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3 الملك تلقى رسالة من رئيس جنوب السودان.. وتوقيع اتفاقية إطارية لتطوير العالقات الثنائية 

نددت بالهجمات على جنوب المملكة وأبوظب

 المملكة:الهجوم اإلرهاب الحوثي انتهاك 
صريح لقواعد القانون الدولي واإلنساني

«الجزيرة» - واس

ــة  العربي ــة  المملك ــددت  ن
المتكررة  ــات  بالهجم الســعودية 
ــي  الحوث مليشــيا  تشــنها  ــي  الت
ــران  ــن إي ــة م ــة المدعوم اإلرهابي
والمنشــآت  المدنية  ــان  األعي على 
ــوب المملكة وأبو  ــة في جن الحيوي
ظبي، والتي كان آخرها اســتهداف 
ــران الجنوب والمنطقة  مدينة ظه
ــوب  جن ــازان  ج ــي  ف ــة  الصناعي
ــذي أســفر عن  ــة ال ــي المملك غرب
ــن لمقيميَن من  ــن طفيفتي إصابتي
والجنسية  البنغالديشية  الجنسية 

السودانية.
ــا  موقفه ــة  المملك ــدت  وأك
ــا لكل الهجمات  الرافض وإدانته
اإلرهابية العدوانية لهذه المليشيا 
ــران  إي ــن  م ــة  المدعوم ــة  الحوثي
ــارات وممرات  ــى المملكة واإلم عل
ــة في البحر األحمر،  المالحة الدولي
ــوى اإلرهاب التي  ــي تنفذها ق والت
عاثت في اليمن الشــقيق فســاداً 

ــي  اليمن الشــعب  ــاء  أبن ــت  فقتل
العزيز واستمرت في نشر أعمالها 
ــن  أم ــة  زعزع ــدف  به ــة  اإلرهابي

المنطقة واستقرارها.
ــه المملكة إلى أن إصرار  كما تنبّ

مليشيا الحوثي اإلرهابية المدعومة 
ــات المتكررة  من إيران على الهجم
ــع الدولي  ــاً ضــد المجتم ــد تحدي يع
ــد القانون  لقواع صريحاً  ــاكاً  وانته
ــد خطورة  ــي اإلنســاني، ويؤك الدول

ســلوك هذه المليشــيات على أمن 
المنطقة واســتقرارها، كما تشــدّد 
المملكة على الحاجة الملحة لتحرك 

المجتمع الدولي.

إنفاًذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

تمديد صالحية اإلقامات والتأمينات 
آلًيا دون رسوم أو مقابل مالي

«الجزيرة» - واس

ــادم الحرمين  ــات خ ــاًذا لتوجيه  إنف
ــد  عب ــن  ب ســلمان  ــك  المل الشــريفين 
العزيز آل ســعود - حفظه هللا -، بدأت 
ــد  بتمدي ــوازات  للج ــة  العام ــة  المديري
ــات وتأشــيرات الخروج  ــة اإلقام صالحي
والعودة من دون رســوم أو مقابل مالي 
ـــ الموافق  ــخ 28/ 8/ 1443ه ــى تاري إل
ــد  التمدي ــذا  ه ــي  ويأت 31/ 3/ 2022م. 
ــر المالية، في  ــي وزي الذي أصــدره معال
ــي تتخذها  ــود المتواصلة الت إطار الجه
ــار  آث ــع  م ــل  للتعام ــة  المملك ــة  حكوم
وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد19-)، 
ــة والتدابير  ــراءات االحترازي وضمن اإلج
الوقائية التي تضمن سالمة المواطنين 
ــن - بإذن هللا - وتســهم في  والمقيمي
التخفيف من اآلثار االقتصادية والمالية. 
ــا أن التمديد ســيتم آليًا بالتعاون مع  كم
ــي دون الحاجة  ــز المعلومات الوطن مرك
ــوازات أو  ــة مقار إدارات الج إلى مراجع
مراجعة بعثات المملكة في الخارج، وذلك 
ــي: أوالً: تمديد صالحية  ــو التال على النح
والعودة  ــروج  الخ وتأشــيرات  اإلقامات 
ــارج المملكة في  ــن ممن هم خ للمقيمي
الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة 

تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى 
تاريخ 28/ 8/ 1443هـ الموافق 31/ 3/ 
2022م، باستثناء الذين استكملوا تلقي 
ــا داخل  ــاح كورون ــدة من لق جرعة واح
ــا. ثانيًا:  ــم له ــل مغادرته ــة قب المملك
تمديد صالحية تأشيرات الزيارة من قبل 
وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج 
ــم تعليق  ــدول التي يت ــن ال ــة، م المملك
ــة تفشــي فيروس  ــا نتيج ــدوم منه الق
ــا، ليكون إلى تاريخ 28/ 8/  كورونا فيه

1443هـ الموافق 31/ 3/ 2022م.

خادم الحرمين

١٤ طالع ص

90 مشروعاً تعليمياً سعودياً حول العالم

«الجزيرة» - واس
 

ــا اإلنســانية  ــن جهوده ضم
واإلغاثية الواسعة حول العالم، 
أسهمت المملكة في دعم قطاع 
ــاج  ــدول ذات االحتي ــم بال التعلي

والدول المتضــررة، وذلك إيمانًا 
ــاع  القط ــذا  ه ــة  بأهمي ــا  منه
ــة  ــي نهضــة الشــعوب وتنمي ف
الكريم  العيش  وتحقيق  البلدان 

لإلنسان. 
ــن  م ــة  المملك ــذت  نف ــد  وق

ســلمان  ــك  المل ــز  مرك ــالل  خ
اإلنســانية  ــال  واألعم ــة  لإلغاث
ــاع  90 مشــروًعا إنســانيًا بقط
ــن 15 دولة  ــي أكثر م ــم ف التعلي
شــملت (اليمن  ــم،  العال ــول  ح
وفلسطين وســوريا وباكستان 

ولبنان وأفغانستان وإندونيسيا 
ــار  ــال وماينم ــد والصوم وتايالن
ــراق  والع والســودان  ــي  ومال
وتنزانيا وبوركينا فاســو)، وذلك 
ــون  ملي  200 ــاوزت  تج ــة  بقيم

دوالر أمريكي.

بحضور وزير التجارة واألمين العام لمجلس الوزراء العراقي

انطالق ملتقى األعمال السعودي -العراقي بالرياض 

«الصحة»:  المنحنى الوبائي في المملكة 
يشهد تذبذًبا ونستبشر خيًرا 

«الجزيرة» - واس
ــات  ــت أمــس فعالي  انطلق
الســعودي  ــال  األعم ــى  «ملتق
ــي»، الذي يســتمر لمدة   -العراق
ــر اتحاد  ــي مق ــك ف ــن، وذل يومي
الغرف الســعودية. وأكد معالي 
ــس  ــس مجل ــارة رئي ــر التج وزي
ــي  العراق الســعودي  التنســيق 
الدكتور ماجد بن عبدهللا القصبي 
أن كل مقومات النمو واالزدهار 
للعالقات االقتصادية السعودية 

اإلرادة  وأن  ــرة،  متوف -العراقية 
ــرص  والف ــة  داعم السياســية 

والممكنات كبيرة. 

«الجزيرة» - احمد القرني
ــدث  المتح ــة  الصح ــر  وزي مســاعد  أوضــح 
الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي, أن 
العالم ال يزال يشــهد تســجيالً ورصداً للحاالت 
اليومية لفيروس كورونا، كما أن هناك تسابقاً 

وتصاعداً لتقديم اللقاحات. 
ــي المملكة  ــي ف ــى الوبائ ــال «إن المنحن وق

يشهد تذبذبًا، ونستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة 
ــا يؤكد أهمية االلتزام  في نزول الحاالت، وهو م
ــا». وأضاف  ــد به ــة والتقي ــرازات الوقائي باالحت
ــات وفائدتها ومفعولها  «نشــاهد قيمة اللقاح
في الحاالت الحرجة، ونؤكد لمن ترددوا في أخذ 

اللقاحات بأخذها».

جانب من انطالق ملتقى األعمال السعودي -العراقي بالرياض أمس

٢ طالع ص

٢ طالع ص
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بحضور وزير التجارة واألمين العام لمجلس الوزراء العراقي

انطالق ملتقى األعمال السعودي العراقي بالرياض
د. القصب: كل مقومات االزدهار لعالقاتنا الثنائية متوافرة

متحدث «الصحة»: المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تذبذًبا.. ونستبشر خيًرا

ن إذا خالط مصاًبا ولم تظهر عليه األعراض  المحص
ال يلزمه الفحص وال داعي للحجر

«الجزيرة» - واس

انطلقت أمس فعاليات   
السعودي  األعمال  «ملتقى 
العراقي»، الذي يستمر لمدة 
يومين، وذلك في مقر اتحاد 
ــد  وأك الســعودية.  ــرف  الغ
ــر التجارة رئيس  معالي وزي
مجلس التنسيق السعودي 
ــور ماجد بن  ــي الدكت العراق
عبدهللا القصبي على أن كل 
ــار  ــو واالزده ــات النم مقوم
ــة  االقتصادي ــات  للعالق
السعودية العراقية متوفرة، 
السياســية  اإلرادة  وأن 
داعمة والفرص والممكنات 
على  معاليه  وشــدد  ــرة.  كبي
ــى  ملتق ــون  يك أن  ضــرورة 

ــم  ــال ســنوياً، وأن يت األعم
ــرص  بالف ــف  التعري ــادة  زي
االستثمارية المتاحة في كال 
الدولتين، ووضع خطة عمل 
التطلعات  لترجمة  مشتركة 
ــة  حقيقي ــرص  لف ــال  واآلم
تســهم في تعزيز العالقات 
بين  واالستثمارية  التجارية 
ــد معالي  ــن. بدوره أك البلدي
ــس  لمجل ــام  الع ــن  األمي
ــور  الدكت ــي  العراق ــوزراء  ال
ــم  دع ــى  عل ــزي  الغ ــد  حمي
الحكومية العراقية لمجلس 
التنسيق السعودي العراقي 
ــي  ــدة ف ــة جدي ــح صفح لفت
ــن  بي ــة  التاريخي ــات  العالق
البلدين الشــقيقين، منوهاً 
باإلنجازات الملموســة التي 

ــن  وم ــس  المجل ــا  حققه
ــس  ــا تأســيس مجل أبرزه
األعمال السعودي العراقي، 
ــاح منفذ جديدة  وإعادة افتت
أن  ــى  إل ــت  ولف ــر،  عرع
ــة  المملك ــة  رؤي ــزات  مرتك
ــد منطلقاً رئيســاً  2030 تُع
للشــراكة اإلستراتيجية بين 
البلدين، كما تشــكل مبادرة 
األخضر)  األوســط  (الشرق 
الخضــراء)  و(الســعودية 
األخضر)  (الحزام  ومشروع 
بالعراق أحد مجاالت التعاون 
المهمة، حيث ســيصل وفد 
ــة  العراقي ــة  الزراع وزارة 
ــل للمملكة  األســبوع المقب
ــاون  التع ــرص  ف لبحــث 
في  البلدين  بين  والشــراكة 

ــة  ــة وأنظم ــاالت الزراع مج
التحويلية  والصناعات  الري 
ــور. وبيَّن أن  ــا فيها التم بم
عملت  ــة  العراقي ــة  الحكوم
المســارات  ــح  تصحي ــى  عل
ــّول اقتصــادي  ــداث تح إلح
ــم التنمية  ــا يدع ــي بم حقيق
والبشــرية.  ــة  االقتصادي
ــن  القواني أن  ــى  عل وشــدد 
ــة  بحماي ــة  كفيل ــة  العراقي
الســعودي  المســتثمر 
ــاالت الســلبية يتم  وأن الح
ــاً  داعي ــا،  وحله ــا  معالجته
ــادم في  ــى الق ــد الملتق لعق

بغداد.
ــد رئيس  ــن جهته، أك  م
الســعودية  ــرف  الغ ــاد  اتح
ــق  عم ــالن  العج ــالن  عج

الســعودية  ــات  العالق
الروابط  آثار  مبيناً  العراقية، 
ــة،  واالقتصادي ــة  العربي
ــذه  ه ــح  تصب أن  ــاً  متطلع
العالقات نموذجاً متميزاً من 
التجارية  الشــراكة  عالقات 
ــز  ــي تتمي واالســتثمارية الت
واالستقرار،  والثبات  بالقوة 
ــه من  ــا تتســم ب فضــالً عمَّ
قابلية كبيرة للنمو والتوسع 
ــراً لما  ــي المســتقبل، نظ ف
ــن فرص  ــن م ــدى الدولتي ل
واعدة  واســتثمارية  تجارية 
وإمكانات وموارد اقتصادية 
كبيرة تتميز بها كال البلدين. 
اإلحصــاءات  أن  وأوضــح 
تشــير إلى أن حجم التبادل 
ارتفع  ــام 2020  ع التجاري 

بنسبة 15 %، وقد بلغ حجم 
التبادل التجاري لعام 2019 
ريال،  ــارات  ملي ــو 3.41  نح
ــارات  ملي  3.37 ــن  بي ــوزع  ت
ــال صــادرات ســعودية،  ري
صادرات  ريال  مليون   41.6
عراقية، مبيناً أن العراق تأتي 
عشــرة  الحادية  المرتبة  في 
ــي  ــة ف ــن دول عربي ــن بي م
ــادل التجاري مع  ــم التب حج
المملكة العربية السعودية، 
ــذه األرقام  ــاً إلى أن ه منوه
تُعد إلى حد ما محفزة وجيدة 
ــه يراها ال تتناســب مع  إال أن
العريقة  ــة  التاريخي العالقة 
ــن، وال تعكــس  ــن البلدي بي

طموحات الجانبين.
ــال رئيس   من جانبه، ق

ــة  التجاري ــرف  الغ ــاد  اتح
ــرزاق  ال ــد  عب ــة  العراقي
تمثل  المملكة  إن  الزهيري، 
ــراق  ــاً إســتراتيجياً للع عمق
إمكانات  يتوافر بها من  بما 
ــي  ف ــة  فاعل ــة  كدول ــرة  كبي
ــي وضمن  االقتصــاد العالم
العشــرين،  ــة  مجموع دول 
ــرات التي  ــاً أن التغيي مضيف
ــر بها االقتصــاد العالمي  يم
يســتدعي  ــا  كورون ــد  بع
تشكيل كتلة اقتصادية بين 
ودول  ــة  والمملك ــراق  الع
الخليجي،  ــاون  التع مجلس 
ــراق المياه  ــث يمتلك الع حي
العذبة والموارد واإلمكانات، 
فيما تمتلك المملكة الطاقة 
ــرة  والخب ــة  المالي ــدرة  والق

رئيس  أشار  بدوره،  العالية. 
مجلس األعمال الســعودي 
ــدس  المهن ــي  -العراق
ــد هللا الخريف  محمد بن عب
ــوم  يق ــس  المجل أن  ــى  إل
ــم  قائ مؤسســي  ــل  بعم
ــة  ــى إســتراتيجية واضح عل
ــي  ترتق ــددة  مح ــداف  وأه
ــادات  قي ــات  لطموح
مبيناً  الشــعبين،  ــح  ومصال
ــدداً  ــق ع ــس أطل أن المجل
أهمها  من  ــادرات،  المب من 
بيانات  مركز  إنشــاء  مبادرة 
للفرص والحلول والقرارات 
ــدم مجتمع األعمال  التي تخ
بين البلدين، وأخرى للعمل 
اقتصادي  ملتقى  إقامة  على 

سنوي.

«الجزيرة» - أحمد القرني

أوضح مســاعد وزير الصحة 
ــوزارة  لل الرســمي  ــدث  المتح
ــد العبدالعالي, أن  الدكتور محم
العالم ال يزال يشــهد تســجيالً 
ــة  اليومي ــاالت  للح ورصــداً 
أن  ــا  كم ــا،  كورون ــروس  لفي

لتقديم  وتصاعداً  تسابقاً  هناك 
اللقاحات. 

ــال «إن المنحنى الوبائي  وق
ــا،  ــة يشــهد تذبذبً ــي المملك ف
ــذه  ه ــب  عق ــرًا  خي ونستبشــر 
ــاالت  ــزول الح ــي ن ــة ف المرحل
ــة االلتزام  ــد أهمي ــا يؤك وهو م
والتقيد  ــة  الوقائي ــرازات  باالحت

بها». 
ــة  قيم «نشــاهد  وأضــاف 
ومفعولها  وفائدتها  اللقاحات 
ــة، ونؤكد  ــاالت الحرج ــي الح ف
ــذ اللقاحات  لمن ترددوا في أخ
بأخذها», مشــيراً إلى أن هناك 
ــد المخالطة  ــن مهمين عن أمري
ــة في  ــم إصاب ألشــخاص لديه

األيام الماضية وهما أن الفحص 
ــراض  األع ــود  وج ــد  عن ــون  يك
ــزل أو عيادات  ــي المن ســواء ف
الشــخص  يلزم  والحجر  ــد,  تأك
ــط وهو غير محّصن على  المخال
ــد اليوم  ــوم بالفحص بع أن يق
الرابع أو الخامس, مفيداً أن أن 
ــن» لمن لديهم  ــادات «تطم عي

ــراض ووعكة صحية وأشــار  أع
المتحدث الرســمي للصحة إلى 
ــد  ــن عن ــن بجرعتي أن المحصني
حدوث اإلصابة ال سمح هللا لهم 
فيمكنهم الحصول مباشرة على 
الجرعة التنشيطية بعد التعافي 
إذا مرت 3 أشهر على حصولهم 

على الجرعة الثانية. و

ــات  الجرع ــدد  ع أن  ــان  أب
ــة بلغ أكثر  المعطاة في المملك
ــة، وتجاوز  ــن 55 مليون جرع م
ــن 25.5 مليون  ــدد المحصني ع
شخص، مؤكداً أن أثر اللقاحات 
واضحة،  ــع  المجتم ــة  حماي في 
الحاالت  خفض  في  وأســهمت 

د. العبدالعاليالحرجة.

جانب من انطالق ملتقى األعمال السعودي -العراقي بالرياض أمس

مجلس الصحة الخليجي يروي القصة 
الطويلة الختراع لقاح كوفيد 19

أحمد القرني - الرياض 

نشــر مجلس الصحة الخليجي عبر حســاباته في 
ــي (إنفوجرافيك) يحكي  وســائل التواصــل االجتماع
ــات تعتمد على طريقة  القصــة الطويلة الختراع لقاح
 mRNA حيث ذكر المجلس أن نجاح لقاحات ،mRNA
ــا كوفيد 19 بعد عقود من  اليوم ضد فايروس كورون
ــي، تضــم القصة مئات األشــخاص في  البحــث العلم
جميع أنحاء العالم على مدار 40 سنة الماضية، لجعل 

هذه اللقاحات ممكنة.
ــالل  ــن خ ــي م ــة الخليج ــس الصح وأضــاف مجل
ــور تقنية mRNA المســتخدمة  ــم مراحل تط التصمي
ــروس كورونا كوفيد 19، حيث  ــاً في لقاحات فاي حالي
ــور بيتر كوليس  ــي الثمانينيات، حيث بدأ الدكت كان ف
ــون، وبعدها في  ــل الده ــه بدراســة كيفية عم وفريق
 RNA ــت الدكتورة كاريكو بدراســة التســعينيات قام
ــدأ الدكتور  ــب، وفي عام 1995 ب الســتخدامة في الط
ــه باســتخدام الجســيمات النانوية  ــس وفريق كولي
الدهنية في الطب وهي جســيمات من المادة يتراوح 
ــذا وتشــكل  ــر، ه ــن 1 و100 نانومت ــا بي ــا م قطره
الجسيمات النانوية الدهنية فقاعة واقية حول الدواء 

بحيث يمكن توصيلها إلى الخاليا بأمان وفعالية.
ــو والدكتور  ــوا الدكتورة كاريك وفي 2005  توصل
وايزمان إلى كيفية جعل RNA االصطناعي آمنًا للحقن 

في الخاليا، وبعدها في عام 2010 .
ــع الدكتور  ــس وفريقه العمل م ــدأ الدكتور كولي ب
ــورة كاريكو على اللقاحات التي يمكن  وايزمان والدكت

أن تستخدم جزيئات mRNA + النانوية الدهنية.
وفي عام 2020 وبفضل عقود من البحث واالبتكار 
ــاح كوفيد 19 باســتخدام الجســيمات  ــم تطوير لق ت
ــل الفقاعة،  ــف mRNA مث ــة التي تل ــة الدهني النانوي
ــرد دخوله في  مما يســمح بدخوله إلى الخاليا، وبمج
الخلية، يتم ترجمة رسالة mRNA إلى بروتينات، ويتم 
بعد ذلك تهيئة الجهاز المناعي للتعرّف على البروتين 

المطلوب. 

«الصحة»: تسجيل (4838) حالة 
وتعافي (6296) حالة

أحمد القرني - الرياض 

ــة  الصح وزارة  ــت  أعلن
ــدة  جدي ــة  إحصائي
ــي  ــا ف لمســتجدات كورون
ـــ24  ال ــالل  خ ــة  المملك
ساعة الماضية ليوم أمس 
تسجيل (4838)  تضمنت 

ــي  وتعاف ــدة  مؤك ــة  حال
ــغ  ــا بل ــة فيم (6296) حال
ــة  الحرج ــاالت  الح ــدد  ع

(705) حاالت.
أن  ــة  اإلحصائي ــت  وبيّن
ــدد اإلصابات في  إجمالي ع
ــغ (657192)  ــة بل المملك
ــاالت  ح ــدد  ع ــغ  وبل ــة  حال

التعافي (606130) حالة.
الوفيات  يخــص  وفيما 
ــدد  ع تســجيل  ــم  ت ــد  فق
ــث وصل  ــن، حي (2) حالتي
ــدد الوفيات في  ــي ع إجمال
ــة (8922) حالة  -  المملك

رحمهم هللا جميعاً.
ــة»  «الصح ونصحــت 

ــع  م بالتواصــل  ــع  الجمي
لالستشارات   (937) مركز 
ــى  عل واالستفســارات 
ــدار الســاعة، والحصول  م
ــات الصحية  ــى المعلوم عل
ــة  ومعرف ــات  والخدم
ــروس  في مســتجدات 

(كورونا). 
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3 محليات

واس- الرياض

ــي  ــى صاحــب الســمو الملك رع
األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 
أمير منطقة الرياض أمس، ملتقى 
تنظمه  الذي  والمجتمع»  «األســرة 
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
ــة النســائية  ــع اللجن بالشــراكة م
للتنمية المجتمعية بمجلس منطقة 
الرياض، ومجلس شــؤون األسرة 
في مركز المؤتمرات بجامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن. وأعرب األمير 
ــي كلمة له خالل  فيصــل بن بندر ف
ــن اعتزازه  ــاح الملتقى ع حفل افتت
ــارة الرياض  ــوم به لجان إم بما تق
ــس المنطقة من دور عظيم،  ومجل
وهو خدمة المجتمع واألســرة التي 
ــي اللبنة األساســية للمجتمعات  ه
السليمة وفق التوجيهات السديدة 
ــا  ــادة الرشــيدة -حفظه ــن القي م
ــى  ــدم ســموه شــكره عل هللا-. وق
الجهود التي يقدمها أعضاء اللجان 
ــاً لهم دوام  ــم البارز، متمني ودوره

التوفيق والنجاح.
ــة  ــا، أشــارت صاحب ــن جانبه م
ــت محمد  ــورة بن ــرة ن الســمو األمي
ــة النســائية للتنمية  رئيســة اللجن
الملتقى  ــاور  مح ــى  إل ــة  المجتمعي
ــة أدوار المجتمع،  ــن أهمي ــي تبيي ف
ــة  الحكومي مؤسســاته  ــع  بجمي
والخاصة والمدنية في دعم األسرة 
ــة  ــي تنشــئة ورعاي ومســاندتها ف
الحياة  ــودة  ج وتحســين  ــا،  أبنائه
ــو  ــى نم ــدوره عل ــذي ينعكــس ب ال
وازدهار األوطان. وأضافت «نتطلع 
إلى أن تســهم مخرجات وتوصيات 

ــن خالل جلســاته  ــذا الملتقى م ه
مســاندة  ــي  ف ــورش  وال ــة  العلمي
األسرة ودعمها، وفتح آفاق جديدة 
ــن الجامعات  للعمل المشــترك بي

والمجتمع بمؤسساته كافة». 
ــا، أكدت األمين العام  من جهته
لمجلس شــؤون األسرة، الدكتورة 
ــري، تعزيز  ــد التويج ــت مزي هال بن
مكانة األسرة ودورها في المجتمع 
ــا، والمحافظة على  والنهــوض به
أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها، 
ــة واألخالقية  ــزم بالقيم الديني وتلت
ــل المجلس  ــل العليا، ويعم والمث
ــى تحقيقها من خالل مســارات  عل
ــة ذات  ــات كاف ــع الجه ــددة م متع
ــن منظور المســؤولية  ــة، م العالق
المشــتركة نحو األســرة بما يحقق 
التنموي  الوطني  التخطيط  مفهوم 

الشامل. 
ــر منطقة  ــن ســمو أمي ــم دشَّ ث
المصاحــب  ــرض  المع ــاض  الري
للملتقى بمشاركة عدد من الجهات 

الحكومية واألهلية والخيرية.
ــذه  به ــد  المع ــل  الحف وشــهد 
المناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين 
جامعة األمير نورة بنت عبدالرحمن، 
بمجلس  األســرة  شــؤون  ــة  ولجن
ــاض، ومثـّلها كل من  منطقة الري
معالي رئيســة جامعة األميرة نورة 
ــورة إيناس  ــت عبدالرحمن الدكت بن
ــت ســليمان العيســى، ورئيس  بن
ــد  محم األســرة،  شــؤون  ــة  لجن
وتهدف  ــة،  الربيع ــز  عبدالعزي ــن  ب
ــز التعاون بين  ــة إلى تعزي االتفاقي
ــي مجال المســؤولية  ــن ف الطرفي

المجتمعية.

واس- الرياض

ــة  ــة العربي ــا المملك ــت حكومت وّقع
أمس  رومانيا  ــة  وجمهوري الســعودية 
ــي المجال الدفاعي.  اتفاقية للتعاون ف
ــن المجاالت  ــدداً م وغطــت االتفاقية ع
ــن أبرزها التدريب،  ــة بين البلدي الدفاعي
ــات وتطوير  ــرات، والتقني ــادل الخب وتب
ــات الطبية  ــة االتصــاالت، والخدم أنظم
واألرشــيف  العســكري،  ــخ  والتاري
ــة إلى  ــف، إضاف ــات والمتاح والمطبوع

عدد من األنشطة األخرى.
ــة ضمن التزام  ــي توقيع االتفاقي ويأت
ــي البلدين على تعزيز وتشــجيع  حكومت

السالم واالستقرار الدولي. 
ــي توقيع  ــة المملكة ف ــل حكوم ومثـ
ــر الدفاع  ــة معالي مســاعد وزي االتفاقي
ــور خالد بن  ــة الدكت للشــؤون التنفيذي

ــل حكومة  ــا مثـ ــاري، فيم حســين البي
ــا وزيرة الدولة لسياســة الدفاع  روماني
والتخطيط والعالقات الدولية ســيمونا 

كوجوارو.
ــن جانب  ــع م حضــر مراســم التوقي
ــل الوزارة للشــؤون  ــاع وكي وزارة الدف
ــد عســيري، ووكيل  االســتراتيجية أحم
الوزارة للمشــتريات والتسليح إبراهيم 
بن أحمد الســويد، ومدير إدارة التعاون 
ــي العميد ســعد الشــهري، فيما  الدول
ــب الروماني ســفير  ــا من الجان حضره
جمهورية رومانيا لدى المملكة ميخائيل 
قنسطنتين، ونائب مدير إدارة سياسات 
الدولية  ــات  والعالق والتخطيط  ــاع  الدف
ــو ميخائيل إيانكو، وعدد من  العميد ليف
ــي ســفارة رومانيا لدى  المســؤولين ف
ــي  ــي ف ــاع الوطن ــة ووزارة الدف المملك

رومانيا.

رعى ملتقى «األسرة والمجتمع» بجامعة األميرة نورة

أمير منطقة الرياض: األسرة التي هي 
اللبنة األساسية للمجتمعات السليمة

اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع 
بين المملكة ورومانيا

واس- الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
ــن عبدالعزيز آل ســعود -حفظه هللا-، رســالة  ب
خطية، من فخامة الرئيس الفريق أول ســلفاكير 
ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتعلق 
ــا وتطويرها في  بالعالقات الثنائية وســبل دعمه

المجاالت كافة. 
وتســلم الرسالة صاحب الســمو األمير فيصل 
ــة، خالل  ــر الخارجي ــدهللا وزي ــن عب ــن فرحان ب ب

ــر  ــي وزي ــوزارة أمــس معال ــوان ال اســتقباله بدي
ــي جمهورية جنوب  ــة والتعاون الدولي ف الخارجي

السودان مييك آيي دينق. 
وثمن سمو وزير الخارجية في بداية االستقبال 
ــة جنوب  ــر خارجية جمهوري ــي وزي ــا أبداه معال م
ــالده لطلب المملكة  الســودان من دعم حكومة ب
ــة  ــي مدين ــرض إكســبو 2030 ف الســتضافة مع
ــر: المضي  ــة التغيي ــاض تحــت شــعار «حقب الري

بكوكبنا نحو استشراف المستقبل». 
ــى  ــع عل ــالل االســتقبال التوقي ــرى خ ــا ج كم

ــن حكومتي المملكة العربية  االتفاقية اإلطارية بي
ــوب الســودان، التي  ــة جن الســعودية وجمهوري
ــات الثنائية بين البلدين،  تهدف إلى تطوير العالق
ــز العالقات  ــى مناقشــة ســبل تعزي ــة إل باإلضاف

المشتركة
ــة إلى  ــاالت، إضاف ــا في شــتى المج وتطويره
ــا اإلقليمية  ــال القضاي ــات النظر حي ــادل وجه تب

والدولية ذات االهتمام المشترك. 
حضر االستقبال مســاعد وزير الدولة لشؤون 

الدول اإلفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

واس- الرياض

ــس  رئي مســاعد  ــي  معال ــت  التق
مجلس الشــورى الدكتورة حنان بنت 
االثنين  أمــس  ــدي  األحم ــم  عبدالرحي
أعضــاء  ــاض  بالري ــس  المجل ــر  بمق
ــد  ــادرون» أح ــون مب ــى «إعالمي ملتق
ــى بإبراز  ــي تعن ــة الت ــرق التطوعي الف
جهود الجهات الحكومية ودعم برامج 
القطاع  ــي  ف االجتماعية  المســؤولية 
ــالل زيارتهم  ــك خ ــي، وذل ــر الربح غي

لمقر المجلس. 
ــان  حن ــور  الدكت ــي  معال ــدت  وأك
ــاء أهمية العمل  ــالل اللق األحمدي خ

ــن دور كبير  ــي وما يشــكله م التطوع
ــة المملكة  ــام رؤي من اهتم ــاً  انطالق
ــي الوصــول  ــاع ف ــذا القط 2030 به
ــل، منوهًة  ــوي وفاع ــع حي ــى مجتم إل
ــه اإلعالم في فتح  ــدور الذي يقوم ب بال
آفاق أوســع لتعزيز العمل التطوعي، 
ــه  بمفهوم ــي  الوع مســتوى  ــع  ورف
ــب التنموية  ــف الجوان ــي دعم مختل ف
ــي  ف ــوع  التط ودور  ــة،  والمجتمعي
ــاء  وبن ــة  الفاعل ــة  المواطن ــس  تكري
ــن خالل  ــراد م ــدى األف الشــخصية ل
ــة النوعية  ــادرات التطوعي تقديم المب
تشــمل  ــي  الت ــر  األث ذات  ــة  والفاعل

مختلف المجاالت التنموية. 

