالى: {وَالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم 
ــْم  ــى أَزْوَاِجِه ــوَن إال َعلَ َحاِفُظ
َُّهْم  ــْم َفإِن ــْت أَيَْمانُُه أو َما َملَكَ
ــِن ابْتََغى وَرَاَء  َغيُْر َملُومِيَن َفَم
ــاُدوَن}  ــَك ُهُم الَع ــَك َفأولَئِ ِ َذل

[المؤمنون: 5 - 7].
ــي الختام كيف تســتقر  وف
ــوم بهذا  ــن يق ــام م ــن وين عي
العمل غير المشروع المحرم، 
ــل ويتزوج  ــوم المحل كيف يق
بنية الطــالق ربما مقابل مال 

أليس هذا تيًسا.
ــم امرأة  كيف يســتأجر رح
ويســتغل فقرها كيف ينسب 
المولود له وهو من رحم امرأة 

أخرى.
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الشعب اإليراني يموت قهراً
الســنة  ــن  م شــهر  يمضــي  ــكاد  ي ال 
ــو  ــرات تل ــوم المظاه أو أســبوع إال وتق
ــرات في إيران، وخروج الشــعب  المظاه
ــران  إي مناطــق  كل  ــي  ف الشــوارع  ــى  إل
شــمالها، وجنوبها، وشــرقها، وغربها، 
ــي العاصمة نفســها، وخروج  ــك ف وكذل
ــو للمطالبة  ــر المتواترة ه ــذه الجماهي ه
ــة التي  ــاة الكريم ــش، والحي ــة العي بلقم
ــن بســبب الحكومات  ــا منذ زم افتقدوه
ــران منذ  ــت على إي ــي توال ــة الت الكهنوتي
تســلط الخميني عليها وحتى يومنا هذا.. 
ــذه الحكومات المتعاقبة تم  وخالل كل ه
التنكيل باآلالف من أبناء الشعب اإليراني، 
كما تم تعليق الكثير منهم فوق المشانق 
ــاً، دون أدنى مراعاة  ظلماً، وبغياً، وعدوان
لحقوق اإلنسان فهو غير معترف بها في 
ــي وادي وكرامة  ــك الحكومات، وهي ف تل
اإلنســان في واٍد آخر... وقد عبّر عن ذلك 
ــن، والدعاة،  ــن الكتاب والمناضلي كثير م
الســاعين  وكل  والشــعراء،  ــاء  واألدب
لخدمة الســالمة واإلنسانية، وبينوا كثيراً 
ــل إيران  ــي تحصل داخ ــداث الت من األح
ــي المعتقالت، و الســجون غير ما هو  وف
ــر للعلن.. يقول (توران تحت عنوان  ظاه
ــص وميســور التكلفة»)  ــوت الرخي «الم
ــاش ابتين  ــد أشــعار بكت ــن أح ســطر م
الذي قتل داخل ســجن الماللي، بســبب 

ــة، واالحتجاج  ــاة والحري ــه عن الحي كتابت
ــى القمع، واألوضــاع المأســاوية التي  عل
ــم يستســلم لكنه ظل  تعيشــها بالده، ل
ــه، بعد نقله  مقيداً بالسالســل حتى وفات
إلى المستشــفى في أوج مرضه الخطير، 
ــن في (إمام  وفي يوم تشــييع جنازة ابتي
ــف  ــة شــهرري)، هت ــدهللا بمدين زاده عب
والســالم  للظالمين»  ــوت  الناس («الم
على ابتين)  وفي الوقت نفسه في سجن 
ــن) تجاهل زمالء ابتين ومســاعدوه  (ابتي
ــوا الموت  ــي وهتف ــراس خامئن تهديد ح
لخامئني، والموت للديكتاتور، كما أشعل 
الناس الشموع أمام مستشفى ساسان 
ــا أحاط عمالء  ــرى ابتين، فيم ــداً لذك تخلي
من  القمعي، المستشــفى خوفاً  خامئني 
انتشار الحركة. كما هتف مشيعو الشاعر 
ــوت لخامئني  ــد الم ــن) بصوت واح (ابتي
الذي يســتخدم جرائم القتل المتسلسلة 
ــن الحياة  ــن ع إلســكات أصــوات الباحثي
ــادة أكبر  ــة حكومية تحذر من زي وصحيف
ــر العلني عن كراهية الشــعب  ــي التعبي ف

ــب من أصحاب  ــام، والخوف، والرع للنظ
األقالم يكشــفان هشاشــة نظام الوالي 
ســرادق  ــت  اقتحم والشــرطة  ــه،  الفقي
ــن المعزيّن  ــد م ــت العدي ــزاء، واعتقل الع
كما فضح عضو لجنة الشؤون الخارجية 
ــس الوطني للمقاومة اإليرانية  في المجل
الدكتور/ عالء الدين توران قصص الموت 
ــل اآلالف  ــران، ومقت ــي طه ــص ف الرخي
ــة على يد حكومة  من الباحثين عن الحري
الماللي.. وروى في تحليل منشور حكاية 
ــي الكبير  ــل الشــاعر والمخرج اإليران مقت
ــن) الذي قضى في األســر  ــاش ابتي (بكت
ــى أنه لن يكون  خلف القضبان مشــيراً إل
آخر الضحايا لسلســلة جرائم القتل التي 
ــد العصابة التي  ــي على ي تتم بشــكل يوم
تحكم طهران، والمعروفة باسم (القتل 
ــدأت جرائمها في  المتسلســل) بعدما ب
التسعينات، وما زالت مستمرة حتى يومنا 
ــن االضطرابات  ــات م ــذا، وأثارت موج ه
ــام  ــة لنظ ــات الدولي ــة، واإلدان االجتماعي
ــه  ونظام ــي  خامئن ويســتخدم  ــي،  المالل
ــون  يخضع ال  ــن  الذي ــك  أولئ ــي  اإلجرام
للرقابة بل يتحدثون عن الحرية ويكتبون 
ــوق المنكوبين، ولكن مثلما اتهم  عن حق
ــة بمقتل (ســتار  ــا القتل ــي ومافي خامئن
بهشــتي) منذ (9) ســنوات حتى اآلن مع 
مطالبة الشعب اإليراني بالعدالة باسمه، 

فقد نجت وفاة (ابتين) من حركة مماثلة 
في غضون أيام فقط  وفقا لتأكيدات عضو 
ــي المجلس  ــة الشــؤون الخارجية ف لجن
ــار هذا  ــة اإليرانية، وأث ــي للمقاوم الوطن
ــة  االجتماعي ــب  العواق بشــأن  ــاوف  مخ
للجريمة، حيث حذرت صحيفة (مستقل) 
الحكومية في 10 يناير من زيادة أكبر في 
التعبير العلني عن كراهية النظام، وكتبت 
ــق لن  ــق األف ــات وضي ــذه التصرف (ان ه
يكون لها تأثير آخر سوى توسيع الفجوة 
بين الحكومة والشــعب)، وليســت هذه 
ــه النظام  ــدة التي تواج المشــكلة الوحي
حالياً  مع المثقفين، واألدباء، والشــعراء، 
بل مشاكل متعددة سياسية، واقتصادية، 
ــة، ودولية،كما أن ثروات إيران  واجتماعي
المبددة على ميليشــيات الخراب والدمار 
في لبنان، وسوريا، واليمن، والعراق، وفي 
إفريقيا، ســحبت حقوق الشعب اإليراني 
ــش تحت خط الفقر  وجعلت معظمه يعي
خير دليل  ــوم حالياً  والمظاهرات التي تق
ــى ذلك.. هذا النظام وآلياته جعلت من  عل
شــعب إيران بأكمله شــعب يموت قهراً 
ــي وإيران تنتظر األســوأ في قادم  وهو ح
األيام، ومليشياتها اإلرهابية في طريقها 

لإلفالس مادياً، ومعنوياً، وعسكرياً.

alfrrajmf@hotmail.com

مفرح الزيادي

هل تراجع استخدام وسائل التواصل االجتماعي؟
كان متوقعاً أن يزيد معدل اســتخدام 
ــي مع ظهور  منصــات التواصــل االجتماع
جائحة كورونا وما صاحبها من زيادة مدة 
البقاء في المنزل عام 2020، لكن ذلك لم 
يحصل. تقول الدراســات إن التوجه قبل 
ــو االنخفاض في  ــة كورونا كان نح جائح
المنصات الرئيســة مثل فيسبوك وتويتر 
وسناب شات وانستغرام، إال أن الجائحة 

أوقفت هذا االنخفاض المتوقع.
انخفاض؟  باألساس، يحصل  فلماذا، 
ــه نحو اســتخدام  ــه نتيجة التوج ــدو أن يب
ــع  مواق ــن  م ــدالً  ب ــي  الترفيه ــوى  المحت
التواصل. بصــورة عامة، فإن اإلحصاءات 
ــة الشــباب نحو  ــل لدى فئ تشــير إلى مي
ــي منصات  ــوى الترفيهي ســواء ف المحت
ــدة مثل تيك  ــي الجدي التواصــل االجتماع
ــالم الجديدة مثل  ــوات األف ــوك أو في قن ت
ــع أن هذا الميل  ــس؛ ومن المتوق نتفليك
ــى حســاب منصــات الحوار  ســيكون عل
ــة، ألن المعتاد أن فئة  والتواصــل القديم
الشباب هم من يقود التوجهات الجديدة 

حسب ما تشير األبحاث.  
آخر اإلحصــاءات توضح أن معدل عدد 
الدقائق التي يقضيها الفرد على شــبكات 
التواصل االجتماعي ارتفع من 142 دقيقة 
ــام 2019 ثم ظل  ــام 2018 إلى 145 ع ع
ــن انخفض إلى  ــام 2020، لك ــو ع كما ه
142 دقيقة في الربع األول من عام 2021 

   .(Statista)
ــل نجد صورة أخرى،  لكن في التفاصي
ــال على  فيســبوك وهو األكثر  إذ إن اإلقب
شــهد  ــم  العال مســتوى  ــى  عل انتشــاراً 
ــل زيادة في تيك توك. وقد  انخفاضاً مقاب

يرجع ذلك إلى أن النسبة األكبر التي تقود 
التوجهات في المنصات االجتماعية وهي 
ــو تيك توك  ــد توجهوا نح فئة الشــباب ق
بمعدالت تتزايد، مقابل مللهم من منصات 
النقاش مثل فيسبوك وتويتر.. لكن كيف 

كان االتجاه وما المتوقع أن يصبح؟
ــرة  ــي ســنتين نشــرت خبي ــذ حوال من
ويلســون  ســارة  ــة  التجاري ــات  العالم
شــعبية  أن  ــى  إل ــرد)  هارف ــة  (جامع
ــع إلى حد ما  المنصــات االجتماعية تتراج
بســبب فئة الشــباب الذين يقودون نمو 
ــة أن الشــباب  ــذه المنصــات؛ موضح ه
يتوقون إلى الخصوصية واألمان والراحة 
ــى المنصات  من حشــود األشــخاص عل
ــي تضم آباءهم  االجتماعية (الحشــود الت
ــر  أكث ــات  وجه ــو  نح ــون  وينجذب اآلن)، 
حميمية، أطلقت عليها ويلســون «نيران 
بالمخيمات  المخيمات الرقمية» تشبيهاً 
ــي  ــي والشــوي ف ــي تســتخدم للطه الت
ــة كمقابل لتجمعات  ــاءات االجتماعي اللق

الحشود الضخمة.
ــاث  ــال، تشــير أبح ــى ســبيل المث عل
ــت الذي ينفقه  ــى أن مقدار الوق 2019 إل
ــن المنصات  ــى العديد م ــل األلفية عل جي
ــة كان إما ثابتًا أو متراجًعا أو ال  االجتماعي
يرتفع بالقدر الذي كان عليه في السنوات 
ــا  كم  .(Global Web Index) ــة  الماضي

ــام  2019 أن  ــر نتائج إحصــاءات ع تُظه
اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعي 
بشكل عام بين األمريكيين الذين تتراوح 
ــا عبر العديد  ــن 12 و 34 عاًم أعمارهم بي
ــد تضاءل أو يتضاءل  من المنصات إما ق

 .(Edison Research, Triton Digital)
ــدت  وج ــاه،  االتج نفــس  ــى  وعل
ــات وأبحاث اســتخدام وســائل  إحصائي
التواصــل االجتماعي لعام 2021 تحوالت 
مفاجئة في كيفية اســتخدام األمريكيين 
التقرير  حســب  ــة،  االجتماعي للشــبكات 
 The Infinite Dial السنوي األخير بعنوان
(أبحاث إديسون). خالصته أن استخدام 
وســائل التواصل االجتماعي زاد بشــكل 
طفيف في عام 2021، لكن المفاجأة في 
ــوك نموه بين  ــل، فقد عزز تيك ت التفاصي
الشباب بينما استمرت شعبية فيسبوك 
في االنخفاض بين الشــباب ومتوســطي 
العمر، كذلك انخفض ســناب شــات، أما 
ــر فقد انخفــض ثم اســتعاد معدله،  تويت

كما شهد انستجرام زيادة طفيفة.
ــور جائحة كورونا كان هناك  قبل ظه
ــة  ــور شــبكات اجتماعي ــي ظه نقــص ف
ــم يزد  ــاذا ل ــد يفســر لم ــا ق ــدة، مم جدي
اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعي 
بين الشــباب. عادةً، عندما تظهر شبكات 
اجتماعية جديدة، يتم تبنيها أوالً من قبل 
الشــباب، ثم يصبح جموع المستخدمين 
أكثر انعكاًسا ككل عندما يبدأ كبار السن 
ــول إلى هذا «الشــيء  في تســجيل الدخ

الجديد» (جاي باير، 2022).
ــو انخفاض  ــر إثارة للدهشــة ه األكث
فيسبوك (صاحب الشعبية األكبر عالمياً) 

ــك توك التي أصبحت شــائعة  وصعود تي
ــام 2020 مع  ــم ألول مرة ع بشــكل ضخ
اســتخدام %25 واســتمرت في االرتفاع 
ــام 2021 بنســبة اســتخدام تصل إلى  ع
ــن أن  ــي  حي ــن.. ف ــن األمريكيي %44 بي
فيســبوك انخفض بين األمريكيين الذين 
ــن 12 و 34 عاًما، من  تتراوح أعمارهم بي
ــوم؛ إال أن  ــام 2017 إلى %57 الي %79 ع
ــة الســكانية الوحيدة التي شــهدت  الفئ
زيادة في عدد المســتخدمين كانت الفئة 
العمرية 55 عاًما أو أكبر، بينما كل الفئات 

العمرية األخرى شهدت انخفاًضا.
بصورة عامة، وجدت دراسة إديسون 
ــادة الضئيلة الســتخدام وســائل  أن الزي
التواصل االجتماعي في الواليات المتحدة، 
ــت مدفوعة بجائحة كورونا، وبالتالي،  كان
تستنتج الدراســة أنه من غير المرجح أن 
ــدد اإلجمالي للمشــاركين على  ــو الع ينم
وسائل التواصل االجتماعي في الواليات 
المتحدة على المدى القريب. الخالصة أن 
ــي المنزل  الشــباب قضــوا وقتًا أطول ف
ــوى  ــم المحت ــد اجتذبه ــاء، وق ــاء الوب أثن
الترفيهي على تيك توك مســتخدميه أكثر 

من المنصات التي تركز على التواصل.
ــاس  ألن فيســبوك  إن  ــال:  يُق كان 
ــاس  ــر ألن ــا تويت ــم، إنم ــون بعضه يعرف
ــال  يُق ــم..  بعضه ــوا  يعرف أن  ــدون  يري
أيضاً: إن فيســبوك مكان يتســع لألفكار 
الناضجة، بينما تويتر ألفكار ســريعة غير 
ــى أتباع.. أما  ــة تلهث للحصول عل ناضج
ــد يقال كان  ــي المســتقبل القريب فق ف
هناك شــيء اسمه فيسبوك وتويتر.. من 

يدري؟

عبدالرحمن الحبيب

العقيد م. محمد 
بن فراج الشهري
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ــة الســاحل اإلفريقي  أضحــت منطق
ــا العديد  ســاحة للتنافس يتدافع نحوه
ــن النفوذ  ــا ع ــة بحث ــوى الدولي ــن الق م
ــدو جليا  ــوارد وهو ما يب ــة والم والهيمن
ــيا، وذلك نظرا  بالنســبة لفرنســا وروس
ألهمية المنطقة االســتراتيجية وتوفرها 
ــروات الطبيعية، فضال  ــى الموارد والث عل
على أن دول الســاحل تعد بوابة لوسط 
وغرب القارة اإلفريقية، مما يجعلها هدفا 
جاذبا الهتمام العديد من القوى الدولية.  
ــى منطقة الســاحل  ــر إل ففرنســا، تنظ
ــا  ــة له ــوذ تقليدي ــة نف ــا منطق باعتباره
ــرا لماضيها االســتعماري هناك، كما  نظ
تعد المنطقة سوقا واســعة لصادراتها 
الفرنســية، ومصدرا مهما للحصول على 
ــط  ــة، كالنف ــروات الطبيعي ــوارد والث الم

والغاز واليورانيوم. 
غير أن التواجد الفرنســي في منطقة 
ــه حاليا  ــي أصبح يواج الســاحل اإلفريق
ــدا تجلى في الشــهور األخيرة  عداء متزاي
الفرنســية،   القوات  ــل  برحي ــة  بالمطالب
خاصة بعد إعالن فرنسا عن انتهاء عملية 
ــان» التابعة لها يوم 14 ديســمبر  «برخ
ــة من 5 آالف فرد، كانت  2021، والمؤلف
تســاعد دولة مالي في مواجهة جماعات 

جهادية «إرهابية».
ــذه العملية بعد  ــرار إنهاء ه  ويأتي ق
ــام من ســيطرة القائد العســكري في  أي
مالي، العقيد آسمي غويتا، على السلطة، 
ــا العمليات المشــتركة  ــق مؤقت حين عل
بين القوات الفرنسية والمالية وقال إن 
على فرنســا أن تدرك أن القيادة الحالية 
لمالي مسؤولة عن أمن البالد، وستطلب 
المســاعدة من شــركاء آخرين. أكثر من 
ذلك، أن الســلطات المالية تعتبر روسيا 

شريكا موثوقا به، كما تعاقدت مع قوات 
مسلحة روسية، حلت بدولة مالي.

نشير في هذا الصدد، إلى أن الجيش 
الفرنســي حقق بعض األهداف في عهد 
ــس الفرنســي الســابق فرانســوا  الرئي
ــد إطــالق عملية «ســرفال»  ــد عن هوالن
ــدم  تق ــف  أوق ــو  وه ــر 2013،  يناي ــي  ف
المسلحين وأجبرهم على االختباء بعيدا. 
كما حققت فرنســا بعض النجاحات في 
محاربة مســلحي الساحل خالل األشهر 
ــة «برخان «؛  ــة منذ انطــالق عملي القليل
لكن االضطراب السياســي في المنطقة 
ــى  ــي، ســاعدا عل ــور الوضــع األمن وتده
ــة، والتي لم  ــة الهجمات الجهادي مواصل
ــان» التصدي لها  ــة «برخ تســتطع عملي

بحزم. 
فضال عن ذلك، فالوجود العســكري 
الفرنســي أعفى حكومات دول الساحل 
ــن التعامل مع المشــاكل األساســية،  م
ــي فقط بتســويغ عملية «برخان»،  ليكتف
ــى المشــاكل التي  ــرق إل ــن دون التط م
عملياتهم  بمواصلة  للجهاديين  تســمح 
والصراعات  والتمييز  ــم  كالظل االرهابية، 
المحلية. ثم أن االنتهاكات التي ارتكبتها 
الجيوش الفرنسية، بتفتيش األشخاص 
والمنازل ومصــادرة الهواتف المحمولة 
ــات من  ــذ عين ــة، وبأخ ــات الناري والدراج
اللعاب لتشــكيل قواعد بيانات الحمض 

ــراءات تعد ممارســات  ــووي، وهي إج الن
مذلة من قبل قوة أجنبية حســب شعور 
ــن، كما أعطــت صورة  الســكان المحليي
سيئة عن الجيش ومزيدا من المصداقية 
للجماعات الجهادية التي أصبحت تظهر 
ــه «جيش  ــي وج ــة» ف ــا «مقاوم وكأنه
ــت الجيش  ــالل». أضــف إلى  صم االحت
الفرنســي عن االنتهاكات الجسيمة التي 
ــات ذات أجندة محلية ضد  ترتكبها جماع
ــم التوترات  ــى تفاق ــا أدى إل ــرى، مم أخ
داخل مجتمعات دول الســاحل وارتماء 
بعــض الســكان في أحضــان الجماعات 

اإلرهابية.
ــى حدوث جدل حول  كل ذلك  أدى إل
الوجود العســكري في الساحل، بعد أن 
تجاوز عدد القتلى من الجنود الفرنسيين 
الـ50، مما أثار شــكوك السياسيين من 
اليمين واليسار في مزايا استمرار تواجد 
الجيش الفرنســي في منطقة الساحل. 
ــو يعترف  ــه، فه بالنســبة لقصــر اإلليزي
ــأن الوضــع في الســاحل يزداد ســوءا  ب
ــرف علنا بأن  ــد يوم، لكنه لم يعت يوما بع
الجيش الفرنسي غارق في مستنقع وأن 
عملية «برخان « فشلت في احتواء تقدم 

الجماعات الجهادية المسلحة.
ــة في  ــا رغب ــيا، فله بالنســبة  لروس
ــالل بوابة  ــى من خ ــح قوة عظم أن تصب
إفريقيا، وتزداد أهمية منطقة الســاحل 
في السياســة الروســية نظرا لموقعها 
اإلفريقية،  ــارة  الق وســط  االســتراتيجي 
نســج  ــى  عل روســيا  يســاعد  ــد  ق ــا  مم
ــدول اإلفريقية  ــع ال ــة م ــات تجاري عالق
ــا فتح أســواق جديدة لتوســيع  ــا فيه بم
المبيعات العســكرية الروســية، إضافة 
ــرص االقتصادية  إلى االســتفادة من الف

ــي المنطقة من أجل الوصول  المتاحة ف
للموارد والثروات اإلفريقية.

ــارب بين مالي وروســيا  ــر أن التق غي
ــاد األوروبي.  أثار حفيظة فرنســا واالتح
ــة مالي من مغبة  فقد حذرت فرنســا دول
ــع «المرتزقة الروس»، وقالت  التعاقد م
إن ذلك ال يتماشــى مع اســتمرار الوجود 
ــه حتى وإن  ــذا البلد، ألن الفرنســي في ه
قررت فرنســا توقيف عملية «برخان «، 
ــإن تواجدها مازال مســتمرا. كما حذر  ف
االتحاد األوروبي من أن التواجد الروسي 

سيؤثر على العالقات بينه وبين مالي.
ــروس  ــر أن وصــول ال ــذا يظه وهك
ــح مرحلة التنافــس الدولي  ــى مالي فت إل
ــت  الوق ــي  ف الســاحل،  ــة  منطق ــي  ف
ــة مالي من شــلل  ــي فيه دول ــذي تعان ال
اقتصادي بسبب العقوبات التي فرضتها 
ــرب إلفريقيا  ــة لغ ــة االقتصادي المجموع
حدود  كإغالق   (ECOWAS) «ــواس «إيك
ــي وتجميد أرصدتها  بلدانها مع دولة مال
ــع التحويالت البنكية،  لدى المصارف ومن
وسحب كافة الدبلوماسيين من باماكو، 
ــاون معها،  ــة أشــكال التع ــاء كاف وإلغ
باســتثناء  المالية  المســاعدات  ــك  وكذل
ــة والمواد الغذائية، وذلك بســبب  األدوي

االنقالب العسكري الذي حصل بمالي.
ــد تشــجع على  ــل ق ــذه العوام كل ه
توسع رقعة الجماعات الجهادية بمنطقة 
الســاحل، في غياب تنســيق بين القوى 
الخارجية بالمنطقة والصراعات من أجل 
ــع االســتراتيجي والســيطرة على  التموق
الثروات الطبيعية وانســداد أفق الحوار 
ــذه الجماعات التي صارت تشــكل  ــع ه م
ــن  ــى اســتقرار وأم ــا عل ــدا حقيقي تهدي

المنطقة.

التنافس الدولي في منطقة الساحل اإلفريقي

د. خالد الشرقاوي
السموني

الهطلسيون!

مع قافلة درب زبيدة في موسمها الثاني

ــر  معم ــات  نب ــس  الهطل
ــر مفصلية،  شــجيري فروعة غي
حمضــي أوراقة مليئة بالحمض 
ــي ال  ــات الت ــن النبات ــاء، م والم
تســر النظر بالشــكل المريح، والتي إذا 
ــة نتنة، وتنبت  ــي برائحة كريه فركت تأت
ــرة،  ــي األراضــي الســبخة وبكث ــادة ف ع
ــن  ــوارض والثعابي ــدواب والق ــة لل جالب
ــر مستســاغة  ــا غي ــوض، ولكونه والبع
ــر مريحة ال شــكالً وال لوناً وال رائحة،  وغي
ــالن يأكل  ــل (ف ــا المث ــه يضــرب به فإن
ــرون  كثي والهطلســيون  ــس)،  الهطل
ــائل  وس ــي  ف ــم  نجده ــام،  األي ــذه  ه
ــس،  ــي المجال ــي، ف التواصــل االجتماع
ــتراحات والمناسبات، وهم من  في االس
ــاً بالناس  ــم إجحاف ــات ومن أكثره اآلف
ــم بعيدون عن  ــم والموازين، وه وبالقي
ــف، تعال  ــج كثي ــم تهري ــع، ولديه الواق
وترفع (على الفاضي)، وتزييف للحقائق، 
وموازينهم  ــل،  وحنظ ــم  علق ــم  أعماله
ــم ضوابط، ومعاييرهم  معطلة، ما عنده
ــع غير  ــة، ومقاييســهم للمواضي معدوم
ــاوزات خطيرة في  ــم تج ــة، ولديه دقيق
التنظير وفي المنطق، لهم دجل ووجل، 
ــون نحو  ــر، ويتدحرج ــداع كبي ــم خ لديه
المستنقع والقاع، شخصياتهم مهزوزة، 
ويظهرون غير ما يبطنون، ويفعلون غير 
ما يقولون، ويمارســون في السر غير ما 
يمارســونه في العلن، يخشــون الناس 
وال يخشــون هللا، يتاجرون بالشــعارات 
ــل مصالحهم  ــق من أج ــكالم المنم وبال
الشــخصية البحتة، ال من أجل المصالح 
ــون  ــراء، ويصطنع ــم ه ــة، كالمه العام
ــديدو  ــدون عنها، ش ــم بعي ــة وه الحكم
ــم رصيداً مالياً  ــة وراء ما يحقق له اللهف
ــرض الحائط  ــن أجل ذلك بع ضاربين م
القيم والموازين كافة، مراؤون خداعون 

كان لي الشرف في المشاركة 
ــة درب زبيدة،  ــي مســيرة قافل ف
اسبوعين  لمدة  استمرت  القافلة 

من 4-18 يناير 2022
ــع قوافل وكل  ــوي القافلة على ارب تح
ــج مشــاة  ــاص: برنام ــج خ ــه برنام ــوع ل ن
ــة وبرنامج دراجات القافلة وبرنامج  القافل
ــات نارية  ــة (وبرنامج دراج ــة القافل جمال

استمروا فقط يوما واحدا).
ــي  ــج اليوم ــدول  البرنام ــن ج ويتضم

للمشاة ما يلي:
* صالة الفجر

* تقفيل الخيام وتجهيز االمتعة 
* فطور

* تمارين استطالة
* برنامج مشي على طريق زبيدة لحولي 
19-14 كم ورصد االماكن االثرية الواقعة 
ــار وقالع  ــرك واب ــدة من ب ــى طريق زبي عل

ومتعشى.
* وقفة لمدة ساعة 

 استراحة وصالة ظهر وعصر
* مواصلة المشــي 19 13-كم مع رصد 

االماكن االثرية.
* وصول  مخيم اخر يبعد عن االول من 

-25 40 كم
* نصب الخيام واالمتعة

* استراحة
* صالتي المغرب والعشاء

ــل خطابي وثقافي واســتعراض  * حف
لمسار الدرب يقدمه أ.تركي المحيفر

* عشاء
* سمرة حائلية 

* مبيت
* القيام الساعة 5 فجرا

ــبات  لزيارة  ــل بعض االيام  مناس يتخل
ــز تابعة مثل  ــات ومراك لبعــض المحافظ

االجفر وفيد وسميراء والبعايث.
المشاركون من مختلف االعمار بين من 
هم في اعمار الســبعين والعشرين، ومن 
الجنســين، وســعوديين وغير سعوديين، 

ــكالم المعســول الذي ال  ــون ال ويحترف
يأتي بفائدة، يحاولون افتراس العقول، 
وخلط األوراق، مثلهم مثل الجراثيم التي 
ــك باألجســاد، يحســبون أنفســهم  تفت
ــراراً، لديهم  ــاء وغيرهم ســذجاً وأغ أذكي
ــائل خداع متنوعة وكثيرة، يحاولون  وس
ــن  لك ــن  ماهري ــن  صيادي ــوا  يكون أن 
ــباكهم مهترئة وممزقة، مشاريعهم  ش
ذاتية، ال يؤمنون إال بما يدر عليهم بأرباح 