واســتعرضت معاليها خالل اللقاء 
مسيرة مجلس الشورى وآليات عمله 
المتخصصة،  ــه  ولجان ــه  واختصاصات
ــام بها المجلس في  والجهود التي ق
ــي، مبرزةً  ــه للعمل التطوع إطار دعم
حرص معالي رئيس مجلس الشورى 
الشــيخ الدكتور عبدهللا بن محمد بن 
ــم على دعم  ــم آل الشــيخ الدائ إبراهي
ــاع المهم عبر ما تناقشــه  ــذا القط ه
وتدرسه  المتخصصة  المجلس  لجان 

من موضوعات ذات صلة. 
ــالع على عرض  وشــمل اللقاء االط
مرئي حول أبرز ما اتخذه المجلس من 
قرارات في إطار اختصاصاته الرقابية 

ــل التطوعي  للعم والتشــريعية دعماً 
ــر الربحية،  ــاالت غي ــوي والمج والتنم
ــر األداء  ــاء مناقشــته تقاري ــك أثن وذل
الســنوي لمختلف األجهزة والجهات 
ــن أنظمة  ــا درســه م ــة، وم الحكومي

وتشريعات متعلقة بهذا القطاع. 
ــى «إعالميون  ــدم أعضــاء ملتق وق
ــم  وتقديره شــكرهم  ــادرون»  مب
لمجلس الشــورى لدعمه المتواصل 
لكل ما يتصل بدعم القطاع التطوعي، 
ــوا  قام ــة  جول ــالل  خ ــوا  اطلع ــث  حي
ــس وآليات  ــا، على مســيرة المجل به
ــه ومكتبة المجلس واالســتوديو  عمل

التلفزيوني.

وزير الخارجية وقع مع دينق اتفاقية إطارية لتطوير العالقات الثنائية

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان

خالل لقائها أعضاء ملتقى «إعالميون مبادرون» التطوعي

د. حنان األحمدي: رؤية 2030 اهتمت بالتطوع 
للوصول إلى مجتمع حيوي وفاعل

 وزير الخارجية يوقع مع وزير خارجية جنوب السودان االتفاقية اإلطارية رسالة خادم الحرمين يتسلمها سمو وزير الخارجية 

جانب من توقيع االتفاقية

البعثة األمريكية تدين 
الهجوم الحوثي على جازان

«الجزيرة»- المحليات
ــة  األمريكي ــدة  المتح ــات  الوالي ــة  بعث ــن  تدي
ــوم األخير الذي شــنه  ــدى المملكة بشــدة الهج ل
ــى منطقة جازان، والذي أســفر عن  ــون عل الحوثي
ــي تغريدة  ــن. وقالت البعثة ف ــة مدنيين اثني إصاب
ــد التزامنا بأمن  ــر»: نؤك ــي «تويت على حســابها ف
ــف الفوري  ــن إلى الوق ــة الحوثيي ــة. داعي المملك
ــى المدنيين، واالنخراط في الجهود  لهجماتهم عل
ــدة إليجاد  ــة األمم المتح الدبلوماســية تحت رعاي
حل سياســي للصراع.وأكدت أن الشــعب اليمني 
يستحق مستقبالً مســتقراً وسلمياً، كما تستحق 

المنطقة األمن واالستقرار.

تعديل وإضافة عدد من الفقرات على الئحة التسجيل واالشتراكات

«التأمينات االجتماعية»: احتساب 
االشتراكات باأليام بدًال من األشهر

واس- الرياض

أعلنت «التأمينات االجتماعية» عن صدور 
ــس مجلس  ــر المالية رئي ــي وزي ــرار معال ق
إدارة المؤسسة األســتاذ محمد بن عبدهللا 
ــل وإضافة  ــة على تعدي ــان بالموافق الجدع
ــى الئحة التســجيل  ــرات عل ــن الفق ــدد م ع
االجتماعية،  التأمينات  لنظام  واالشــتراكات 

ــخ 1-2-2022م.  ــن تاري ــداءً م ابت
ــي  ــدة الت ــالت الجدي ــرز التعدي ــول أب وح
ــرار، أوضحــت المؤسســة أن  ــا الق تضمنه
ــل وإضافة عدد من  التعديالت شــملت تعدي
ــي المادتين التاســعة والحادية  ــرات ف الفق
ــر مهلة  ــل آخ ــم تعدي ــث ت والعشــرين، حي
ألصحاب العمل إلضافة المشتركين لتصبح 
ــل آخر مهلة  بنهاية شــهر االلتحاق، وتعدي
تمنح ألصحاب العمل الستبعاد المشتركين 

لتصبح بنهاية شهر
ــح  ــة تمن ــر مهل ــل آخ االســتبعاد، وتعدي

ــات  بيان الســتكمال  ــل  العم ــاب  ألصح
ــم  وتقدي الســعوديين  ــر  غي المشــتركين 

أجورهم ستكون بنهاية شهر االلتحاق. 
ــة  ــل آلي ــالت تعدي ــت التعدي ــا تضمن كم
ــن كل مشــترك،  احتســاب االشــتراكات ع
حيث طبقت آلية االحتســاب باأليام بدالً من 
ــغ االشــتراكات  األشــهر، وستحتســب مبال
ــي  ف المشــترك  ــل  عم ــام  أي ــدد  ع حســب 
ــاف خدمة تحديث  المنشــأة، إضافة إلى إيق
األجور الســنوية، لتكون التعديالت بشــكل 
شــهري لجميع المشــتركين، على أن يلتزم 
صاحــب العمل بتقديم األجور عند أي تعديل 

يطرأ عليها في شهر التعديل. 
التســجيل  ــة  الئح أن  ــى  إل يشــار 
واالشتراكات تنظم تسجيل أصحاب العمل 
ــام التأمينات االجتماعية،  وعمالتهم في نظ
كما تشمل تسجيل المشــتركين اختيارياً، 
ــام وتحقيق  ــا يحقق حســن تطبيق النظ بم

أهدافه.

«الجزيرة» - واس

ــي مجال التعليم  ــت المملكة تقدماً ملحوظاً ف  حقق
على مســتوى العالم، حيث رصد المركز الوطني لقياس 
أداء األجهزة العامة الخطوات المتســارعة في المملكة 
في عدد من المؤشرات الدولية لقطاع التعليم خالل عام 
ــوم العالمي للتعليم  ــل العالم اليوم بالي 2020. ويحتف
في وقت تبرز فيه جهود المملكة في هذا القطاع، بدعم 
ملموس من القيادة الرشيدة، حيث تقدمت المملكة في 
ــكار العالمي متفوقة  عدد من المؤشــرات الفرعية لالبت
ــى أكثر من 107 دول. وحققت المملكة قفزات عالية  عل

ــرات جذرية ســعياً لتطوير  ــت تغي ــم، وأحدث ــي التعلي ف
ــم األبحاث العلمية  ــاع، كما قدمت كل ما يدع هذا القط
والتطوير للوصول ألعلى مستويات التعليم، حتى بلغت 
ــدور الريادي  ــن دول العالم، مما يعزز ال ــب عليا بي مرات
ــة. وقد تفوقت المملكة في 3 مؤشــرات فرعية  للمملك
ــام 2021، حيث تقدمت  من مؤشــر االبتكار العالمي لع
على 105 دول في مؤشر البحث والتطوير العام محققة 

المرتبة 26 بين 131 دولة. 
ــا حققت المملكة في مؤشــر االلتحاق بالتعليم  بينم
ــة في عام  ــى 102 دول ــة عل ــة 29 متفوق ــي المرتب العال
ــي  ــاق اإلجمال ــس المؤشــر نســبة االلتح 2021، ويقي

ــة إلى عدد  ــة العمري ــر للفئ ــي دون النظ ــم العال بالتعلي
السكان التي تتوافق رسمياً مع مستوى التعليم العالي. 
وعلى صعيد ترتيب الجامعات تفوقت المملكة على 107 
 ،QS دول في متوســط ترتيب الجامعات حسب تصنيف
ــة 24، ويقيس هذا المؤشــر متوســط  ــة المرتب محقق
ــت وزارة التعليم  ــات. كما تمكن ــات أفضل 3 جامع درج
من تجاوز الظروف االســتثنائية لجائحة كورونا وأثبتت 
قدرتها وكفاءتها في أداء مهمتها دون التأثير على سير 
العملية التعليمية والخطط الموضوعة لذلك، واستمرت 
في التقدم العلمي وتحقيق المراتب المتقدمة في العديد 

من المؤشرات الدولية.

«أداء» يرصد تقدم المملكة في مجال التعليم عالمياً
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محليات4

ــن/ زامل بن جفال بن مفرج الســبيعي عن فقدان 1) يعل
ــة درج  42905475 ــي  الجامع ــم  الرق ــرج  تخ ــة  وثيق
البكالوريوس الصادرة من كلية الشــريعة والدراســات
ــام 1429هـ يرجى اإلســالمية بتربة جامعة الطائف للع

ممن يعثر عليها تسليمها إلى مصدرها وله الشكر.

2) الجوف/ يعلن محمد هويمل خطار الرويلي رقم الهوية
ــن فقد وثيقة تخرج من كلية التقنية 1089059545 ع
بالجوف قســم الحاسب المعلومات في تخصص الدعم
الفني للحاســب عام 1438 - 1439هـ يرجى ممن يعثر
عليها تســليمها إلى كلية التقنية بالجوف أو أقرب فرع
ــي والمهني بالمملكة للمؤسســة العامة للتدريب التقن

وله الشكر.

ــد بن مســاعد الرشــيدي عن ــن عبدالمجي ــدة/ يعل 3) بري
ــوس تخصص ــة البكالوري ــرج لدرج ــة تخ ــدان وثيق فق
ــات) كلية (العلوم واآلداب بالمذنب) صادرة من (رياضي
ـــ يرجى ممن ــام الجامعي 1438ه ــة القصيم للع جامع

يعثر عليها تسليمها إلى مصدرها وله الشكر.

يعلن فرع وزارة البيئة واملياه 
والزراعة مبنـطقة القصيم

عن حاجته الستئجار مبىن ليكون مقراً ملكتب الوزارة مبحافظة البكريية
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السادس  العالمي  المؤتمر  شهد 
ــذي أقيم مؤخراً  ــة الحرجة وال للعناي
ــب  الحبي ســليمان  د.  بمستشــفى 
بالســويدي، تدشــين جهاز األشــعة 
فوق الصوتية «المحمول/ الجيبي»، 
لشــركة  التنفيذي  ــس  الرئي بحضور 
ــراس  ف ــدس  المهن  «FLOW» ــو فل
الحميّد، والمدير العام لشركة جنرال 
ــذه التقنية  ــك «GE». وتعد ه إلكتري
ــر  ــدة للتصوي ــة الجدي ــورة الحقب باك
التشخيصي بالموجات الفوق صوتية 
والتي ستنطلق للسوق اإلقليمي من 

خالل السوق السعودي.
ــراس الحميّد  ــد المهندس ف وأك
حرص شركة «فلو للحلول الطبية» 
ــات  التقني اســتقطاب  ــى  عل ــم  الدائ
الحديثة التشخيصية منها والعالجية، 
ــون المملكة  ــار ســعيها لتك ــي إط ف
الشــرق  ــة  وبواب ــدة  الرائ المنصــة 
ــكار  األف اســتقطاب  ــي  ف األوســط 
ــة  الحديث ــات  والتقني ــكارات  واالبت
ــة  للرؤي ــاً  وفق ــك  وذل ــا،  وتوطينه
ــة 2030، وتابع قائالً: أن هذا  الوطني
التدشــين يمثل إطالقاً لحقبة جديدة 
ــي مجال التصوير التشــخيصي في  ف
ــذه  أن ه ــداً  الشــرق األوســط، مؤك
التقنية ستكون إضافة كبيرة ومهمة 
ــالل مميزاتها التي ســتقدمها  من خ

ــي  ومتلق ــن  الصحيي للممارســين 
الرعاية الصحية.

وعدَّد المهندس الحميّد مزايا هذه 
التقنية الجديدة، وقال إنها ســتتيح 
ــة ســرعة وســهولة  ــي الخدم لمتلق
التشــخيصية  ــات  للخدم الوصــول 
ــي تحســين تجربة  مما سيســهم ف
المرضى، وتخفيف تكاليف اإلجراءات 
ــر، إضافة  التشــخيصية بشــكل كبي
ــرة، إذ  ــا تتســم بمرونة كبي ــى أنه إل
ــارج بيئة  يمكن اســتخدامها حتى خ
ــق الصحية،  المستشــفيات والمراف
ــي  ــر ف ــذي ســيعمل بشــكل كبي وال
خفض العبء التشــغيلي للمنشــآت 
ــذه التقنية  ــن ه ــا تمك ــة. كم الصحي
أيضاً األطباء من تشــخيص المرضى 
ــر الذي يحقق  ــاً وعن بعد، األم لحظي
ســرعة التشــخيص وتقديم الخدمة 
ــودة وكفاءة  ــا يرفع ج ــة، مم العالجي

الخدمة المقدمة. 
ســليمان  د.  ــة  مجموع أن  ــر  يُذك
ــاً على أن تكون  ــب تحرص دوم الحبي
ــة  الطبي ــات  التقني ــول  لدخ ــة  بواب
ــدم  مق وأول  ــة،  للمملك ــة  الحديث
ــة صحية يحصــل على  ــات رعاي خدم
ــم إطالقها في  ــة، حيث ت هذه التقني
مستشــفياتها كافة بإشراف كوادر 

صحية وفنية مؤهلة ومتخصصة.

شركتا «فلو للحلول الطبية» و «جنرال إلكتريك» 
تطلقان حقبة في التصوير التشخيصي

األحدث واألول من نوعها بالشرق األوسط

«الجزيرة» - الدمام

الســمو  صاحــب  ــح  افتت
ــن  ب ســعود  ــر  األمي ــي  الملك
ــر  أمي ــز  عبدالعزي ــن  ب ــف  ناي
ــس،  أم الشــرقية  ــة  المنطق
المنتدى والمعرض السادس 
ــة  القيم ــز  تعزي ــج  لبرنام
لقطاع  ــة  اإلجمالي ــة  الُمضاف
بحضــور  ــاء)،  (اكتف ــد  التوري
صاحب الســمو الملكي األمير 
ــن  ــن ســلمان ب ــز ب عبدالعزي
ــة،  الطاق ــر  وزي ــز  عبدالعزي
ــي  الملك الســمو  وصاحــب 
ــن  ــد ب ــن فه ــد ب ــر أحم األمي
ــن عبدالعزيز نائب  ســلمان ب
وزير  ومعالي  ــة،  المنطق أمير 
المعدنية  ــروة  والث ــة  الصناع
األستاذ بندر الخريف، ومعالي 
ــس إدارة أرامكو  ــس مجل رئي
السعودية األســتاذ ياسر بن 

عثمان الرميان. 
الشرقية  أمير  ســمو  وعدّ 
ــذا المنتدى في  ــج ه أن برنام
نســخته السادســة من أهم 
برامج تعزيز المحتوى المحلي 
والصناعة  ــة  التقني ــن  وتوطي
ــي  ف رئيســياً  ومســاهماً 
الســعودية  الصناعات  تعزيز 

وتنميتها. 

وقال «يشهد العالم اليوم 
ــة،  ــورات متالحق ــاً وتط أحداث
ــة  منظوم ــاء  بن تســتدعي 

لسلســلة  ــة  وفعال ــة  موثوق
ــة، ومع تنامي  ــداد المحلي اإلم
للعولمة،  المتســارع  ــر  التأثي
ــٍل  تكام ــن  م ــه  تحدث ــا  وم
ــي، بين سالســل اإلمداد  حتم
واإلقليمية  المحلية،  والتوريد 
االهتمام  ــح  أصب ــة،  والعالمي
بتعزيز هذه المنظومة وبنيتها 
لنجاح  مهمة  ــزة  ركي التحتية، 
ــا في تحقيق  الصناعة ودوره
التطور والنماء في جميع دول 

العالم». 
ــالل إطالق  وســيتم من خ
ــن  م السادســة  النســخة 
ــز مرونة  ــج اكتفاء تعزي برنام
ــي أرامكو  سلســلة التوريد ف
الســعودية بالتوقيع على 50 
كما  ــدة،  جدي ــم  تفاه ــرة  مذك
ستشهد أعمال المنتدى التي 
تستمر لثالثة أيام في معرض 
ــرض  ع اكســبو،  ــران  الظه
ــدم في مبادرة اســتدامة  التق

األعمال الرائدة للشركة. 
ــى  إل ــج  البرنام ــدف  ويه
ــة المحلية،  ــز بناء القيم تحفي
ــو االقتصــادي  ــم النم وتعظي
ــع،  والتنوي ــل،  األج ــل  طوي
ــداد عالمية  وبناء سلســلة إم
ــر  تطوي تســّهل  المســتوى، 
ومستدام  متنوٍع  طاقة  قطاع 
ــن  الصعيدي ــى  عل وتنافســي 
وقت  في  ــي  والعالم ــي  المحل
ــرت فيه سالســل التوريد  تأث

ــة  جائح بســبب  ــا  عالميً
 .COVID-19

ــاء  ــج اكتف وبفضــل برنام
تمكّنت أرامكو السعودية من 
ــرة في زيادة  تحقيق نقلة كبي
في  تمثلت  ــي  المحل المحتوى 
ــن  ــة م ــي المائ ــه 59 ف توجي
ــام 2021م  ــا خالل ع إنفاقه
ــن  المحليي ــن  الموردي ــى  إل
ــاق داخل  ــون اإلنف ــث يك بحي
ــة  مقارن ــة،  المملك اقتصــاد 
ــة عند إطالق  ــي المائ بـ 35 ف
النســخة األولى من البرنامج 

في عام 2015م. 
ــذي  ال ــدى  المنت ويســلّط 
شــعار «تمهيد  تحــت  ــد  يُعق
ــق للنجاح االقتصادي»  الطري
اســتمرار  كيفية  ــى  عل الضوء 
الشــراكات مع أكثر شــركات 
واللوجســتيات  ــة  الطاق
ــي العالم،  ــع نجاًحا ف والتصني
ــة النظام  ــز بيئ ــرص تعزي وف
ــن  ــي، وتمكي ــاري المحل التج
ــة  للطاق ــوق  الموث ــداد  اإلم

للعالم. 
كما سيُكرّم المنتدى شركاء 
ــج أرامكو الســعودية بـ  برنام
ــز تميُّز تشــمل عدة  10 جوائ
ــل جائزة أعلى أداء  مجاالت مث
وجوائز  ــاء،  اكتف ــي  ف إجمالي 
وتمكين  والتوطين،  التدريب، 
ــن،  ــر الموردي ــرأة، وتطوي الم

والصادرات. 

ــه أشــار رئيس  ــن جهت م
ــر  وكبي الســعودية  ــو  أرامك
ــن  التنفيذيي ــا  إدارييه
حســن  بن  أمين  ــدس  المهن
ومعرض  ــدى  منت أن  الناصــر 
اكتفاء ينعقد هذا العام بحجم 
أكبر وفرص اســتثمارية أكثر 
الماضية،  بالســنوات  مقارنة 
وفي وقت يشــهد فيه العالم 
تحديات مستمرة في سالسل 
بســبب  ــة  العالمي ــد  التوري
بدعم  منوها  ــا,  كورون جائحة 
ــة لجهود  ــر الطاق ســمو وزي
ــة  منظوم ــاء  وبن ــن  التوطي
إمدادات قوية داخل المملكة 
ــو  ــة والنم ــن الطاق ــزز أم تع

االقتصادي. 
ــد هللا حققت  وقال «بحم
ــو الســعودية موثوقية  أرامك
ــاء  اكتف ــج  برنام ــر  عب ــر  أكب
أتاحت لها االستجابة بسرعة 
ــالل  خ لألســواق  اســتثنائية 
ونحــن  ــة  الصعب ــات  األوق
ــع  م ــاون  بالتع مســتمرون 
تنمية  في  التجاريين  شركائنا 
يكفل  بنحٍو  المحلية  القدرات 
ــة  ــى مكان ــة عل ــا المحافظ لن
ــو الســعودية بوصفها  أرامك
ــة  موثوقي ــر  األكث الشــركة 
للطاقة على مســتوى العالم، 
ــد  يزي ــت  الوق نفــس  ــي  وف
ــي  ــو االقتصــاد الوطن ــي نم ف
ــدة مجاالت  ــي ع واتســاعه ف
حيوية بما يتماشــى مع رؤية 

المملكة 2030». 
تشهد  «المملكة  وأضاف 
ــي أرض  ــرى، وه ــوالت كب تح
خصبة للفرص االســتثمارية، 
فخورة  الســعودية  ــو  وأرامك
ــر في  ــا دور كبي ــون له أن يك
ــة  وإتاح ــوالت  التح ــن  تمكي
ــج اكتفاء  ــر برنام ــرص عب الف
المحلي  المحتوى  ومشــاريع 
ــل  ــه مث ــة ب ــرى المرتبط الكب
مدينة الملك سلمان للطاقة، 
ســلمان  ــك  المل ــع  ومجم
العالمي للصناعات والخدمات 
ــاءات  نم ــج  وبرنام ــة،  البحري

أرامكو». 
ــأ الناصــر الشــركات  وهن
مشيرًا  التميُّز،  بجوائز  الفائزة 
ــو  أرامك اســتثمار  أن  ــى  إل
ــن  ــي شــبكة م الســعودية ف
من  يزيد  الوطنيين  الموردين 
مساهمة القطاع الخاص في 
ــن  ــح اآلالف م االقتصــاد ويتي
والتدريبية  الوظيفية  الفرص 
والشــابات  للشــباب  الجيدة 
ــاع  قط ــي  ف الســعوديين 

الطاقة».   

بحضور وزراء الطاقة والصناعة ورئيس أرامكو

أمير المنطقة الشرقية يفتتح منتدى «اكتفاء» 
لتعزيز الصناعات السعودية وتنميتها

الناصر: المملكة تشــهد تحوالت كبرى وهي أرض خصبة للفرص االســتثمارية
جانب من االستقبالسموه خالل افتتاح منتدى اكتفاء أمس

سليمان القفاري

«الجزير» - الدمام

ــي  اســتقبل صاحــب الســمو الملك
ــد بن ســلمان بن  ــد بن فه ــر أحم األمي
عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية 
ــة  ــس المحكم ــه أمــس رئي ــي مكتب ف

ــام أســامة الســلطان  ــة بالدم الجزائي
بمناســبة تعيينه. وأشاد سموه بالدعم 
الذي يلقاه القضاء من القيادة الحكيمة 
اســتقالليته  ــان  لضم هللا-  ــا  -أيده
وحفظه لحقوق جميع األطراف، متمنيًا 
للسلطان التوفيق والنجاح في مهامه.   

نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل 
رئيس المحكمة الجزائية بالدمام

عبدالرحمن التويجري - بريدة

ــة  ــة التجاري أنهــت الغرف
ــة  عملي ــم  القصي ــة  بمنطق
للمتقدمين  والفرز  التسجيل 
المشــاركة  ــي  ف ــن  الراغبي
ــث  الثال ــا  الكليج ــان  بمهرج
ــه الغرفة  ــذي تنّظم عشــر ال
صاحــب  ــات  لتوجيه ــاذاً  إنف
ــي أمير منطقة  الســمو الملك

ــرر  المق ــن  وم ــم،  القصي
ــه  فعاليات انطــالق 
ــي  ــادم ف ــاء الق األربع

مدينة التمور ببريدة.
ــر  المدي ــك  ذل ــر  ذك
ــان  للمهرج ــذي  التنفي
ســليمان  األســتاذ 

أن  ــاً  موضح ــاري،  القف
والتســجيل  التقديم  ــة  عملي

ــي  اإللكترون ــط  الراب ــر  عب
ــة  الغرف ــه  خصصت ــذي  ال
فرز  عن  أســفرت  للمهرجان 
وتســجيل أكثر من 300 من 
والشــركات  المنتجة  األســر 
ــة،  التجاري والمؤسســات 
ــة الفرز  إلى أن عملي مشــيراً 
والتسجيل لألسر سارت وفق 
ضوابط معينة واستندت على 

ــا منح  ــددة أبرزه ــر مح معايي
األولوية لألســر الجديدة التي 
لم يسبق لها أن شاركت في 
ــا في دوراته  مهرجان الكليج
نشاط  لديهم  ومن  الماضية، 
ــزة والحاصالت  ــرف متمي وح
ــة األســر المنتجة  ــى بطاق عل
ممارســة  ــح  تصري ــة  ووثيق

العمل الحر.
ــدداً  ــاري أن ع ــد القف وأك
والشــركات  ــع  المصان ــن  م
والمؤسســات المتخصصة 
ــا  الكليج ــة  صناع ــي  ف
ــك  وكذل والشــعبيات 
المتخصصــة في إنتاج 
واألدوات  ــة  األولي المواد 
األســر  ــا  تحتاجه ــي  الت
ــا ستشــارك  ــي أعماله ف
ــذي  ال ــان  المهرج ــي  ف

االســتعدادات  ــه  في ــت  وصل
ــا  ــى مراحله ــزات إل والتجهي
ــأن تنظيم  ــة، منوهاً ب النهائي
ــرة  للم ــان  المهرج ــة  وإقام
األولى في مدينة التمور ببريدة 
سيكسبه تميزاً نوعياً مختلفاً 
ــث مســاحة الموقع  ــن حي م

وتوزيع األجنحة والمشاركين 
وعمل التجهيزات اللوجستية 
ــة  حرك الســتقبال  ــة  الالزم
الزوار، مع األخذ بعين االعتبار 
ــر الوقائية واإلجراءات  التدابي
ــا  حددته ــي  الت ــة  االحترازي

الجهات المختصة.

ل أكثر من 300 مشارك في مهرجان الكليجا «13» غرفة القصيم تسج
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الســمو  صاحــب  رأس   
ــر فيصــل بن  ــي األمي الملك
سلمان بن عبد العزيز، أمير 
ــورة،  ــة المن ــة المدين منطق
رئيس مجلس هيئة تطوير 
ــاع األول  ــة، االجتم المنطق
ــة  الهيئ إدارة  ــس  لمجل
ــر  عب  - 2022م  ــام  للع
ــي-،  ــة االتصــال المرئ تقني
صاحــب  بمشــاركة  ــك  وذل
ــر  األمي ــي  الملك الســمو 
ــد الفيصل  ــن خال ســعود ب
نائب  ــة  المنطق ــر  أمي نائب 
ــس، ومعالي  ــس المجل رئي
المستشار بالديوان الملكي 
ــة  التنفيذي ــة  اللجن ــس  رئي
إبراهيم  المهندس  بالهيئة 
الســلطان،  ــد  محم ــن  ب
التنفيذي  ــس  الرئي ومعالي 
ــد  فه ــدس  المهن ــة  للهيئ
البليهشــي.  ــد  محم ــن  ب
ــس الهيئة خالل  مجل وأقرّ 

االجتماع، ترســية مشــروع 
ــع  المزم ــة  المدين ــالت  حاف
تدشينه في المدينة المنورة 

لخدمة السكان والزوار من 
خالل 4 مســارات رئيســية 
ــل  النق ــات  خدم ــدم  تق

الترددي من وإلى المســجد 
ــدف  ــوي الشــريف، به النب
توســيع دائرة المستفيدين 
ــة، والعمل على  ــن الخدم م
ــض مســتوى التلوث  تخفي
مســتوى  ــع  ورف ــي  البيئ
ــاق  نط ــي  ف االنســيابية 
وأهم  ــة  المركزي ــة  المنطق
الجذب في المدينة،  مناطق 
بما يســهم في تعزيز جودة 
ســموه  ــع  واطلّ ــاة.  الحي
ــى  عل ــس  المجل وأعضــاء 
لهيئة  التشــغيلية  ــة  الخط
تشــتمل  ــي  الت ــر،  التطوي
ــاور  والمح ــداف  األه ــى  عل
ــة  وحزم اإلســتراتيجية 
ــادرات المزمع تنفيذها  المب
ــة  المنطق مســتوى  ــى  عل
2022م،  ــام  الع ــالل  خ
المجلس  اســتعرض  ــا  كم
مســتجدات مشروع تطوير 
ــة  المدين ــة  هوي ــز  وتعزي
ــل  عم ــاق  ونط ــورة  المن
ــوم  تق ــذي  ال المشــروع 
الهيئة بدراســته بالشراكة 
ــة  الحكومي ــات  الجه ــع  م
ذات  والخاصــة  ــة  والخدمي
ــالل إحدى  ــن خ ــة، م العالق
في  المتخصصة  الشــركات 
ــذا المجال. واســتعرض  ه
المجلس إستراتيجية أمانة 
المنطقة حتى عام 2030م، 
والمتوائمة مع اإلستراتيجية 
ــا  وم ــة،  للمنطق الشــاملة 
ــن  ع ــرض  الع ــه  تضمن
ــات الرئيســة، وآلية  التحدي
المستهدفات  إنجاز  قياس 

ومســاهمة  الرئيســة، 
ــي  ــاور اإلســتراتيجية ف مح
ــى  ــذ، إل ــاءة التنفي ــع كف رف
جانب اســتعراض النموذج 
التشغيلي والحوكمة باتباع 
إدارة المدن  ــاذج  نم أفضل 
ــب لالرتقاء  ــذا الجان ــي ه ف
بمستوى المعيشة وتكوين 
ــال  لألعم ــة  حاضن ــة  بيئ
ــا  بم ــوارد  الم ومســتدامة 
يرفع مســتويات الرضا عن 
ــدي  البل ــل  العم ــة  منظوم
ســمو  ونّوه  المنطقة.  ــي  ف
ــس المجلس في نهاية  رئي
ــازات  باإلنج ــاع،  االجتم
والمساهمات التي حققتها 
الهيئة خالل العام الماضي 
إدراج  تشمل  التي  2021م، 
المدينة المنورة في مؤشــر 
المدن الذكية (IMD)، كثاني 
ــدرج في  ُ ــة ســعودية ت مدين
ــح  ــي ليصب المؤشــر العالم
ــا والرابع  ــا 73 عالميً ترتيبه
قياس  ــاالت  مج في  ــا  عربيً
والســالمة  الصحة  ــاور  مح
ــرص  والف واألنشــطة 
والتنقل والحكومة، إضافة 
إلى دور الهيئة وإسهاماتها 
ــم افتتاح  ــي دع ــة ف التنموي
فيصل  ــك  المل مستشــفى 
التخصصــي ومركز األبحاث 
في المدينة المنورة بســعة 
300 ســرير، واســتقطاب 
المزيد من المستثمرين في 
القطاع الصحي إلنشاء عدد 
الجديدة  المستشفيات  من 

في المنطقة.  
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تعلـن أمانــــة منطقـة حائــــل
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أمير منطقة جازان يستقبل السفير الياباني

أمير منطقة الجوف يقلد مدير مكافحة 
المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة

مجلس التعاون يدين استمرار ميليشيا 
الحوثي اإلرهابية هجماتها اتجاه المملكة

ر من خطورة  يحذ والبرلمان العرب..
التصعيد الحوثي اإلرهاب

«الجزيرة» - جازان

استقبل صاحب الســمو الملكي األمير 
محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة 
جازان في مكتبه أمس، سفير اليابان لدى 
ــو إيواي، والوفد المرافق له  المملكة فومي

الذي يزور المنطقة حاليًا. 