ومنافع ويجلب لهم المكاسب. 
ــؤالء  ــي يمارســها ه ــال الت إن األعم
(الهطلســيون) غير مجدية وغير نافعة 
ــا تميز وتفرد، ســوى الضرر  وليس فيه
والســفه وجلب العتمة، إنهم يختلفون 
ــخ  ــاب التاري ــن أصح ــاً ع ــاً جذري اختالف
المجيد، والمواقف الوطنية، وأهل القيم 
ــة،  ــر الحي ــاب الضمائ ــت، وأصح والثواب
يســعون  ــن  الذي ــة،  العالي واإلنســانية 
للناس ومن أجل الناس، وينبذون الذات 
ــوا يفعلون،  ــا، إذا قال والنرجســية واألن
ــة واحدة كفيلة  ــن أن تفوهوا بكلم والذي
ــأن تغمر اإلنســان بالصفاء والنشــوة  ب
والراحة، شتان ما بين هؤالء وأولئك، بين 
ــن ال يجيدون  ــم، وبين الذي أصحاب القي
ســوى التمرد والجحود والنكران وسوق 

األراجيف واألكاذيب. 
ــة  ــة اجتماعي إن (الهطلســيون) عل
ــوء،  ــون وراء كل س ــم كامن ــة، وه كامل
ــرة، إنهم حمقى  ــف كل معاناة مري وخل
يتاجرون بالتهريج الســقيم، ويخلطون 
ــر خجل وال حياء،  ــل بالنابل من غي الحاب
إن ابتساماتهم عريضة لكنهم يخلطون 
ــاالً) كثيفاً،  ــذاجة دفينة و(خب ــا س وراءه

ودجالً مخيفاً، وتهريجاً مقززاً. 

ramadanalanezi@hotmail.com
 ramadanjready@

وقافلة درب زييدة هي سنوية والمؤمل ان 
تصل للعالمية كونها تجمع بين الهايكنق 
ــار والدروب  الفعلي الطويل وكشــف االث

القديمة.
الجدير بالذكر، أن القافلة كانت برعاية 
كريمة من صاحب السمو الملكي عبدالعزيز 
بن ســعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل 
وصاحب السمو الملكي فيصل بن فهد بن 
ــة حائل، ودعم من  مقرن نائب امير منطق

مؤسسات حكومية وشركات تجارية.
ــروراً  ــش م ــن العرائ ــدأ م المســار  ب
ــميراء- البعايث وكان  ــد- س باالجفر- في
طول المسافة المقطوعة مشياً هي  360 
ــت طبيعة الطريق تشــتمل على  كم، وكان
ــال وصخور  ــة من رم ــات البيئي كل المكون
ــود وارض صخرية  ــن وشــعبان ونف وطي
ــت في عز  ــث ان المســيرة كان ــرة، وحي وع
ــاء النوم  ــتاء فكانت االجواء اثن فصــل الش
ــدة البرد وشدة المطر وشدة  تتراوح بين ش
ــاح، وكان على كل مشــارك ان يتولى  الري
بنفســه نصب خيمته وتجهيز فراشــه كل 
ليلة، وهو ما أعطــى الفاعلية تحديا فريدا، 
ــد هللا تســهلت كل الصعوبات  ــن بحم لك
والتحديات وتذللت االمور بدعم وتســهيل 

المنظمين.
ــذل فريق العمل المنظم الدعم  ولقد ب
اللوجستي على أتم وجه على طول الطريق 
ــادات  للمســار  ــداء وشــراب وارش ــن غ م
الصحيح اضافة لدعم اســعافي وســالمة 

وأمن.
ــة اللواء م  ــام للقافل ــد الع وكان القائ
عبدالعزيز العبيداء، بمســاعدة  خبير الدرب 
ــؤرخ وخبير اآلثار:  تركي المحيفر وكذا  والم
ــح المهنا  ــار: فري ــر الســياحي واآلث الخبي
ــاون مع كوكبة ســعودية  الشــمري، بالتع

عالية التأهيل والرعاية.
ــة  كلم ــوق  تف ــة  كلم ــد  أج أن  ــودي  ب
ــد بذلوا من  ــكرا» لكل المنظمين فلق «ش
العطاء والبذل والتفاني فوق توقعات كل 
المشاركين، مرة أخرى، شكرا شكرا بحجم 

السماء لفريق قافلة درب زبيدة.

غدق
رمضان بن جريدي العنزي

د. خالد عبدالله الخميس

رحيل مثقف
ــان  الفن ــن  ع ــت  كتب ــد  ق ــت  كن
ــي  ــي الهويرين ــل عل ــف الراح والمثق
ــذه الصفحة،  ــى في ه ــه هللا تعال رحم
ــدى عمق وســعة خياله الفني  وعن م
واطالعه وحســه المســرحي واألدبي. 
والذي يتأمل طرح هذا الفنان يلمس 
ــزن أو اإلحباط، وهي  مســحة من الح
ــق الوعي  ــة تصيب الشــخص فائ حال
واالجتماعي  الشــخصي  الحــس  ــع  م
إلشــباع  إال  ــه  يأب ال  ــن  فم المرهــف. 
ــداً أو خالياً  ــه أو غرائزه تجده بعي بطن
ــم الشــخصي أو االجتماعي،  ــن اله م
ــر لكلمة أو موقف من أحدهم،  وال يتأث
ــال المتنبي (ذو العقل يشــقى  كما ق
ــه/ وأخو الجهالة في  في النعيم بعقل

الشقاوة ينعم).
ــن قبل من  ــد على ما قلت م وأؤك
أن الفنان الهويريني فنان مســرحي 
ــة وثقافية  ــع خلفية فني ــدي م وكومي
ــل محمد  ــل الراح ــه مث واســعة، مثل
ــز  وعبدالعزي الشــدي  ــر  وبك ــي  العل
نهضــوا  ــم،  غيره ــن  وكثيري ــاد  الحم
السبعينيات  في  السعودي  بالمسرح 

ــع  م ــن  لك ــة.  الميالدي ــات  والثمانيني
توقف أو تعطيل المســرح وما يتبعه 
ــة تلفزيونية، تعطل  من أعمال درامي
ــاً  وكتاب ــن  ممثلي ــاط  اإلحب وأصــاب 
ومخرجين، فلم يجدوا ما يفرغون فيه 
والتطلعات،  والمعارف  الطاقات  تلك 
ــو  المســرح  ــق ه ــك المراف ــم تل وأه
ــاره المنصــة التي  ــون، باعتب أبو الفن
تستخرج كل ما في الممثل من قدرات 
ــال وحس فني  ــة وتمثيلية وخي حركي
وثقافي، وألن المســرح يتطلب قدرة 
ــارئ ويتطلب  ــع أي ط ــى التكيف م عل
حضــوراً ذهنياً كذلك. وقد اســتنتجت 
هذا حين عاد الممثل الراحل بطريقته 
الخاصة بعد غياب عن المشهد الفني 
الســعودي لســنوات طوال، عاد عبر 

ــي قصائد ونثراً  وســائل التواصل يلق
أدبياً أو يدلي برأي في قضية اجتماعية 
أو فكرية أو تاريخية. وبرغم ما أثارت 
ــي المجتمع عبر  بعــض آرائه الجدل ف
ــك اإلطالالت  تلك الوســائل، إال أن تل
ــة  محلي ــات  محط ــا  بدوره ــت  جذب
ــب  ــان الغائ ــاء بالفن ــة لاللتق وخليجي
واســتدرار قريحته األدبية والثقافية، 
والشــؤون  ــا  القضاي ــف  مختل ــي  ف
ــة والثقافية. وكأن الممثل  االجتماعي
ــك  تل ــغ  تفري اســتطاع  ــد  ق ــل  الراح
ــم االجتماعي في  الشــجون وذاك اله
تلك المقابالت ومعها لفت أنظار من 
ــي، فكان  ــن الجيل الحال ــم يدركه م ل
ــه وظهر  ــه من ال يعرف ــرف علي أن تع
ــان معطــل  ــف ســعودي وكفن كمثق
وهذا ما ذكرته ســابقاً حين كتبت عنه 
ــى. وفي  ــه هللا تعال ــه رحم ــل رحيل قب
ــه ولغيره من  ــدر هللا ل ــه لو ق ــي إن رأي
الفنانين - لكن حديثي هنا عنه رحمه 
هللا - أن يجد مســرحاً نشــطاً وفعاالً 
لدينا، مسرحاً لم يتوقف خالل العقود 
األربعة الماضية فيتعطل ذاك الحس 

ــي وزمالئه  ــي والثقافي للهويرين الفن
اآلخرين، لما وجدنا مسحة الحزن تلك 
في ثنايا نفسه وذاك اإلحباط ، والذين 
ــم حس مرهف وثقافة واســعة  لديه
يصاب بعضهم بالسخط الصامت من 
ــر الخلل هنا وهناك، دون قدرة  مظاه

على إيصال أصواتهم كما يريدون.
وبالطبع ال بد من اإلشــارة هنا إلى 
العودة التدريجية للمسرح السعودي 
ــى معها  ــه، التي نتمن وإنشــاء جمعيت
عودة مســرح يحمل الهم االجتماعي 
ويشكل شعلة ثقافية ورافداً للتوعية 
ال  ــى  حت ــي،  االجتماع الحــس  ــع  ورف
نخســر أمثال الراحل علي الهويريني 
ــذي ظهر بعد غياب وكأنه أراد إلقاء  ال
ــرة عتاب ال تخفى  ــة الوداع مع نظ تحي
ــى. كثيرون  ــه رحمه هللا تعال في عيني
ــم إال بعد  ــرف قيمته ــم الذين ال تع ه
ــد وجهاً  ــل الراحل يع ــم، فمث رحيله
ــاً وطنياً كان يجب إفادته  ثقافياً وفني
واإلفادة منه وتكريمه في حياته، رحم 
ــف الفنان  ــي الهويريني المثق هللا عل

وأسكنه الجنة وإياكم ووالديكم.
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نائب أمير الشرقية يستقبل بطل العالم في الرياضات اإللكترونية
اســتقبل األمير أحمد بن فهد ســلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشــرقية بمكتبه، الالعب مســاعد الدوسري بمناسبة 
حصوله على جائزة أفضل العب على مســتوى العالم للرياضات اإللكترونية للمرة الثانية.  وأّكد ســموه أن هذا التميز يســجل باسم 
المملكة في األلعاب اإللكترونية التي تشــهد تطوًرا كبيرًا على مســتوى العالم، مشيًدا بما حققه الدوسري لرفع اسم المملكة. ونوه 

الدوسري بدعم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ألبناء المنطقة لتحقيق التميز واإلبداع.

استعداداً لكأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان

المنتخب األولمب يغادر اليوم إلى 
معسكر الدوحة بـ25 العباً

االتفاق يضم النجم األلماني أمين يونس حتى 2024

بكأس األمم اإلفريقية

جزر القمر «في ورطة» أمام الكاميرون

«الجزيرة» - طارق العبودي

ــي لكرة  ــي األولمب ــا الوطن ــدأ منتخبن يب
القدم تحت 23 عاًما اليوم االثنين معسكراً 
إعدادياً في قطر، يســتمر حتى 2 من فبراير 
ــل، في إطار تحضيراته لكأس آســيا  المقب
ــي  ــي ســتقام ف ــا 2022 الت تحــت 23 عاًم
أوزبكســتان. وســيخوض خالل معسكره 

مباراتين تجريبيتين امام نظيره القطري.
ــي للمنتخــب ســعد  ــر الفن وكان المدي
ــا لاللتحاق  ــار «25» العبً الشــهري قد اخت
ــدي،  العقي ــواف  ن ــم:  ه بالمعســكر 
ــي، عبدالرحمن البوق،  ــن الصانب عبدالرحم

نواف بوشــل، مهند الشــنقيطي، حسان 
تمبكتي، مخير الرشــيدي، نايف عســيري، 
نايف الماس، وليد األحمد، ســعد بالعبيد، 
منصور الشمري، إبراهيم محنشي، منصور 
البيشــي، بدر منشــي، حامد الغامدي، زياد 
ــار،  ــي العم ــم، ترك ــد الدحي ــي، أحم الجهن
العيســى،  حســين  الشــمري،  ــه  عبداإلل
أيمن يحيى، هيثم عســيري، عبدالمحســن 

القحطاني، محمد مران.
ــوم حصة  وســيؤدي االخضــر صباح الي
ــة اولى في الملعب الرديف الســتاد  تدريبي
الملك فهد الدولي قبل السفر إلى الدوحة 

مساءً، لبدء المعسكر اإلعدادي.

الدمام - صادق الحرز 

ــادي  ن إدارة  ــت  وقع
ــداً احترافياً مع  ــاق عق االتف
العب الوسط األلماني أمين 
انتقال  ــة  صفق في  يونس 
ــم صفوف االتفاق  حر ليدع
حتى 2024، وجرت مراسم 
ــد في  ــع أمــس األح التوقي
بحضــور  ــاق  االتف ــادي  ن
ــس التنفيذي لفارس  الرئي

الدهناء أ. معاذ العوهلي.  
ــن يونس  ــر أن أمي يذك
ــي  ــدرج ف ــد 1993، ت موالي
األلماني  المنتخــب  ــل  تمثي
ــل  ــم مث تحــت 21 ســنة، ث
األول  ــي  األلمان المنتخــب 
 ، ــى 2021  حت ــن 2015  م
ــه  ــرز محطات ــن أب ــد م وتع
ــادي  ن ــل  تمثي ــة  االحترافي
مونشــنغالدباخ  بروســيا 
كايزرســالوترن  ــي،  األلمان
األلماني، أياكس مستردام 
الهولندي، نابولي اإليطالي، 
ــورت  فرانكف آينتراخــت 

األلماني.
ــه أكد الرئيس  من جهت
ــاق  ــادي االتف ــذي بن التنفي
ــأن  ب ــي  العوهل ــاذ  أ.مع
ــع النجم األلماني  التعاقد م
ــن الصربي  ــاء بتوصية م ج
مدرب فريق االتفاق فالدان 
ــق حاجة  ــش، وف ميلويفيت
ــة  للمرحل ــة  الفني ــق  الفري

المقبلة. 
ــأن  ب ــي  العوهل ــد  وأك
إدارة نادي االتفاق تســعى 
ــق  الفري ــم  لتدعي ــدة  جاه
ــاالت  االنتق ــرة  فت ــالل  خ
ــه  تقتضي ــا  بم الشــتوية 

ــق الفنية، مع  ــة الفري حاج
ــى  ــادي عل حــرص إدارة الن
عالية  العناصر  اســتقطاب 
الســيرة  وذات  المســتوى 
ــن  وم ــة  القوي ــة  االحترافي
يشكل حضورها وتواجدها 
منظومة  إلى  نوعية  إضافة 
ــي،  إيجاب بشــكل  ــق  الفري
ــى  ــي: «إل وأضــاف العوهل
ــي إدارة نادي  ــب أننا ف جان
ــى  عل حريصــون  ــاق  االتف
المحافظة على مكتســبات 
ــود  عق ــد  بتجدي ــادي  الن
ــن شــارفت  ــن الذي الالعبي

على االنتهاء».

«الجزيرة»- الرياضة 

ــأة  ــر، مفاج ــزر القم ــى منتخــب ج تلق
ــم  األم كأس  ــة  لبطول ـــ33  ال النســخة 
ــة  ــة موجع ــدم، ضرب ــرة الق ــة لك اإلفريقي
ــره الكاميروني في  ــة نظي عشــية مواجه

الدور ثمن النهائي من البطولة.
وكشــف اتحاد جزر القمر لكرة القدم: 
ــة بفيروس  ــة إيجابي ــن وجود 12 حال «ع
ــة المنتخب، من  ــوف بعث ــا في صف كورون
ــدو، باإلضافة الى  ــدرب أمير عب ــم الم بينه
ــد  ــن مؤي ــن المتاحي الحارســين الوحيدي

أوسيني وعلي أحمد».
ــاد أن «الحارس الثالث في  وذكر االتح
تشكيلة المنتخب يعاني من إصابة»، األمر 
الذي يترك المنتخــب المغمور ال يملك أي 

العب في هذا المركز الحّساس.
وكشف المدير العام الحداد حميدي في 
مقطع فيديو نشــره عبر حســابه الخاص 
ــى موقع «تويتر»، عن أســماء خمســة  عل
ــم: العبا خط الوســط  ــن مصابين ه العبي

ــان،  بوره وياســين  ــكاري  ب ــو  أب ــو  ناكيب
والمهاجم محمد مشــاغاما، والمدافعان 

قاسم عبد هللا وأليكسيس سواحي.
أن  ــاول  ــدي: «نح حمي ــداد  الح ــد  وأك
ــاد حلول  ــا في وســعنا إليج ــل كل م نفع
ــدرب ومن دون  ــن دون الم ــة لكن م بديل
ــي  العبين أساســيين وخصوصاً بال حارَس
المرمى الوحيدين المتبقيين، فإن الوضع 

معّقد للغاية».
ــازا  ــر إنج ــزر القم ــق منتخــب ج وحق
تاريخيا في مشــاركته األولى على اإلطالق 
بالمسابقة القارية، بعد تأهله إلى األدوار 
ــر مفاجأة من  ــة، وفج ــة للبطول اإلقصائي
ــره الغاني  ــوزه على نظي ــار الثقيل بف العي
دور  ــن  م ــة  البطول ــادر  غ ــذي  ال  ،(2-3)

المجموعات.
ــزر القمر كواحد  بينما تأهل منتخب ج
ــت  احتل ــات  منتخب ــة  أربع أفضــل  ــن  م
المركز الثالث، فقد شــغل المرتبة الثالثة 
ــرب  ــف المغ ــة خل ــة الثالث ــي المجموع ف

والغابون.

األخضر األولمب

اإلصابة تبعد غريب.. واستدعاء هيثم عسيري

األخضر يواصل تحضيراته في جدة استعداداً لمواجهة عمان

د. الشمري توج أصحاب المراكز األولى

اختتام أول بطولة للبلياردو للسيدات في المملكة

«الجزيرة»- طارق العبودي

ــي رينارد  اضطر الفرنســي إيرف
المدير الفني لمنتخبنا الوطني األول 
الستبعاد الالعب عبدالرحمن غريب 
من معسكر المنتخب المقام حالياً 
ــى التقرير المقدم  في جدة، بناءً عل
من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي 
كشف عن تعرض الالعب لإلصابة 
ــذ التي تعرض لها  في عضلة الفخ

ــي  ــه ف ــع فريق ــاء مشــاركته م أثن
الجولة الدورية األخيرة. 

ويعد غريب ثالث العب يستبعد 
من المعســكر لإلصابة بعد القائد 
ــارس المرمى  ــرج وح ســلمان الف

زيد البواردي. 
ــي الســياق ذاته، اســتدعى  وف
عســيري  ــم  هيث ــب  الالع ــارد  رين
ــام إلى المعســكر، بعد أن  لالنضم
ــن األســماء المســتدعاة  كان ضم

للمنتخب األولمبي. 
في  تدريباته  األخضــر  ويواصل 
ــك  ــة المل ــف لمدين ــب الردي الملع
عبدهللا الرياضية بجدة اســتعداداً 
ــس  الخمي ــان  عم ــة  لمواجه
ــز الفرنســي ايرفي  ــل، ويرك المقب
ــا  لمنتخبن ــي  الفن ــر  المدي ــارد  رين
ــة والتكتيكية  ــي الفني ــى النواح عل
ــة علو  ــاورات كروي ــالل من ــن خ م
ــب. وكان  جزء من مســاحة الملع

مران األمس الذي أقيم مســاءً قد 
ــداً عن اإلعالم  أحيط بالســرية بعي

والجماهير.
طبياً أظهرت نتائج المســحات 
ــا أعضــاء المنتخب  ــي خضع له الت
ــروس  ــن في ــاً م ســالمتهم جميع
ــم  إخضاعه وســيتم  ــا،  كورون
ــاً  ــرى تطبيق ــاء لمســحة أخ الثالث
للبروتوكوالت المعتمدة واإللزامية 

من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. 

«الجزيرة»- سلطان الجلمود

ــاد  االتح ــس  رئي ــوج  ت
ــاردو  للبلي الســعودي 
ناصــر  ــور  الدكت والســنوكر 
ــاب المراكز  الشــمري، أصح
ــة  بطول أول  ــي  ف ــى  األول
ــم  يت ــاردو  للبلي نســائية 
ــة.  المملك ــي  ف ــا  تنظيمه
مدى  على  ــة  البطول وأقيمت 
ثالثة أيام، بمشاركة أكثر من 
20 ســيدة على صالة سؤال 
ــدة، تحت  ــوة بمدينة ج القه
إشــراف االتحاد الســعودي 
ــاردو والســنوكر، حيث  للبلي
تولت الحكمة هناء األحمدي 
ــل االتحاد  ــدة من قب المعتم
إدارة  ــاردو  للبلي الســعودي 

ــا  بينم ــاً،  تحكيمي ــة  البطول
منصور  المنتخب  مدرب  تابع 
ــري مباريات البطولة،  الخنف
العناصر  ــرز  أب الختيار  وذلك 
ــي  ف المنتخــب  ــل  لتمثي

مشاركته المقبلة. 
وتوج بالمراكز األولى في 

البطولة كل من:
1- رحاب شكري يحيى - 

المركز األول.
ــي الزهراني -  2- ندى عل

المركز الثاني.
3- خلود عبدهللا الكيادي 

- المركز الثالث.
4- مروج عادل عبدهللا - 

المركز الرابع. 
ــاد  االتح ــس  رئي ــى  وأثن
ــاردو  للبلي الســعودي 

ناصــر  ــور  الدكت والســنوكر 
ــى التنظيم من  الشــمري عل
ــل مركز ســؤال القهوة،  قب
ــي  ــة الت والمســتويات الفني
المشاركات  قبل  من  قدمت 
ــام  تق ــي  الت ــة  البطول ــي  ف
ــال: «إن  ــى، وق ــرة األول للم
ــذي  ال ــي  الحقيق المكســب 
ــذه البطولة  في ه ــاه  حصدن

ــة في جميع  ــو تعزيز اللعب ه
الجوانب الفنية والتحكيمية، 
ــك بعد أن شــاهدنا أول  وذل
ــة  ــة ســعودية وخليجي حكم
وهي  تحكيمياً،  البطولة  تدير 
ــدي،  األحم ــاء  هن ــة  الحكم
قوياً  مؤشــراً  يعطينا  ــذا  وه
ــز لهذه  ــى مســتقبل ممي عل

اللعبة».

من التدريبات

منتخب جزر القمر

بكأس األمم اإلفريقية

غينيا وجامبيا تطمحان الستمرار المغامرة
«الجزيرة»- الرياضة 

ــع منتخبا غينيا وجامبيا  يتطل
ببطولة  ــا  مغامرتهم الســتمرار 
ــرة  لك ــة  اإلفريقي ــم  األم كأس 
ــي  ف ــا  حالي ــة  المقام ــدم،  الق
ــا يلتقيان في  ــرون، عندم الكامي
ـــ 16 للمســابقة القارية  دور ال

اليوم االثنين.
ــا، الذي  ــز منتخب غيني وحج
يشارك للمرة الـ 13 في البطولة، 
ـــ 16 للنســخة  ــدور ال ــده ب مقع
الثانية على التوالي، بعدما احتل 
المركز الثاني بترتيب المجموعة 

الثانية في الدور األول للبطولة، 
الســنغال  منتخــب  ــف  خل

(المتصدر).
مشــواره  غينيا  منتخب  وبدأ 
ــة بالفوز 1 / صفر  في المجموع
ــاالوي، قبل أن  ــره الم ــى نظي عل
يتعادل بدون أهداف مع منتخب 
ــة الثانية،  ــي الجول الســنغال ف
لكنه تلقى خســارة مباغتة 1 / 2 
أمام منتخــب زيمبابوي (متذيل 
ــة األخيرة،  ــي الجول ــب) ف الترتي
ليحصــد 4 نقاط خالل مســيرته 

بالمجموعة.
ــي،  الغين المنتخــب  ــب  ويرغ

ــرز إنجازاته في  ــت أب ــذي تمثل ال
ــى  ــا بالحصــول عل ــم إفريقي أم
ــز الثاني بنســخة البطولة  المرك

دور  ــوغ  بل ــي  ف  ،1976 ــام  ع
الثمانية للمرة األولى منذ نسخة 
ــام 2015، لكنه ســيعاني في  ع
ــده نابي  ــن غياب قائ ــاراة م المب
اإلنجليزي،  ــول  ليفرب نجم  كيتا، 
ــب حصوله  ــي اإليقاف، عق بداع
على اإلنذار الثاني في المسابقة 
أمام زيمبابوي، وهو ما يشــكل 
ضربة موجعة للمنتخب الملقب 
ــل  قب ــة)  الوطني ــال  (األفي ـــ  ب

اللقاء.
ــي المقابل، يطمح منتخب  ف
في  مفاجآته  ــة  لمواصل ــا  جامبي
ــا  ــي يشــارك فيه ــة، الت البطول
ــرة األولى في تاريخه، خاصة  للم
بعد أدائه الالفت خالل مشــواره 
ــذي  ــة السادســة، ال بالمجموع
ــي  الثان ــز  المرك ــالل  الحت ــاده  ق

بترتيب المجموعة.
ــي  الجامب المنتخــب  ــدأ  وب
بالفوز  المجموعة  في  مســيرته 
1 / صفر على منتخب موريتانيا، 
ــادل 1 / 1  ــل أن يكتفي بالتع قب
ــي بالجولة  ــع المنتخــب المال م
ــرص العديدة  ــم الف ــة، رغ الثاني
التي سنحت له في اللقاء وسوء 
ــه بعدما تصدى  الحظ الذي الزم
ــن  م ــر  ألكث والعارضــة  ــم  القائ

تسديدة لالعبيه.
ــام مبارياته بمرحلة  وفي خت

المجموعات، فجر منتخب جامبيا 
مفاجأة من العيار الثقيل، عقب 
ــى منتخــب  ــر عل ــه 1 / صف تغلب
ــظ على  ــق، ليحاف ــس العري تون
سجله خاليا من الهزائم ويصل 
رصيده إلى 7 نقاط في مشــواره 
ــث تأخر بفارق  ــة، حي بالمجموع
ــن منتخــب مالي  ــدف وحيد ع ه
نفس  امتلك  ــذي  ال (المتصدر)، 

الرصيد من النقاط.
وبدأت المواجهات المباشرة 
ــن منذ عام 1975،  بين المنتخبي
ــات  التصفي ــي  ف ــا  التقي ــا  حينم
ــاد  ألولمبي ــة  المؤهل ــة  اإلفريقي
مونتريال، والتي شهدت انتصارا 
الذي  الغيني،  للمنتخب  كاســحا 
فاز 7 / صفر في مجموع مباراتي 

الذهاب والعودة.
ثم تجددت المواجهات بين 
غينيا وجامبيا كثيرا، وذلك خالل 
كأس  ــة  ببطول مشــاركتهما 
الخاصــة  ــرال»  كاب ــكار  «أميل
ــرب إفريقيا، التي  ــات غ بمنتخب
 1979 ــي  عام ــن  بي ــا  م ــرت  ج
 9 ــي  ف ــا  التقي ــث  حي و2007، 
ــا  جامبي ــت  حقق ــات،  مواجه
ــل  مقاب ــا  خالله انتصــارات   3
ــا، فيما فرض  ــوز وحيد لغيني ف

التعادل نفسه على 5 لقاءات.
وجاءت آخر مواجهة رسمية 
ــات  بالتصفي ــن  المنتخبي ــن  بي
األفريقية  األمم  لكأس  المؤهلة 
ــث فازت  ــام 2008 بغانا، حي ع
ــا 2 / صفر في اللقاء األول،  غيني
ــرى بالعاصمة الجامبية  الذي ج
بانجول، وشــهد تســجيل كابا 
ــي الحالي  ــر الفن ــاوارا، المدي دي
ــا، في حين  لمنتخــب غينيا، هدف
تعادال 2 / 2 في المباراة األخرى 
ــة الغينية  ــي أقيمت بالعاصم الت

كوناكري.

غينيا
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صح لسانك

  التحقت 
باالتحاد ألنهم 

فاهمين كرة.
(عبدالرزاق 
حمدالله)

- هذا العميد.

  االحتراف 
تستدعي كنو.

(عنوان صحفي)
- راحوا فيها.

  أتمنى أن يعامل 
الشباب كغيره.

(خالد البلطان)
- باألخص الجار.

ــدرب الهالل  ــل لدى م  ه
ــأة ســيظهرها  ــم مفاج جاردي
هل  العالمي؟!  المونديال  في 
ــه غير ما  لديه شــيء آخر يقدم
شاهده الجميع في المنافسات 

المحلية؟! 
  

ــم  كري ــم  النج ــة  إصاب  
األحمدي التي تهدّد مســتقبله 
مع االتحاد مؤســفة. فالالعب 
ــن األخالق  ــر م ــدر كبي ــى ق عل
الرياضية، وعلى مســتوى فني 
معه،  متعاطف  والجميع  كبير، 

ويدعون له بالشــفاء العاجل، 
ــديدة  ــون اإلصابة ش وأن ال تك
ــتمراره  اس دون  ــول  يح ــا  بم
ــب  المالع ــي  وف ــه،  نادي ــع  م

السعودية.
  

 تسوية مرضية للطرفين 
ــالل واالتحاد بشــأن  ــن اله بي
ســعود  ــن  الالعبي ــال  انتق
المالكي،  وعبداإلله  عبدالحميد 
واألكثر تميزاً في هذه التسوية 
ــا  ورض ــول  قب ــت  حقق ــا  أنه

المدرجين الكبيرين.

  
 الصراع اشتد بين الفرق 
ــوط، وتقاربت  ــدَّدة بالهب المه
الهبوط  يشــهد  وربما  النقاط 
ــر  غي ــاً  فريق الموســم  ــذا  ه

متوقع.
  

ــاراة تلقى   خالل (17) مب
ــاً!  ــالل (20) هدف ــى اله مرم
الخلل واضح في األداء الدفاعي 

الهاللي والمدرب بال حلول!
  