ــادل األحاديث  ــاء تب ــالل اللق ــرى خ وج
ــام  االهتم ذات  ــات  والموضوع ــة  الودي

المشترك. 
ــارة منطقة  حضر االســتقبال وكيل إم
ــر، ووكيل  ــد هللا الصق ــور عب ــازان الدكت ج
اإلمارة للشــؤون األمنية الدكتور ســلطان 

القرزوح.

محمد الغشام - «الجزيرة»

قلّد صاحب السمو الملكي األمير فيصل 
بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف 
ــدرات بالمنطقة  ــر إدارة مكافحة المخ مدي
ــي القحطاني رتبته  ــن ملف اللواء حســين ب
ــر الملكي  ــواء»، إثر صدور األم ــدة «ل الجدي

الكريم بترقيته إلى لواء. 
ــواء القحطاني بهذه  ــأه ســموه الل وهن

ــن التوفيق  ــاً له مزيداً م المناســبة، متمني
والسداد في أداء مهامه وخدمة الوطن.

ــواء القحطاني عن  ــر الل ــه عبّ ــن جانب م
شكره لســمو أمير الجوف، مثمناً ما يوليه 
ــال إدارة  ــام بأعم ــن دعم واهتم ســموه م

مكافحة المخدرات بالمنطقة.
ــارة  اإلم ــل  وكي االســتقبال  وحضــر 
ــن  ب ــد  محم ــف  المكلَّ ــة  األمني للشــؤون 

عبدالرحمن الصبيحي. 

محمد السنيد - «الجزيرة»

ــي الدكتور  أدان معال
ــارك  مب ــالح  ف ــف  ناي
العام  األمين  ــرف،  الحج
ــاون  التع ــس  لمجل
ــج العربية،  ــدول الخلي ل
إطالق ميليشــيا الحوثي 
أمــس  ــة،  اإلرهابي
 24 ــق  المواف ــن  االثني
ــا  صاروخ ــر 2022،  يناي
ظهران  باتجاه  باليستيا 

الجنوب بالمملكة العربية السعودية.
ــور الحجرف، أن اســتمرار  ــد الدكت  وأك
ــي تقوم بها  ــداءات اإلرهابية الت ــذه االعت ه
ميلشــيات الحوثي تعكس تحديها السافر 
ــع  ــي واســتخفافها بجمي ــع الدول للمجتم
ــا  ورفضه ــة،  الدولي ــراف  واألع ــن  القواني
لجميع المســاعي الهادفة إلحالل الســالم 
ــاً المجتمع الدولي بتحمل  في اليمن مطالب
ــاذ موقف حاســم تجاه  مســؤولياته واتخ
ــذه األعمال  ــف ه ــي لوق ميلشــيات الحوث
تســتهدف   ــي   الت ــررة  المتك ــة  اإلرهابي

ــة  الحيوي المنشــآت 
والمدنية والمدنيين.

ــي األمين   وأشــاد معال
ــة  العالي ــاءة  بالكف ــام  الع
المســتمرة  ــة  واليقظ
الجوية  ــات  الدفاع لقوات 
السعودية التي تمكنت من 
اعتراض وتدمير الصاروخ، 
ــاء عملية  ــا تســبب أثن مم
االعتراض في تناثر شظايا 
الصناعية  ــة  المنطق ــى  عل
ــوب)، وما  ــران الجن (بظه
ــوع خســائر مادية في  ــن وق ــا م ــج عنه نت
ــات المدنية وفق  ــورش والمركب بعــض ال

تقرير أولي.
ــن دول المجلس  ــدد معاليه تضام  وج
ــة العربية الســعودية ضد كل  ــع المملك م
ما يســتهدف أمنها واســتقرارها وسالمة 
ــاذ المجتمع  ــدا ضرورة اتخ ــا، مؤك أراضيه
ــراءات وموقف فوري وحاســم  ــي إج الدول
ــي  الت ــة  العدواني ــال  األعم ــذه  ه ــف  لوق
ــة  ــة والمدني تســتهدف المنشــآت الحيوي

وأمن المملكة العربية السعودية.

محمد السنيد - «الجزيرة»

ــام  قي بشــدة  ــي  العرب ــان  البرلم أدان 
ميليشــيا الحوثي اإلرهابية بإطالق صاروخين 
ــة  العربي ــارات  اإلم ــة  دول ــاه  تج باليســتيين 
ــي تم اعتراضهما  ــدة أمس االثنين، والت المتح
ــاع  ــل وزارة الدف ــن قب ــاح م ــا بنج وتدميرهم
اإلماراتية، وكذلك االعتداء الوحشــي لميليشيا 
ــى مدينة جازان بالمملكة  الحوثي اإلرهابية عل
العربية الســعودية بإطالق صاروخ باليســتي 
ســقط في المنطقة الصناعية. وحذَّر البرلمان 
ــد الخطير لجماعة الحوثي  العربي من التصعي
ــال المملكة العربية الســعودية  اإلرهابية حي
ودولة اإلمارات العربية المتحدة، مشــدداً على 
أنه ال يهدِّد فقط أمن واســتقرار الدولتين إنما 
هو تهديد لمنظومة األمن القومي العربي عامة 
والخليجي خاصة، كما تشــكِّل تهديًدا للسلم 
ــن القومي  ــوِّض األم ــن وتق ــن اإلقليميي واألم

العربي، وتضر باألمن والسلم الدوليين. 

ــه الكامل  ــان العربي، تضامن ــد البرلم وأكَّ
ــة  ودول الســعودية  ــة  العربي ــة  المملك ــع  م
ــراءات لحفظ  ــه من إج ــارات فيما يتخذان اإلم
أمنهما وســالمة مواطنيهما والمقيمين على 
ــوف معهما صفاً واحداً ضد  أراضيهما، والوق

كل تهديد يطول أمنهما واستقرارهما. 
ــا تقوم به  ــي أن م ــان العرب ــر البرلم واعتب
جماعة الحوثي من أفعال وفظائع تســتهدف 
ــا يشــكِّل تحدياً  ــدول ومواطنيه اســتقرار ال
ــد قرارات  ــع الدولي خاصة بع ســافراً للمجتم
ــة العربية،  ــس الجامع ــن ومجل ــس األم مجل
ــة الحوثي  ــدداً طلبه بضــرورة إدراج جماع مج

وتصنيفها كمنظمة إرهابية. 
ــات اإلرهابية التي  ــى أن الهجم وشــدَّد عل
قامت بها الميليشيا الحوثية تعكس طبيعتها 
ــا الحقيقية  ــن أهدافه ــة وتكشــف ع اإلرهابي
ــي زعزعة أمن واســتقرار المنطقة وتحديها  ف
ــون الدولي  ــي والقان ــون الدول ــد القان لقواع

اإلنساني.

أمير جيزان مستقبًال السفير الياباني

من تقليد سموه للواء القحطاني رتبته الجديدة

الحجرف

األمير فيصل بن سلمان يشهد مراسم توقيع 
عقد حافالت المدينة المنورة

..ويرأس االجتماع األول لمجلس إدارة هيئة 
تطوير المدينة

«الجزيرة» - المدينة المنورة

الســمو  صاحب  شــهد   
ــر فيصــل بن  ــي األمي الملك
ســلمان بن عبدالعزيز، أمير 
ــورة،  ــة المن ــة المدين منطق
ــس إدارة هيئة  ــس مجل رئي
ــة، مراســم  ــر المنطق تطوي
توقيع عقد مشروع حافالت 
المدينة الذي سيتم تشغيله 
ــدى شــركات  ــل إح ــن قب م
ــى  عل المتخصصــة  ــل  النق
لتغطــي  ســنوات   5 ــدار  م
ــع  المواق ــع  جمي ــة  الخدم
ــة واألحياء الرئيســة  الحيوي
من  العقد  ووّقع  بالمنطقة. 
جانب هيئة تطوير المنطقة 
ــذي  ــس التنفي ــي الرئي معال
ــدس فهد بن  للهيئة المهن
ــن  وم البليهشــي،  ــد  محم
جانب الشــركة الســعودية 
الجماعي (ســابتكو)  للنقل 
للشــركة  التنفيذي  الرئيس 

الحقيل،  ــد  خال ــدس  المهن
ــس  رئي ــي  معال بحضــور 
الهيئة العامة للنقل الدكتور 
ــح.  ــد الرمي ــن محم ــح ب رمي
ــر فيصل  ــّوه ســمو األمي ون
رعايته  ــالل  خ ســلمان،  بن 
المشــروع  ــد  عق ــع  لتوقي
الجديد، باإلنجازات المتتالية 
ــة تطوير  ــي حققتها هيئ الت
الســنوات  خالل  ــة  المنطق
تعزيز  ــالل  خ من  ــة  الماضي
ــل  النق ــات  خدم ــة  منظوم
المنورة،  ــة  المدين في  العام 
ــة  تهيئ ــة  أهمي ــًدا  مؤك
أســطول الحافالت وشبكة 
معظم  لتغطية  العام  النقل 
األحياء والشــوارع الرئيسة 
ــاق  النط ــن  ضم ــة  الواقع
في  المســتهدف  الجغرافي 
ــة. ويهدف مشــروع  الخدم
حافالت المدينة إلى تشغيل 
ــل  النق ــالت  حاف ــة  منظوم
العام من خالل 4 مســارات 

الخدمة  شبكة  تربط  رئيسة 
بين شمال المدينة المنورة 
ــك شــرقها  ــا وكذل بجنوبه
ــروًرا بالمســجد  ــا م بغربه
النبوي الشريف، إضافة إلى 
توســيع دائرة المستفيدين 
العام،  ــل  النق ــات  خدم من 
وتعزيز االنسيابية المرورية 
الرئيســة  الشــوارع  ــي  ف
ــة  المنطق ــاق  نط ــل  وداخ
ــى  عل ــل  والعم ــة،  المركزي
ــوث  التل مســتوى  خفــض 
ــوادم  ع عن  ــج  النات ــي  البيئ
ــات، وصــوالً إلى رفع  المركب
بما  ــل  النق مشــاريع  جودة 
ــم أهداف التوســع في  يترج
الخدمة ضمن مســتهدفات 

رؤية المملكة 2030.
ــن جانبه، أكد الرئيس   م
التنفيذي لســابتكو جاهزية 
لتقديم  الشــركة  أســطول 
المتطلبات  حســب  الخدمة 
ــر  ــى معايي التشــغيلية بأعل

الجودة والسالمة من خالل 
ــالت مهيأة، عبر شــبكة  حاف
تغطــي  ــددة  متع مســارات 
ــورة  المن ــة  المدين ــاء  أحي
ــرات  خب ــى  عل باالســتناد 
النقل  ــال  مج في  الشــركة 
البري  الناقل  ــا  كونه العام 

الوطني األول بالمملكة.
أوضــح  ــه،  جهت ــن  م  
لبرنامج  ــذي  التنفي الرئيس 
ــن  الرحم ــوف  ضي ــة  خدم
بن  عبدالرحمن  ــدس  المهن
فاروق عداس، أن المشروع 
سيسهم في تسهيل تنقل 
ــي  وأهال ــن  الرحم ــوف  ضي
المدينة المنورة ضمن نظام 
مواصالت متقدم وفق أعلى 
ــة. ويتكون  ــر الدولي المعايي
ــة  ــالت المدين مشــروع حاف
رئيســة  مســارات   4 ــن  م
ــات  محط  106 ــن  تتضم
توقف رئيسة وفرعية تربط 
ــة  األربع ــات  االتجاه ــن  بي

ــروًرا  م ــورة  المن ــة  بالمدين
الشريف،  النبوي  بالمسجد 
فيما سيتم تشغيل الخدمة 
ــن خالل أســطول  ــا م يوميً
ــة  الحديث ــالت  الحاف ــن  م
وترتفع  حافلة،  بمجموع 27 
الطاقة التشغيلية في خالل 
إلى  رمضان  شــهر  موســم 
40 حافلة، ومن المقرر أن 
تُقدم خدمة حافالت المدينة 
بأســعار تنافســية باعتماد 
ــي  اإللكترون ــع  الدف ــة  أنظم

وأجهزة البيع الذاتية.
مشــروع  أن  ــر  يُذك  
ــي  يأت ــة  المدين ــالت  حاف
خدمات  ــة  لمنظوم ــداًدا  امت
ــي  الت ــرددي  الت ــل  النق
ــة المنورة  ــت بالمدين انطلق
ــن خالل 4  ــام 1433هـ م ع
ــات رئيســة خصصت  محط
ــل المســتفيدين تردديًا  لنق
ــوي  النب المســجد  ــن  م

الشريف وإليه.

سمو أمير المدينة المنورة خالل توقيع العقد

سموه مترئًسا االجتماع



eco@al-jazirah.com.sa

االقتصاد
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16 شركة وطنية في جناح «صناعة سعودية» في معرض الصحة العرب

ــَع في الســعودية» إحــدى مبادرات هيئــة تنمية الصــادرات الســعودية المنبثقة مــن برنامج تطوير  يشــارك «ُصِن
الصناعــة الوطنية والخدمات اللوجســتية في «معرض الصحة العرب»، الذي ســُيقام في دولــة اإلمارات العربية 

المتحدة بدب خالل المدة 24 - 27 يناير 2022م، بجناح يضم 16 شركة سعودية. 

«الجزيرة» - االقتصاد

ــر  وزي ــي  معال ــن  دشَّ
ــة والقروية  الشــؤون البلدي
مجلس  ــس  رئي واإلســكان 
ــة  التنمي ــدوق  صن إدارة 
ــد  ماج األســتاذ  ــة  العقاري
ــرع  ــل ف ــدهللا الحقي ــن عب ب
ــة  بمدين ــد  الجدي ــدوق  الصن
ــس  الرئي بحضــور  ــام،  الدم
التنفيذي للصندوق العقاري 

منصور بن ماضي. 
ــى  عل ــه  معالي ــع  واطل
الخدمات التي يقدمها الفرع، 

كما استمع لشــرح تفصيلي 
ــه وآلية الخدمات  لخطة عمل
اإللكترونية والذكية المقدمة 
لتســهيل  ــن  للمواطني
المســكن  ــك  تملّ ــراءات  إج
ــع  م ــق  يتواف ــا  بم ــم،  المالئ
التمويلية  ــول  الحل منظومة 
ــة  المتكامل والســكنية 
لمســتفيدي «ســكني»، في 
مســتهدفات  تحقيق  ــار  إط
ــد  أح  - اإلســكان  ــج  برنام
ــج رؤية المملكة 2030  برام
ــادة التملك إلى  ــدف زي - به
70 % نهاية 2030، وتوفير 

الحلول السكنية والتمويلية 
بناء  ــر  عب مســتدام  بشــكل 

والتشــريعات  ــة  األنظم
ــة.  وأوضــح الرئيس  الداعم
ــدوق التنمية  ــذي لصن التنفي
ماضي،  بن  منصور  العقارية 
ــد  الجدي ــرع  الف تدشــين  أن 
بالدمام يأتي استمراراً لنهج 
الفروع  تطوير  في  الصندوق 
ــات  ــم الخدم ــة، وتقدي الذكي
ــر  وأكث أفضــل  بشــكل 
للمســتفيدين  انســيابية 
وبكل يسر وسهولة، مؤكداً 
استمرار الصندوق في زيادة 
مســتفيديه  ــا  رض مســتوى 
من خالل تســهيل إجراءات 

المســكن  ــى  عل الحصــول 
المالئم. وبين أن الفرع يجمع 
بجانب  ــة  التمويلي ــات  الجه
فريق استشــاري من منصة 
العقاري  المستشار  وخدمة 
ــات  الخدم ــع  جمي ــم  لتقدي
والســكنية  ــة  التمويلي
تحت  لمستفيدي «ســكني» 
ســقف واحد داخل مقر فرع 
الجهد  يختصر  ــا  مم الدمام، 
ــراءات  إج ــاء  إلنه ــت  والوق

القرض العقاري المدُعوم.
ــاد بن ماضي أن فرع   وأف
ــة األجهزة  ــام وّفر خدم الدم

ــراءات  إج ــذ  لتنفي ــة  الذاتي
ــى  ــوم» عل ــرض المدُع «الق
ــدار الســاعة دون الحاجة  م
مشــيراً  ــة،  الخدم لموظــف 
ــاح أكثر  ــى أن الصندوق أت إل
من 43 خدمة إلكترونية من 
ــة  اإللكتروني ــة  البواب ــالل  خ
تســريع  ــي  ف يســهم  ــا  بم
الســكني  ــك  التمل ــرة  وتي
لألســر والوصول إلى نسبة 
 ،2030 ــول  بحل  %  70
برنامج  مســتهدفات  ــق  وف
ــج رؤية  ــد برام اإلســكان أح

المملكة 2030 . 

وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 
ن فرع الصندوق العقاري الجديد بالدمام يدش

ماجد الحقيل

عبدالرحمن التويجري - بريدة

السمو  صــاحــب  أكـــد 
الدكتور  األمــيــر  الملكي 
بن  مشعل  ــن  ب فيصل 
عبدالعزيز  ــن  ب ســعــود 
بأن  القصيم  منطقة  أمير 
شهدتها  التي  الملتقيات 
في  ساهمت  المنطقة، 
لتمكين  الفائدة  تحقيق 
إليجاد  والفتيات  الشباب 
داعياً  لهم،  العمل  فرص 
في  مسار  إيجاد  إلى  سموه 
يعرف  الجامعي  التعليم 
تساعد  المهني،  باإلرشاد 
على  والفتيات  الشباب 
التوظيف،  أماكن  معرفة 
كون الكثير يجهل هذا األمر 
، باإلضافة إلى إيجاد برامج 
المعنية  الجهات  لجميع 
فرص  وإيــجــاد  بالتمكين 
أين  الشباب  لتوعية  العمل 
يتوجهون، كل وفق مؤهله 

واختصاصه.
رعاية  خــالل  ذلــك  جــاء 
األول  امس  مساء  سموه 
لتمكين  القصيم  ملتقى 
«فرصتي»،  الثاني  الشباب 
ــي وزيـــر  ــحــضــور مــعــال ب
المعدنية  والثروة  الصناعة 
ومعالي  الــخــريــف  بــنــدر 
العامة  المؤسسة  محافظ 
والمهني  التقني  للتدريب 
الفهيد  أحــمــد  الــدكــتــور 
القصيم  إمـــارة  ــل  ــي ووك
الوزان  عبدالرحمن  الدكتور 
لبنك  التنفيذي  والرئيس 
ابراهيم  االجتماعية  التنمية 
الملك  بمركز  وذلك  الراشد 

بمدينة  الحضاري  خالد 
أثناء  سموه  وبيّن  بريدة. 
الحوارية  بالجلسة  حديثه 
من  الهدف  بأن   ، الرئيسة 
فرص  إيجاد  الملتقيات 
 ، والفتيات  للشباب  العمل 
فرقاً  هناك  أن  سموه  الفتا 
 ، والمهنة  الوظيفة  بين 
مــردود  لها  الوظيفة  ألن 
عمال  كانت  ســواء  مــادي 
بينما  حكوميا،  او  حــرا 
تخصصات  لها  المهنة 
والطب  كالهندسة  وبرامج 
وغيرها  التقني  والمجال 
 ، المهنية  التخصصات  من 
مشيرا سموه بأنه من خالل 
الملتقى نريد أن نجد فرص 
للشباب  المهنية  العمل 

والفتيات.
توعية  إلى  سموه  ودعا 
المنتج  بأهمية  المواطن 
،لتحقيق  الـــســـعـــودي 
صنع  مبادرة  مستهدفات 
في السعودية ، الن المنتج 
مقارنة  جودته  له  الوطني 

بالمنتجات المستوردة.
اعتزازه  سموه  ــدى  واب
ووصاهم  الــوطــن  بأبناء 
بوالديهم  والبر  هللا  بتقوى 
البيت  يعد  الذي  والوطن، 
أعداء  من  محذرا   ، الكبير 
الوطن ، الذين يستخدمون 
وتشويه  الناعمة  القوى 
من  والتقليل  الحقائق 
مطالبا   ، الوطن  منجزات 
طموح  لديهم  يكون  أن 
وتفاؤل للمستقبل و برؤية 
على  والمحافظة  المملكة، 
والهوية  العقيدة  ثوابت 

المنصب  واصفا   ، الوطنية 
للمسؤول  امتحان  بأنه 
وأن  عمله،  يـــؤدي  كيف 
ثقيل  حمل  المسؤولية 
على عاتق اإلنسان وليست 
باألمر السهل، مثمنا سموه 
المعالي  أصحاب  مشاركة 
بالمتلقى والجهات الداعمة 
الشباب  تدعم  التي  للبرامج 

والفتيات. 
قد  الــمــلــتــقــى  وكــــان 
وزير  لمعالي  مداخلة  شهد 
المعدنية  والثروة  الصناعة 
أعرب  الذي   ، الخريف  بندر 
بالمشاركة  سعادته  عن 
مشيدا  الملتقى،  بــهــذا 
بمتابعة سمو امير القصيم 
برؤيتها  المملكة  ان  واكد   ،
الصناعة  ــطــاع  ق ــي  ــول ت
القاعدة  لتنويع  والتعدين 
الفرص  وخلق  االقتصادية 
توفر  التي  االستثمارية 
وبنات  لشباب  الوظيفية 

الوطن.
الــجــانــب  أن  مــبــيــنــاً 
االستراتيجي للوزارة يهدف 
وظيفية  فــرص  خلق  إلــى 

الــطــاقــات  رفـــع  تشمل 
صياغة  ــادة  واع االنتاجية 
كثير من نماذج العمل لتالئم 
أن  مضيفا  الوطن،  شباب 
الوزارة تعمل على مساعدة 
هذا  الى  للوصول  المصانع 
مساراته  بمختلف  الهدف 
الصناعي  القطاع  لدعم 
وإحالل الوظائف ، موضحا 
المناطق  من  القصيم  أن 
المهمة للصناعات الغذائية 
كونها  الممكنات  واحــد 
المزايا  مــن  عــدد  تملك 

النسبية بهذا المجال .
ـــال الــخــريــف بــأن  وق
من  الــصــنــاعــي  الــقــطــاع 
تسهم  التي  القطاعات 
خلق  عــلــى  قــدرتــهــا  ــي  ف
،وخلق  الوظائف  الفرص 
للصناعة  الداعمة  البيئة 
على  تنافس  والمملكة   ،
حيث  من  العالم  مستوى 

التكلفة وإنتاج المنتج.
كما ثمن معالي محافظ 
للتدريب  العامة  المؤسسة 
الدكتور  والمهني  التقني 
امير  لسمو  الفهيد،  أحمد 

القصيم، اهتمامه بالشباب 
في  تساهم  التي  والبرامج 
الفرص  وتوفير  دعمهم 
الوظيفية لهم، وأضاف بان 
للشباب  يقدم  دعما  هناك 
التوطين،  برامج  خالل  من 
البشرية،  القدرات  وتنمية 
مؤكدا أن المؤسسة حصلت 
عالميا  متقدمة  مراتب  على 
مضيفا  التقني،  الجانب  في 
المؤسسة  لدى  يوجد  أنه 
لكل  عمل  فرصة  مبادرة 
بمشاريعهم  للبدء  خريج 
من خالل البرامج التدريبية 
والمؤسسة  أتموها،  التي 
داعمة لبناء الشراكات التي 

تنعكس على الشباب.
الحفل  شــهــد  وقـــد 
كلمة  للملتقى  الخطابي 
القصيم  إمــــارة  لــوكــيــل 
المنظمة  اللجنة  رئيس 
الوزان  عبدالرحمن  الدكتور 
أمير  سمو  دعم  بيّن  الذي 
التوطين،  لبرامج  القصيم 
التي  العمل  فرق  خالل  من 
عمل  إطـــار  ــق  وف عملت 
خالل  من  مستدام  مهني 
برنامج التوطين والمنشآت 
والمتوسطة،  الصغيرة 
على  أهــدافــهــا  وتــحــقــق 
بأن  وأضاف  الواقع.  أرض 
سمو  من  بتوجيه  المنطقة 
حراكا  تشهد  القصيم  أمير 
توطين  لدعم  اقتصاديا 
االقتصادية  القطاعات 
 ، العمل  ــرص  ف لخلق   ،
برامج  بين  ــة  ــواءم ــم وال
العمل،  وســوق  التوطين 
لخلق  التنموي  والــتــوازن 

حـــراك اقــتــصــادي جــاذب 
وربط  الوظيفية  للفرص 
والمشاريع  البرامج  كافة 
بمستهدفات رؤية المملكة 

.2030
الرئيس  ــح  أوض فيما 
التنمية  لبنك  التنفيذي 
االجتماعية إبراهيم الراشد، 
توفير  في  ساهم  البنك  أن 
مسارات جيدة لدعم العمل 
البنك  قدم  حين  في   ، الحر 
تاريخيا أكثر من 130 مليار 
ريال، كان لمنطقة القصيم 
بين  ما  تنوعت  مليارا،   11
قروض اجتماعية ، والعمل 
المنتجة  واألســـر   ، الحر 
الناشئة  والــمــنــشــآت   ،
البنك  ان  وأكد  والصغيرة، 
نسب  رفـــع  الـــى  يسعى 
الممولة  المشاريع  نجاح 
الحر  العمل  ثقافة  ونشر 
ـــادة األعــمــال  وتــعــزيــز ري
بالتدريب  المهتمين  لدى 

واالستشارات واإلرشاد.
وكان سمو أمير القصيم 
اطلع على معارض الجهات 
تجاوزت  والتي  المشاركة 
80 جهة حكومية وخاصة، 
من  سموه  استمع  حيث 
للمتلقى  التنفيذي  الرئيس 
دور  عن  المشيقح  احمد 
دعم  في  مشاركة  جهة  كل 
وتمكين  الوظائف  توطين 
الشباب السعودي واألدوار 
إيجادها  على  تعمل  التي 
الفرص  خلق  سبيل  فــي 
تفتح  الــتــي  ــجــاالت  ــم وال
والتفاعل  المشاركة  آفاق 

للشباب والشابات.

خالل افتتاح سموه ملتقى القصيم الثاني لتمكين الشباب «فرصتي»

أمير منطقة القصيم يدعو إلى إيجاد مسار 
لإلرشاد المهني لدعم أبناء الوطن

من حفل افتتاح سموه لملتقى القصيم «فرصتي»

«الجزيرة»-االقتصاد 

ــة  المالي وزراء  ــد  عق
ــس  مجل ــدول  ب واالقتصــاد 
التعاون لدول الخليج العربية 
افتراضياً االجتماع االستثنائي 
الـ115 للجنة التعاون المالي 
معالي  برئاسة  واالقتصادي، 
ــر المالية -رئيس الدورة  وزي
الحالية - األســتاذ محمد بن 
عبدهللا الجدعان، ومشــاركة 
معالي األمين العام لمجلس 
التعاون معالي الدكتور نايف 
بحضــور  ــرف،  الحج ــالح  ف
المســؤولين  ــن  م ــدد  ع
ــن.  واســتعرض  والمختصي
الوزراء خالل االجتماع التقدم 
ــات  الموضوع ــي  ف ــرز  المح

ــاون  ــز التع ــة بتعزي المتعلق
ــن  بي واالقتصــادي  ــي  المال
دول المجلس، حيث اطلعوا 
ــة  ــرارات االقتصادي ــى الق عل
ــس  المجل ــن  م الصــادرة 
ـــ42  ال ــه  دورت ــي  ف ــى  األعل
ــا تبقى  ــة اســتكمال م وخط
ــام االتحاد  ــوات لقي من خط
ــك توصيات  ــي، وكذل الجمرك
ــي،  الجمرك ــاد  االتح ــة  هيئ
الســوق  ــة  لجن ــات  وتوصي
الخليجية المشتركة، وغيرها 
ــات المتعلقة  ــن الموضوع م
بالتعاون المالي واالقتصادي 
المشترك، مع آليات تنفيذها 
وفق الخطط المعتمدة، وبما 
المشــتركة،  المصالح  يخدم 
إلى جانب مناقشــة عدد من 

الموضوعات الهادفة لتعزيز 
واالقتصادي  المالي  التكامل 

بين دول مجلس التعاون.
ــب معالي  ــن جانبه، رّح م
ــة  اللجن بأعضــاء  ــان  الجدع
ــة  المالي ــر  وزي ــي  وبمعال

عبدالوهاب  األستاذ  الكويتي 
الرشــيد بمناســبة حضــوره 
ــي اللجنة،  ــاع له ف أول اجتم
ــي وزير  شــكره لمعال مقدماً 
الســابق  ــي  الكويت ــة  المالي
األستاذ خليفة حمادة على ما 
بذله من جهود لتعزيز العمل 
مشيرًا  المشــترك،  الخليجي 
إلى أّن هنالك خطوات حثيثة 
لتحقيق التنســيق والتكامل 
والترابط بين دول المجلس 
ــة، وإزالة  ــي المجاالت كاف ف
ــول دون  ــي تح ــق الت العوائ

تحقيق ذلك. 
ــى  عل ــه  معالي ــد  أّك ــا  كم
حــرص المملكة خالل ســنة 
ــة  مضاعف ــى  عل رئاســتها 
الجهود الســتكمال ما تبقى 

رؤية  ــذ  لتنفي ــوات  خط ــن  م
ــادم الحرمين الشــريفين  خ
ــز  ــه هللا بشــأن  تعزي يحفظ
المشــترك،  الخليجي  العمل 
ــرة  وتي ــع  رف ضــرورة  ــع  م
دول  ــع  جمي ــن  بي التنســيق 
قيام  الســتكمال  ــس  المجل
ــذ  وتنفي ــي  الجمرك ــاد  االتح
الخليجية  الســوق  مسارات 
ــى  إل وصــوالً  المشــتركة، 
ــة بحلول  ــدة االقتصادي الوح

عام 2025م. 
الســعي  أهمية  ــد  أك كما 
ــات التي تواجه  لتذليل العقب
الُمشــترك،  الخليجي  العمل 
من خالل تحقيق نقلة نوعية 
ــاون والتوافق بين  ــي التع ف
ــس على مختلف  دول المجل

مشيًدا  والمجاالت،  األصعدة 
بدور األمانة العامة في توسيع 
أوجه التعاون المشترك، بما 
ــورات العالمية  ــب التط يواك
التعاون  مجلس  دول  ورؤى 

نحو المستقبل. 
ــة  لجن ــاع  اجتم أن  ــر  يُذك
واالقتصادي  المالي  التعاون 
يُعقد بشكل دوري لمناقشة 
المرتبطة  كافة  الموضوعات 
بالعمل االقتصادي الخليجي 
ومســتجدات  المشــترك 
ــراءات  واإلج التشــريعات 
دول  تبنتها  التي  االقتصادية 
المجلس في ســبيل تحقيق 
االســتراتيجية  ــح  المصال
ــدى  الم ــى  عل المشــتركة 

الطويل.   

خالل اجتماع لجنة التعاون المالي واالقتصادي بدول الخليج

الجدعان: هناك خطوات حثيثة لتحقيق 
التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس  

محمد الجدعان

ــدة معالجة  ــدأت أمانة محافظة ج ب
ــذ خطتها  المناطــق العشــوائية، وتنفي
ــادة  ــا وإع ــة لتطويره ــة الهادف التنموي
ــق رؤية حضارية  تخطيط أحيائها الســكنية وف
ــة، وتحســين  ــر المنطق ــة لتطوي ــة ضامن حديث
ــة  ومعالج ــة،  العام ــق  والمراف ــات،  الخدم
ــة التعديات، وترســيخ األمن  التشــوهات، وإزال
ــة بين األحياء  المجتمعي، وســد الفجوة التنموي

المتالصقة.
لم تكن عمليات معالجة العشوائيات مفاجئة 
ــل بدأت قبل أكثر من 12  كما صورها البعض، ب
عاماً تقريباً، بدراسات معمقة ألوضاعها، وطرق 
معالجتها، وآلية تعويض مالك العقارات فيها، 
ــادرة على تحقيق  ــاملة وق وفق رؤية تنموية ش
ــر العشــوائيات  ــن رئيســين، األول تطوي هدفي
وإعادة تنظيمها واستكمال خدماتها ومرافقها 
ــدة بطريقة متناغمة،  ــة وربطها بأحياء ج العام
ــر األمنية والمجتمعية  والثاني الحد من المخاط
ــت أجزاء منها  ــك العشــوائيات بعد أن تحول لتل
ــة اإلقامة  ــي أنظم ــواء لمخالف ــى مناطــق إي إل
ــن  ــل المروجي ــن قب ــتغاللها م ــل، واس والعم
ــن للهاربين  ــج المخدرات، ومالذ آم كوكر لتروي
ــة والقوانين  ــي األنظم ــة، ولمخالف ــن العدال م
ــن يزور تلك  ــى النظام. يخيل لم ــن عل والخارجي
العشــوائيات بأنه خارج المملكة، أو في مناطق 
تجاوزها الزمن. فتشكلت فيها كنتونات منعزلة 
تسببت بمشــاكل أمنية وأخالقية حتى لسكانها 
األصليين الذين باتوا تحت سطوة المتنفذين في 

تلك العشوائيات. 
ــدة إجراءات  ــام 2014 بدأت أمانة ج ــي الع ف
ــارات الواقعة ضمن  ــات بعــض العق ــزع ملكي ن
الشوارع المراد توسعتها والتي تشكل المرحلة 
األولى من التطوير، ثم تتابعت المراحل منذ ذلك 
التاريخ المعلن للجميع. وفي العام 2017 أعلنت 
ــا يؤكد أن عمليات التطوير  األمانة قرار اإلزالة م

واإلزالة لم تكن مفاجئة البتة.
ــة  ــم معالج ــرض أن تت ــام، يفت ــق النظ ووف
مســوغات  دون  تشــكلت  ــي  الت العشــوائيات 
ــود للحد من توســعها، إال أن  ــة، قبل عق نظامي
التهاون في تنفيذ األنظمة ســاهم في تمدد تلك 
العشوائيات وتمكين المخالفين من مخالفاتهم 
ــى التنمية والمهددة لســالمة  ــلباً عل المؤثرة س

السكان وأمن المجتمع.
تطوير العشــوائيات سيســهم في تحويلها 
ــة الخدمات والمرافق  إلى أحياء حضارية مكتمل
ــق الســياحية  ــاء الســكنية والمراف تضــم األحي
والمباني  ــتثمارية،  واالس ــة  التجاري والمناطــق 
ــراض. ال يمكن بأي حال  ــددة األغ ــة  متع الجميل
ــك العشــوائيات تحــت  ــرك تل ــوال ت ــن األح م
ــذي يتم فيه  ــن، في الوقت ال ســيطرة المخالفي
تطوير أحياء جدة وتحســين المشــهد الحضري 
وتحقيق أهداف رؤية 2030. وال يمكن القبول 
واالقتصادية  ــة  واالجتماعي ــة  األمني ــات  بالتحدي
والبيئية، والسماح بوجود الفجوات التنموية في 
ــدة، أو التهاون في تحقيق األمن،  المدينة الواح

وحماية النشء من الضياع.
عانت الواليات المتحدة، وبريطانيا في فترات 
سابقة من انتشار العشوائيات التي كانت مالذاً 
للمهاجرين غير الشــرعيين ومخالفي األنظمة، 
وبعد بروز المخاطر األمنية والمجتمعية، وظهور 
ــددي الهوية،  ــر مح ــن األطفال غي ــر م ــدد كبي ع
واستغاللهم، تدخلت السلطات لمعالجة أوضاع 
العشوائيات وتحويلها إلى أحياء حديثة مكتملة 
ــن أفضــل المناطق  ــا جعلها ضم ــات، م الخدم

السكانية والتعليمية واالستثمارية.  
ــن معالجة العشــوائيات بكل حزم  ــر م ال مف
ــر  ــة، فاألمن والتنمية وحماية األس ــوة وعدال وق
والمجتمع مقدمون على ما سواهم من تبريرات 
يتشدق بها من ال يضمر الخير لهذه البالد وأهلها 
والمقيمين فيها. حمالت إلكترونية موجهه ضد 
ــة، أو أي قرار إصالحي تنموي يتم تنفيذه،  المملك
ــرأي العام، وتصوير  ــارج، لتأجيج ال تدار من الخ
ــح مخالفو  ــى أصب ــر حقيقته، حت المشــهد بغي
ــة والمتعدون  ــة ومنتهكو األنظم ــة اإلقام أنظم
على األراضي الحكومية من (أهل الحقوق)! في 

تغريداتهم وتقاريرهم الصحفية المشبوهة.
نحن في مرحلة اإلصالحات العميقة، والتنمية 
المستدامة، والتحول المجتمعي الذي يستهدف 
ــة المســتقبل  ــكان وصناع ــاء اإلنســان والم بن
ــة للوطــن والمواطنين  ــة التام ــر الحماي وتوفي
والمقيمين على حد سواء. ونحن في بلد العدالة 
ــوق الجميع، دون  ــي تأخذ في الحســبان حق الت
ــتثناء، وتتعامل معها بسخاء وأمانة ورحمة،  اس
ــا حمالت  ــي تنطلق منه ــدول الت ــي ال ــرى ف ُ ال ت

التشهير الظالمة.
F.ALBUAINAIN@HOTMAIL.COM
ALBUAINAIN_F@

تطوير أحياء جدة العشوائية

فضل بن سعد البوعينين
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7 اقتصاد

انطالق ملتقى األعمال السعودي -العراقي المشترك في الرياض

الدكتور حميد الغزي: الحكومة العراقية تدعم مجلس التنسيق 
لفتح صفحة جديدة في العالقات التاريخية بين البلدين

ماجد القصب: من الضروري أن ُيعّرف الملتقى بالفرص االستثمارية المتاحة في كال الدولتين
«الجزيرة» - االقتصاد

ــن  االثني أمــس  ــت  انطلق  
الســعودية  ــة  بالعاصم
ــى  ملتق ــات  فعالي ــاض  الري
الســعودي -العراقي  األعمال 
ــن اتحاد  المشــترك بتنظيم م
ــة الســعودية  ــرف التجاري الغ
بمشاركة واســعة من الوزراء 
ــاب  وأصح والمســؤولين 
الســعوديين  ــال  األعم
ــي  معال ــد  وأك ــن.  والعراقيي
ــام لمجلس الوزراء  األمين الع
ــور حميد الغزي  العراقي الدكت
ــة  العراقي ــة  الحكوم ــم  دع
السعودي  التنســيق  لمجلس 
ــي لفتح صفحة جديدة  -العراق
ــة بين  ــات التاريخي ــي العالق ف
ــاً  منوه الشــقيقين،  ــن  البلدي
ــي  ــازات الملموســة الت باإلنج
أبرزها  ومن  المجلس  حققها 
ــال  األعم ــس  مجل تأســيس 
وإعادة  ــي  الســعودي -العراق
افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي 
يمثل البوابة التجارية الرئيسة 
أن  ــاً  موضح ــن،  الدولتي ــن  بي
المشــكالت التي تواجه المنفذ 
ــة وروتينية  ــا إجرائي في أغلبه
يمكن معالجتها بســهولة في 
القريب العاجل، كما تم افتتاح 
السعودية  التجارية  الملحقية 
ــن توقيع  ــراق فضالً ع ــي الع ف
ــات  االتفاقي ــن  م ــد  العدي
إلى  مشيراً  التفاهم،  ومذكرات 
ــة بالمجلس  ــان الفني أن اللج
ــى جملة من الملفات  تعمل عل
ــي  ــط الكهربائ ــة كالرب المهم
وتعزيز االستثمار المشترك في 

مجاالت النفط والغاز والزراعة 
ــدن  والم ــات  والبتروكيماوي
الصناعية الذكية، حيث ســيتم 
توقيع مذكرة الربط الكهربائي 
ــن  ــزز م ــا يع ــن بم ــن البلدي بي
ــارة  لتج ــة  اإلقليمي الســوق 
لمشــاريع  ــة  إضاف ــاء  الكهرب
إلى  ولفت  ــددة.  المتج الطاقة 
 2030 ــة  رؤي ــزات  مرتك أن 
تَُعدُّ منطلقاً رئيســاً للشــراكة 
ــن،  البلدي ــن  بي اإلســتراتيجية 
مبادرة (الشــرق  تشــكل  كما 
األوسط األخضر) و(السعودية 
(الحزام  ومشــروع  الخضراء) 
األخضــر بالعراق) أحد مجاالت 
ــث  حي ــة،  المهم ــاون  التع
ــة  الزراع وزارة  ــد  وف ســيصل 
ــل  المقب األســبوع  ــة  العراقي
للمملكة لبحث فرص التعاون 
في  ــن  البلدي ــن  بي والشــراكة 
ــاالت الزراعة وأنظمة الري  مج
والصناعات التحويلية بما فيها 
ــور. وأضــاف أن الحكومة  التم
ــى تصحيح  ــة عملت عل العراقي

ــول  تح ــداث  إلح المســارات 
ــا يدعم  ــي بم اقتصــادي حقيق
التنمية االقتصادية والبشــرية 
وخلق فرص العمل للمواطنين 
أن اإلرادة  ــداً  ــن، مؤك العراقيي
السياسية في البلدين حقيقية 
العالقات  تطوير  باتجاه  وجادة 
ــة،  االقتصادي ــح  والمصال
ــم التبادل  ــك نمو حج يؤكد ذل
ــاري بنســبة 15 % العام  التج
ــوة  خط ــدُّ  يَُع ــو  وه الماضــي 
باالتجاه الصحيح. وشــدد على 
ــة كفيلة  ــن العراقي أن القواني
السعودي  المســتثمر  بحماية 
ــم  يت الســلبية  ــاالت  الح وأن 
ــا، داعياً لعقد  معالجتها وحله

الملتقى القادم في بغداد.
ــي  معال ــد  أك ــك  ذل ــى  إل  
ــور ماجد  ــارة الدكت ــر التج وزي
القصبي أن كل مقومات النمو 
واالزدهار للعالقات االقتصادية 
السعودية -العراقية متوفرة، 
وأن اإلرادة السياســية داعمة 
ــات كبيرة،  ــرص والممكن والف

مشــدداً على ضرورة أن يكون 
وأن  ســنويًا،  األعمال  ــى  ملتق
ــف بالفرص  ــم زيادة التعري يت
ــة في كال  االســتثمارية المتاح
ــن، ووضــع خطة عمل  الدولتي
التطلعات  ــة  لترجم مشــتركة 
ــة  حقيقي ــرص  لف ــال  واآلم
ــز العالقات  ــي تعزي تســهم ف
بين  واالســتثمارية  ــة  التجاري

البلدين.
 ورحب رئيس اتحاد الغرف 
الســعودية األستاذ عجالن بن 
ــالن بضيوف  ــد العزيز العج عب
ــة  ــات الطيب ــة والعالق المملك
أن  ــن، مبيناً  ــط البلدي التي ترب
هذا يؤكد عمق الروابط العربية 
واالقتصادية، متطلعاً أن تصبح 
ــات نموذجاً متميزاً  هذه العالق
التجارية  الشراكة  عالقات  من 
واالستثمارية التي تتميز بالقوة 
والثبات واالستقرار، فضالً عما 
تتسم به من قابلية كبيرة للنمو 
والتوسع في المستقبل، نظراً 
ــن من فرص  ــدى الدولتي لما ل

ــدة  واع واســتثمارية  ــة  تجاري
ــوارد اقتصادية  ــات وم وإمكان
ــا كال البلدين.  ــرة تتميز به كبي
تشــير  اإلحصاءات  أن  وأوضح 
إلى حجم التبادل التجاري عام 
بنســبة 15 %،  ــع  ارتف  2020
كما بلغ لعام 2019 نحو 3.41 
ــارات ريال، توزع بين 3.37  ملي
سعودية،  صادرات  ريال  مليار 
ــال صــادرات  ــون ري 41.6 ملي
ــي  ف ــراق  الع ــي  وتأت ــة،  عراقي
المرتبة الحادي عشرة من بين 
ــم التبادل  ــة في حج دول عربي
العربية  ــة  المملك مع  التجاري 
إلى أن هذه  السعودية، منوهاً 
ــى حد ما محفزة  األرقام تَُعدُّ إل
ــده إال أنها ال تتناســب مع  وجي
العالقة التاريخية العريقة بين 
طموحات  تعكس  وال  البلدين، 

الجانبين.
 من جانبه قال رئيس اتحاد 
ــة العراقية عبد  الغرف التجاري
ــري إن المملكة  ــرزاق الزهي ال
تمثل عمًقا إستراتيجيًا للعراق 

ــن إمكانات  ــر بها م ــا يتواف بم
كبيرة كدولة فاعلة في االقتصاد 
العالمي وضمن دول مجموعة 
العشرين، مضيفاً أن التغيرات 
التي يمر بها االقتصاد العالمي 
بعد كورونا تســتدعي تشكيل 
ــن العراق  ــة بي ــة اقتصادي كتل
ــس  مجل ودول  ــة  والمملك
التعاون الخليجي، حيث يمتلك 
العراق المياه العذبة والموارد 
ــك  تمتل ــا  فيم ــات  واإلمكان
ــدرة  والق ــة  الطاق ــة  المملك
المالية والخبرة العالية، مؤكداً 
ــز التواصــل بين  ــة تعزي أهمي
القطاعين الخاص الســعودي 
مجلس  ــالل  خ من  ــي  والعراق
ــون  ليك المشــترك  ــال  األعم
ــام  واالهتم ــور  للتط ــاً  مواكب
ــات بين  ــذي تشــهده العالق ال
ــس  رئي وأشــار  ــن.  الدولتي
الجانب السعودي في مجلس 
العراقي  الســعودي  ــال  األعم
ــد بن عبد هللا  المهندس محم
الخريف إلى أن المجلس يقوم 

ــى  ــم عل ــل مؤسســي قائ بعم
إســتراتيجية واضحة وأهداف 
ــات  لطموح ــي  ترتق ــددة  مح
الشــعبين،  ومصالح  ــادات  قي
ــاً أن المجلس أطلق عدداً  مبين
ــا  ــن أهمه ــادرات، م ــن المب م
ــات  ــز بيان ــادرة إنشــاء مرك مب
ــول والقرارات  ــرص والحل للف
التي تخدم مجتمع األعمال بين 
ــرى للعمل على  ــن، وأخ البلدي
إقامة ملتقى اقتصادي سنوي، 
ــادرة القوافل  ــى مب ــة إل إضاف
ــن  بي ــة  التجاري المتخصصــة 
البلدين، وتشجيع االستثمارات 
ــف  الخري وأردف  الســعودية. 
بأن المجلس على تواصل دائم 
مع الجهات ذات الصلة للعمل 
ــع التحديات التي  على حل جمي
يواجهها المستثمر والمصدر، 
ــع  م الســعي  ضــرورة  ــاً  مبين
بالبلدين  المختصــة  ــات  الجه
للسماح للشاحنات السعودية 
ــراق،  للع مباشــرة  ــول  بالدخ
ــذا اإلجراء ســوف  ــث إن ه حي

لتفعيل  ــا  رئيًس ــالً  عام ــون  يك
ــراق  للع المباشــر  ــر  التصدي
ــر مما  ــدة عرع ــذ جدي ــر منف عب
الصادرات  ــة  تنمي في  يســاعد 
ــراق، حيث إنه  الســعودية للع
ــف  والتكالي ــت  الوق ســيوفر 
ــن وصــول الصــادرات  ويضم

بحالة سليمة.
ــس  ــال رئي ــه ق ــن جهت  م
الجانب السعودي في مجلس 
العراقي  الســعودي  ــال  األعم
ــط إنه  ــواف الخربي ــور ن الدكت
ــراً لخادم الحرمين  يحمل تقدي
عهده  ولي  وســمو  الشريفين 
ــا هللا - لجهودهما  - حفظهم
ــات بين البلدين  لتطوير العالق
دولة  دور  ــاً  مثمن الشــقيقين، 
رئيس مجلس الوزراء العراقي 
ــي في دعمه  ــى الكاظم مصطف
ــن  بي ــة  االقتصادي ــات  للعالق
ــن، داعياً إلى بذل أقصى  البلدي
ــدة بيانات  ــاء قاع ــود لبن الجه
مشتركة للفرص االستثمارية، 
للمشــروعات  الدعم  ــم  وتقدي
ــام المشــترك، بما  ذات االهتم
ــادل  التب ــة  تنمي ــي  ف يســهم 
التجاري من خالل منفذ جديدة 

عرعر.
واســتعرض  ــذا،  ه  
ــى  الملتق ــي  ف المشــاركون 
ــرص االســتثمارية في كل  الف
ــة والعراق في عدد  من المملك
ــة  االقتصادي ــات  القطاع ــن  م
ــا شــهد الملتقى  ــدة، كم الواع
ــات  ــن االتفاقي ــدد م ــع ع توقي
ــرات التفاهم بين جهات  ومذك
ســعودية  وخاصــة  ــة  حكومي

وعراقية.

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

39409415 رقم القرار القضائي

06 / 04 / 1439 التاريخ

ممدوح بن عطا هللا بن حمود 
البلوي

اسم المنفذ ضده

1015019035 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة عشر دائرة التنفيذ

21941004 رقم القرار القضائي

08 / 04 / 1442 التاريخ

جوان رايموندو  بوينابينتورا اسم المنفذ ضده

2451397562 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

424336 رقم القرار القضائي

29 / 12 / 1441 التاريخ

ماجد اذياب حمود المطيري اسم المنفذ ضده

1029053533 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر الحجز والتنفيذ بالمحكمة 

العامة بالدلم
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421427644 رقم القرار القضائي

28 / 05 / 1442 التاريخ

فوزيه سطام  الشمري اسم المنفذ ضده

1049083254 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الحادية عشرة دائرة التنفيذ

75914004 رقم القرار القضائي

02 / 02 / 1443 التاريخ

حسين سالم عبد هللا العولقي اسم المنفذ ضده

2053109217 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة دائرة التنفيذ

401368346 رقم القرار القضائي

02 / 08 / 1440 التاريخ

محمد ابراهيم رحيل البلوي اسم المنفذ ضده

1030671059 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثون دائرة التنفيذ

54617003 رقم القرار القضائي

22 / 05 / 1442 التاريخ

مؤسسه حازم محمد عبدهللا 
المزروع التجاريه

اسم المنفذ ضده

1010057236 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السابعة دائرة التنفيذ

3400719986440 رقم القرار القضائي

21 / 01 / 1442 التاريخ

وليد عبدهللا عبدالرحمن الشهري اسم المنفذ ضده

1046158299 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر الحجز والتنفيذ بالمحكمة 

العامة بالدلم
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421427643 رقم القرار القضائي

28 / 05 / 1442 التاريخ

حميد عباس محمد الشمري اسم المنفذ ضده

1121766222 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السابعة دائرة التنفيذ

306135005 رقم القرار القضائي

08 / 05 / 1443 التاريخ

شوق عبدالنبي أحمد السيسي اسم المنفذ ضده

2339018984 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بمحافظة الدوادمي
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421425288 رقم القرار القضائي

26 / 05 / 1442 التاريخ

بالود بن عبدهللا بن بالود المقاطي اسم المنفذ ضده

1011865373 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة عشر دائرة التنفيذ

3400720085189 رقم القرار القضائي

26 / 01 / 1442 التاريخ

عائض عوض ابريصي المطيري اسم المنفذ ضده

1022993172 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة دائرة التنفيذ

41895265 رقم القرار القضائي

12 / 05 / 1441 التاريخ

محمد عوض  العصماني اسم المنفذ ضده

1059851061 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بالخبراء ورياضها
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421429947 رقم القرار القضائي

03 / 06 / 1442 التاريخ

شركة مكنون للتجارة (شركة 
شخص واحد)

اسم المنفذ ضده

1135101412 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

306816004 رقم القرار القضائي

08 / 05 / 1443 التاريخ

عمران محمد عباطه العطوي اسم المنفذ ضده

1000727303 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بالرس
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421426839 رقم القرار القضائي

27 / 05 / 1442 التاريخ

عبد هللا حمد مشعان الحربي اسم المنفذ ضده

1059757896 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثامنة والثالثون دائرة التنفيذ

21759004 رقم القرار القضائي

08 / 04 / 1442 التاريخ

فريديريكا داياو دارجان دارجان اسم المنفذ ضده

2451397158 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة دائرة التنفيذ

412701404 رقم القرار القضائي

05 / 07 / 1441 التاريخ

احمد علي احمد ياسين اسم المنفذ ضده

1001242005 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة عشر دائرة التنفيذ

436806005 رقم القرار القضائي

16 / 12 / 1442 التاريخ

رؤوف عبده علي ثابت اسم المنفذ ضده

2454022761 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

310038005 رقم القرار القضائي

09 / 05 / 1443 التاريخ

مارتن   اياال اسم المنفذ ضده

2497127650 رقم الهوية

المركز الوطني إلدارة الدين ينظر في مقترح خطة 
االقتراض لعام 2022م

«الجزيرة» - االقتصاد

ــي إلدارة  ــز الوطن ــس إدارة المرك ــد مجل عق
ــة محمد بن  ــر المالي ــن برئاســة معالي وزي الدي
ــراً، للنظر في  ــه مؤخ ــان اجتماع ــد هللا الجدع عب
ــة االقتراض الســنوية لعام 2022م  مقترح خط

والمصادقة عليها. 
ــات ثبات حجم  واشــتملت الخطة على توقع
ــة للدولة  ــة العام ــان الميزاني الدين بحســب بي
ــى مواصلة  ــي 2022م، باإلضافة إل ــام المال للع
ــي إلدارة الدين بمراقبة الســوق،  ــز الوطن المرك
واغتنام الفرص بشكل اســتباقي، لتعزيز جودة 
محفظة الدين، مع األخذ باالعتبار التغيّر المتوقع 

في أسعار الفائدة. 

ــت الخطة توقعات بثبات حجم الدين  وتضمن
العام عند مســتوى 938 مليار ريال، وفق إعالن 
ــو اقتراض ما  ــع التوجه نح ــة العامة، م الميزاني
يقارب 43 مليار ريال، لســداد مستحقات أصل 
ــات تمويلية  ــي عملي ــر ف ــة النظ ــن، وإمكاني الدي
ــالل القنوات  ــن خ إضافية بشــكل اســتباقي م
التمويلية المتاحة، ســواءً محلياً أو دولياً بما في 
ــل الحكومي البديل  ذلك أســواق الدين والتموي
ــز النمو  ــرص التي من شــأنها تعزي ــل الف لتموي
االقتصادي، مثل تمويل المشــاريع الرأســمالية 
ــًة إلى بقاء إســتراتيجية  ــة التحتية، إضاف والبني
ــى وضعها  ــز عل ــا المرك ــل به ــي يعم ــن الت الدي

الحالي. 
ــي ديســمبر  ــن ف ــز أعل ــى أن المرك يشــار إل

ــام  ــراض لع ــة االقت ــال خط ــن اكتم الماضــي ع
ــال،  ــار ري ــى 125 ملي ــت إل ــة وصل 2021م بقيم
كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5 % فيما 
بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5 % من إجمالي 
ــة، حيث تضمنت إصدار ســندات ســيادية  الخط
ــورو، بأكبر شــريحة عائد  ــة مليار ونصف ي بقيم
ســلبي على اإلطالق خارج دول االتحاد األوروبي، 
حيث بلغ إجمالي اإلصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت 
نسبة تغطيتها 3.3 مرات (بما يقارب 5 مليارات 

يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية األخرى. 
ــي إلدارة الدين من  ــز الوطن ــذ المرك ــا نّف كم
ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية إلعادة شراء مبكر 
لجزء من سندات وصكوك مستحقة خالل العام 

2022م، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.

«الصندوق العقاري» يودع أكثر من 818 مليون ريال 
في حسابات مستفيدي «سكني»

«الجزيرة»-االقتصاد 

ــة إيداع أكثر من 818  ــن صندوق التنمية العقاري أعل
ــال في حســابات مســتفيدي «ســكني» من  ــون ري ملي
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان و»الصندوق 

العقاري» لشهر يناير 2022. 
ــدوق منصور بن  ــذي للصن ــس التنفي وأوضــح الرئي
ــر بلغ 818 ماليين  ماضــي، أن إجمالي الدعم لشــهر يناي
ــل العقاري  ــاح عقود التموي ــال، ُخصصــت دعماً ألرب ري
ــن أن إجمالي ما تم إيداعه في حســابات  ــوم.  وبي المدُع
ــول في يونيو  مســتفيدي ســكني منذ إعالن برنامج التح
ــاوز 34.3 مليار ريال،  2017 حتى شــهر يناير 2022 تج
مؤكداً التزام الصندوق للعام الخامس على التوالي بإيداع 
الدعم الســكني في موعده المحدد شهرياً دعماً لتحقيق 
مستهدفات برنامج اإلسكان - أحد برامج رؤية المملكة 
-2030 ورفع نســبة التملك %70 نهاية 2030 وتوفير 

الحلول الســكنية والتمويلية بشــكل مســتدام عبر بناء 
األنظمة والتشــريعات الداعمة. وأفاد الرئيس التنفيذي 
ــرض  «الق ــن  م المســتفيدين  ــي  إجمال أن  ــدوق  للصن
ــة 2021 تجاوز  ــذ إعالن التحول حتى نهاي المدعوم» من
ــي جميع مناطــق المملكة، مؤكداً  600 ألف مســتفيد ف
استمرارية الدعم السكني وتســهيل وتبسيط إجراءات 
تملك المواطنين للســكن من خالل الخيارات التمويلية 

والسكنية التي يوفرها برنامج القرض المدُعوم. 
ــدم خدمات  ــة العقارية يق ــدوق التنمي ــر أن صن يُذك
ــر من 43  ــوم» من خالل أكث ــاري المدُع ــرض العق «الق
ــة للصندوق،  ــة اإللكتروني ــر البواب ــة عب ــة إلكتروني خدم
إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات 
ــى مدار 24 ســاعة، كما  ــروع الصندوق عل ــة في ف الذاتي
يقوم مركز االتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل 
االجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين 

عن «القرض المدُعوم».
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محمد بن صالح الخزيم

ــي ملة اإلســالم مكانة  للعلماء ف
ــى، هم منابر  عظيمة، وفضل ال يخف
ــي التربية  ــم،  ومدارس ف يهتدى به
ــة والتعليم،  والســلوك وفي المعرف
ــة  ورث ــاء  ــة  ( العلم رباني رســالتهم 
األنبياء)  يحفظــون الدين، ويأخذون  
ــى كل جميل؛  ــع   إل ــب المجتم بمرك
ــن،  ورزية على  فقدهم  ثلمة في الدي
ــم كما في  المســلمين، ونقص للعل

الحديث. 
ــن  ــالم الربانيي ــؤالء األع ــن ه  وم
ــن محمد  ــح ب  ســماحة الشــيخ صال
هللا-،  شــيخ  ــه  -رحم ــدان  اللحي
القضــاة،  وحامي  الســياج القضائي، 
ــك  ــل فارتحــل ذل ــاه األج ــذي واف  ال

الجبل. 
وما َكاَن َقيٌْس ُهلْكُُه ُهلُْك وَاِحد 

وَلَِكنَُّه بُنْيَاُن َقْومٍ تََهدََّما

فعرفاناً بحقه وقد عرفناه عالماً، 
ــاً،  أُزجي  بعضاً  من  ــاه أباً ناصح وألِفن
ــن بذل عمره  ــًة  ودعاءً لم عبيره محب

 خدمة لإلسالم وأهله.