ــم األهالوي الصاعد   النج

إمكانيات  لديه  عســيري  هيثم 
وسيكون  عالية  ومهارية  فنية 
ــي المالعب  ــاً ف له شــأن قريب
ــات  والمنتخب الســعودية. 
ــل هذه  ــر مث الســعودية تنتظ

المواهب بشوق كبير.
  

 يصنف بعض اإلعالميين 
ناديه  حصول  (المشــجعين) 
ــن ناد آخر  ــى توقيع العب م عل
ــراف، أما توقيع العب  بأنه احت
ــر فهذا  ــع ناد آخ ــن ناديه م م

خيانة من الالعب! 

فواصل

 تتردد األنباء من داخل أروقة كبير آسيا 
عن قرب رحيل األســد الفرنسي بافتيمبي 
قوميز في الفترة الشتوية.. رغم أن الالعب 
لم ينف أو يؤكد هذا الرحيل في آخر ظهور فضائي 
له، لكنه قال «فخور بتمثيلي للهالل وشــكراً لكل 

السعوديين على هذا الحب الذي أحاطوني به».

ــك أن تفخر  ــز أيها األســطورة.. يحق ل  قومي
ــق لنا أن نفخر بك.. ســيرحل قوميز  بالهالل ويح
في الشتوية أو في غيرها لكنه لن يرحل من قلوب 
ــوج األزرق، فقد ترك إرثاً  الماليين من عشــاق الم
ــر الزعيم  ــى جماهي ــالً يصعب عل ــالً ثقي ــراً وحم كبي

تجاوزه.

 كنت دائماً أجيد لغة حسابات وسيناريوهات 
واحتماالت التأهل في مشاوير الهالل الطويلة في 
البطوالت اآلســيوية.. لكن ما حدث في إياب نصف 
ــاً تماماً !!  ــام الســد كان مختلف ــي 2019 أم نهائ
كانت النتيجة تشــير لـ 1/1 وفجأة انقلبت النتيجة 
وأصبحت 3/1 للسد عندها شعرت بصدمة وفقدت 
التركيز ولم أعد أتذكر أي شــيء وال أعرف كيف هو 
موقف الهالل من حســابات التأهل!! وفي لحظة 
أخرى قذف النجم (سيبا) كرة ساقطة قبالة شباك 
السد فما كان من األسد سوى تحويلها ببراعة في 

الشباك ليعيد ترتيب وضع المباراة من جديد.

 كثيرة هي اللحظات الخالدة التي رسمها هذا 
األســطوري في ثالثة مواســم خاضها مع الهالل 
ــداف التاريخي لالعبين األجانب في  حتى أصبح اله
ــي ذرفها بعد  ــالل، ولن ننســى تلك الدموع الت اله
ــاً لكنها  ــردد (كانت حلم ــق اآلســيوية وهو ي تحقي
اآلن حقيقة) في مشهد يحكي حجم إحساس هذا 
ــه الجامحة في تحقيق  البطل بالمســؤولية ورغبت

أحالم الهالليين.
ــب،  ــذا الالع ــق ه ــة (شــكراً) بح ــة كلم  قليل
فبتوفيق من هللا سبحانه ثم مساهمته مع زمالئه 
ــه مجدا كبيرا وحقق ســبع  ــالل لتاريخ أضاف اله
بطوالت في ثالثة مواســم، اثنان منها كانا (دوري 

األبطال اآلسيوي) وانفراده بزعامته.

نقطة آخر السطر
ــي النادي..  ــز مكاناً ف ــرى لقومي ــى ان ن  اتمن
ــه ال يمكن أن  ــر، وأمثال ــوده ســيضيف الكثي فوج
ــروا مرور الكرام ، وما أضافه للكرة الســعودية  يم

والمجتمع السعودي ال يمكن نسيانه.

عندما فقدت الذاكرة للحظة

د. نايف الحمد

ثنائي عنيزة يتصدران دوري الثانية

الموقف يتطلب الدعم والتكاتف
عنيزة- خالد الروقي

ــة  ــة تاريخي ــي ســابقة رياضي ف
ــة عنيزة فريقا  تصــدر ممثال محافظ
ــا  مجموعتيهم ــة  والنجم ــي  العرب
ــرة  لك ــة  الثاني ــة  الدرج دوري  ــي  ف
انتهاء  ــع  م ــدم 2021-2022م  الق
ــة السادســة عشــرة، وذلك  الجول
الجولة  ــذه  ــي ه انتصارهما ف ــد  بع
ــى الجندل  ــي النجمة عل ــى التوال عل
ــا عثمان  ــدف أحرزهم ــن له بهدفي
السعيدي و واد بكاي، والعربي على 
طويق بهدف أمير عمراني، ليواصل 
العربي تمســكه بصدارة المجموعة 
األولى بســبع وثالثين نقطة بفارق 
ــف الرياض وهو  ــن الوصي مريح ع
ــا خطف النجمة  خمــس نقاط، فيم
بوصوله  الثانية  ــة  المجموع صدارة 
ــن متقدماً  ــة والثالثي ــة الثاني للنقط
ــة  ــن القيصوم ــداف ع ــارق األه بف
الذي تجاوز هو اآلخر األنصار وأبقاه 

ــه التســع والعشــرين،  ــد نقاط عن
ــر الترجي أمام  ــي الوقت الذي تعث ف
ــده عند ثالثين  ــدم وتوقف رصي التق

نقطة.
فارســي  صــدارة  فإن  وبالشــك 

ــي أنفس  ــت األمل ف ــزة قد بعث عني
ــي الناديين ومنحتهم  األهالي ومحب
ــودة رياضة عنيزة  تفاؤالً كبيراً في ع
إلى ســابق عهدها حيث ستشــكل 
العودة قفزة كبيرة التجاهات متعددة 

وهذا ما يعني ضرورة التكاتف ودعم 
ــى  المبتغ ــا  يحقق ــى  حت ــن  الفريقي

ويتأهالن لدوري األولى.
ــة الرياضة  ــدرك أهمي ــع يُ الجمي
ــا  تضعه ــة  صناع ــت  بات ــا  وكونه

ــن أولوياتها وتعتبرها  المملكة ضم
اســتضافت  ــث  حي ــة  هام ــذة  ناف
ــر من البطوالت والمســابقات  الكثي
ــن  ــت م ــة وأثبت ــة المختلف الرياضي

خاللها كفاءتها البالغة في ذلك.

نادي النجمةنادي العرب

ــزي  اإلنجلي ــدوري  ال أن  ــح  صحي ــم  نع
ــن  ــم م ــي العال ــوى ف ــدوري األق ــو ال ه
واالقتصــادي  ــي  الفن المســتوى  ــث  حي
والتســويقي وأكثر تواجداً ألبرز نجوم كرة القدم 
العالمية، فقد أعدت دراســة حديثة عن أســباب 
ــزي الممتاز  ــدوري اإلنجلي ــات ال اســتمرار نجاح
ــروف بمســمى (البريمييرليغ)  المع لكرة القدم 
ــي واالقتصادي، وذلك بعد  على المســتويين الفن
ــاً قياســية في موســم 2019 -  ــه أرقام تحقيق
2020، الذي تأثر بجائحة كورونا، وهذه الدراسة 
اإلحصائية أعدت على البطولة التي فاز بها نادي 
ــل الماضي»  ــول اإلنجليزي «الموســم قب ليفرب
ــة العريقة أكثر  ــه البطول ــه عن تحقيق بعد غياب
من ثالثين ســنة، بقيادة نجمه المصري «محمد 
صالح» والســنغالي المســلم «ماني» والمدرب 
ــادة الفريق إلى  ــوب» وإع ــن كل ــي «يورغ األلمان

أمجاده التاريخية.

وبحسب الدراسة اإلحصائية التي أجرتها (إي 
آي فاينينشــيال ســيرفيس) ونشــرت نتائجها 
ــل البريطانية، فإن مســاهمة  ــة ديلي مي صحيف
ــدوري اإلنجليزي في االقتصــاد البريطاني عن  ال
موســم -2019 2020 وصلت إلى 7.6 مليارات 
ــف البطولة لثالثة أشــهر  ــم توق اســترليني، رغ

بسبب كوفيد19-.

ــف  ــو 528 أل ــإن نح وبحســب الدراســة، ف
شــخص من العالم زاروا بريطانيا في الموســم 
المعني، لمشاهدة مباريات المسابقة، ما أسهم 
بشكل مباشــر في رفع األثر االقتصادي للبطولة 

اإلنجليزية.

ــون  ملي ــب 1.4  الضرائ ــغ  مبال ــت  كان ــا  بينم
ــى كافة رواتب  ــا ضرائب عل اســترليني تم أخذه
ــه أندية  ــا دفعت ــزي، مم ــدوري ااإلنجلي ــي ال العب
البريمييرليغ 3.6 مليارات اســترليني في موسم 

.2020-2019

ــة األرقام على  هكذا دراســة واحصائيات ولغ
عائدات الدوري، تعطي -بال أدنى شــك- المتلقي 
والشــفافية  ــات  المعلوم الرياضــي  ــع  والمتاب
وقاعدة البيانات المالية وخالصة القوائم المالية 
ــي يحتاجها المســتثمر الرياضــي في منطقة  الت
الشرق األوســط، فال يمكن مناداة المستثمرين 
ــام العوائد  ــر ال تملك أرق ــة األم ــت في حقيق وأن
ــدد الزوار  ــم المالية وع ــة وخالصة القوائ المالي
ــدد المشــاهدات عبر النقل  ــة، وكذلك ع للبطول
ــي لمعرفة جدوى االســتثمار الرياضي  التلفزيون
ــد األدنى  ــن افتقار الح ــذي يعاني م ــن عدمه ال م

للمعلومات وسرّيتها وعدم اإلفصاح بها.

أكثر من (7) مليارات قيمة
الدوري اإلنجليزي

المحامي يعقوب المطير

يالقانون الرياضي

الكفاءة تغير الوحدة
مكة المكرمة - خالد وهيب

ــدة  ــادي الوح ــروي بن ــق الك ــل الفري ــر أن يدخ ــن المنتظ م
المباراة التي يســتضيف فيها مساء غد الثالثاء نظيره الساحل 
ــك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة،  على ملعب مدينة المل
ضمن مباريات الجولة الـ21  من دوري يلو ألندية الدرجة األولى، 
بتشكيل مختلف عن مبارياته الدورية السابقة التي كان آخرها 
المباراة التي حل فيها الفريق عصر األربعاء الماضي ضيفاً على 
ــن عبدالعزيز  ــب مدينة األمير هذلول ب ــره األخدود على ملع نظي
ــك بعد أن أكدت مصادر وحداوية اقتراب النادي  في نجران، وذل
ــاءة المالية.وتشــكيلة الوحدة  من الحصول على شــهادة الكف
ــن 5 العبين جدد،  ــاراة الغد ستشــهد تواجد ما ال يقل ع ــي مب ف
ــوم اعتماد تســجيلهم  ــر أن يتم الي ــن ينتظ ــن الذي ــن الالعبي م
ــدة من الحصول على  رســمياً في قائمة الفريق.وباقتراب الوح
ــي مرهون بها تســجيل الالعبين،  ــاءة المالية الت شــهادة الكف
ســينهي معاناته من هذه المعضلة التي اســتمرت معه لفترتي  
تســجيل متتاليتين، إذ إنه لم يتمكن من تســجيل أي العب في 
فترة التســجيل الثانية في دوري الموسم 2020 _ 2021 الذي 
كان يتواجد فيه الفرسان في دوري األضواء وكان هذا األمر أحد 
أهم أسباب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة األولى، ولم يتمكن 
أيضاً من التسجيل في فترة التسجيل األولى في دوري الموسم 
ــد فيه الفرســان في دوري  ــذي يتواج ــي 2021 _ 2022 ال الحال
ــد القائمون على إدارة شــؤون  ــى، وبالتالي لم يج ــة األول الدرج
النادي بداً من اإلبقاء على الالعبين الذين اســتقطبهم وعددهم 
ــك بعد أن تعثر  ــن إلى الفترة الثانية من التســجيل وذل 8 العبي
تسجيلهم في فترة التسجيل األولى بسبب عدم حصول النادي 
ــن الـ8 الذين ســيدعم  ــاءة المالية.والالعبي ــى شــهادة الكف عل
ــي فترة التســجيل الثانية منهم  ــدة صفوفه بخدماتهم ف الوح
ــن و3 من غير الســعوديين. والمحليون هم: حســين  5 محليي
ــه بخاري ، حســين حلواني ،  ــي ، علي الشــيخي ، عبداإلل المعين
يحيى النجعي ، فيما غير السعوديين هم:  الفرنسي كريم يودا ، 

والغيني عثمان باتو ، والعاجي سواليو دابيال.

األهلي يواصل صدارته في منافسات الدوري 
الممتاز للكرة الطائرة

اليوم في المدينة

الهالل وأحد في أقوى لقاءات ممتاز السلة

«الجزيرة»- الرياضة
ــرة  ــق األول للك ــح الفري افتت
الطائرة بالنادي األهلي مسلسل 
ــي  الثان ــدور  ال ــي  ف ــه  انتصارات
لمنافسات الدوري الممتاز للكرة 
ــة  ــى الهداي ــه عل ــرة، بتغلب الطائ
ــة أشــواط مقابل ال شــيء،  بثالث
ــم على صالة  ــي اللقاء الذي أقي ف
ــام، في إطار  ــادي االتفاق بالدم ن
حيث  ـــ12،  ال الجولة  منافســات 
جاءت نتائج األشواط الثالثة على 

النحو التالي: 
 ،(23  25-)  ،(20  25-)
(-25 15) لينفرد األهلي بصدارة 
ــى  ويبق ــة،  نقط ـــ36  ب ــب  الترتي
الهداية على رصيده السابق بـ10 

نقاط. 
وفي خميس مشــيط، تمكن 
ــن  ــي م ــادي الفيصل ــف ن الوصي
تجاوز مضيفه نادي ضمك بنتيجة 
ثالثة أشواط مقابل ال شيء، حيث 
جاءت نتائج األشواط الثالثة على 
ــي: (-26 24)، (-25  النحو التال
23)، (-26 24) ليصل الفيصلي 
إلى النقطة 30 في المركز الثاني، 
ــى ضمك على رصيده 17  فيما تبق

نقطة. 
ــق الهالل  ــام، حق ــي الدم وف

انتصاراً على حســاب الخويلدية، 
وتغلب عليه بنتيجة ثالثة أشواط 
ــد، حيث نجح  مقابل شــوط واح
الهالل في خطف الشــوط األول 
ــك  وكذل  ،(21  25-) ــة  بنتيج
الشوط الثاني بنتيجة (-39 37)، 
قبل أن يحقق الخويلدية الشوط 

ــث (-25 23) ليعود الهالل  الثال
ويكسب الرابع بنتيجة (-25 21) 
ــوز يرتفع رصيد الهالل  وبهذا الف
ــي المركز الثالث  ــى 27 نقطة ف إل

بالدوري والخويلدية بـ9 نقاط. 
ــق  ــة، حق ــة المكرم ــي مك وف
ــة بعد  ــالث نقاط مهم ــاد ث االتح

ــدة بثالثة  ــادي الوح ــوزه على ن ف
ــث  ــل ال شــيء، حي أشــواط مقاب
ــة  ــج األشــواط الثالث ــاءت نتائ ج
ــي: (-25 21)،  ــو التال ــى النح عل
ليصــل   (18  25-)  ،(14  25-)
االتحاد إلى النقطة 17، ويتساوى 
ــدة بنفــس الرصيد من  ــع الوح م

النقاط. 
ــة  ــى صال ــي ســيهات، عل وف
ــادي الخليج عاد الخليج لســكة  ن
االنتصــارات، وحقق انتصاًرا على 
ــل  مقاب أشــواط  ــة  بثالث النصــر 
ــاءت نتائج  شــوط واحد، حيث ج
األشواط على النحو التالي: (-22 
 (14  25-)  ،  (28  30-)  ،(25
ــى  ــج إل (-25 22) ليصــل الخلي
ــدوري، والنصر  النقطة 15 في ال
في المركز األخير بســلم الدوري 

بـ8 نقاط. 
ــة، تمكّن  ــى نفس الصال وعل
االبتســام  كســب  ــن  م ــي  الترج
ــل  مقاب أشــواط  ــة  ثالث ــة  بنتيج
ــج  نتائ ــاءت  ج ــث  حي شــوطين، 
األشواط على النحو التالي: (-25 
 ،(20  25-)  ،(25  22-)  ،(22
ــظ  ليحاف  (12  15-)  (25  23-)
ــي على المركز الرابع برصيد  الترج
20 نقطة واالبتسام بـ10 نقاط.