مولده ونشأته
ــم  ــل، والمعل ــم الجلي ــو العال   ه
القدير، والقاضي المحكم، والخطيب 
ــع،  والداعية المؤثر. الشــيخ  المصق
ــد  ــدان؛  ول ــد اللحي ــن محم ــح ب صال
ــة القصيم عام  ــي البكيرية بمنطق ف

1350 هـ.
 نشــأ في بيئة علم وفضل،  وتقى 
وصالح،  مما أثر في نشأته العلمية. 

ــى تعلم  ــه اإلقبال عل ــت بدايت  كان
ــم  ــد العال ــى ي ــد عل ــرآن والتجوي الق
الزاهد عبد الرحمن الكريديس رحمه 
ــاً  ــاب هللا  حفظ ــن كت ــا اتق هللا، فلم
وتجويًدا  عزم على الرحيل  لنيل العلم 
ــث مناهل  ــى الرياض حي فســافر إل

العلوم المتعددة. 

 صفاته 
ــى درجة عالية  ــه هللا عل  كان  رحم
ــات الحســنة،  ــالق والصف ــن األخ م
ــر وطيب  فاجتمع له حســن المظه

المخبر.
ــن صفاته الجســمية: طويل   فم
ــف  نحي البشــرة،  ــض  أبي ــة،  القام
ــه،  الوج شــعر  متوســط  الجســم، 
ســريع الخطى. قيل للقاضي إياس 
ــة: إنك ســريع المشــية،  ــن معاوي ب
ــن الِكبْر،  وأقضى  ــال: (ذلك أبعد ع ق
للحاجة) حسن الملبس - المشلح 

- ِدثاره مزركش من خلفه وأمامه.

 من أخالقه
ــالق كثيرة  ــه هللا بأخ ــاز رحم امت
ــا إال من جمع هللا له   قلما يتصف به
ــا يُهتدى،  ــاً وحكمة ففي نورهم علم

ويجتنب الرَدى. 
ــل،  العق ــة  رجاح هللا  ــه   وهب
 فأكتسب قوة الشــخصية والرزانة، 
ــه، غير متســرع عند  ــاة نبراس ل  األن
ــوي الحجة  ــت الرأي، ق ــب،  ثاب النوائ

والعزيمة، بعيد النظر.
ثبات وصبر واستقامة موقف 

بغير تخٍل واتجاه مفنّد

ــرأي متى ما  ــي إبداء ال ــردد ف  ال يت
رأى الصواب حليفه،  آمراً بالمعروف 

ناهياً عن المنكر.

 وقلَت الحق ال تخشى مالماً  
وال تحني لغير هللا صدًرا

ــه وســماحة  ــه تواضع ــرف عن  ع
ــب  ليس للضغينة  النفس،  نقي القل
ــم ممن آذاه  ــه،  ال ينتق ــكان في قلب م
(إنه العفو مع المقدرة) ومن شــيم 

الرجال.
 هذه قوة التحمل وجميل الصبر، 
ــاس،  الن ــع  نف ــى  عل كان  حريصــاً 
ــب  ــا للقري ــم، يبذله والشــفاعة له
والبعيد،   فقد حباه هللا مكانًة مرموقة 
ــذه البالد،  ــاس  ووالة أمر ه ــدى الن ل
ــدم تضجره من  ــك لتعجب من ع  وإن
الشــفاعات،  ــات  وتعدد  الحاج أهل 
 بل زادته عزاً، ورفعته ذكرًا، محتسباً 
ال مكتســباً،  كم أدخل سروراً وفرحاً 

على بيوت الناس. 
يصدق عليه قول الشاعر زياد بن 

سلمى: 
سألناه الجزيلَ فما تلَكَّا
وأعطى فوق ُمنْيَتِنا وزادا

وأحَسَن ثّم أحَسَن ثّم ُعدنا
فأحَسَن، ثّم عاوَْدنا فعادا

مِراًرا ال أعود إليه إال
تبّسم ضاحكا، وثنى الِوسادا

ــل العلم  ــن أخالقه يحــب أه  وم
ــم  ــم  ويهت العل ــة  وطلب والصــالح 
ــار،  وال  ــالق الكب ــا أخ بشــأنهم،  إنه
يتوانى عن نصرة الشــأن اإلســالمي 

ــى  ــه هللا عل ــاً،  ويحــرص رحم عموم
ــة واأللفة ووحدة صف  اجتماع الكلم
ــا يضــاد ذلك من  ــذر مم ــة،  ويح األم
ــى كيان األمة  الشــقاق والنزاع ليبق

في عزة وقوة.

حياته العلمية
 بعد أن أتقن الشــيخ حفظ كتاب 
هللا وتجويده في بلدته كانت الرياض 
ــه، إذ كانت  ــال تعليم مقصــده إلكم
ــق العلم  ــا خصبا لحل الرياض  مرتع
ــذه األجواء  ــر العلماء، ومثل ه  وتوف
ــم،  ــب العل ــة  مشــجعة لطال العلمي
فنال الشــيخ من كبار العلماء الحظ 

األوفر. 
ــاض مع  ــى الري ــدم إل ــا ق  وحينم
رفقته وكانوا شــبيبة، أرادوا التقدم 
ــم والعلماء  آن  ــد العل ــب إلى رائ بطل
ــن  ب ــد  محم الشــيخ  ســماحة  ذاك، 
ــم هابوا  ــم آل الشــيخ  فكأنه إبراهي
هللا،  ــه  رحم ــه  منزلت لعظــم  ــك  ذل
فتقدم الشيخ صالح وطلب من ابن 
إبراهيم رغبته  وزمالئه الدراســة في 
ــي الرياض حينما  ــد العلمي ف المعه
كان رئيس المعاهد،  فأجازه لما رأى 
فيه الجرأة والنباهة وجودة العبارة، 
ــم تفرّس  ــكأن الشــيخ ابن إبراهي ف
فيه  علو الهمة وصــدق المبدأ وكان 

ما كان ذا شأن.
بمعهد  دراسته  اســتكمال   وبعد 
ــاض التحق في كلية الشــريعة  الري
ــام 1379 هـ، ثم  ــاض  وتخرج  ع بالري
درس الماجستير في المعهد العالي 
ــام  1389هـ،  للقضــاء  وتخرج منه ع
ــرار في  ــوان رســالته (اإلق  وكان عن

الشريعة اإلسالمية).
ــب العلم على  ــذا كان يطل  ومع ه

المشائخ هناك، منهم: 
ــن إبراهيم  ــد ب -1  الشــيخ محم
ــي زمانه رحمه  مفتي عام المملكة ف

هللا. 
-2  الشيخ عبد العزيز بن عبدهللا 
بن باز مفتي المملكة في زمانه رحمه 

هللا. 
ــن  ــن  األمي ــد ب -3  الشــيخ محم
أضواء  صاحب  تفســير  الشــنقيطي 

البيان رحمه هللا. 
ــرزاق عفيفي  ــد ال -4  الشــيخ عب

نائب مفتي المملكة رحمه هللا. 
 وبهذا  اجتمع له حســن السمت 
ووافر العلم اقتداءً بمشــائخه.  قال 
ــه هللا: ( كانت أمي  ــام مالك رحم اإلم
ــي: (اذهــب إلى  ــول ل ــي وتق تعممن
ربيعة -شيخه- فتعلَّم من أدبه قبل 

ِعلمه).
أعماله

امتلك الشــيخ رحمه هللا ســيرة 
بالمناصــب  ــة  مليئ ــة  مرموق ــة  ذاتي
ــة في ميدان القضاء، ســيرة  القيادي
جعلته من أبرز العلماء المعروفين؛ 
ــن أعماله التي تســنّم  فإلى شــيء م

قيادتها: 
لســماحة  ســكرتيراً  ــل  -  عم  1
مفتي عام المملكة الشيخ محمد بن 
ــم، وذلك بعد تخرجه من كلية  إبراهي

الشريعة عام 1379هـ.
ــس  لرئي مســاعد  ــن  ُعي    -  2
ــام  ــاض ع ــرى بالري ــة الكب المحكم

1383هـ. 
3 -   ُعين رئيسا للمحكمة الكبرى 

بالرياض عام 1384هـ. 
ــز، وعضًوا  ــن  قاضي تميي 4 -   ُعي
ــام  ع ــا  العلي ــة  القضائي ــة  للهيئ

1390هـ. 
ــة الدائمة  ــن  رئيســاً للهيئ 5 -   ُعي
لمجلس القضاء األعلى عام 1402 هـ.

ــن  ـــ ُعي ــام 1413 ه ــي ع 6 -  وف
رئيساً  للمجلس األعلى للقضاء. 

 إنها خدمة قضائية بارزة تجاوزت 
ــي مفاصل  ــاً يترقى ف خمســين عام
ــًة وحنكة، إنه  القضــاء،  قيادةً وحكم
القضائية،  المشــاورات  مقصد  كان 
ــي المهمات، ال يتوانى  وإبداء اآلراء ف
ــق رمز  ــه بح بالنصــح والتســديد، إن

القضاء. 
رعى القضاء بهمة مشبوبة
ما رام غير العدل واإلنصاف

ــار العلماء  -7  عضــو في هيئة كب
ـــ حتى  ــام 1391ه ــذ إنشــائها ع من

وفاته.

ــا بالحرم  ــه بالفتي ــم تكليف 8 -  ت
 عام 1380 هـ. 

ــاء خطبة الحجيج  ــف بإلق 9 - ُكل
عام 1399هـ  في مسجد نِمرة بعرفة 
ــه بصوت ندي ومعنى   فارتجل خطبت

وفي.

مناشطه الدعوية
ــه  ل ــة  الثابت ــه  ألعمال ــة   إضاف
مشاركات متعددة في ميدان الدعوة 
ــي الرياض  ــاء والتدريس، فف واإلفت
ــي  ف ــظ  ومواع ــا  دروس ــي  يلق كان 
بالمســجد  دروس  ــه  مســاجده،  ول
ــي  ف ــة  دائم ــاوى  ــه  فت ول ــرام.  الح
ــى الدرب،  ــج الشــهير نور عل البرنام

ومحاضرات وندوات متنوعة. 
ــي  ف المشــاركين  ــد  أح  وكان 
ــي رســائل  ــة ف المناقشــات العلمي

الماجستير والدكتوراه بالجامعات.
أضاء باإلفتاء ليل مشاكٍل

بالعلم والرأي السديد الوافي

ــك  ــأ مال ــول الشــيخ: (موط ويق
ــح البخاري ومســلم وســنن  وصحي
الترمذي وأبي داود والنسائي وترتيب 
ــام للســاعاتي، كل هذه  مســند اإلم
الكتب العظيمة المهمة قرأتها على 
وتكلمت عن  الناس بالمسجد إماماً 

معانيها).
ــى  عل ــز  التركي ــه  منهج  وكان 
ــة المســتقاة من  ــدة الصحيح العقي
الكتاب والسنة، إلدراكه أثرها البالغ 
على حياة المسلم وسلوكه وعالقته 

بربه ومع الناس فكان قدوة. 
ــه هللا: (نحن  ــال الشــيخ رحم ق
وال  ــة،  طائل ــوال  بأم هللا  ــا  أعزن ــا  م
ــز بالعقيدة  ــرِارة، إنما نعت جيوش ج
وصفائها). عن بعض السلف: ( من 
 علِم وعِمل وعلّم  فذلك  يدعى عظيماً 

في ملكوت السماء). 

سيرته في العمل
لكســب  ــي  المتناه  الحــرص 
ــن الزمن، ال  ــت، واالســتفادة م الوق
يشــغله عن عمله شــاغل، وال يؤخر 
عمل اليوم إلى الغد،  يســتغرق وقته 
ــال، والنظر في  ــف األعم ــي تصري ف
عالية،  ــروح  ب والمعامالت  ــا   القضاي
ــاح الباكر،  ــل وحكمة، منذ الصب وعق

على كرسي القضاء. 
ــرض له ال  ــرى  الحق فيما يع  يتح
ــاً، يرقب  ــراً، وال يكتم حق يفشــي س

هللا، ويستشعر عظم المسؤولية.

عفاٌف وإنصاف وحزم وهيبة 
وحكمة رأيي في األمور مسدد

ــه هللا: (وفي   يقول الشــيخ رحم
ــن أتمتع في إجازة طيلة  حياتي لم أك
حياتي الماضية إال شهراً واحداً، كما 

لم أكن أتمتع بإجازات خاصة).
ــة العامة  ــْه قدم المصلح  بَِصنِيِع
ــو كانت  ــة الخاصة ول ــى المصلح عل

على حساب راحته وصحته. 
ــب القضاء  ــظ على مرك  إنه يحاف
ويرســم  ــده  وقواع ــه  أركان ــت   ويثب
شــامخاً  فبقي  خططه  ومســتقبله، 
ما بقي. هو بهذا يرسم قدوة يهتدي 

بها  كل موفق. 

تألهه وعبادته
ــه هللا  ذو صالح وتقوى   كان رحم
ــاً لكتاب هللا، دائم التهجد  وورع،  تالي
ــاء للعامة  ــر،  والصدقة، والدع والذك
ــه الصفق  ــرف عن والخاصــة،  لم يع
ــه في مرضاة  باألســواق بل جّل وقت
ــى في مرضه  كان  يُهادى إلى  هللا،  حت
بالمســاجد  معلق  ــه  المســجد،  قلب
ــه خبايا أعدها  وال تعجــب أن تكون ل
ــنة من سلف  لنزول الرزايا، إنها ُس
ــف رحمه هللا رحمة  وذخر في الموق

واسعة.
ــح الفوزان   من ثناء الشــيخ صال
ــى  عل كان  ــدان  (اللحي هللا  ــه  حفظ
ــي به)،  ــم وكان جبالً نحتم ــر عظي ثغ
 شــهادة حق صدرت من قلٍب صادق 

مدركاً للواقع.

 مكانته في القلوب
 عرفته األجيال إنه رجل المهمات 
ــه ويحتمون به،  والمواقف يقصدون
ــم يجدون صــدراً رحباً، ونفســاً   إنه

زكية. 
 والناس تحب من أحســن إليها 
على  ويســيطر  قلوبهم،  فيســتميل 
ــك، كم كانت  مشــاعرهم وحق له ذل
ــروب، وترفع  ــن مك ــرج ع ــه تف أيادي
ــال أبو  مظلمة،  وتيســر لمعســر. ق

الفتح البُستي: 
تســتعبد  ــاس  الن ــى  إل أحســن 

قلوبهم
اإلنســان  اســتعبد  ــا  فطالم

إحسان
 وقد ساعده في إسداء المعروف 
ــا حباه هللا  وقضــاء حوائج الناس م

ــد مفتي عام  ــة عالية  عن ــه من مكان ب
ــن إبراهيم  المملكة  الشــيخ محمد ب
ــرأي  ال حســن  ــن  م ــه  في رأى  ــا  لم
وســداد في المهمات  فأناط به كبار 
ــه ذو منزلة رفيعة  ــات،  كما أن المهم
ــه عقل مدبر  ــوك المملكة، إن عند مل
وحكيم متجذر  وعالم منصف، نظرته 

للناس إيمانية.

موقفه من الظانين والمتوهمين
ــاس العلم والتقوى   من لبس لب
ــع  م يخــوض  أن  بنفســه  ــى  بَ يَرْ
ــز الشــانئين. بل  ــن، ويناب الخائضي
يصفح ويتجاوز، فما كان شيخنا يرد 
ــه بالثلب والســلب، إنه  على من نال
 مبدأ أهل الصدق ورواد األمَّة؛ وكأني 

به ينشد:
 ال تسمع الواشي وال تُصغي له

خلق زكي هكذا العلماء

وقد  قيل  (من الرد عدم الرد) وإن 
ترجح الرد تجده  رد المشفق الناصح، 
ــد الذات.  ــدات ونق ــداً عن المزاي بعي
 حينما ُسئل في إحدى الصحف  عمن 
نال من مسؤولياته  قال ما قاله ابن 

تيمية:
لو لم تكن لي في القلوب مهابة 

ً لم تكثر األعداء فّي تقدحا

 قال ابن عساكر رحمه هللا: (من 
ــلب  أطلق لســانه في العلماء بالسَّ
ــوت القلب).  ــل موته بم باله هللا قب
 تساقطت تلك الشهب  وبقي الشيخ 
ــاً  المًعا يســتضاء به  ــه هللا نجم رحم
 وبعد موته ذكراً حسناً. ( وتركنا عليه 
ــن شــهد جنازته  ــن)  وم ــي اآلخري ف
عرف مكانته، اللهم اغفر له وأرحمه 

–آمين-.

 مؤلفاته
ــة  ــال القضائي  االنشــغال باألعم
من  ــراً  كبي ــزاً  ــذ حي ــا يأخ وتصريفه
ــي الجوانب األخرى،  الوقت، فيؤثر ف
ــن اإلنتاج العلمي  ومع هذا  ال يخلو م

المفيد؛ و منها: 
-1  فضل دعوة الشيخ محمد بن 

عبد الوهاب.
ــاذ بن جبل  ــث مع -2  شــرح حدي

 (حق هللا على عبيده). 
-3  شرح القواعد األربع. 

-4  اإلقرار في الشريعة اإلسالمية 
-رسالة ماجستير-.

ــوب  ــي وج ــة ف -5  إيضــاح الدالل
الحذر من دعاة الضاللة.

وفاته
ــه هللا طيلة   احتفظ الشــيخ رحم
ــى  عل ــاً  محافظ ــه ،  بصحت ــه  حيات
ــه،  وفي عام  ــاً بأعمال نشــاطه،  قائم
ـــ  أصابه مرض  اســتمر بين  1442ه
ــاه أجله  ــادة والنقــص حتى واف الزي
ــاء 2 / 6 / 1443هـ، وقد  يوم األربع

 جاوز تسعين سنة.
ــر وفاته مصيبة موجعة   وكان خب
على كثير من الناس فبفقده خسرت 
األمة عالماً  عامالً مؤثراً،  إنها لم تكن 

مصيبة أُسره  بل أّمة. 
 حينئذ توافد الناس من كل ناحية 
ــه هللا وقد  للصالة على الشــيخ رحم
ــن الشــيخ عبدالعزيز بن  أّم المصلي
عبدهللا آل الشيخ مفتي عام المملكة 
في جامع الراجحي بالرياض، فكانت 
أن  ــى  حت ــاً  عظيم مشــهداً  ــه  جنازت
الجامع استوعب طاقته ثمانية عشر 
ألفا، وامتألت الشوارع من المصلين 
ــى ُحملت  ــع جنازته حت وعظم الجمي
ــا إلمامٍ  ــاً وتعظيًم ــع حب ــى األصاب عل

صادق عادل. 
 عشت وأنت أكرم كريم 

ً ومت وأنت أعلى الناس ذكرا
 ودفعت عن العقيدة كل شر

ً وُذدت عن الهدى ووقفت ُحرّا
 وقلت الحق ال تخشى مالماً

ً  وال تحني لغير هللا صدرا

ــذا ما أردت إيراده ليس إحصاء   ه
ــل  فضائ ألن  ــا،  ــه  وحصره  لفضائل
الكبار ومواقفهم ال تنتهي، فكم وارد 
ــه، وكم صادر عنه طول حياته إذاً  إلي

كلها مواقف وذكريات. 
للمشــاعر  ــزاً  رم ســطرته  ــا   وم
بفقده، والتأسف لوفاته، تغمده هللا 
ــم هللا الجميع   بواســع رحمته، وأله

الصبر والسلوان. 

المصادر
-1  كتاب حياة الشــيخ محمد بن 

إبراهيم: تأليف األطرم والعمار
ــخ القضــاء والقضاة في  -2  تاري

العهد السعودي للزهراني  
-3  الدرر الســنية / عبد الرحمن 

بن قاسم 
ــدد  الع ــاض  الري ــة  -4  صحيف

(14693)  لقاء مع الشيخ. 
-5  تويتر عبد العزيز الفالح

العالمة اللحيدان وخمسون عاماً في مفاصل 
القضاء رحيماً حكيماً

ورحل العبادي أول رئيس للنادي 
األدب بالطائف

رحم هللا الشيخ ناصر بن محمد أبو شنق

مشعل الحارثي 

ــي  ف ــف  الطائ ــت  ودع
ــد  أح الماضــي  ــبوع  األس
ــى وأدبائها  ــا القدام معلميه
ــن  ب ــي  عل ــتاذ  األس ــل  األوائ
ــدهللا العبادي  حســن بن عب
ــن كان  ــه هللا، وهو مم رحم
ــم بصمتهم وإســهامهم  له
ــة والتعليم  ــال التربي في مج
ــة الطائف، ورفع  في محافظ
مســتوى األدب بالمملكة من 
ــته لنادي الطائف  خالل رئاس
ــام  ــذ تأسيســه ع ــي من األدب
ــا يقارب (30)  1395هـ ولم
ــام 1427هـ بعد  ــاً حتى ع عام
إعادة تشــكيل مجلس إدارة 

النادي الجديدة.
ــر رحيله  ــذ تلقيت خب ومن
ــرت  ــة تذك ــا الفاني ــن دنيان ع
ــدة التي  ــك القصي ــل تل للراح
نشــرت عام 1412هـ بعنوان 
التي  الخمســين  ــة  عتب ــى  عل

يقول في مطلعها:
ــري  عم ــن  م خمســون 

تنادي
وتقول حي على الرشاد

ــة  األوب ــذه  ه ــل  ولع
والوقوف لدى أكثر الشــعراء 
ــنوات  ــا إن تتخطى بهم س م
العمر بأربعة أو خمسة عقود 
ــة الفتة  ــوق تعد مرحل فما ف
ــاة الشــعراء وتحتاج  ــي حي ف
ــن الفحص والدرس  الكثير م
ألنها تعد مرحلة تحول للكثير 
منهم ومرحلة تأمل ومراجعة 
ــبة للنفــس وصــوالً  ومحاس
ــة  والحقيق ــة  القناع ــك  لتل
وأنها  ــا  وللدني ــاة  للحي المرة 
مجرد نقطة عبور وممر مهما 
وزخرفها  بمغرياتها  تجملت 
فســرعان ما ينكشف زيفها 
الوردية  ــا  وأحالمه وخداعها 
الواهية فال تلبث أن تستيقظ 
النفس من غفوتها وكبوتها 
ــة وتعود  ــك الحقيق وتعي تل
ــح كما  ــى مســارها الصحي إل
ــادي  العب ــاعرنا  ش ــا  يصوره
رحمه هللا وغفر له وأحســن 
عاقبته في قصيدته تلك حيث 

يقول:
ما أنت يا دنيا سوى 
زيف ومص للثماد

ــي  ف نفســي  غالطــت 
الحسا

ب ونمت في لين المهاد
وبنيت آماالً كباراً

في الوهاد وفي النجاد
وبكيت من نفسي رحمة
والنفس تأمر بالفساد

ونجوت منها حينما
قد أذعنت لي بانقياد

ــتاذ  األس ــت  عرف ــذ  ومن
ــس  كرئي ــادي  العب ــي  عل
ــا أحرص  ــي وأن ــادي األدب للن
ــى حضــور أغلب مناشــط  عل
ــا  وقتم ــه  وفعاليات ــادي  الن
بالطائف، كما  أكون متواجداً 
ــى االلتقاء به  كنت أحرص عل
عندما آتي للطائف  ــبوعياً  أس
ــي لقضاء  ــدة مقر عمل من ج

ــع  ــبوع م ــة األس ــازة نهاي إج
والدي رحمه هللا فأذهب بعد 
ــرب يوم األربعاء للســالم  مغ
في  ــادي  العب ــتاذنا  أس ــى  عل
ويلتحق  ــي  األدب ــادي  الن مقر 
ــتاذ  ــن األديب األس ــا كل م بن
علي خضران القرني، واألديب 
ــي  مناح ــتاذ  األس ــؤرخ  والم
القثامي وتمضي بنا الساعات 
في حوارات ومناقشات أدبية 
ــا  يضفيه ــة  ونقدي ــة  ولغوي
ــي العبادي  ــتاذ عل علينا األس
بخبرته الواسعة وغزارة علمه 
اللغة  ــم  بعل الكبير  ــه  وإلمام
وأوزان الشعر وعلم االجتماع 
ــك  ــف تل واألنســاب، وال يوق
صــالة  أذان  إال  المناقشــات 
العشاء حيث ينصرف الجميع 
ألداء الصــالة ومن ثم مغادرة 
ــون قد  ــد أن أك ــادي وبع الن
ــم  ــن العل ــرت بشــيء م ظف
ــتاذ وأديب  والمعرفة من أس

قدير.
ــم البعض أن  ــد ال يعل وق
من  ــادي  العب ــي  عل ــتاذ  األس
ــام  ــة ع ــة المكرم ــد مك موالي
ــا عاش مرحلة  1350هـ وبه
ــى تعليمه بدءا  الطفولة وتلق
ــى  إل ــب  الكتاتي ــة  مرحل ــن  م
ــة  بمك ــة  االبتدائي المدرســة 
فالمعهد العلمي حتى التحق 
لمدرســة  ــر  كمدي ــم  بالتعلي
ــذ عام  ــف من ــة بالطائ الخرم
ــام 1377هـ،  ــى ع ـــ إل 1371ه
ــك مديراً  ــه بعد ذل ــم انتقال ث
ــز  ــك عبدالعزي لمدرســة المل
ــف  الطائ ــم  بتعلي ــة  االبتدائي
حتى  مســيرته  ــل  أكم ــا  وبه
ــد (41)  وبع التقاعد  ــة  مرحل
ســلك  ــي  ف ــا  قضاه ــنة  س
ــك  ــب ذل ــى جان ــم، وإل التعلي
المؤسســين  ــن  م ــكان  ف
ــه  ــاً ل ــي ورئيس ــادي األدب للن
وشــهد النادي خالل رئاسته 
ــن  م العشــرات  ــذ  تنفي ــه  ل
والمحاضــرات  المناشــط 
ــات  والملتقي واألمســيات 
ــب  الكت عشــرات  ــة  وطباع
المســابقات  وإقامة  لألدباء، 
إلثراء الحركة األدبية وتشجيع 
األدباء الناشئين، كما تمكنت 
ــادي في عهده رحمه  إدارة الن
مصروفاتها  ــيد  ترش من  هللا 
ــت من  ــى تمكن الســنوية حت
ــت  ــر ثاب ــى مق الحصــول عل
ــة  قاع ــه  ب ــت  أقيم ــادي  للن
ــة  ثري ــة  ومكتب للمحاضــرات 

بآالف الكتب والمراجع.
ــدأ  ب ــادي  العب ــتاذ  واألس
من  واألدبي  ــي  الثقاف تكوينه 
ــه وحرصه على  خالل اهتمام
ــب  للكت ــة  المتنوع ــراءة  الق

ــذاك  ــه آن ــه وأقران ــا يصل وم
ــة مصرية  ــالت ثقافي من مج
األولى  ــته  دراس منذ  ــة  وعربي
بمكة المكرمة وفي المكتبات 
التجارية بباب السالم ومكتبة 
ــى  ــا التق ــي، كم ــرم المك الح
ــد من كبار أدباء الحجاز  العدي
ــة  بمك ــن  المقيمي ــل  األوائ
المكرمة أمثال الشاعر حمزة 
شــحاتة، وحسين ســرحان، 
ــودي،  ــد ســعيد العام ومحم
وإبراهيم الغزاوي، وحســين 
ــراج، والسيد أحمد  عبدهللا س
ــد الســباعي،  ــي، وأحم العرب
ومحمد طاهر الكردي، والسيد 
وطاهر  ــاغ،  الدب طاهر  محمد 
ــوي  عل والســيد  زمخشــري، 
ــاس مالكي، وأحمد أســد  عب
ــي وغيرهم وكان  هللا الكاظم
ــة  األدبي مجالســهم  يحضــر 
في مناقشــاتهم/  ويشــارك 
ــه بأدباء مصر  ــه أيضاً صلت ول
ــا  عندم ــم  به ــي  يلتق وكان 
ــى مصــر ويحضــر  يســافر إل
ــن والمنديات األدبية  الصوالي
ــواء للســعوديين أو  هناك س
ــون  ــا صال ــن ومنه المصريي
ــاد، وقام بنشــر المئات  العق
ــد والمقاالت في  ــن القصائ م
ــالت المحلية  الصحف والمج
صــوت  ــدة  جري ــن  م ــدءاً  ب
ــة  والمدين ــدوة  والن ــاز  الحج
ــالد  والب ــكاظ  وع ــاض  والري
ومجلة المنهل، وأشرف على 
ــدوة األدب بجريدة  ــة ن صفح
ــنتين، وصدر  ــدوة لمدة س الن
له عدد من المؤلفات القيمة 
ــا كتاب نظرات في األدب  منه
وكتاب  واألنســاب،  والتاريخ 
وكتاب  شــعري،  ــن  م شــيء 
ــيد  واألناش ــات  المحفوظ
الدراسية،  الســنوات  لبعض 
ــا هكذا  ــه العروضــي م وكتاب

يكتب الشعر في مجلدين.
الختام  ــي  ف يســعني  وال 
ــز  ع ــى  المول أســأل  أن  إال 
ــي العبادي  ــتاذ عل وجل لألس
ــرة  والمغف ــة  الرحم واســع 
ــن أدباء  ــا وع ــه عن وأن يجزي
ــزاء، وخالص  ــر الج البالد خي
ــا  ــاة أقدمه ــزاء والمواس الع
من  ــرته  وأس ــد  الفقي ــذوي  ل
ــي مقدمتهم  ــادي وف آل العب
مســيرته  ــق  ورفي ــاؤه  أبن
ــتاذ  األس ــي  المرب وشــقيقه 
حسن العبادي رائد األنشطة 
الرياضية والحركة الكشــفية 
ــي  ــاء ومثقف ــف وألدب بالطائ
ــروا هذا  ــف ومن عاص الطائ
ــوز  ورم ــالم  أع ــن  م ــم  العل
َّا إِلَيِْه  ــِه وَإِن ّ َّا لِل الطائف، و{إِن

رَاِجعوَن }.