تقام اليوم 6 مباريات في الدوري الممتاز لكرة الســلة لحساب 
الجولة الثامنة عشرة.

ــد الذي يحتل المركز  ففي المدينة المنورة يســتضيف فريق أح
ــب فريق الهالل الذي  ــع برصيد 30 نقطة نظيره متصدر الترتي الراب
جمع 33 نقطة وذلك على صالة األمير محمد بن عبدالعزيز في تمام 

الساعة 6 مساء. 
وفي األحســاء يلتقي فريق النهضة الذي يحتل المركز العاشــر 
بنظيره فريق النصر الذي يحتل المركز الثاني عند الســاعة 4 مساء 

على صالة نادي الفتح. 
ــل المركز  ــاء الذي يحت ــي مدينة تبوك يســتضيف فريق ضب وف
الحادي عشــر برصيد 19 نقطة نظيره فريق أبها الذي يحتل المركز 

الثاني عشر برصيد 17 نقطة وذلك في تمام الساعة 4 مساء. 
وفي مكة المكرمة وعند الســاعة الـ 5 مســاء يستضيف فريق 
ــل المركز الخامس برصيد 26 نقطة نظيره فريق  الوحدة الذي يحت
ــز الخامس برصيد 26 نقطة ويتقدم األول  الفتح الذي يحتل المرك

بفارق التسجيل النقطي. 
وفي محافظة جدة وعلى صالة الجوهرة وعند الســاعة الـ 5.15 
ــز الثالث برصيد  مســاءً يســتضيف فريق االتحاد الذي يحتل المرك
ــز الثامن برصيد  ــذي يحل المرك ــة نظيره فريق الســالم ال 31 نقط
25 نقطة، وعند الســاعة 7.15 مساءً يستضيف فريق األهلي الذي 
ــق األنصار الذي  ــل المركز التاســع برصيد 23 نقطة نظيره فري يحت

يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة في الصالة ذاتها.

اإلصابة تبعد األحمدي عن االتحاد 6 أسابيع

كريم األحمدي

جدة _ عالء سعيد

أوضحت الفحوصات 
االتحاد  لمحترف  األولية 
ــن  ع ــدي  األحم ــم  كري
ــة  قراب ــالج  للع ــه  حاجت
ــه  ــن إصابت 6أســابيع م
ــدم والتي  في مشــط الق
ــاء  لق ــي  لهاف ــرض  تع
ــام  ــق الماضــي أم الفري
وســتحدد  ــي،  الفيصل
ــاد  االتح ــادي  ن إدارة 
المقبلة  الساعات  خالل 

قرارها النهائي بشــأن اســتمراره أو رحيله عن صفوف الفريق 
حيث سيقوم اليوم بعمل أشعة رنين مغناطيسي سيتحدد من 

خاللها القرار النهائي الذي سوف تتخذه إدارة االتحاد بشأنه. 
ــاد قد عبرت عن حزنها الكبير بشــأن  ــت جماهير االتح وكان
ــن المباريات المقبلة  ــدي وغيابه عن عدد م ــة كريم األحم إصاب
الهامة للفريق خالل شــهرفبراير المقبل و ستكون المباريات 
ــة فريق  ــك في مواجه ــى كأس المل ــة إل ــدوري باإلضاف ــي ال ف

التعاون يوم 21 فبراير المقبل في القصيم. 
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مركز الزوار يعد بمثابة مركز تعريفي - بيئي - ثقافي يقام 
على مساحة 90 ألف متر مربع

الجزيرة - الرياض

ــال  األعم اســتمرار  ــع  م
مشــروع  ــي  ف اإلنشــائية 
حديقة الملك سلمان، أعلنت 
ــك  المل ــة  حديق مؤسســة 
ــدء العمل في  ســلمان عن ب
ــزوار بالحديقة بعد  ــز ال مرك
ــى  ــد إنشــائه عل ترســية عق
ــة  ــدى الشــركات الوطني إح
ــة تبلغ  على مســاحة إجمالي
ــع، ويعد  ــر مرب ــف مت 90 أل
مركز زوار الحديقة فريًدا من 
نوعه بضمه مشتال للنباتات، 
وقاعة متعددة االستخدامات، 
ــات،  لالجتماع ــات  وقاع
فضالً  ــارض،  للمع وصــاالت 
ــم  المطاع ــن  م ــدد  ع ــن  ع
ــي، وتتســع القاعة  والمقاه
 230 لتســتقبل  الرئيســية 
ــى مدرجات متعددة  ضيًفا عل
ــات  للفعالي مناســبة  ــى  وه
ــة، كما  ــروض الترفيهي والع
على  أيضاً  المركز  ســيحتوي 
ــرض  وع ــة  تفاعلي ــروض  ع
ــة  الحديق ــول  ح ــات  معلوم
ــى عناصرها  ــز عل ــع التركي م
ــة  والثقافي ــة  الطبيعي
ــة؛ ويطــل المركز  والترفيهي
خضــراء  مســطحات  ــى  عل
احتوائه  ــى  إل إضافة  ممتدة، 
على شرفة واســعة بإطاللة 

مميزة على الحديقة.
ــم  التصمي ــد  ويعتم
زوار  ــز  لمرك الهندســي 
ــة الملك ســلمان على  حديق
الســلمانية،  العمارة  مبادئ 
التقليدية  المواد  واستخدام 
مع تفعيلها من خالل عناصر 
الحديث،  ــاء  والبن ــم  التصمي
ــة  صديق ــون  تك أن  ــى  عل
ــة،  للطاق ــرة  وموف ــة  للبيئ
ــع إمكانية االســتفادة من  م

ــاء  أثن ــة  الطبيعي ــة  التهوي
تصميم  ــم  ت الفصول.  ــر  تغي
ــل المعماري  ــز من قب المرك
ــاي»، حيث تميز  «ديفيد أدج
حدود  بين  ــزج  بالم تصميمه 
للمركز  الداخلية  المساحات 
والمناظر الطبيعية الخارجية 
ــي  ــة الت ــة، والطريق للحديق
االستفادة  خاللها  من  يمكن 
الكاملة من الضوء الطبيعي، 
أن  ــر  بالذك ــر  الجدي ــن  وم
ــد تم منحه وســام  أدجاي ق
ــام 2017 من  ــي ع فارس ف
قبل الملكة إليزابيث الثانية، 

ــة  الذهبي ــة  بالميدالي ــاز  وف
الملكية للهندسة المعمارية 
ــن قبل RIBA في ســبتمبر  م

.2021
تأتي هذه الخطوة مكملًة 
ــة  حديق مؤسســة  ــود  لجه
ــك ســلمان المتواصلة  المل
ــة ُمُدن  ــر حديق لتشــييد أكب
ــم  ت ــث  حي ــم،  العال ــي  ف
ــن اتفاقية  ــالن مؤخرًا ع اإلع
الســعودية  الشــركة  ــع  م
محطات  إلنشاء 5  للكهرباء 
كهرباء بالحديقة تهدف إلى 
تغذية حديقة الملك سلمان 

الالزمة  الكهربائية  بالطاقة 
قدرها 580  إجمالية  بسعة 
ــى  ــة إل ــا واط، باإلضاف ميج
ــن ترســية عقود  ــالن ع اإلع
ــال  ــار ري ــة 3.847 ملي بقيم
الشركات  من  مجموعة  على 
ــة الســعودية لتنفيذ  الوطني
أجزاء من المشروع وتشمل 
وإنشــاء  ــع  الموق ــز  تجهي
ــدٍد من األنفاق والجســور  ع
ــال البُنى  ــى أعم ــة إل ، إضاف
ــع  الموق ــز  وتجهي ــة  التحتي
المخصــص للمجّمع الملكي 
ــم البدء في  ــون والتي ت للفن

تنفيذها. وتعد حديقة الملك 
شــامالً  مشــروًعا  ســلمان 
البيئية،  الجوانب  من  للعديد 
والرياضــة،  ــة،  والثقاف
ــة،  والترفيهي ــة،  والفني
ويهدف إلى تحســين جودة 
الرياض  ــة  مدين ــي  ف الحياة 
ــج جودة الحياة،  ضمن برنام
ــة  رؤي مســتهدفات  ــد  أح
المملكة 2030 بقيادة خادم 
الحرمين الشــريفين الملك 
ــد العزيز آل  ســلمان بن عب
ــده األمين  ســعود وولي عه
ــي  الملك الســمو  صاحــب 

األمير محمد بن ســلمان بن 
عبد العزيز آل سعود أيدهما 
ــا يهدف المشــروع  هللا؛ كم
ــة  مدين ــف  تصني ــع  رف ــى  إل
«أفضــل  ــن  ضم ــاض  الري
ــول  ح ــش  للعي ــدن  الم
ــة  الحديق ــع  وتق ــم»،  العال
 16 ــاوز  تتج مســاحة  ــى  عل
ــي مركز محوري  كم مربًعا ف
ــث  حي ــاض،  الري ــة  بمدين
ترتبط الحديقة بأهم الطرق 
قطار  ــات  ومحط الرئيســية 
لمحطات  ــًة  إضاف الرياض، 

الحافالت.

مع استمرار األعمال اإلنشائية لتشييد الحديقة

مؤسسة حديقة الملك سلمان ترسي عقد 
اإلنشاء وتبدأ العمل على «مركز الزوار»

لقطات من المشروع

لقطات من المشروع

ــن كييف إلى  ــي العالم م ــا يحدث ف م
ــة واحدة وهي  ــة لمقدم ــاء هو نتيج صنع
انسداد األفق السياســي. ومن الطبيعي 
ــام  ــة، وإحج ــى التقليدي ــوى العظم ــردد الق أن ت
ــدة عن لعب دور القيادة واالضطالع  القوى الصاع
بمســؤولياتها يضيق مســاحة العمل السياسي، 
ويغيب الدور القيادي الفاعل في القضايا الدولية 
ــل بالحرب (إلصالح) ما أفســدته  ــة، ويعج الملح

السياسة. 
ــت أمريكا  ــة الثانية هيمن ــرب العالمي منذ الح
ــت منفردة قطباً أوحد  على القرار العالمي، وتربع
ــادة العالم بعد إزاحة االتحاد الســوفييتي،  في قي
1946م  ــام  ع ــذ  من ــا.  له ــدي  التقلي المنافــس 
أثقلت أمريكا كاهلها عســكرياً واقتصادياً لتأكيد 
هيمنتها، وممارسة مسؤولياتها في إحالل األمن 
والســلم الدوليين، لكنها خرجت عن هذا النســق 
ــام 2001، والعراق  ــا احتلت أفغانســتان ع عندم
ــأر محضة تحــت غطاء  ــي حرب ث ــام 2003م ف ع
ــة اإلرهاب. النتائج التي تمخضت عنها تلك  محارب
ــى أمريكا وعلى المنطقة.  المغامرة كانت وباالً عل
تحــت وطأة كلفة التدخل العســكري، لجأت هذه 
ــن غزوها  ــنوات م ــة العظمى بعد عشــر س الدول
ــر األنظمة  ــر في تغيي أفغانســتان ألســلوب مبتك
ــا على قوة  ــد على قوتها العســكرية وإنم ال يعتم
ــبكات التواصل  الشــارع الذي تحركه من خالل ش
ــوي (ارحل  ــل السياســي الق ــي والتدخ االجتماع
ــا عرف بالربيع العربي.  اليوم وليس غداً)، ذلك م
ــنوات من الربيع العربي تأكد فشل  وبعد عشر س
ــت أمريكا  ــر األنظمة، وخرج ــي تغيي ــك اآللية ف تل
من أفغانستان بشــكل مهين، وخرجت بعد ذلك 
بشكل رسمي من العراق وسط احتفاالت إيرانية 
ــلمته لها بدون  بمغادرة أمريكا العراق بعد أن س

مقابل.
أمريكا تركت في الشــرق األوسط دوالً فاشلة 
ــان  ــة طالب ــت حرك ــرة، وخلّف ــات متناح ومجتمع
ــة على  ــران وصي ــى أفغانســتان، وإي ــة عل حاكم
العراق، واكتفت بزيارات ترددية إلى ضحايا الربيع 
ــاوالت لرفع  ــة في مح ــن دول المنطق ــي م العرب
المالم عنها كقوة عظمى وقطب وحيد مســؤول 

عن أمن العالم واستقراره.    
ــا بالصراعات،  ــدو العالم مزدحًم ــي حين يب وف
ــؤ بتطوراتها، يجــب االعتراف بأن  وال يمكن التنب
ــى  ــى إل ــة ال ترق ــركات األمريكي ــادرات والتح المب
مستوى التوقعات في توفير القيادة والمحافظة 
ــات الدولية.  ــي وإدارة األزم ــام العالم ــى النظ عل
يقابل هذا االنكفاء األمريكي تردد القوى الصاعدة 
ــوب إفريقيا في  ــد والبرازيل وجن ــن والهن كالصي

لعب دور البديل لقوة أمريكا المتراجعة. 
توازيها  المشاغل التي أرهقت أمريكا خارجياً 
ــل البيت األبيض ومؤسســاته  ــاء محلية تجع أعب
ــدد بالعديد  ــي المه ــاد األمريك ــى االتح ــة عل قلق
ــا يكون إلى  ــو أقرب م ــن الداخلية، وه ــن المح م
الحرب األهلية من أي وقت مضى. فاالســتقطاب 
واالنقســام الحزبي وصل مرحلة ال يمكن تصديق 
ــن مكونات  ــكا، والتباين بي ــي أمري ــا تحدث ف أنه
ــوة في  ــة يضــرب بق ــة العرقي ــع األمريكي المجتم
جسد التعايش الذي شيد أمريكا الحديثة، ولذلك 
ــل أكثر من أي  ــة بالداخ تنشــغل اإلدارة األمريكي
ــب قد ترك  ــت مضى خاصــة وأن الرئيس ترام وق
ــن مواصلة دورها  ــالً يعيق أمريكا ع ــم إرثاً ثقي له
ــكا أوالً» يعني العودة  ــي العالم. «أمري القيادي ف
ــام 1916م،  ــى ما قبل ع بالسياســة األمريكية إل

وهذا فيه خسارة للعالم الحديث.
ــي أوروبا من أزماتها  ــا هي أمريكا، تعان ومثلم
ــد اليمين المتطرف،  الداخلية، وبخاصة مع تصاع
ــة كورونا، مما  ــات جائح وآثار البريكســت، وتبع
ــاد األوروبي دوراً مســتقالً  يقلل من تســلم االتح
في القيادة العالمية. االنكفاء واالنشــغال الغربي 
وتردد حلفائهم كالهند والبرازيل وجنوب إفريقيا 
ــيا فرصة لتقديم نفســها قائداً محدود  منح روس
ــت بحضورها العســكري في  ــدرات؛ لقد اكتف الق
شرق المتوســط على األرض السورية، ومزاحمة 
الناتو على تخوم أوروبا الشــرقية. ال يمكننا اليوم 
ــل أمريكا  ــى حضور روســي في مقاب أن نشــير إل
ــن ال يمكن أيضاً إغفال  ــا وحلفائهما، ولك وأوروب
ــتثمار التراجع  الطموح الروســي الذي يحاول اس
ــن خارطة نفوذه.  ــاع ما يمكن م األمريكي واقتط
ــي مناكفة  ــران ف ــيا، تفعل إي ــل روس ــا تفع وكم
ــت محمية من  ــا كان ــة لطالم ــي منطق ــكا ف أمري
أمريكا ومحرمة على التدخل الروســي أو اإليراني 
ــيا وإيران  ــج والشــام. روس ــي منطقة الخلي وه
تعمالن بالتضامن في سوريا، وتوفر روسيا غطاء 
ــدول العربية وكثيراً  ــل اإليراني في ال أممياً للتوغ
ــرارات اإلدانة للمشــروع اإليراني أو  ما تعارض ق
المليشيا التي تعمل نيابة عن الحرس الثوري في 

أكثر من بلد عربي.
الروســي  ــدد  والتم ــي،  األمريك ــاش  االنكم
ــدة، وحيرة القوى  ــردد القوى الصاع المحدود، وت
اإلقليمية أقفل األفق السياسي في وجه الفرقاء، 
واالنســداد السياســي يقرّب إلى حد كبير األزمات 
ــر إلى ما يحدث في  ــن النهايات الدموية. وللنظ م
ــية، لكنها  ــا، الكثير من التحركات السياس أوكراني
بدون نتائج حتى اآلن، وفي الشــأن اليمني يرفض 
ــة على  ــات المطروح ــع المرجعي ــون جمي الحوثي
ــن األمم  ــاب الصادر ع ــوار، والخط ــة للح الطاول
المتحدة يساوي بين الحكومة الشرعية والمليشيا 
االنقالبية اإلرهابية. المشهد بعمومه من أوكرانيا 
ــكان من  ــع في أي م ــذر بحرب تندل ــى اليمن ين إل
مناطــق الصراع تعيد صياغة أوراق، العالم وترتب 

قواه؛ فالبديل الطبيعي للسياسة هو الحرب.

كييف - صنعاء.. انسداد األفق 
السياسي

د. عبدالله بن موسى الطاير

التفكير بصوت مسموع

يهدف إلى تقديم عروٍض تفاعلية للتعريف بالحديقة وعناصرها الطبيعية والثقافية والترفيهية
يضم مشتًال للنباتات وقاعات متعددة وصاالت للمعارض ومنافذ لبيع األطعمة والمشروبات 

تمت ترسية عقد اإلنشاءات الهندسية 
على إحدى الشركات الوطنية

يعتمد التصميم الهندسي للمركز 
على مبادئ «العمارة السلمانية» 
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«الجزيرة»- الرياض

ــة  منطق تســتقطب 
وجهات  إحدى  «أوايسس» 
«موســم الرياض» عشــاق 
ــي  ومحب ــج،  البولين رياضــة 
الهواء  في  اللعبة  ممارســة 
والشــغوفين  ــق،  الطل
باستكشاف أجواء الصحراء 
ــات  بالتموج واالســتمتاع 
الرملية في المنطقة. وتتميز 
اللعبة العالمية في أوايسس 
ــة،  الصحراوي ــا  بجغرافيته
ــا  إضاءاته ــى  إل ــًة  إضاف
وهًجا  ــف  تضي التي  ــة  الليلي
ــزج من خالله  اســتثنائيا تمت
ــوان الكرات بانعكاســات  أل
ــواء تتســم  ــي أج ــوم ف النج
بالفخامة والهدوء، وبواعث 
وعناصــر  االســتجمام 

االسترخاء.
ــة  ــزوار المنطق ــاح ل وتت

ممارسة رياضة البولينج في 
مســاحات محاطة بالكثبان 
ــي أجواء ترفيهية  الرملية، ف
ــر تجربًة  ــح الزائ ــدة تمن جدي
استثنائيًة بعيًدا عن الصاالت 

ــة  واألنظم ــة،  الرياضي
ــي  ف ــادة  المعت ــة  اإللكتروني

أجواء اللعبة. 
ــة  بالمنطق ــر  وتتواف
للبولينج،  مصاحبة  رياضات 

ــي  ــة الســهام ف ــا رماي منه
ــزة ومخصصة  ميادين مجه
لمحبي الهواية، والشغوفين 
ــى  إل ــًة  إضاف بممارســتها، 
ــي غولف في مســاحات  مين

مجهزة ومهيأة لكل األعمار 
ــة بأجواء  ــة مثالي ــي تجرب ف

شتوية باردة ومميزة. 
ــاء  أنح ــي  ف ــول  وتتج
ــات صحراوية  المنطقة دباب
تجوب الرمال، وتمنح الزوار 
ــاق  بآف االســتمتاع  فرصــة 
جديدة من خالل استكشاف 
ــكان،  الم ــس  تضاري
بخصائصــه  واالســتمتاع 
ــت  صنع ــي  الت ــة  الجغرافي
للترفيه  ــا  مثالي ــا  موقًع منه 
االســتثنائية  ــات  والفعالي
المحلية  المســتويات  ــى  عل

والعالمية. 
 (Oasis) وتعد أوايسس
واحدةً من مناطق الفعاليات 
موســم  ــي  ف ــة  الترفيهي
ــاض 2021، وافتتحــت  الري
لتستهدف  ديســمبر،  في 4 
العائالت  منها:  شرائح،  عدة 
ــراد والبالغون وحديثو  واألف
السن، كما تمثل واحدةً من 
للباحثين  المميزة  الوجهات 
ــزج  الممت ــدوء  اله ــن  ع
ــارب  والتج ــة  بالفخام

الفاخرة. 
أوايســس  ــرد  وتتف
ــذي  ال ــام  الع ــا  بطابعه
ــن  ع ــن  الباحثي يســتقطب 
ــن األجواء  ــًدا ع ــدوء بعي اله
ــًة  إضاف ــدن،  للم ــة  الصاخب
ــة  ــواء مريح ــة أج ــى تهيئ إل
ــم  تمكنه ــزوار  لل ــرة  وفاخ
ــات  ــن االســتمتاع بفعالي م
ــا  فيه ــاء  والبق ــة  المنطق

ألطول فترة ممكنة.

نفاد تذاكر «ليلة عبدالمجيد» 
في ربع ساعة

الجزيرة - الرياض

أعلنت شركة روتانا للصوتيات، عن نفاد تذاكر حفل «ليلة 
عبدالمجيد» المقرر لها ليلة الثامن والعشــرين من الشــهر 
ــاري في ربع ســاعة فقط من طرحها للبيع، على مســرح  الج

محمد عبده أرينا في «بوليفارد رياض سيتي».
ــة عبدالمجيد» ضمن فعاليات «موســم  ــة «ليل تأتي حفل
الرياض»، إذ أعلنت شــركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر 
ــي أول يوم من  ــاد تذاكر الحفل ف حســابها الرســمي عن نف

طرحها. 
وينتظر عبدالمجيد عبدهللا أن يحيي حفال غنائيا ســاهر له 
ــة 28 يناير الجاري، ضمن فعاليات الموســم، في الحفل  ليل
ــات، ورعاية الهيئة  ــا للصوتيات والمرئي تنظمه شــركة روتان

العامة للترفيه. 
ــل ليلة رأس  ــي حف ــدهللا، شــارك ف ــد عب وكان عبدالمجي
ــذًرا لجمهوره بأنه مصاب  الســنة، لكنه لم يكمل الحفل معت

بالتهاب األذن الداخلية. 
ــو من حفل  ــي مقطع فيدي ــد المجيد عبدهللا، ف ــر عب وظه

ــده، وطالب عبد  ــوار فنان العرب محمد عب ــاض، وهو بج الري
ــالً: «ادعولي ربنا  ــوره بالدعاء له بالشــفاء، قائ ــد جمه المجي

يفرجها عليا وتروح مني إلتهابات األذن الداخلية.
ــر» مقطع  ونشــر حســاب «موســم الرياض» على «تويت
ــالً «جمهوري ولهان  ــو تحدث فيه الفنان لجمهوره قائ فيدي
عليكم، ومشــتاق لكل شي يجمعني فيكم، واحشني المسرح 
والفرقة، البروفات واألغاني، تصفيقكم وحماسكم، والقصة 
ــق، والفرح جاي،  ــالم تتحق ــات قريبة، واألح ــول إن األمني تق
ــة راح تكتمل فيها فرحتي بلقاكم،  ــد يوم 28 يناير، بليل والوع
صحيح أني ظنيت أن عودتي للحفالت بســبب ظرفي الصحي 
صعبة، والحياة تكســرنا أحيانا، بس الحمد لله والشكرر ألبو 
ناصر الذي قواني، وأبوفواز الذي حمســني، وموسم الرياض 
ــن، ولجمهوري حياكم هللا، أنا  ــذي احتضنني، ولكل المحبي ال

وفني بانتظاركم».
وفي أغسطس الماضي، طرح الفنان عبدالمجيد عبدهللا، 
ــه األخير عالم موازي، ويضــم األلبوم 22 أغنية، هي من  ألبوم
ــات»، بعد غياب 7  ــا للصوتيات والمرئي ــاج وتوزيع «روتان إنت

سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

«بوليفارد» تشهد عرض 
مسرحية «الثالجة»

الجزيرة - الرياض

ــة  منطق تشــهد 
«بوليفارد رياض سيتي»، 
موســم  مناطــق  ــدى  إح
ــر  يناي  27 ــي  ف ــاض  الري
مســرحيا  عرًضا  ــاري  الج
بعنوان  اجتماعيا  كوميديا 
ــن  م ــي  وه ــة»،  «الثالج
ــان عبدالناصر  بطولة الفن
ــارك المانع  ــش ومب دروي
وسلطان الفرج ومجموعة 
أخرى من النجوم، وتأليف 
علي بولند وإخراج يوسف 

الحشاش.
المســرحية  ــل  وتمث
ــة  مجموع ــن  م ــدةً  واح

ــن  ــام ضم مســرحيات تق
الذي  الموســم  ــات  فعالي
ــن  م ــًة  كوكب يســتضيف 
جميع  من  ــل  التمثي نجوم 
ــة، ويمكن  ــدان العربي البل
ــول عبر  ــز تذاكر الدخ حج
https://tickets. :ــط الراب
r i y a d h s e a s o n . s a /
.ar/d/1199/the-fridge

ــداث  أح ــي  وتحك
لصين  قصــة  المســرحية 
مغســلة  ــى  إل ــالن  يدخ
ــاء  أعض لســرقة  ــى  الموت
الجثث بقصد التكسب من 
ورائها، ولكن ما إن يدخال 
ــدث  ــى تح ــاك حت ــى هن إل
ــب  تقل ــي  الت ــات  المفارق

على  ــا  رأًس اللصين  ــاة  حي
عقب.

مســرحية  ــرض  وتع
مســرح  ــى  عل ــة»  «الثالج
ــي منطقة  ــد العلي ف محم
ــتديو إحدى المناطق  االس
ــارد  «بوليف ـــ  ل ــة  الفرعي
وتستمر  ــيتي»،  س رياض 
ــن  ــك م ــام، وذل ــة أي أربع
ــى  ـــ 8:30 حت الســاعة ال
مســاءً.   11:30 الســاعة 
ــي المســرحية ضمن  وتأت
ــد من المســرحيات  العدي
ــة  والخليجي ــة  العربي
ــي ينظمها  ــة الت والعالمي
ضمن  ــاض،  الري موســم 

7500 يوم فعالية.

زوار «أوايسس» يمارسون البولينج 
بين التموجات الرملية

«Boulevard».. منطقة اإلشباع الترفيهي لزوار «موسم الرياض»

الجزيرة - الرياض

ــارد رياض ســيتي،  نجحــت بوليف
إحدى مناطق «موســم الرياض» في 
تحقيق اإلشــباع الترفيهي للزوار من 
ــالل تشــجيعهم على استكشــاف  خ
خيارات ترفيهية محلية وعالمية تلبي 
شغفهم، وترضي طموحات الحالمين 
ــواع األنشــطة واأللعاب  ــف أن بمختل

واالجتماعية،  ــة  واإللكتروني الرياضية 
ــي تطرح ألول  ــن التجارب الت وعدد م
ــة  ــة الكريســتالة، ولعب ــرة، كتجرب م

الحبار.
ــارد رياض  ــة بوليف ــز منطق وتتمي
ــد  تعتم ــارات  خي ــا  باحتوائه ســيتي 
ــه، إذ تهدف  على ســيكولوجية الترفي
ــاة  ومراع ــزوار،  ال ــات  رغب ــق  لتحقي
ــم حديثة  ــم عبر إرســاء مفاهي ميوله

تســتدعي الفرح، وتســاعد في إيجاد 
مسارات حديثة تضمن التنوع، وتتيح 
مجاالت واسعة للتغيير وآفاق متعددة 

للترفيه.
وتعد المنطقة مدينًة ترفيهيًة مليئًة 
بالصــور الجمالية، إضافًة إلى األنغام 
ــة  الصامت ــاءات  واإليم الموســيقية، 
ــات، والممرات  ــي تحكيها الجداري الت
والميادين المحاكية لمناطق وشوارع 

عالمية تنتمي لقارات ودول وثقافات 
عالمية متعددة.