خالد بن فهد الحسين

الموت حق على كل كائن 
ــه البســيطة ال  ــي على وج ح
ــكراته كائنا  مفر منه ومن س
ــتئذان  ــن كان، يأتي بال اس م
ويذوقه كل إنســان قال هللا 
ــُة  ــٍس َذائَِق ــى: {ُكلُّ نَْف تعال
ــا تُرَْجُعوَن}  َ ــمَّ إِلَيْن ُ ــْوِت ث الَْم
ــوت،  العنكب ســورة   (57)
فالموت كأس البد من شربه 
وإن طال بالعبد المدى وعّمر 

سنين. 
فهو ال شك في ذلك مؤلم 
ــنة هللا  مع إيماننا بأن تلك س
ــه، وأن الموت مصير  في خلق

كل حي.
* في يوم االثنين الموافق 
ــت  تلقي ـــ  14-6-1443ه
ــر  ــزن واألســى خب ــغ الح ببال
وفاة معالي الشــيخ ناصر بن 
إبراهيم أبو شــنق المستشار 
السابق في الديوان الملكي- 
ــى-، وفقيدنا  ــه هللا تعال رحم
ــد) كان من رجاالت  ــو خال (اب
الدولة األوفياء الذين عاصروا 
ــذا الوطــن الغالي،  ــوك ه مل
ــه الوظيفية  ــدأت حيات حيث ب
للعمل  انتقل  ثم  ــلكي  بالالس
بديوان الملك ســعود- طيب 
ــح مســئوال  ــراه- وأصب هللا ث
ــن رفيعا ثم واصــل العمل  ع
ــي عهد  ــي ف ــوان الملك بالدي
هللا  ــب  طي فيصــل-  ــك  المل
ــع الملك  ــل م ــم عم ــراه- ث ث
خالد-رحمه هللا- وحصل على 
المرتبة الخامســة عشرة عام 
ــارا بالديوان  1400 ومستش

ــل  ممث ــح  وأصب ــي،  الملك
ــوان الملكي للعرض على  الدي
ــتمر  ــك خالد واس ــة المل جالل
بالعمل في عهد الملك فهد- 
ــوان الملكي  ــه هللا- الدي رحم
ــك عبد هللا  ــد المل ــم في عه ث
على  وأشــرف  هللا-  ــه  -رحم
ــم مســئوال  ــات ث إدارة البرقي
ــن المكتب الســري إلى أن  ع
تقاعد عن العمل الرسمي في 
ــد هللا -رحمه  ــد الملك عب عه
ـــ بعد أن  ــام 1433ه هللا- ع
ــن 50  ــة ألكثر م ــدم الدول خ
الملكي،  ــوان  الدي ــي  ف ــنة  س
ــة عامرة  ــاة وظيفي ــت حي كان
ــذل  والب ــاء  والوف ــاء  بالعط
ــة  واألمان والنشــاط  ــد  والج
ــا ثقة  واإلخــالص كســب به
ملوك هذا الوطن الكبير، كان 
الضمير  ــف  ع الغالي  ــد  الفقي
ــا نقيا تقيا صافي  واليد، نزيه
كان  ــدأ  المب ــليم  س ــب  القل
ــع بمحبة  ــع الجمي ــل م يتعام
ــانا  وقيم وتواضع، وكان إنس
ــه  حيات ــج  منه ــي  ف بســيطا 
ــك  ــع ذل ــه م ــة، لكن االجتماعي
ــا نبيال يدخل  ــا راقي كان رفيع

ــة  وتلقائي ــة  بعفوي ــوب  القل
ــر  الذك ــكان  ف وبســماحته 
ــب الذي أكســبه والثناء  الطي
الناس  من  والشــكر  والحمد 
ــرد مجامالت بل  ــم يكن مج ل
ــد فتح  ــي ق ــا الغال ألن فقيدن
ــأ إليه في  ــن لج ــه لكل م قلب
ــي  ف او  مســاعدة  أو  ــة  حاج
كانت  وأن  ــدة.  حمي شــفاعة 
مكارم األخالق جســدا تمشي 
ــد)  خال ــو  (فأب األرض  ــى  عل
كان يمثل هذا الجســد.. فقد 
ــم وســجايا  ــب قي كان صاح
وشــمائل ومبادئ اصيلة في 
ــة الناس  ــي خدم ــه وف تعامل
ــن  م ــم  بعضه ومســاعدة 
منطلق إحساســه اإلنســاني 
تلك  ــة  الطيب ــال  لألعم وحبه 
الصفات التربوية والســمات 
ــى  ــة انعكســت عل االجتماعي
ــه البررة  تربية وتنشــئة أبنائ

التنشئة السليمة.
ــم هللا الشــيخ ناصر  فرح
واســعة  ــة  رحم شــنق  ــو  أب
وأوفاه هللا جره أعظم الوفاء. 
وعزائي ألبنائه وأسرته تغمده 

هللا بواسع رحمته.

الشيخ ناصر أبوشنق

الشيخ اللحيدان

العبادي
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محمد الطاهر فار

ــل أن أزور  ــنوات قب ــذ س من
ــة  ــة العربي ــي المملك ــم ف وأقي
ــن  الحرمي ــالد  ب الســعودية 
الشريفين وأطهر بقاع األرض، 
ــا  وحالم ــدا  ج ــا  مبتهج ــت  كن
خاصــة  ــا  بزيارته ومتشــوقا 
ــرة والمقدســة  ــن الطاه األماك

ــدار أن أزورها  بها، وشــاءت األق
ــا المباركة والحق  ــم بأرضه وأقي

يقال أبهرني جدا الرقي والتعامل اللطيف والجميل من شعبها 
ــرة العمرانية  ــكل ود واحترام، إضافة للطف ــن يعاملونك ب الذي
ــة والجليلة  ــة، كما الحظــت األدوار القيم والتســهيالت الخدمي
التي يبذلها رجاالت الشــرطة واألمن بالمملكة وتعاملهم بكل 
ــن أو حتى المواطنين أنفســهم  ــع المقيمي مســؤولية ورقي م
ــة كثيرة جدا يصعب حصرها تحكي وتعكس إســهامات  واألمثل
ــداث بصورة  ــم مع كل األح ــاالت الشــرطة واألمن وتعامله رج

حضارية ومحترمة خاصة في الحرم المكي والنبوي الشريف.
ــاهدته في إحدى   ويحضرني موقف إنســاني جدا لفيديو ش
ــائل التواصل االجتماعي لمقيم سوداني انقطع به الطريق  وس
في إحدى صحارى المملكة وكاد أن يموت عطشا وجوعا طالبا 
الفزعة فإذا عشرات من السعوديين بسياراتهم المحملة بالماء 
ــة وجهه وعاد إليه  ــاذه، حيث عمت الفرح ــام يأتون إلنق والطع
األمل فهذا هو الشــعب الســعودي الذي أحببناه ونقدره جدا، 
وغيرها مواقف وأحداث إنســانية كثيرة من الشعب السعودي 

تجاه كل المقيمين بأرضهم.
وال شك أن المملكة وعبر تاريخها كانت وما زالت دولة سخية 
لبذل الخير دائما وأبدا عبر تقديمها يد العون والمساعدة لشتى 
الدول النامية والفقيرة وخاصة لما قدمته لوطني السودان من 
ــتقرار وهي قيم راســخة ليســت غريبة أو بعيدة  دعم مالي واس
عن قيادة المملكة وشــعبها السخي المعطاء، كما ال أحد يكابر 
أو يتنكر بفضل ودور المملكة في المنطقة وأهميتها في العالم 
أجمع، ماليين من البشر من مختلف دول العالم يعيشون على 
ــم وطنا ثانيا  ــن خيرها حتى أصبحت له أرضها ويســترزقون م

وأرضا ال يستطيعون فراقها.
إنه هذا الشــعب الســعودي المحترم والذي ألفت منه أذني 
ــابقا وهي كلمة  ــه إليها س ــن أنتب ــا (زول) التي لم أك ــة ي كلم
شائعة عندنا في السودان يكثر استخدامها فعرفت أنها كلمة 
تطلق على الشخص الســوداني وتميزه عن بقية المقيمين في 

المملكة وربما في بقية دول الخليج األخرى.
ــر والثناء إلى شــعب  ــات الحب والتقدي ــث بتحي ــرا أبع وأخي
المملكة العظيم وقيادته الحانية الرشيدة بقيادة سلمان الحزم 
ــده المفدى  ــه هللا ورعاه وولي عه ــزم ملك المملكة حفظ والع
الطموح األمير محمد بن سلمان على حسن همتهم وقيادتهم 
ــظ هللا بالدكم من كل  ــو الريادة والعلو، حف ــة دائما نح للمملك
ــا األمن والرخاء واليســر فهي قبلة اإلســالم  ســوء وأدام عليه
ــا خير الرجال  ــرا أنه ولد بها ودفن به والمســلمين ويكفي فخ

وأفضلهم سيدنا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.

د. قمر الحجة

شــرب  إن  ــاء  العلم ــول  يق
الشاي ربما كان إحدى الوسائل 
صحة  على  ــة  للمحافظ ــدة  الجي
بعض  وجدوا أن  فقد  ــنان  األس
المكونات الموجودة في الشاي 
التقليدي األسود تهاجم البكتريا 
الضارة الموجودة في الفم التي 
تسبب أمراض اللثة والتسوس.

ــزون في  ــون يرك وكان الباحث
ــد المحتملة ألنواع الشــاي األخضر وليس  الســابق على الفوائ
ــود، إال أن فريقاً من كلية طب األسنان في جامعة إلينوي  األس
األمريكية ركز على دراســة مميزات الشــاي األســود وهو النوع 

األكثر شيوعاً لدى الكثير من الشعوب والثقافات.
ــي تركيب  ــاك مكونات تدخل ف ــن الدراســة أن هن ــن م وتبي
الشاي األسود قادرة على قتل أو عرقلة وتحجيم فعالية البكتريا 

المسببة لألحماض والتسوس والنخر في الفم واللثة. 
ويؤثر الشاي األسود على نوع من األنزيم البكتيري المسؤول 
ــادة صمغية تســاعد على  ــل المواد الســكرية إلى م ــن تحوي ع

التصاق مواد التسوس على األسنان. 
كما يعرقل الشاي األســود قدرة بعض أنواع البكتيريا التي 
تعيش في الفم على تكوين تجمعات سوس مع نظائر بكتيرية 
ــراض اللثة  ــص تجمعاتها المســببة ألم ــرى، وبالتالي تقلي أخ

واألسنان.
وقد أظهرت إحدى التجارب أنه عند قيام المتطوعين بغسل 
ــنانهم بالشاي األسود لمدة ثالثين ثانية ولخمس مرات كل  أس
ثالث دقائق، تتوقف البكتيريا المسببة لبقع التسوس عن النمو 

وإنتاج األحماض الضارة الفعالة في الفم.
 وتشــير الدراسات إلى أن للشــاي األسود دوراً كبيراً ومهماً 
ــتمرار الدائم  ــنان واللثة، على أن تترافق مع االس في صحة األس
في العناية باألسنان واللثة باألساليب المعروفة مثل التنظيف 

اليومي والزيارة الدورية لطبيب األسنان.
ــا الجمعية البريطانية لطب الســنان فتقول إن الشــاي   أم
ــى مكافحة بقع  ــن أن يســاعد عل األســود واألخضــر أيضاً يمك

التسوس في األسنان. 
إن الشــاي يمكن أن يكون بديالً جيداً للمشروبات الخفيفة 
األخرى المحتوية على السكر كالمشروبات الغازية ألن الشاي 
ــل المشــروبات الغازية التي  ــنان مث ــى تآكل األس ــل عل ال يعم

تساعد على تآكل األسنان. 
 وتنوه مصادر طبية إلى زيادة الفائدة عند من يضيف الحليب 
على الشــاي حيث إن الحليب يعتبر مصدراً ممتازاً للكالســيوم 

المفيد لألسنان.

رسالة حب إلى شعب المملكة

الشاي مفيد لألسنان واللثة

د. وفاء سعيد األحمري

أشارك القراء قصة واقعية 
ــة في الخامســة عشــرة  لطفل
ــالم وردية  ــا لها أح ــن عمره م
ــت تذهب إلى مكتبة  كبيرة. كان
الملك عبدالعزيز النســائية في 
عصراً  ــة  الرابع ــن  م ــاض  الري
كل  وحتى الثامنة مساء تقريباً 
ــازات الصيفية.  ــي اإلج ــوم ف ي
ــا للمكتبة  ــارة له ــي أول زي وف
مســار  ــرت  غيّ قصــة  ــت  حدث
تظن  وتفكيرها.كانت  ــا  حياته
ــا أنها  ــه بم ــرة أن ــك الصغي تل
األولى على الصف في المدرسة 
ــك أن عليها أن تفهم  يعني ذل
ــن العلوم. دخلت  ــي الكثير م ف
المكتبة منبهرة بكثرة األقسام 
ــذا يرضــي حبها  ــا فه وتنوعه
مســميات  الحظــت  ــم.  للتعلّ
في المكتبة لم تســتوعبها في 
عقلها الصغير. هناك ممر كتب 
ــات وفي  ــب الباحث يضــم مكات
قســم  كتب  ــرى  األخ ــة  الناحي
ــة. عيناها  ــات العلمي األطروح
مســميات  دهشــة  اتســعتا 
ــات,  ــا (باحث ــدة ال تعرفه جدي

ذلك.  ــي  يعن ماذا  ــات)  أطروح
ــى  عل ــى  األول أن  ــد  معتق ــدأ  ب
ــس كل شــيء لقد  الصــف لي
ــدت في المكتبة مســميات  وج
خارج نطاقها المعرفي. ذهبت 
ــة الباحثات  ــى غرف مســرعة إل
ــا فيما يخــص العلم  وكعادته
ــة أخذت تســأل بثقة  والمعرف
وفضول معرفي. وجدت باحثة 
ــي المكتب وأمامها مجموعة  ف
كمبيوتر  وشاشــة  ــب  الكت من 
ــت  وقف ــات.  مالحظ ــر  ودفت
متســائلة هل تناديها (أبلة)؟ 
ــدأ الحوار؟  ــة؟ كيف تب أم باحث
ــة الباحثة)  ــرت وقالت (أبل فك
ــي الصف  ــاء ف ــا اســمي وف أن
الثالث متوســط أنا األولى على 
المدرســة لكن استغربت (في 
حاجات ما عرفتها في المكتبة, 
وشــو  ــة,  باحث ــي  يعن وشــو 
ــدأ صوتها  ــة وب ــي أطروح يعن
ــا عبراتها ألنها  ــر, خنقته يتغيّ
ــذه المصطلحات,  ــم تفهم ه ل
كانت تظن أن عليها أن تعرف 
ــة  الباحث ــت  وقف شــيء).  كل 
ــبوها  ــا وحاس ــت كتابه وأغلق
ــا وقالت لها أهالً يا  وصافحته

وفاء وأحضرت كرســي وقالت 
تفضلي ألشــرح لك. ورســمت 
ــة من  ــد الثانوي ــا بع مســار م
مراحل بكالوريوس وماجستير 
ودكتوراه، وماذا يعني أطروحة 
ــا  بعده بحــث.  ــي  يعن ــاذا  وم
صمتت وفاء وقالت (وش يصير 
اسمي إذا درست دكتوراه وش 
واألطروحة  الكتاب  بين  الفرق 
قالت لها الباحثة يصير اسمك 
أكاديمية. أما الفرق بين الكتاب 
واألطروحة فاذهبي إلى قســم 
ــات العلمية  ــب واألطروح الكت
ــي لتعرفي الفرق. نظرت  وقارن
وفاء للباحثة بفرحة ودهشــة، 
هناك معلومات جديدة حصلت 
عليها, وقالت شكراً لك وكانت 
ــك الصغيرة  ــر لتل ــة تنظ الباحث
ــاب وابتســامة.  ــرات إعج بنظ
ــة  المكتب ــي  ف ــاء  وف ركضــت 
ــة  المكتب مســؤولة  ــا  لتوقفه
ــو ســمحت ممنوع  ــت:  ل وقال
الجري في المكتبة لم تكن تعلم 
ــة لتعرف  ــري متلهف ــا  تج أنه
الفرق بين األطروحة والكتاب. 
مســؤولة  ــى  إل ــاء  وف ــرت  نظ
ــب يا أبلة  ــة وقالت (طي المكتب

بس أنا مستعجلة شوية عندي 
حاجات أبغي أعرفها بسرعة)، 
ــي  وه ــة  عجال ــى  عل ــت  وذهب
ــذت الكتاب  ــل جريها. أخ تكم
ــاً من محتواه أما  وعرفت بعض
فتحتها لم  ــا  ــة عندم األطروح
تفهم أي شــيء. هناك كلمات 
نتائج,  بحــث,  منهجية  ــة  غريب
ــع,  المراج ــاش,  النق فصــل 
رســومات  حســابية  ــات  عملي
ــى إنها  ــات حت ــام معلوم ازدح
كانت جالســة على األرض بين 
ــاول فهم  ــرات الكتب وتح مم
األطروحة كانت عن الدراسات 
األمنية من جامعة األمير نايف 
ــة للعلوم األمنية لباحث  العربي
ــوراه اســمه د. عبدالعزيز.  دكت
ــم  ــاول الفه ــرأ وتح ــت تق ظل
ــاعات في نفس  ــدة أربع س لم
ــم تنتبه للوقت حتى  المكان ول
ــالق المكتبة  ــم إعالن قرب إغ ت
وقرب موعد والدها ألخذها من 
المكتبة أقفلت األطروحة وهي 
ــيئاً من  تبكي ألنها لم تفهم ش
ــوب وقالت في نفســها  المكت
بثقة وقوة مع دموع غزيرة (أنا 
ــة نفس  ــب أطروح ــر وبَكْت بَكْب

هاذي وأحسن بعد), ومسحت 
ــا وذهبت مســرعة مع  دموعه
ــد تأخرت على  درج المكتبة وق
وهي  ــيارة  الس ركبت  ــا,  والده
ــة وظلت على مدى  تفكر صامت
ــي تلك  ــر ف ــام تســرح وتفك أي
ومتى  ستســتطيع  متى  األمنية 
الســنوات  ــرت  م ــتتحقق.  س
وكبرت محدثتكم تلك الصغيرة 
ــة المتســائلة وكتبت  الفضولي
واجتازت  للدكتوراه  أطروحتها 
المناقشة بتاريخ 20 يناير لعام 
نوتنجهام  ــة  جامع من   2022
ــع  ــدة وم ــة المتح ــي المملك ف
إعالن لجنة المناقشة اجتيازها 
المناقشــة ســرحت مبتســمة 
ــت: تحققت أمنيات طفلة  وقال
ــم تفهم  ــا بكت ألنها ل ــاً م يوم

مصطلح بحث وأطروحة. 
ختاماً: ال تســتهينوا بأحالم 
الطفولة وتفاعلوا مع تساؤالت 
ــد  ــام فق ــن يســألكم باهتم م
ــة على مســتقبل  ــدث بصم تح
أحدهم بســبب حسن تفاعلك 
وردك واهتمامك كما حدث مع 
تلك الصغيرة التي كبرت وكتبت 

لكم هذه التجربة الحقيقية. 

تساؤالت في عقل تلك الصغيرة

هل المشاركة المجتمعية ضرورة أم ترف؟ جمعية شقراء مثاال
عبدالله عبدالرحمن الغيهب

الخيرية  الجمعيات  انتشــرت 
انتشارا واسعا حتى عمت معظم 
ــاالت،  مج ــدة  ع ــي  وف المناطــق 
فهناك جمعيات للمرضى وأخرى 
ــن  للمكفوفي ــة  وثالث ــام  لأليت
ــات  وجمعي ــون  العي ــراض  وألم
لمســاعدة  ــة  ورابع ــة  تعاوني
ــذوي االحتياجات  ــن ول المحتاجي
ــرآن، حتى  الخاصــة وتحفيظ الق
للتنمية  ــات  جمعي نشــاهد  ــا  بتن
والتطوير كجمعية شــقراء والتي 
بشــكل  ــا  عمله ــزاول  ت ــدأت  ب
مؤسســي ولها أعضــاء داعمون 
وفرق عمل من ذوي االختصاص 
ــذه الجمعية مطلب وطني  مثل ه
ــات  المحافظ ــة  بتنمي للتســريع 
ــة ال غنى ألي  ــب مهم ــي جوان وف

ــم الدولة أعزها  مجتمع عنها، نع
ــن تبخــل على  ــم تبخــل ول هللا ل
المواطــن بشــيء فقد ســخرت 
والبشرية  المادية  اإلمكانات  كل 
ــن  للمواطني ــات  الخدم ــم  لتقدي
والمقيمين على حد سواء صحية 
ــة وصــار  ــة أو اجتماعي أو تعليمي
ــك الخدمات ولكن  الكل ينعم بتل
يظل الوطن بحاجة إلى مساهمة 
ــا من  ــي كل م ــال ف ــال األعم رج
ــة، فالوطن  ــادة التنمي شــأنه زي
للجميع وكل فرد عليه أن يعطيه 

سواء بالمال أو الجهد.. 
ــرا  كبي شــيئا  ــي  يعن الوطــن 
ــة  التضحي تقتضــي  ــة  والمواطن
ــى  عل ــة  المحافظ ســبيل  ــي  ف
المكتســبات بل وزيادتها سواء 
ــع التجاوزات  ــال أو جهد وبمن بم
ــة  والبيئ ــاس  بالن تضــر  ــي  الت

ــه  ــق والمنشــآت وخالف والمراف
ــادرون من رجال  ــا يقدمه الق وم
ــن  م  - مشــكورين   - ــال  األعم
التنمية  ــز  لتعزي ــة  مادي ــات  تبرع
ــا هو إال  ــة م ــا المختلف بجوانبه
ــرق للمحافظة  ــد من عدة ط واح
على تلك المكتســبات وتعزيزها، 
مســاهمة منهم للتسريع بوتيرة 

ــة المملكة  ــة تحقيقا لرؤي التنمي
2030 و أيضــا خدمة مواطنيهم 
وهذا شــاهدناه على نطاق واسع 
ــي وصحي وســياحي وبيئي  تعليم

وتنمية في شتى المجاالت.
شــقراء  ــة  لجمعي كان  ــد  لق
وبالتنســيق  ــر  والتطوي ــة  للتنمي
ــة دور كبير  ــات المعني ــع الجه م
ــاالت وبخطوات  ــذه المج ــي ه ف
مدروســة وذلك بفضل ما تلقاه 
ــة وبفضل  ــن الدول ــم م ــن دع م

الخطط المدروسة.
ــى مثل  ــة إل ــا نحــن بحاج كم
الجهود  لتوحيد  ــات  الجمعي هذه 
وحشــدها نحو إقامة المشاريع 
مســتدامة  ــة  لتنمي ــة  الضروري
اإلدارات  ــه  تقدم ــا  م ــب  بجان
ــة  محافظ كل  ــي  ف ــة  الحكومي
ومن  ــة  المملك ــات  محافظ ــن  م

المشــاركة  ــل  ه أتســاءل  ــا  هن
المجتمعية ضرورة أم ترف؟

تغدو  المجتمعية  المشــاركة 
مهمة ســواء بالمال أو الجهد أو 
ــر وكل ذلك مهم وضروري،  الفك
حشــد  ــى  إل ــة  بحاج فالوطــن 
الجهود كل في مجال اختصاصه 
ــدم  يق ــد  جه ــكل  ف ــه  وقدرات
ــاء ويزيد تقدمه  الشــك يرفع البن
الوطن  ــارة  عم ــده  بي واإلنســان 
ــي  ــة وف ــارة وصناع ــا وتج تعليم
ــذا المنطلق  ــال، ومن ه كل مج
ــول كل مواطن مدعو للتطوع  نق
رجال أعمال ومهندسين وأطباء 
ــن وأفراد حتى  ومديرين ومعلمي
ــي ثمارها  ــل الجهود وتؤت تتكام
ــم على  ــة للوطــن وكل مقي خدم
ــن ووافدين  ــن مواطني أرضــه م

عرب ومسلمين وأصدقاء.

عبدهللا عبدالرحمن الغيهب

محمد الطاهر فار

د. قمر الحجة

االبتزاز اإللكتروني.. جريمة حديثة
د. معراج أحمد معراج الندوي

عصــر  ــوم  الي ــش  نعي نحــن 
سّهلَت  التي  الرقمية  التكنولوجيا 
ــا التواصل والتعارف وإقامة  علين
لهذه  ولكن  الشخصية،  العالقات 
ــر  ــا ســلبيات ومخاط التكنولوجي
ــزاز  ـــ «االبت ــرَف ب ــا يُع ــل بم تتمث

ــي».  اإللكترون
األخيرة  ــة  اآلون ــي  ف انتشــرت 
ظاهرة جديدة خطيرة، هي ظاهرة 
ــذي يعد من  ــزاز الجنســي ال االبت
ــت  عصف ــي  الت ــر  الظواه ــر  أخط
بالمجتمع المعاصر. لقد شــهدت 
ــي  ــراً ف ــواً كبي ــرة نم ــذه الظاه ه
من  وتحولت  الماضية  الســنوات 
مهنة  ــى  إل ــة  اإللكتروني ــم  الجرائ
شــبكات  ــر  عب ــة  مربح ــارة  وتج
التواصــل  ــع  ومواق ــت  اإلنترن

االجتماعي. 
االبتزاز اإللكتروني من الجرائم 
المســتحدثة بفعل التقدم الكبير 

ــات، مما  ــي تكنولوجيا المعلوم ف
ــة صغيرة،  ــن العالم قري ــل م جع
ــور الحياة،  وســهل الكثير من أم
ــور من  ــذا التط ــا له ــى م وال يخف
ــي االقتصادية  ــي النواح ــد ف فوائ
ــة  واالجتماعي والسياســية 
ــن  ــم يخــل م ــه ل ــة إال أن والعلمي
مواطن خلل، فقد سهلت لظهور 
ــن المجرمين يســتخدمون  نوع م
ــذ جرائمهم  ــات لتنفي ــذه التقني ه
ــي  ــزاز اإللكترون بواســطتها، االبت
ــزاز الذي يتم باســتخدام  هو االبت
الحديثة  التكنولوجية  ــات  اإلمكاني
ــا أغلبهم من النســاء  ضــد ضحاي

البتزازهم مادياً أو جنسياً.
ــع ضحاياه  ــز م يتواصــل المبت
الدردشــة  ــج  برام ــالل  خ ــن  م
والمحادثات، ثم يتطور األمر شيئاً 
فشــيئاً حتى يصل إلى المكالمات 
الصوتية والمرئية وتبادل الصور، 
الخاصــة،  ــة  الذاتي ــات  والمعلوم
ــك بمســاومة  ــد ذل ــوم بع ــم يق ث

الضحية وجبرها على دفع األموال 
ــوم بفضــح  ــى ال يق ــرة حت الخطي
ــي المبتز امتالكه  ــا. وقد يدع أمره
فيديوهات أو صوراً خاصة حميمة 
ذات طابع جنســي ويســتخدمها 
ــم فدية  ــة إلى تقدي ــع الضحي لدف
حتى ال يكشــف هذا المحتوى على 

اإلنترنت.
الصــور  ــز  المبت يســتخدم 
يملكه  الذي  الجنســي  والمحتوى 
ضد الضحية وتبدأ عملية التواصل 

معها عن طريق حسابات وهمية 
يتم شبكها مع حسابات الضحية 
وإرســال الصــور بالتدريج يخلق 
ــاالت اضطراب  ــة ح ــك للضحي ذل
نفســي وخوف دائم من نشر تلك 
ــة  ــرة االجتماعي ــي الدائ الصــور ف
ــة،  ــة الخاصــة بالضحي أو العملي
من  ــر خوفاً  ــح الضحية أكث فتصب
التعامل مع أي أحد وتفسر الكالم 
ــه لها على أســاس تهديد  الموج
ــة يوماً  ــب وأرق الضحي ــد رع ويزي
ــوة موقف  ــا يزيد ق ــد اآلخر مم بع

المبتز.
ــه العديد  ــزاز اإللكتروني ل االبت
ــزاز  االبت ــا  منه األشــكال،  ــن  م
ــث يرغب الشــخص  ــادي، حي الم
ــوم بعملية االبتزاز  المبتز الذي يق
ــغ مالية  ــى مبال ــي الحصول عل ف
ــدم نشــر الصور  ــة نظير ع ضخم
ــي  ــة الت ــات الفاضح أو الفيديوه
ــالل اختراق  ــا من خ حصــل عليه
ــي  الت الشــخصية  الحســابات 

ــاك االبتزاز  ــرد، وهن ــا الف يمتلكه
الجنســي الذي يطلب فيه القيام 
بأفعال جنسية منافية لآلداب، أو 
التصوير الجنســي إلشباع الغرائز 
الشــخص  ــب  ويطل الجنســية، 
ــه أو الفضح  ــذ طلبات ــز تنفي المبت
مواقع  على  والفيديوهات  بالصور 

التواصل االجتماعي المختلفة.
ــة  ــوات المهم ــن الخط وإن م
ــن  ــي براث ــوع ف ــع الوق ــي تمن الت
نشــر  ــدم  ع ــي  اإللكترون ــزاز  االبت
اإلنترنت،  عبر  الشخصية  البيانات 
وعدم إرســال الصور ألي شخص 
ــب، وتجنب المشــاركة والرد  غري
على رســائل الغرباء في شــبكات 
ــي، وفي حال  التواصــل االجتماع
إلكتروني  البتزاز  شــخص  تعرض 
من األفضــل أن يناقش األمر مع 
ــاس إليه ليســاعده في  أقرب الن

الخروج من األزمة.

merajjnu@gmail.com
  د.  معراج أحمد معراج الندوي

رشيد عبدالرحمن الرشيد

سحابة كان عنوانها الجود 
والعطاء انهمرت على القطاع 
ــت  فكان ــرس..  بال ــي  الصح
ــر والبركة..  ــل معها الخي تحم
ــل  ــار الثقي ــن العي ســحابة م
ــواء المحافظة لكنها  عبرت أج
نشــرت الســعادة بين مرضى 
ــاعوا  أش ــن  الذي (الســكري) 
ــرح والبشــري بميالد مركز  الف
ــذا الزائر  ــل لمعالجة ه متكام
الخفي والمستديم وصديقهم 
ــذا الداء  ــالزم لحياتهم.. ه الم
ــدور والقصور  ــذي ســكن ال ال
وكان همَّاً يحمله المرضى أين 
ــوا وحكومتنا  ــوا وارتحل ما حلّ

ــو جهداً  ــزال ال تأل ــت وال ت كان
ــف  يخف ــا  م كل  ــر  توفي ــي  ف
من  معاناتهم  المرضــى  ــى  عل
ــوِّع وأجهزة للقياس  عالج متن

وعيادات متخصصة.
ــح  الصال ــدهللا  عب ــه  الوجي
ــاب الوفاء لهذا  العثيم ومن ب
ــد رجال  ــه أح الوطــن وبصفت
األعمال البررة لبالده فقد تبرع 
إلنشــاء مركز ألمراض الســكر 
ــال  ــن ري ــة ماليي ــغ ثماني بمبل
ــارك هللا  ــرس ب ــة ال بمحافظ
ــه وأعماله وهذا امتداد  في مال
ــاء  والعط ــذل  الب لسياســة 
ــا..  ينتهجه ــي  الت اإلنســانية 
ــن خالل  ــم وم ــه العثي والوجي
أســواق العثيم فإن السعودة 

ــه تصــل إلى نســب عالية  لدي
وتساهم في الحد من البطالة 
وســاهمت  الشــباب  فئة  بين 
ــر وفتح بيوت  في ســعادة أس
ــدهللا العثيم وجيه  ــدة. عب جدي
ــع بصمة تجارية  اقتصادي صن
ــروع لألســواق  ــالل ف ــن خ م

ــي أنحاء  ــوالت متعدِّدة ف والم
ــة العربية الســعودية  المملك
ــزء منها خارج الوطن  وامتد ج
ــة مصــر العربية ...  بجمهوري
الناجحة  ــارة  التج ــذه  ه ولكن 
والمتميزة لم تكن هي الوحيدة 
ــع هللا من  ــارة م ــكان له تج ف

العثيم  عبدهللا  مؤسسة  خالل 
خالل  ــن  وم ــة  الخيري وأوالده 
زيارته للرس فبوصلته الخيرية 
كانت أسهمها تشير إلى تعزيز 
ــات  للجمعي ــري  الخي ــم  الدع
الخيرية فجاءت أرقامه محفزة 
ــن بها، حيث أعلن عن  للعاملي
ريال،  ــن  ماليي بعشــرة  تبرعه 
جعلها هللا في موازين أعماله 

وبارك في ماله.
يحمل  (اإلنســان)  عبدهللا 
فاضــالً  ــاً  وخلق ــاً  نقي ــاً  قلب
ــن اقترب  وم ــاً  جّم ــاً  وتواضع
ــن تابع  ــك وم ــه شــعر بذل من
المديفر  ــي  اإلعالم مع  مقابلته 
يقرأ البعد اإليجابي لشخصيته 

اإلنسانية.