ــاض ســيتي  ــارد ري وتضــم بوليف
ــي والعالمي  ــا من الترفيه المحل ألوانً
عبر فعالياتها ومسارحها، والمطاعم 
ــى  إل ــًة  إضاف ــرة،  الفاخ ــي  والمقاه
ــر  والمتاج ــة،  الرياضي ــب  المالع
ــة، فضالً عن ميدان ســكوير،  المتنوع
ــي تتراقــص  ــورة الت ــاردن، والناف وج

وإضــاءات  الموســيقى  ــام  أنغ ــى  عل
ــداث الترفيهية  ــزر تفاعالً مع األح اللي

المتواصلة في المنطقة.
ســيتي  ــاض  ري ــارد  بوليف ــد  وتع
ــدةً  واح  ،(Boulevard Riyadh City)
ــة في  ــات الترفيهي ــم الوجه ــن أه م
ــر  أكب ــدى  وإح ــاض»،  الري «موســم 
ــي المملكة  ــة ف ــات الترفيهي الفعالي
العربية الســعودية، تقع في شــمال 

ــاض، وتحديًدا في حي  ــة الري العاصم
حطين، انطلقت فعالياتها جزئيا في 
ــا  ــر 2021م، وكان افتتاحه 21 أكتوب
ــر 2021م، وتضم  ــر في 1 نوفمب الكبي
ــق،  الحدائ ــا:  منه ــدة،  ع ــات  فعالي
ــة، المطاعم  ــاب العالمي ــز األلع مراك
ــى العديد من  ــًة إل ــي، إضاف والمقاه
ــروض  للع المخصصــة  المســارح 

المسرحية والغنائية.
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النائب العام يصدر أمراً بالقبض على 
وافد أعد وكراً الستغالل عامالت

«الصحة»:

(4535) إصابة بكورونا.. والمتعافــون (5072)

بـ 6 لغات عالمية.. شاشات خرائط 
إرشاد إلكترونية بالمسجد الحرام

واس ـ الرياض

 صرَّح مصدر مسؤول 
ــة، بأنه  ــي النيابة العام ف
ــه مركز  على ما رفع ــاءً  بن
بشــأن  ــي  النياب الرصــد 
ــداول  مت ــو  فيدي ــع  مقط
ــى وســائل التواصــل  عل
محتواه  يظهر  االجتماعي 
قيام وافد من الجنســية 
وكرٍ  بإعداد  الباكســتانية 
واالســتغالل  ــارة  للدع
ــن  م ــدد  لع الجنســي 
ــالت المتغيبات عن  العام

ــة الرياض، فقد  ــازل كفالئهن في مدين من
أصدر معالي النائب العام الشــيخ ســعود 
ــراً بالقبض على  ــب، أم ــدهللا المعج بن عب

فوراً  وإحالته  ــي  الجان
ــة العامة التخاذ  للنياب
ــة  النظامي ــراءات  اإلج
وأوضــح  ــه.  بحق
ــة  النياب أن  المصــدر 
العامة ستقوم بإحالة 
ــة  للمحكم ــي  الجان
ــة  للمطالب المختصــة 
ــات  العقوب ــاع  بإيق
في  عليها  المنصوص 
ــام مكافحة جرائم  نظ
باألشــخاص  ــار  االتج
التي تصل إلى السجن 
عشــرة)  مدة (خمس 
سنة، أو بغرامة تصل إلى (مليون) ريال أو 
ــة عليه طبقاً  بهما معاً، مع تشــديد العقوب

للمادة الرابعة من النظام ذاته.

أحمد القرني- الرياض

ــة جديدة  ــة إحصائي ــت وزارة الصح أعلن
لمستجدات كورونا في المملكة خالل الـ24 
ساعة الماضية ليوم أمس تضمنت تسجيل 
ــدة  ــة مؤك ــاٍف و4535 حال ــة تع 5072 حال
ــدد الحاالت  ــا بلغ ع ــروس كورونا، فيم بفي

الحرجة (655) حالة.
ــدد  ع ــي  إجمال أن  ــة  اإلحصائي ــت  وبين
اإلصابات في المملكة بلغ (652354) حالة 

وبلغ عدد حاالت التعافي (599834) حالة.
ــا يخص الوفيات فقد تم تســجيل  وفيم
ــدد الوفيات  ــث وصل إجمالي ع حالتين، حي
ــة (8920) حالة  «يرحمهم هللا  في المملك

جميعاً».
ــع مركز  ــع بالتواصــل م ونصحــت الجمي
(937) لالستشــارات واالستفســارات على 
ــى المعلومات  مدار الســاعة،  والحصول عل
ــة مســتجدات  ــات ومعرف ــة والخدم الصحي

فيروس (كورونا).

واس - مكة المكرمة 

لشــؤون  ــة  العام الرئاســة  ــرت  وف
المســجد الحرام والمســجد النبوي ممثلة 
الهندسية،  بوكالة المشــاريع والدراسات 
ــرض  بع الخاصــة  ــة  التفاعلي الشاشــات 
خرائط اإلرشــاد المكاني للمســجد الحرام 
ــة الوكالة  وســاحاته ومرافقه، ضمن خط
ــع جودة النظام اإلرشــادي  في تطوير ورف

للمسجد الحرام. 
لنظــم  ــة  العام اإلدارة  ــر  مدي ــد  وأك
والمســاحة  ــة  الجغرافي ــات  المعلوم
ــم، أن  ــن حســن كاظ ــب ب ــدس أدي المهن
ــة تهدف إلى تســهيل الوصول إلى  الخدم
ــم الجذب  ــع الشــعائر الدينية ومعال مواق
ــا صحــن المطــاف ومبنى  الرئيســة ومنه
المسعى عبر إظهار مسارات حركة مباشرة 
ــى الوجهة المطلوبة،  ــن موقع الجهاز إل م

إضافة إلى المرافق ومواقع الخدمات التي 
تقدمها الرئاسة العامة مثل مرافق دورات 
ــم العربات إلى  ــاه ومواقع خدمة تقدي المي
ــي بلغ عددها أكثر  ــر ذلك من المعالم الت غي

من 16 معلماً.
ــة عرض  ــح الشاشــة التفاعلي ــا تتي كم
ــات رئيســة بما  ــن 6 لغ ــر م ــات بأكث البيان
ــي والمعرفي  ــوع الثقاف ــع التن يتماشــى م
ــرام، وتتيح إمكانية  ــدى زوار بيت هللا الح ل
استخدام رمز االستجابة السريع QR بحيث 
والتصفح  المســارات  اســتعراض  ــن  يمك

جغرافياً عبر األجهزة الشخصية.
 وأضــاف « كاظم» أن التصميم الحالي 
ــارة عن إطار معدني ( اســتايل ســتيل)  عب
ــرض 1.855متراً,  وع ــراً  بطول 1.840 مت
فيما تبلغ الخريطة الورقية بطول 1.759م 
ــن  ــاوت ع ــاع متف ــرض 1.762م وارتف وع

سطح األرض.

النائب العام 

بالهدايا والورود

أول يوم دراسي حضوري لطالب االبتدائية

لألداء التعليم المتميز

المملكة تحقق 13 مركزاً في جائزة حمدان بن راشد

منصة «أبشر» اإللكترونية:

أكثر من 85 مليون عملية عبر المنصة و271 عملية استعالمية

«الجزيرة» - الرياض

ــة المراكز األولى  حّققت المملك
ــي  العرب ــج  الخلي مســتوى  ــى  عل
ــا الطلبة،  بحصــول أبنائها وبناته
والمعلمين والمعلمات، والباحثين 
والباحثات على 13 مركزاً في جائزة 
سمو الشــيخ حمدان بن راشد آل 
ــي المتميّز؛  ــألداء التعليم ــوم ل مكت
ــن، وخمســة مراكز  ــز للبني 6 مراك

للبنات، ومركزان للبحث التربوي. 
ــم د.  ــر التعلي ــي وزي ــأ معال وهن
حمد بن محمد آل الشيخ الفائزين 
ــاء وبنات الوطن  والفائزات من أبن
ــزة  بجميع  ــى الجائ ــم عل بحصوله
ــا على مســتوى دول الخليج  فئاته

ــا يعكــس  ــدورة 24، بم ــي لل العرب
اهتمام القيادة الرشــيدة -حفظها 
ودعمهم  ــا،  وبناته ــا  بأبنائه هللا- 
ــاالت، وتعزيز موقع  في كافة المج

المملكة في التنافسية العالمية. 
ونال جائزة فئة الطالب المتميز؛ 
ــد البراق من  ــب عمرو بن ولي الطال
ــة  بمنطق ــم  للتعلي ــة  العام اإلدارة 
ــن فهد  ــد ب ــب حم ــازان، والطال ج
الدوسري من اإلدارة العامة للتعليم 
ليان  والطالبة  األحساء،  بمحافظة 
ــن اإلدارة  بنت محمد الســلطان م
الرياض،  بمنطقة  ــم  للتعلي العامة 
ــة روان بنت محمد العنزي  والطالب
من اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

الحدود الشمالية. 

ــم المتميّز؛  ــن فئة المعل وفاز ع
المعلم هاشــم بن محمد الهاشم 
من اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة 
ــن  ــم يوســف ب الشــرقية، والمعل
خميس الغامدي من اإلدارة العامة 
الشــرقية،  ــة  بالمنطق ــم  للتعلي
مســعود  ــت  بن ــد  تغري ــة  والمعلم
باجنيد من إدارة التعليم بمحافظة 
ــت مالح  ــة بن ــة آمن ــع، والمعلم ينب
ــن اإلدارة العامة للتعليم  العنزي م
ــة الحدود الشــمالية، وعن  بمنطق
فئة المدرســة واإلدارة المدرســية 
المتميزة فازت مدرسة مأرز اإليمان 
ــن) من اإلدارة العامة  الثانوية (بني
المنورة،  المدينة  ــة  بمنطق للتعليم 
ــة  الثالث ــة  النموذجي والمدرســة 

ــن اإلدارة العامة للتعليم  (بنين) م
بمحافظة جدة، ومدرســة الثانوية 
الخامسة بينبع البحر (بنات)، بينما 
حصلت األســتاذة رفعة بنت محمد 
من  العرفج  ود.عبدالحميد  الجوهر 
ــى جائزة  ــك فيصل عل ــة المل جامع

فئة البحث التربوي. 
ــر أن جائزة ســمو الشــيخ  يُذك
ــألداء التعليمي  حمدان بن راشــد ل
ــم  دع ــدف  به ــت  أُطلق ــز  المتميّ
ــاع  القط ــي  ف ــودة  الج مســارات 
المحلي  المســتوى  على  ــي  التعليم
وحصــدت  ــي،  والدول ــي  والخليج
ــزة  ــالل مســيرة الجائ ــة خ المملك
العديد من الجوائز عن جميع فئات 

الجائزة.

واس- الرياض

ــة  اإللكتروني ــة  الداخلي وزارة  منصــة  ــت  حقق
ــن اإلنجازات  ــام 2021 الكثير م ــي ع «أبشــر» ف
ــاة للمواطنين  التي أســهمت في رفع جودة الحي
والمقيمين والزوار وســهلت الوصول للخدمات 
ــة،  ــة آمن ــاوزت (330) خدم ــي تج ــة، الت المقدم
ــع أكثر من 80 جهة حكومية  إضافة إلى الربط م

وخاصة. 
ــالل عام  ــن البوابة خ ــذ المســتفيدون م ونّف
2021 أكثر من 85 مليون عملية، وإجراء أكثر من 
271 عملية استعالمية، حيث يستفيد من المنصة 
أكثر من 23 مليون مستخدم، وتمكن الدعم الفني 
للمنصة من استقبال أكثر من 1.5 مليون مكالمة 

على مدى العام. 
ــق بتســجيل الدخول على أبشــر  ــا يتعلّ وفيم
ــار عملية، وأكثر  ــن 1.5 ملي ــراد، فهناك أكثر م أف
من 50 مليون عملية تســجيل دخول إلى أبشــر 
ــون عملية تســجيل  ــن 1.3 ملي ــال، وأكثر م أعم

دخول إلى أبشر حكومة. 
وتمكن القائمون على منصة أبشر من إطالق 
ــة جديدة، إضافة إلى التوســع في تقديم  36 خدم
ــة المجيب اآللي «مســرور» للمســتفيدين،  خدم

ــن  ع ــة  اإلجاب ــى  عل ــم  حصوله ــدف  به ــك  وذل
ــى يتمكن  ــي وقت أســرع. وحت استفســاراتهم ف
المستفيدون من الوصول إلى الخدمات بسهولة 
ويسر، تم إطالق دليل أبشر أفراد التفاعلي، حيث 

قدم الدليل شروحات ألكثر من 300 خدمة. 
ومن أبرز الخدمات التي تم تدشــينها في عام 
ــات اإللكتروني،  ــزاد اللوح ــت خدمة م 2021، كان
ــوي المحفظة  ــة الرقمية، وتحت ــة المحفظ وخدم

أكثر من 25 مليون هوية رقمية. 
ــت من خالل  ــن األرقام التي تحقق ــر أن م يُذك
ــن التعامالت  ــول م ــة للتح منصــة أبشــر ونتيج
ــالت اإللكترونية كان الحفاظ  ــة إلى التعام الورقي
على أكثر من 34 ألف شجرة وتوفير أكثر من 599 
ــون ورقة، باإلضافة إلى التقليل من انبعاثات  ملي
ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.6 مليار طن متري، 
ــر أكثر من 17.3 مليار ريال ســعودي  ــو ما وف وه
كنتيجة مباشــرة لتنفيذ الخدمات اإللكترونية من 
ــكان دون الحاجة لمراجعة قطاعات الوزارة  أي م

المختلفة لتنفيذ الخدمات.

طفلة النفيعي - الرياض

قام وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور 
محمد بن ســعود المقبل اليوم األحد بزيارة لعدد 
ــام التعليم بمنطقة  ــن المدارس يرافقه مدير ع م
ــد بن ناصــر الوهيبي وذلك  الرياض األســتاذ حم
ــي أول يوم  ــة التعليمية ف ــة ســير العملي لمتابع
ــة االبتدائية ورياض األطفال  لعودة طلبة المرحل

للدراسة حضوريا في مدارسهم.
واطلع الدكتور المقبل على برنامج التهيئة في 
مدرســة الفرزدق الستقبال طالبها والذي قدمت 
فيه المدرســة مجموعة من المسابقات للطالب، 
ــا بهم في  ــز وهدايا ترحيب ــم جوائ ــا قدمت له كم
المدرســة وفرحا بعودتهم للدراســة الحضورية 

فيها.
ــدارس االبتدائية  ــع الم ــك احتفت جمي إلى ذل
ــاض بطالبها  ــم الري ــال في تعلي ــاض األطف وري
ــال تعليمهم  ــم إلكم ــك لعودته ــا وذل وطالباته
حضوريا، وتزينت المدارس باللوحات والبالونات 
ــن  ــد م ــت العدي ــذه المناســبة وقام ــا به ابتهاج
ــة وتقديم  ــدارس بإحضار شــخصيات كرتوني الم
ــا وطالباتها مع  ــرات ترفيهية متنوعة لطالبه فق
ــن  ــدة م ــة المعتم ــراءات االحترازي ــزام باإلج االلت

وقاية .