سحابة العثيم بالرس

عبدهللا العثيمرشيد عبدالرحمن الرشيد
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علمتني الحياة!

إمام المسجد وصعوبة قرار الجمع والصالة في الرحال

ــاً  دروس تعطي  ال  ــاة  «الحي
ــد، فحين أقول إّن  مجانية ألح
ــاة علمتني تأكد أني دفعت  الحي
أينشــتاين»،  ــا «ألبرت  قاله ــن»،  الثم
ــاة لون مختلف، وشــكل مختلف،  للحي
وطعم مختلف، الحياة تالل و»سواقي» 
ودروب وجبال، وضوح وعتمة وضباب، 
نهر وبحر وبيد، فسحة وسراب، وانتظار 
ــب،  ــج وله ــح، ثل ــدة وري ــل، تنهي طوي
ــة االنبثاق، لغاية  رحلة طويلة من لحظ
الدفان، مدهونة بالســعادة وبالشقاء، 
مسكونة بالبكاء، وعابقة بالفرح، حافلة 
ــة بالخرافة، بالناس  ــة، ومترع بالحقيق
ــرة تجيء  األســوياء، وغير األســوياء، م
ــوع، ومرة شــفافة  ــة كدم ــاة الذع الحي
ــة كالينابيع،  ــع، مرة صافي كبكاء الرضي
ومرة قاتلة كصقيع الشــتاء، مرة ناعمة 
كالحرير، ومرة كالشــوك وكالســهام، 
ــرة كالعقاب، مليئة  مرة كالســنونو، وم
هي الحياة بالتناقضات الكبيرة، ملغومة 
بالريح وبالعواصــف الحارقة، ومزدانة 
بالفرح وشــهقات االنتصار، هي الحياة 
ــي حدقة  ــرى دمعة ف ــر، وأخ بســمة ثغ
ــاح ندي، وزلزال  العين، ورد ونهر وصب
ــز الفضاء الطويل، أوســع من مدار،  يه
ــرة، نســيم عذب،  ــرم إب ــق من خ وأضي
ــن غير قصيد،  ــح حارقة، وقصيدة م وري
ــوان غريب  ــوط مطر، وأقح غيوم، وخي

حديث الناس هذه األيام على 
األقل في منطقتي التي أقطنها 
ــا  ترابه وأعشــق  وأســكنها 
ــاردة (حائل)  ــم في نســماتها الب وأهي
ــاداة بالصالة في  ــع الصلوات، والمن جم
ــرد. ودون الدخول في  ــال جراء الب الرح
أقوال الفقهاء واالنتهاء للراجح منها، 
ــوى النصوص  فإنني أســتلهم من فح
ــا أن دين اإلســالم المبني على  وداللته
التسامح والتيسير، والمراعي للظروف 
الشخصية  للمسؤولية  جعل  واألحوال 
ــن الهوى  ــل البشــري المنبت ع والعق
ــد جازماً أنه  مســاحة في اتخاذ ما يعتق
محل لإلباحة والجواز، حيث (الضرورات 
ــورات)، ولكن هذه اإلباحة  تبيح المحظ
ــالق وبصــورة دائمة،  ليســت على اإلط
ــدر بقدرها). ومع  وإنما (الضرورات تق
ــه  ــم الفقي ــون العال أن األصــل أن يك
ــا يترجح  ــو من يقدر ويفتي حســب م ه
ــع الصلوات،  ــالً إال أن حالة جم لديه عق
ــة إلمام  ــوت، موكول ــي البي والصــالة ف
المســجد هو من يقدر نســبة الضرورة 
ــا العتبارات عدة من بينها حال  وحجمه
الطقس في الليالي شــديدة البرودة أو 
ــر وحلول الخوف ال ســمح  ــن المط حي
ــة  ــة المســجد صح هللا، ووضــع جماع
ــباباً، والتدفئة  وسقماً، شــيخوخة وش
داخل المســجد، وبعد البيوت أو قربها 
من المســجد، مما يجعله يتخذ ما يراه 
للضــرورة، وفي الوقت نفســه  ــاً  رافع
ــام هللا، ولذلك األصل  ــه أم ــرأ به ذمت تب
ــب إمام على آخر، الجمع أو عدمه  أال يعي
ــة التي تمر  ــروف المناخي في ظــل الظ
ــن مناطق بالدي  ــذه األيام عدد م بها ه
ــا هللا، مثلها مثل كثير من البالد  حفظه

في فصل الشتاء، ســفر وسحر، وحدة 
وكآبة، انفعال وجنون، وعقل وحكمة، 
نوارس، وبحر كئيب، نجمة ليل، ونجمة 
ــوارس وبحر،  ــح، ن ــال وقب ــى، جم ضح
وبيد قاحلة، ربيع وقحط، شجرة عارية، 
ــاة ألطف من  ــي الحي ــرى يانعة، ه وأخ
ــة في غابة، وأشــرس من ذئب في  غزال
ــب ماكر،  ــن ثعل ــدة، وأخدع م ــالة بعي ف
ــة، صهوة  ــن ســحابة هاطل ــل م وأجم
صباح،  مســتباح، شــمس  وجد، وحلم 
ــة، وأفعى  ــرة حالم ــل، قنب ووحشــة لي
ــذاب متوج،  ــدة منفى، وع ســامة، قصي
ــار، هديل  ــب، وغابة من ن وســيف مهي
ــي  ــي، وياســمين ف ــل، ولحــن به جمي
خميلة، جحيم ســدوم، وتجارة خاسرة، 
ــاح اليمام، وريح  ــم يرفرف على جن وحل
ــح، كثير  ــاة كذئب جري ــي الحي ــزام، ه خ
المتاعب، ليس في نفسه غير العواء، أو 
كفراشــة ترقص في الصباح، أو كغيمة 
ــرة، هي الحياة تناقــض غريب بين  ماط
ــالم، مثل ناي  ــاق النور، وعتمة الظ انبث
ــا رماد،  ــرة، ومثل بقاي ــزف قرب بحي يع
ــا، ال ما  ــي الحياة ما شــاء هللا لن تلك ه
يشاؤه اآلخرون، تفاحة كانت، أو صبارة 

تكون. 

ramadanalanezi@hotmail.com
ramadanjready@

العربية واإلسالمية. وهذا من رحمة هللا 
ــع الحرج عنهم والتيســير  بالناس ورف

لهم في أمور عباداتهم.
يُخبُِر نافٌع َمولى ابِن عَمرَ أنَّ ابَن ُعمرَ 
أذََّن  في لَيْلٍَة بارِدَةٍ بَضْجناَن، وهو َجبٌل 
بتِهامَة بيْنه وبيْن مكََّة َخمسٌة وِعشرون 
مِيالً، ثُمَّ قاَل: َصلُّوا في رِحالِكُْم، فأْخبَرَنا 
ــلََّم  ــِه َصلَّى هللاُ عليه وس ــوَل اللَّ أنَّ رَس
ــمَّ يقوُل علَى  ُ ــا يَُؤذُِّن، ث نً ــُر ُمَؤذِّ كاَن يَأُْم
ــي اللَّيْلَِة  ــي الرِّحاِل ف ــوا ف ــرِهِ: أال َصلُّ ْ إث

َفرِ. البارِدَةِ، أِو الَمِطيرَةِ في السَّ
ــذه الرُّخصَة  ــِة أنَّ ه واي ــُر الرِّ وظاه
ــرَ الُعلماُء أنَّ  ــفرِ، وقْد َذَك ٌة بالسَّ ُمختصَّ
ــن تَلَحُقه  ــكلِّ َم ــَة عامٌَّة ل ــذه الرُّخص ه

ٌة في الَحَضرِ أيًضا. بذلك َمشقَّ
ــة بين  إن الضــرورات ليســت نقط
حدين متوازيين، وإنما مســاحة تتسع 
باتساع مســاحة الكرة األرضية، وتمتد 
ــان واألماكن  ــوال واألزم ــالف األح باخت
ــذا الدين  ــى صالحية ه ــل عل ــذا دلي وه
ــال، وتقديرها  ــكان وح ــان وم ــكل زم ل
مسؤولية عظيمة تقع على متخذ القرار 
أياً كان، فهي ليســت باباً مشــرعاً لمن 
يهوى التنصل والتهاون ولكنها أبواب 
موصدة في وجه التشدد والغلو وإلحاق 
المشقة على العباد، وربما وجد القارئ 
في الفقه المقارن مســائل أفتى فيها 
فقيه الشــام أو العراق بخالف ما ذهب 
ــه فقهاء المدينة أو مصر جراء تباين  إلي
ــالف المناخ وإن  ــوال الطقس واخت أح
لم يذكروا ســبب ذلك االختالف صراحة 
ــذا وهللا أعلى  ــل عنهم وأثر. ه ــا نق فيم
ــل أن يرينا  ــم، وأســأل هللا عز وج وأعل
الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطالً 

ويرزقنا اجتنابه وإلى لقاء والسالم.

غدق
رمضان بن جريدي العنزي

الحبر األخضر
أ.د.عثمان بن صالح العامر

األحساء عروس الخليج
وتســكن  ــي  قلب تســكن  األحســاء 
ــاء األحســاء  ــن أبن ــن م ــوب الماليي قل
ــدوا فيها أو  ــن ول ــر األحســاء الذي وغي
ــد علمائها  ــا على ي ــن درســوا فيه الذي
ــدارس والكتاتيب  أو شــيوخها في الم
ــن خالل  ــي أو م ــم النظام ــل التعلي قب
ترددهم عليها من أجل التجارة، فكانت 
األحساء قبل مائة عام وأكثر هي مدينة 
االقتصاد في الخليج أو خليج «الحسو» 
كما جاء في أقدم خريطة كما شاهدها 
الشــيخ  ــر  األصغ شــقيقي  ــا  وصوره
ــوث» عندما زار  «ســامي عبدهللا المغل
ــه البحثية  ــالل جوالت متحــف ميالنو خ
وجد مجسماً لكرة أرضية فيها خريطة 
ــا الخليج  ــة ويبدو فيه ــة قديم جغرافي

العربي ولكنه يحمل اســم «الحســو» 
ــام بتكبير  ــا ق ــاً عندم ــك جلي اتضــح ذل
الرسوم والكتابات. الخريطة من عمل 
ــارة اإليطاليين في فينســيا ســنة  البح
ــي  ــذا يعن ــل 329 ســنة وه 1693م قب
أن األحســاء أو الحســو كانت معروفة 
ــج.  ــى الخلي ــق أيضــاً عل واســمها يطل
ــذب. فكيف  ــل وبعد ال يك ــخ قب والتاري

عندما يوثّقه الخبراء والمهتمون بإعداد 
الخرائط والصور والرســوم. وخصوصاً 
ــوا من أوائل من  ــارة إيطاليا كان أن بح
ــول الجزيرة  ــة ح ــوالت مختلف قام بج
ــج.. نخلص  ــة وصــوالً إلى الخلي العربي
من هذا أن األحساء التاريخ والحضارة 
أســيرها  ــك  تجعل ــاءة  المعط واألرض 
ــاذا تكتب عنها وكيف  وبالتالي تحتار م
ــول الكلمات إلى عبارات وتســكبها  تح
على الورق أو هذه «الشاشة» البيضاء 
المشــرقة التي أكتب فيها زاوية اليوم، 
إنها كلمات تكاد تتطاير مثل «الرذاذ» 
الذي تنشــره حولك اإلضــاءة والتي هي 
ــي في مجملها إســقاط ضوء في  بالتال
ــه. وبحكم  ــذي توجد في ــكان ال ذات الم

ــي الثاني في  ــي مكتب ــي أكتب اآلن ف أنن
ــة نومي. فإنني أشــعر بأن  ــة بغرف زاوي
ــي، بل  ــر ترافقن ــذ الصغ األحســاء ومن
كما أشــرت سابقاً تســكنني في القلب 
والوجدان وحتى المكان. آه يا األحساء 
ــم لك من حب. مرة كتبت في  كم لك وك
ــر» في المرحلة االبتدائية  حصة «التعبي
ــج. والحق  ــروس الخلي أن األحســاء ع
ــت هكذا في الماضــي. واليوم  أنها كان
أجمل وأحلى بعدما بدأت  باتت عروساً 
ــدن الميكب.  ــل غيرها من الم تضع مث
وما يشتمل عليه من ماسكار.. وأشياء 
ــرى. ال شــك أن (األحســاء عروس  أخ
ــدم  أق ــى  عل كان  فاســمها  ــج)  الخلي
ــة كما أشــرت  ــة موثّق ــة تاريخي خريط

ــاف إلى  ــه يجــب أن يُض ســابقاً، وعلي
اســمها اســم «العروس»، صحيح أن 
العروس عادة ترتدي ثياباً بيضاء ولكنها 
ــا خضراء، من  ــروس مختلفة فثيابه ع
ــوان الطبيعة فيها.  خضــرة نخيلها وأل
ــروس خليجنا  ــا ع ــك ي ــث عن إن الحدي
يطول أيتها الفاتنة واآلســرة. يا أرض 
ــادة الوطن منذ  ــا قال عنك ق الخير كم
المؤسس -طيَّب هللا ثراه - حتى خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان أمد 
هللا في عمره ومتعه بالصحة والعافية. 
ــالل العقود  وبفضل هللا أســتطعت خ
الستة الماضية أن أرسم العشرات من 
اللوحات من ماضيك الجميل وطبيعتك 
ــت مقتناة في  ــات بات ــل في لوح األجم

رســمت  ــي  إن ــل  ب ــارج،  والخ ــل  الداخ
ــود الماضية لم  ــوال العق الوطــن وط
ــاً أو إقليمياً؛ ففي معرضي  أكن مناطقي
ــرة من  ــات كثي ــم باألحســاء لوح الدائ
ــن الفنان يجب  ــف المناطق. فعي مختل
أن تكون رؤيتها شــاملة. هكذا تعلّمنا 
ونحن على مقاعد الدراسة أننا جزء من 
الوطن والوطن جزء منا. فعلينا جميعاً 
أن نرســمه ونكتب عنه بحب. فرســالة 
ــع شــمولي. فاإلبداع  ــداع ذات طاب اإلب
ــى األرض  ــر منير عل ــو قم باختصــار ه
«الوطن» يلهم الجميع. وبينه وبينهم 

عالقات عظيمة ودائمة..
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من كوبا إلى أوكرانيا
ــد من المحللين الغربيين  يدعو العدي
النظام الروسي بالـ «كليبتوقراطية» أو 
ــك ألن هذه األنظمة  «أوتوقراطية « وذل
ــى والء النخب والســكان من  تحافظ عل
ــم  ــد والغنائ ــع الفوائ ــادة توزي ــالل إع خ

واالعتماد على طبقة ثرية فاسدة. 
ــى  عل ــون  الغربي ــون  المحلل ــز  ويرك
ــس بوتين عن  ــدث الرئي ــا يتح أنه عندم
ــى  عل ــز  يرك ــو  فه الروســي  االقتصــاد 
مؤشــرات اســتقرار االقتصاد الكلي من 
ــاض  وانخف ــم  التضخ ــاض  انخف ــث  حي
ــاض الدين  ــي الميزانية وانخف ــز ف العج
ــط %18 من قيمة  ــام ليصــل إلى فق الع
ــة 2020 وثبات  ــج القومي في نهاي النات
الفائض في الحســاب الجاري ووصول 
االحتياطات النقدية من الدوالر إلى 596 
ــن النمو  ــم ع ــه ال يتكل ــار دوالر ولكن ملي
االقتصادي ومســتوى المعيشة المتدني 
للروس حيث انكمش االقتصاد الروسي 
من 2.3 تريليون دوالر في 2013 إلى 1.7 

تريليون دوالر في 2021. 
ــر  الفك ــإن  ف ــم  منظوره وحســب 
االستبدادي لبوتين وانشغال الكريملين 
ــه العقوبات  ــوف في وج بالســيادة للوق
ــاظ على أمنه  ــة الحف ــة وأهمي االقتصادي
ــن يحاول  ــا يجعل بوتي السياســي هو م
الحفاظ على الحد األقصى من االحتياطيات 
مســتوى  ــز  بتعزي ــام  االهتم ــن  م ــر  أكث
المعيشة لسكان روسيا. وروسيا تحتاج 
إلى رفع نســبة االســتثمار وتفعيل ريادة 
ــو االقتصــادي وهو  ــم النم ــال لدع األعم
العامل األساســي المفقود في المعادلة 

االقتصادية الروسية. 
الفاسدون في أي نظام كليبتوقراطي 
يريدون حماية أموالهم وهذا ما يشــكل 
الحلقة األضعف في هذا النظام من خالل 
ــي الداخل  ــة الممنوعة ف ــوق الملكي حق
الروســي لذلك هم مضطرون لالحتفاظ 
ــاك كميات  ــي الخارج وهن بمدخراتهم ف
ــة من األموال الســوداء لروســيا  ضخم
محتجزة في الغرب وبتقييم متحفظ تقدر 
األموال الروسية الخاصة المحتجزة في 
الخارج بتريليون دوالر ويقدر أن ربع هذا 
ــس بوتين والمقربين  المبلغ يعود للرئي
ــن شــركات مجهولة في  ــه وهي ضم من

الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا.
ــة  الغربي ــات  العقوب ــر  تأثي أن  ــم  رغ
على روســيا كان واضحاً في أنها منعت 

ــاً في  ــن المضي قدم ــن م ــس بوتي الرئي
الهجوم العسكري على أوكرانيا في 2014 
م وقلصت لحد كبير تدفق االســتثمارات 
األجنبية المباشرة في شرايين االقتصاد 
ــرة على  الروســي وفرضــت ضغوطاً كبي
ــو االقتصــادي الروســي ليبقى عند  النم
ــج المحلي  ــي النات ــدود %3 من إجمال ح
وفرضــت على الحكومة الروســية اتخاذ 
تدابير وسياســات مالية تقشــفية حادة 
ــى الدائرة  ــة عل ــات الفردي وكان للعقوب
ــن األثر في تقســيم  ــن بوتي ــة م المقرب
ــد منهم الخروج  ــاء ومحاولة العدي األثري
من روسيا إال أن الرئيس الروسي بوتين 
يقول لقد طفح الكيل بتمدد الناتو شرقاً 
ــول بانضمام أوكرانيا  وال يمكن أبداً القب
ــة السياســية الحادة  ــو واألزم ــى النات إل
يتصاعد دخانها العســكري على الحدود 

بين روسيا وأوكرانيا. 
ــات  الوالي أوضحــت  ــا  جانبه ــن  وم
ــق  المطل ــا  التزامهم ــو  والنات ــدة  المتح
ــى  عل وســيادتها  ــا  أوكراني بمســاعدة 
أراضيها وبدء تســليح الجيش األوكراني 
بقوة وهدد الرئيس بايدن مؤخراً الرئيس 
الروســي بإجراءات لم يســبق لها مثيل 
إذا تعرضت أوكرانيا للهجوم بينما شدد 
على أن نشر القوات األمريكية من جانب 

واحد ليس مطروحاً على الطاولة.  
سياســية  أســلحة  ــك  يمل ــرب  والغ
ــر  تؤث أن  ــا  يمكنه ــاز  بامتي ــة  واقتصادي
ــى االقتصــاد الروســي  ــر عل بشــكل كبي
ــن أهمها:  ويمكنها أن تشــله تماماً وم
ــاف نظام الســويفت للتحويالت  أوالً إيق
المالية الذي تم فرضه على إيران وثانياً: 
ــزي  المرك ــك  البن ــات  احتياطي ــد  تجمي
ـــ 570 مليار دوالر  ــدر ب الروســي التي تق
وثالثاً: تعطيل خط الســيل الشــمالي 2 

لتصدير الغاز إلى ألمانيا.   
ــا الرئيس  ــق روســيا وما دع ــا يقل م
الروسي في لقاءاته األخيرة للقول «لقد 
ــذ عام 1997 م حتى  طفح الكيل» أنه من
يومنا هذا تم توســع الناتو شرقاً باتجاه 

روســيا وتم انضمام 12 بلداً (اســتونيا، 
تشــيك، ســلوفانيا، مقدونيا الشمالية، 
ــا،  بلغاري ــا،  كرواتي ســلوفاكيا،  ــا،  التفي
ــرو ، بولندا،  ــا، مونتينغ ــا، هنغاري لتواني
ــام 2014 م  ــي ع ــا) وف ــا وألباني روماني
ــذا الضم  ــت روســيا القرم وكان له ضم
صدى إيجابي في الداخل الروســي ولكن 
ــزام أوكرانيا  روســيا محبطة من عدم الت
ــت في عام  ــي تم ــات الســالم الت بمحادث
2015 م بخصوص شرق أوكرانيا وكان 
ســتولتنبرغ  ــو ينس  ــام للنات األمين الع
ــام أوكرانيا  ــراً «إن أمر انضم ــق مؤخ عل
للناتو هو قرار يقرره األوكرانيون مع 30 
دولة في حلف الناتو وليس لروســيا أي 
ــل في هذه  ــق للنقــض (فيتو) والتدخ ح

العملية».
أطلق ديمتري كيسليف (الذي يملك 
اإلمبراطورية اإلعالمية لروسيا والخاضع 
ــة والمعروف عنه نقل  للعقوبات الغربي
ــور) تهديداً  ــن للجمه رســائل الكريملي
ــه «في حال ضم أوكرانيا  واضحاً وهو أن
ــة صواريخ  ــام أزم ــو فســنكون أم للنات
ــة ولكن مع وقت  ــى غرار األزمة الكوبي عل
ــيا  ــخ ألن روس ــران أقصــر للصواري طي
ــي العالم التي  تمتلك أفضل األســلحة ف
تفوق سرعتها سرعة الصوت وقد تصل 
ــن وصول  ــى أمريكا بشــكل أســرع م إل
ــة إلى  ــة أو البريطاني األســلحة األمريكي
موســكو» وأضاف أنه من الجيد تحقيق 
ــن المصالح ألن روســيا لن  ــوازن بي الت
أن  ــن  يمك ــف  بموق توضــع  أن  ــل  تقب
تصلها الصواريخ في غضون أربع دقائق 
وروســيا مســتعدة لخلق تهديد مماثل 
ولكنها ال تريد ذلك وإال سيتحول الجميع 

إلى رماد مشع.  
ــو  ه ــوم  الي روســيا  ــه  تفعل ــا  م
الدبلوماسية القســرية المتمثلة بحشد 
ــزاع  انت ــدف  به ــدود  الح ــد  عن ــوات  الق
ــرب  ــة للح ــة دون الحاج ــات أمني ضمان
ولكن هذه السياسة تنطوي على مخاطر 
عالية. وهذا ما أكد عليه أندريه كوتونوف 
المدير العام لمجلس الشــؤون الدولية 
الروســي، وهي مؤسسة فكرية مرتبطة 

بـ السلطات الروسية قائالً:
ــك للغاية  ــو ســاماً لدي «إذا كان الج
ــاً بالتوترات والكثير من األنشــطة  ومليئ
العسكرية على األرض وفي الجو والبحر 
فهناك مخاطر بحدوث أخطاء تؤدي إلى 

نزاع ال يريده المرء حالياً». 
وعلى صعيد آخر كانت روسيا تحاول 
إنشــاء تحالف مع الصين ولكن روســيا 
والصين ليســتا شــريكين طبيعيين وال 
ــدة  ــح واح ــدات ومصال ــا معتق تربطهم
ــوم والعالقات ترتكز  ولكن الشــراكة الي
ــة وفردية في  ــد متبادل ــى فوائ ــوم عل الي
ــدي  المتع ــي  الغرب ــوح  الطم ــة  مواجه
جيوسياســياً وأيديولوجياً. روسيا تدرك 
ــو التنين الصيني حيث إن  تماماً خطر نم
عدد الســكان الصين هو عشرة أضعاف 
روســيا وكذلك حجم االقتصــاد الصيني 
ــاف االقتصــاد  ــو عشــرة أضع ــوم ه الي
ــة تكنولوجياً  ــن متقدم الروســي والصي
وفي مجال االبتكارات عن روسيا  وكذلك 
مبادرة الحزام والطريق الصينية حققت 
ــوذ  ــال النف ــي مج ــة ف ــات عميق اختراق
ــذا ما  الروســي في آســيا الوســطى وه
ــل الكريملين قلقاً من تنامي النفوذ  يجع
الصيني وكذلك حاولت روســياً االلتفاف 
على العقوبات الغربية بمحاولة التعاون 
ــة ولكن نظراً  ــع البنوك الصيني الوثيق م
ــة القوي بالبنوك  الرتباط البنوك الصيني
ــذه  ه ــد  تج أن  تســتطع  ــم  ل ــة  األمريكي
ــه بايدن اليوم  السياســة نفعاً. ما يواج
تحد كبير في مواجهة المصالح الروسية 
الصينية المتالقية وستكون مهمته أكبر 
من الرئيس األمريكي الســابق ريتشارد 
نيكسون الذي نجح في سبعينيات القرن 
ــي إضعاف الكتلة الشــيوعية  الماضي ف
بمد يده للصين وتعكير العالقات الصينية 
الســوفييتية وتوســيع الشــقاق بينهما 

آنذاك.  
ــرب والحل لألزمة  ــزع فتيل الح إن ن
ــة هو سياســي بامتياز وطاولة  األوكراني
ــل  ب مســتديرة  ليســت  المفاوضــات 
ــن الملفات  ــا الكثير م مســتطيلة وعليه
ــة على جبهة  ــدءاً من  التهدئ والقضايا ب
ــدم  بع ــة   الغربي ــات  والضمان ــا  أوكراني
ــى األقل  ــف الناتو شــرقاً عل توســيع حل
ــى المدى المتوســط وتفعيل معاهدة  عل
الصواريخ المتوسطة وخط الغاز السيل 
الشمالي والعقوبات االقتصادية الغربية 
ــات حقوق اإلنســان  ــى روســيا وملف عل
والمعارضــة الروســية ويمكن أن تكون 
ــات األزمة في ســوريا وليبيا وإيران  ملف
طــرف  ــى  عل ــا  وجورجي وكازاخســتان 

الطاولة أو تحتها أيضاً.
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ــام  االهتم ــع  تراج موضــوع  يشــغل 
الشــرق  ــة  بمنطق ــي  األمريك اإلســتراتيجي 
األوســط حيزاً كبيراً من اهتمام الدوائر البحثية 
ــاش ال يدور في معظم  ــي العالم أجمع، والنق ف
األحيان حول احتمالية حدوث هذا التراجع، بل 
ــاره وانعكاســاته على حلفاء  ــدوده وآث حول ح

الواليات المتحدة في المنطقة.
الشواهد على انحســار االهتمام األمريكي 
بمنطقة الشــرق األوسط ليســت وليدة اليوم، 
ــت تعمل  ــذ ســنوات طويلة وظل ــدأت من بل ب
بشــكل معاكــس لتصاعد الحيز الذي تشــغله 
ــي إســتراتيجيات اإلدارات األمريكية  ــن ف الصي
ــا أن الرئيس  ــا أن نتذكر هن ــة، وعلين المتعاقب
ــا قد صــاغ إســتراتيجية  ــاراك أوبام األســبق ب
التوجه نحو شــرق آســيا في واليته الرئاســية 
ــرز ثمارها االتفاق النووي  الثانية، وكان من أب
الموقع مع إيران عام 2015، والذي انطلق من 
ــة األجواء  ــر مع إيران وتهيئ ــرة تهدئة التوت فك
ــي في منطقة  ــدور األمريكي الحمائ لتقليص ال
الشرق األوسط. وقد تواصلت هذه السياسات 
ــب ثم الرئيس  في عهد الرئيس الســابق ترام

الحالي جو بايدن.
اعتمدت اإلستراتيجية األمريكية في البداية 
ــز عالقات  ــن خالل تعزي ــواء الصين م على احت
التعاون والشــراكة بين واشــنطن وحلفائها 
ــيا، والســيما دول «آســيان»،  ــي شــرق آس ف
ــت صعودها  ــن الحاصــل أن الصين واصل ولك
ــع  وم والعســكري،  ــاري  والتج االقتصــادي 
ــاء «كورونا» ثم  األزمة الناجمة عن تفشــي وب

االنسحاب األمريكي المتسرع من أفغانستان، 
االســتراتيجي  ــود  الصع ــن  ع ــث  الحدي ــد  تزاي
ــات المتحدة  ــوي للصين الســيما أن الوالي الق
ــى أدوات قديمة مثل  ــاد عل ــت االعتم قد واصل
فرض العقوبات ضد الشركات الصينية لوقف 
زحفها للهيمنة على االقتصــاد العالمي، فضالً 
عن االعتماد الحصري على الشراكات الدفاعية 
ــيا، حيث ثبت أن مبيعات األسلحة  مع دول آس
ــة لإلبقاء على مســتويات  ليســت ضمانة كافي
ــات المتحدة  ــن الوالي ــاون بي ــة من التع عميق
وشركائها اإلستراتيجيين ليس في آسيا فقط، 
ــي المقابل  ــع مناطــق العالم. وف ــل في جمي ب
تعتمد الصين سياســة توسع اقتصادي كبرى، 
ــق» التي  ــزام والطري ــادرة «الح ــاً مب وخصوص
اســتطاعت بكين من خاللها بناء شــبكة قوية 
ــي تعتمد على  من التحالفات اإلســتراتيجية الت

االقتصاد والتجارة والمصالح المشتركة.
الالفت أن وضوح فكرة المصالح المتغيرة 
ــي تقويض ثقة  للواليات المتحدة قد أســهم ف
الحلفاء بعالقات الشــراكة األمنية مع الواليات 
ــارب واضحة  ــي ظــل تج ــدة، الســيما ف المتح

ــع النفوذ والهيبة األمريكية بســبب  تؤكد تراج
ــى درجة عالية من  الفشــل في إدارة ملفات عل
األهمية مثل الملف النووي اإليراني، فضالً عن 
غياب إســتراتيجية واضحة تجاه دول ومناطق 
ــح اإلســتراتيجية األمريكية  ــرة في المصال مؤث
مثل ليبيا وســوريا، وتذبذب العالقات مع قوى 
ــك عن الصدوع  ــدة مهمة مثل الهند ناهي صاع
اإلستراتيجية التي كادت تدمر عالقات واشنطن 
مع شركائها األطلسيين في أوروبا خالل فترة 

حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.
ــى الجميع في  ــاً عل ــر إلحاح الســؤال األكث
منطقة الشرق األوسط اآلن ال يتعلّق بإمكانية 
ــن حســابات المصالح  ــة ضم ــع المنطق تراج
ألن  ــت  بالتوقي ــك  كذل ــق  يتعلّ وال  ــة،  األمريكي
المؤشرات والشواهد تتوالى تدريجياً ابتداءً من 
ــال التهديدات اإليرانية  المواقف األمريكية حي
المتوالية لحلفاء واشــنطن في منطقة الخليج 
العربي، وصوالً إلى االنســحابات المتوالية من 
أفغانستان والعراق والسعي لتقليص الوجود 
األوســط  الشــرق  ــي  ف ــي  األمريك العســكري 
بشكل عام، وبالتالي فإن السؤال يتعلق بآثار 
وانعكاســات التحول في التوجهات األمريكية 
على دول المنطقة، والســيما حلفاء واشنطن، 
ــي الســيناريوهات المحتملة ألشــكال  ــا ه وم
ــن القوى الكبرى لشــغل  ــوذ بي الصــراع والنف
ــاب الدور  ــراغ اإلســتراتيجي الناجم عن غي الف

األمريكي أو على األقل تراجعه؟
ــات  ــاظ الوالي ــدة أن احتف ــة المؤك الحقيق
ــا ومكانتها العالمية  ــدة بدورها ونفوذه المتح

ــد أدنى من  ــي عليها ضــرورة االحتفاظ بح يمل
الوجود والنفوذ في منطقة الشــرق األوســط، 
ومن المؤكد أن وصول دول المنطقة إلى مربع 
المفاضلة بين التحالف مع الواليات المتحدة أو 
الصين ال يصب في مصلحة واشــنطن بالمرة، 
ــذب اقتصادية  ــد سياســات ج ــن تعتم ألن بكي
ذات قدرة فائقة على االســتقطاب، في مقابل 
ــى مبيعات  اعتماد واشــنطن شــبه المطلق عل
األسلحة والتعاون األمني والدفاعي، وهي أمور 
ــا بديالً ســواء بحكم  ــد الدول له ــن أن تج يمك
تطور الصناعات الدفاعية لدى روسيا والصين 
على سبيل المثال، أو بحكم تغير أنماط الصراع 
ــر االحتياجات  ــدات بما أســهم في تغي والتهدي
ــروز دول مثل تركيا  ــات الدفاعية وب والمتطلب
وإسرائيل كموردين لصفقات دفاعية تحتاجها 
ــدول لمواجهة أنماط الصــراع غير التقليدية  ال
ــن دون طيار وغير  ــة، مثل الطائرات م المتنامي

ذلك.
ــارة  والتج االقتصــاد  أن  الخالصــة 
واالســتثمارات هو كلمة الســر المفتاحية في 
إعادة ترتيب قواعد النظام العالمي في مرحلة 
ــي تبحث عنها  ــا»، والقوة الت ــد «كورون ما بع
الدول هي القوة االقتصادية المدعومة بمصادر 
مختلفة للقوة الناعمة كالدبلوماسية والتقدم 
ــل  ــذه العوام ــع ه ــي، وجمي ــي والمعرف العلم
ــي ليس في  ــوذ الصين ــرة تزايد النف ــح فك ترج
الشــرق األوسط فقط، بل عالمياً أيضاً، بحيث 
ــن حصاد الواقعية  ــى حدود هذا التمدد ره تبق

الجديدة في السياسات األمريكية.

ــق منظومة  ــن يمضي ويتشــكل وف كل زم
ــى الحاضر  ــز عل ــن للماضــي وترتك ــة ترته ثالثي
وتمضي إلى المستقبل.. ويبقى اإلنسان خاللها 
«العنصر» الفاعل لصناعة العطاء في المجتمع 
و»الرقم» األول في صياغة االنتماء للمنجز.. لذا 
فإن «البشر» هم الرهان «الحقيقي» للتقدم أو 
التأخر والبرهان الواقعي للحضارة أو التخلف.. 

اإلنســان  ــق  خل ــذ  من ــات  المجتمع ــر  تم
ــم»  ــا «العل فيه يســمو  ــددة  متع ــات  بمنعطف
ــة  ــو بقام ــذي يعل ــاز» ال ــه «اإلنج ليشــكل وج
«الشــعوب» ويرتقي بقيمة «الســكان»، فمن 
عمق االختراعات واالبتكارات إلى أفق المنجزات 
ــات  جامع ــزت  وتمي دول  ســادت  ــادرات  والمب
ــن «اإلبداع»  ــت أحداث.. وظــل الحديث ع وطغ
ــة يقرأها العالم  ــي و»التميز» المعرفي لغ العلم
أجمع رغماً عن سيادة «القوى» العسكرية وعن 

سلطنة «األنظمة» القيادية.. 
ــخ «ثابت» وأرقامه «حقيقة» ال تقبل  التاري
«التعديل» وال تتقبل «التأويل»، فالمســلمون 
ــي  ف األول  «اإلشــعاع»  ــوا  كان ــذي  ال ــل  األوائ
ــوم والمعارف صنعوا للعالم مســارات من  العل
ــي الطب  ــالل اختراعاتهم ف ــن خ ــش» م «العي
ــات  والرياضي ــاء  والفيزي ــك  والفل والهندســة 
ــك «الفرس»  ــي حين أقامت ممال ــاء، ف والكيمي
للقضــاء  ــم  حمالته ــن»  و»الصليبي ــار»  و»التت
ــى «األدمغة» قبل البشــر، وظلوا قروناً وهم  عل
ينظمون «حمالت» التنصير ومؤامرات االغتيال 
للســيطرة على العقول، وقد سرقت من العرب 

ــة «مئات» الكتب وأتلفت  إبان الحروب الصليبي
«عشرات» المجلدات سعياً لتبديد العلم وتضييع 
المعرفة وإشاعة «الجهل» من جديد إلى أجيال 
قادمة حتى يطفئوا «نور» المعارف الذي يشكل 
ــاء» الحقيقي التي تســود به المجتمعات  «الضي

وتعتلي به البشرية وتزهق به األباطيل.. 
ــد  ــرت بع ــة أث ــداد عظيم ــة ارت ــت مرحل كان
ــار»  ــم ســرق «اآلث ــي «اســتعمار» مؤل ــك ف ذل
ــال «العباقرة» وجند  ــادن» وأغت وصــادر «المع
ــم»، وبات العربي  «الجواســيس» وبدد «التالح
الســاذج مرابطاً على ضــوء «األجندات» الباهتة 
ــرق العديد من  ــي وضعها «المســتعمر» لح الت

العقول.. 
في قواميس الخالفات وفي عناوين العداوة 
ــدي أو الحاقد  ــق والباطل ال يجد المعت ــن الح بي
قوة أعظــم من تمتع «المســلمين» وتماســك 
ــا «األخالق»  ــن قوامه ــن قويي ــرب» بركني «الع
ــارك العلنية  ــت المع ــم»، فظل ــا «القي ومقامه
ــة وتنتهــك حقوق  ــة ومكشــوفة ومعلن واضح
اإلنســان وتخالف األعراف والقوانين والمبادئ 
الدولية، لذا ظلت الحرب الخفية ضد «المبادئ» 

واشتدت وباتت شرسة ضد كل «سلوك» قويم 
لتصنع «مكائد» «الســقوط» وتجهز «مصائد» 
الخسائر مع كل جيل سقطت أولى ضحاياه في 

دوائر «االنهزام». 
مع ثورة التقنية استغل أعداء األخالق والقيم 
التنامي «الكبير» نحو وسائل الجذب اإلليكتروني 
ورأوا أن هنالك فروقات كبيرة وتباينات شاسعة 
بين األفكار بين العالم الغربي واإلســالمي، وأن 
ــك توريثًا «مســتديًما» للمعاني الســامية  هنال
والراقية في الحفاظ على «قيمة» اإلنسان، وأن 
هنالك التزاًما وتمسكاً عظيًما بالمبادئ التربوية 
ــت عليها  ــي جبلت وترب واألصول األســرية والت
أجيال تعي جيداً بالحقوق والواجبات وتشــربت 
ــذ الصغر «الحياء» و»الحشــمة» و»العفة»،  من
لذا وجهت «سهام» المعارك وأطلقت «أعيرة» 
ــك اللحمة  ــو «األســرة» لتبديد تل المســالك نح
ــى «عناصر»  ــة والنفســية والدينية إل االجتماعي
ــة متضادة في الســلوك ومتعاكســة في  متفرق
ــدف ومتباعدة في  ــي اله المســلك ومتخالفة ف

المبدأ. 
ــن يســيء للدين  ــن م ــذا الزم ــي ه ــا ف رأين
ــن الجنســين، وشــاهدنا من وقع  ــدة م والعقي
ــرون أن «التطور»  ــي وحل «اإللحاد»، وكثير ي ف
ــر  ــس يثي ــدام بائ ــة» وهن ــات «غربي ــي تقليع ف
ــذوق العام  ــي إســاءة واضحة لل الســخرية.. ف
وفي تشــويه بصري يســيء للذائقة البشــرية.. 
ــات لغوية أجنبية  ــوق كل ذلك يتحدث بتمتم وف
ــا»، ولو  ــا» وال «محتواه ــم «معناه ــو ال يعل وه

فتشت في سيرته الدراسية لوجدته «راسبًا» أو 
«متسربًا»، ولو وضعته في ميزان «مستقبلي» 
ــاً» اصطدمت بالمســتحيل من  ــون «موظف ليك
«الهيئة» و»الثقافة» و»األسلوب» و»المنظر» 

العام!! 
ــاٍض» كان أجمل في  نحن قادمون من «م
ــي «حاضر» يجثم  ــن جوانبه، وقابعون ف كثير م
على الذات من «هول» الصدمات ومن «بؤس» 
ــر «ثالثية» زمنية  الثقافات، وســائرون حتماً عب
حتمية إلى مستقبل محفوف بالتنبوءات ومحاط 
ــات والتي يتجه معظمها إلى «الســوء»  بالتكهن
ــم وضع خطة «إنقاذ» عاجلة تتشــارك  ما لم يت
فيها األسر والمدارس والجامعات ومؤسسات 
ــع مع ضرورة  ــي وخطباء الجوام ــع المدن المجتم
ــى كل  ــات عل ــرض الغرام ــات وف ــاع العقوب إيق
ــا ويتربص  ــي ماضينا ويســيء لحاضرن ــن يلغ م
ــع أهمية أن يتم وضــع «قوانين»  بمســتقبلنا م
ــة» تعاقب «المتورطين» في اإلســاءة  و»أنظم

لألخالق و»المدانين» بالتعدي على القيم.. 
ــدق واحد،  ــرة والكل في خن ــع على ثغ الجمي
ــر بالنصــح والرجولة لمن  ــن ظف ــة لم والبطول
ــى دينه  ــكل غيور عل ــح والجولة ل ــاز بالتصحي ف
ــه وحاضره ومســتقبله  ــه وقيم ــه وأخالق ووطن
ــج واالعتبار بجني الثمار واالقتدار  والعبرة بالنتائ

بمحاسبة المخطئين في كل االتجاهات. 

 abdualaamari@hotmail.com
Abdualasmari@

شرق أوسط بال أمريكا

القيم واألخالق ومؤامرات االنشقاق!!

د. سالم الكتبي

عبده األسمري

لماذا نحتاج إلى الحب؟

نهاية الكذبة الحوثية

كل إنسان يصبح شاعراً إذا 
ــب، هكذا قال  المــس قلبه الح
أفالطون في وصفه ألهمية ذاك 
المعنى الجميل وتلك القيمة النبيلة التي 
كادت أن تنقرض في هذا العصر، فالحب 
ــي الوجود بل هو نهر  هو أجمل معنى ف
ــاة الذي ال ينضب وبحر األحالم الذي  الحي

يغرق قلوب مريديه في السعادة.
ــاء وشــعور بالحاجة  ــو عط الحب ه
بين  واإلنســانية  والمعنوية  ــة  الروحاني
طرفين، الحب هو أن يكتمل بوجود أحد 
الطرفين معنى الحياة للطرف اآلخر، هو 
إحســاس صادق ال ينبع إال من إنســان 
اإلنســانية،  ــات  صف كل  ــه  مع ــل  تكتم
ــي  ــيء ف ــو أن تحــس وتشــعر بالدف ه
ــرودة والصقيع، هو  لحظات وأوقات الب
ــرارة الجســم في فصل  أن تســتمتع بح
الربيع، هو أن تغمرك برودة الجسم في 

غمرة الخريف.
ــو أن تشــعر بأنك وطن يســكنك  ه
ــب  قل ــا  يقوده ــة  دول ــك  وأن الحــب 
ويســتعمرها محب، لذا فحينما تشــعر 
بلذة الحب ويحاصــرك الحب من حولك 

تشعر بأنك تحيا وتشعر بقيمة الحياة.
ــاج إلى  ــاء النفس: نحت ــول علم ويق
ــع من نحب  ــا نكون م ــا عندم الحــب ألنن
ــة وتزول عنا مشــاعر  نشــعر بالطمأنين
ــع من  ــال م ــدة، لشــعورنا باالكتم الوح
نحب، نشــعر بأن الحياة جميلة وتمشي 
بانتظام وانضباط، وتتبدد كل مخاوفنا، 
ــا.  ــع معنوياتن ــن نحــب ترتف ــود م بوج
ــد أو نفتقد من  ــك عندما نفق وعكس ذل
ــار مقاومتنا،  نحب نشــعر بالكآبة وتنه
ــا عمن  ــد انفصالن ــأس عن ونشــعر بالي

نحب.
ــارب علم  ــم تج ــدة من أه ــي واح وف
ــاء بوضــع  ــام بعــض العلم ــس، ق النف
ــرود الرّضع في  ــن صغار الق مجموعة م
ــردة أُّم،  ــم مجســمان لق قفــص ومعه
ــرز اللبن،  ــا تف ــن ســلك لكنه ــدة م واح
ــرز لبناً،  ــن الفرو لكنها ال تف واألخرى م
وقاموا بمراقبة سلوك القرود، وإلى أي 
ــار، وكانت  النموذجين ســينجذب الصغ
نتيجة التجربة هي التصاق القرود طيلة 
ــة، وعدم الذهاب  الوقت بالقردة الفرائي
ــاج للبن  ــد االحتي ــرى إال عن ــردة األخ للق

فقط.
ــن أهمية  ــة كشــفت ع ــذه التجرب ه
المتعلقة  وبخاصة  النفسية،  احتياجاتنا 

ــة األلم والمآســي هذا  صناع
البرند اإليراني الذي صار معلوماً 
لدى القاصــي والداني والذي من 
ــن هذه  ــة في اليم ــة الحوثي ــه الكذب أذرع
ــي هذا البلد المســالم  ــذراع اإليرانية ف ال
إيران ليس لها من غاية سوى بث السم 
ــي على  ــي الشــعب اليمن ــي ف اإليديولوج
حســاب البنيات االجتماعية واالقتصادية 

وحتى الثقافية.. 
إنه دمار يضــرب كل مقومات التنمية 
ــار واالقتتال  ــرب والدم ــزرع ثقافة الح وي
بين أفراد الشعب الواحد إنها قصة دمار 
ســتبقى عاراً على البشرية فشعب اليمن 
ــذي كان باباً تجارياً ومدرســة  ــق ال العري
ــر العصور تحول إلى  في التســامح على م
ســاحة حرب شــأنه شــأن أفغانســتان 
وســوريا والعراق وفي كل هذه العناوين 
ــي لوحة  ــي حاضــراً ف ــد الظــل اإليران نج

التخريب واأللم..
الكذبة الحوثية صنعتها اآللة الحربية 
ــة ومصالح عدد من الدول الغربية  اإليراني
ــي لها الحوثيون ســوى ما قد  التي ال يعن
ــن مفاتيح ابتزاز  يكســبون من ورائهم م

للفاعلين المركزيين في المنطقة..
ــن مخرجاتها  ــي م ــم والت ــة األل صناع
ــن  اليم ــي  ف ــة  الحوثي ــة  الجبه الســيئة 
ــي على  ــي اإليران ــر للفشــل الداخل تصدي
جميع الواجهات االقتصادية واالجتماعية 

بالمشاعر والحب. وأشارت تلك النوعية 
الحــب  أن  والدراســات  ــارب  التج ــن  م

احتياج فطري من حقه اإلشــباع.
ــن  ــون كال الطرفي ــو أن يك الحــب ه
ــه على تحّمل  ــاً لآلخر، يعين ســنداً معنوي
ــع الدواء  ــاة، فكثيراً ما نبتل ــوط الحي ضغ
ــر بقطع من الحلوى، وخير دليل على  الم
ــه الرســول -صلى هللا  ــك ما شــعر ب ذل
عليه وســلم- بعد وفاة زوجته وحبيبته 
ــا-،  عنه هللا  ــة -رضــى  خديج الســيدة 
ــزن كبيرة، وتســميته لعام  ــن درجة ح م
ــزن الذي فقد فيه عمه  رحليها بعام الح
ــنًدا معنويًا  أبى طالب الذي كان يمثل س

آخر له.
ــة -رضــي هللا عنها- كانت  إنَّ خديج
ــي والقلبي؛ بل  بال شــكٍّ الســند العاطف
ــن عائشــة -رضــي هللا  ــه؛ فع ــي ل المال
عنها- قالت: َكاَن النَّبِيُّ -صلى هللا عليه 
ــى َعلَيَْها،  َ ــَة أَثْن ــرَ َخِديَج وســلم- إَِذا َذَك
ــرُْت يَْوًما،  ــْت: (َفِغ ــاَء، َقالَ َ َّن ــَن الث َفأَْحَس
ْدِق،  َفُقلُْت: َما أَكْثَرَ َما تَْذُكُرَها َحْمرَاَء الشِّ

َقْد أَبْدَلََك هللاُ عز وجل بَِها َخيْرًا مِنَْها).
ــز وجل َخيْرًا  ــا أَبْدَلَنِي هللاُ ع قال: «َم
ــي النَّاُس،  ــي إِْذ َكَفرَ بِ ــا، َقْد آَمنَْت بِ مِنَْه
ــتْنِي  ــي إِْذ َكذَّبَنِي النَّاُس، وَوَاَس ِ وََصدََّقتْن
زََقنِي هللاُ َعزَّ  بَِمالَِها إِْذ َحرََمنِي النَّاُس، وَرَ

وجلَّ وَلَدََها إِْذ َحرََمنِي أَْوالَدَ النَِّساءِ».
ــا  عالقاتن ــي  ف الحــب  ــى  إل ــاج  نحت
ــا  ــا أن نطوره ــى يمكنن ــة، حت االجتماعي
ــاج إلى  ــا، نحت ــظ عليه ــا ونحاف وننميه
ــوت هللا حتى  ــع بي ــي عالقتنا م الحــب ف
يمكننا الوصول إلى درجة اإليمان، نحتاج 
ــل مع أطفالنا حتى  الى الحب في التعام
ــروا وهم أصحاء نفســياً، نحتاج إلى  يكب
الحب حينما نبدأ في خطوات االرتباط أو 
الزواج، حتى نرسخ شيئًا أسمه التفاهم، 
ــا نملك «تؤام  ــي نحافظ على أجمل م لك

الروح».

ثمرات الفكر
ــذي يبحث عنك،  الحب هو الشــيء ال
ــوج البحر، حينما  ــل أن تبحث عنه كم قب
ــرداء إلى  ــول الصحراء الج ــرك، تتح يغم

حدائق خضراء.
ــي العقل  ــادم ف ــرات م ــكار ثم ولألف
ــب نبضات... مادام في  كلمات وفي القل

العمر لحظات.

Journalistalaa7@gmail.com

ــي  الت السياســية  ــة  العزل ــى  إل ــة  إضاف
ــا مع باقي األســباب ســيحصل  بتجمعه
ــة أن تتهاوى بعد الســقوط  ــرة النتن للثم
ــة الكبرى  ــدوي الذي ســيحصل للكذب الم
ــت في أي  ــي ينتظر أن تتفت ــة والت اإليراني
أوان نتيجة الفقر المدقع واتســاع البون 
ــات االجتماعية والذي تســعى  بين الطبق
ــات الدموية التي  ــه بالجبه ــة علي للتغطي
تصدر صورة القوي والحال أنه أن الداخل 

يموت يومياً..
ــف  مختل ــي  ف ــة  الخارجي ــروب  الح
ــاء على قيد  ــة ذاتية للبق ــات معرك الجبه
ــة خارجية  ــن كونها معرك ــاة أكثر م الحي
وسقوط إيران المدوي سينتج عنه سقوط 
أكثر إيالماً هو سقوط التابع الحوثي الذي 
ــة وأنه على  ــره االنهيار في كل لحظ ينتظ
الرغم من المكابرة فإن قيادات وقيادات 
ــة يوماً بعد  من هرمه تســقط في المعرك
على  ــاً  ــم والتكتم حفاظ ــن التكت يوم ولك

البقاء..
نهاية الكذبة اإليرانية الكبرى ســينتج 
ــة الصغرى  ــا ســقوط الكذبة اإليراني عنه
والتي هي التابع الحوثي المنتهية صالحيته 
ــي المنطقة  ــوة دمار ف ــران كق ــاء إي بانه
ــالً وحتى مســرحية الملف  ــن يدوم طوي ل
النووي هي تسويق أكثر مما هو واقع ألنه 
ما قيمة وفائدة قنبلة نووية في بلد ينخره 

الجوع والفقر واالنهيار االقتصادي. 
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الكاف يعلن تأجيل مباراة األهلي والمريخ السوداني بدوري األبطال لشهر مارس
أعلــن االتحــاد األفريقــي لكرة القــدم «كاف» تأجيل مواجهــة الفريق األول لكــرة القدم بالنــادي األهلي المصــري مع المريخ 
السوداني، حيث كان من المقرر إقامتها في فبراير المقبل؛ بسبب مشاركة األهلي في بطولة كأس العالم لألندية. وأوضح 
«الكاف» في بيان له عبر موقعه الرســم أن اللجنة المنظمة لمســابقات األندية قــررت تأجيل مباراة دوري األبطال ضمن 

المجموعة األولى بين األهلي والمريخ إلى 5 مارس المقبل في ملعب «األهلي WE السالم» بالقاهرة.

«الجزيرة» - طارق العبودي
الســعودي  االتحاد  ــس  رئي ــب  طال
ــي  ــدم ياســر المســحل العب ــرة الق لك
ــي أي نقطة  ــدم التفريط ف األخضــر بع
ــات المتبقية في التصفيات  من المباري
النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 
، وشــدَّد على أهمية التركيز ومضاعفة 

ــاً أن مباراتي األخضر  ــد وخصوص الجه
ــان واليابان تعدان  القادمتين أمام عم
ــي طريق  ــاً وحاســماً ف ــاً مهم منعطف
ــع  ــد اجتم ــل. وكان المســحل ق التأه
ــي األخضــر أثناء حضــوره الحصة  بالعب
ــث  ــة مســاء أمــس األول، حي التدريبي
يستعد األخضر لمواجهة عمان بعد غد 

الســابعة،  الجولة  لحســاب  الخميس 
ثم اليابان الثالثاء المقبل في ســايتاما 
ــة، وأكد في حديثه  ضمن الجولة الثامن
ــع بهم ومتمنيًا لهم  لالعبين ثقة الجمي
ــز  ــوز وتعزي ــق الف ــي تحقي ــق ف التوفي

صدارة األخضر.
واصــل المنتخــب الوطني  ــاً  ميداني

ــف بمدينة  ــي الملعب الردي ــه ف تدريبات
الملك عبدهللا الرياضية بجدة.

ــى  عل ــة  التدريبي الحصــة  ــزت  وترك
ــي  الت ــة  والتكتيكي ــة  الفني ــي  النواح
ــي رينارد  يخصــص لها الفرنســي ايرف
ــت األطول من الحصــة التدريبية،  الوق
ــاورات الكروية  ــز آخر على المن مع تركي

في مصف مساحة الملعب. 
مشــاركة  ــات  التدريب وشــهدت 
المهاجم الشــاب هيثم عســيري الذي 
انضم بديالً لزميله المصاب عبدالرحمن 

غريب. 
ــوم  الي مســاء  األخضــر  وســيؤدي 
ــب  ــي الملع ــة ف ــاء حصــة تدريبي الثالث

الرديف للجوهرة، وفيه سيختار رينارد 
التشــكيل الذي سيواجه به عمان، على 
أن يكون مران غداً األربعاء في الملعب 
الرئيس وسيسبقه بوقت كاف المؤتمر 
ــه رينارد  ــي الذي ســيتحدث في الصحف
ــن مواجهة الخميس  ــد الالعبين ع وأح

واستعدادات المنتخب لها.

المسحل اجتمع بالالعبين وطالبهم بعدم التفريط بأي نقطة

األخضر يواصل تحضيراته لعمان..
ز على النواحي الفنية  ورينارد يرك

احتفالية الفريق الفائز بالمناورة الكرويةالمسحل يتحدث لالعبين بحضور المدرب

« الجزيرة « - الرياضة

إدارة  ــس  مجل ــد  اعتم
ــرة  للك ــيا  آس ــرب  غ ــاد  اتح
الطائرة 8 أعضاء سعوديين 
باالتحاد  العاملة  اللجان  في 
ــاع عقد  ــالل اجتم ــك خ وذل
ــة االتصال  ــر تقني ــد عب االح
ــس  رئي وحضــره  ــي  المرئ
ــاد الســعودي الدكتور  االتح
ــم اختيار  ــي. وت ــد الزغيب خال
الدكتور الزغيبي رئيسا للجنة 
ــيا والحكم  ــرب آس ــكام غ ح
العالمي عبدهللا الخليفي في 
ــة الشــرفية للجنة،  العضوي
وســعد الرويس في اللجنة 
في  الفقيه  ــد  ومحم ــة  الفني

لجنة الشواطئ وابراهيم آل 
ــة التدريب  ــم في لجن ابراهي
ــد  عبي آل  وعبدالمحســن 

ــة  ــي لجن ــن ف ــدهللا أمي وعب
القحطاني  ــان  وحن ــالم  اإلع

في لجنة المرأة.

8 أعضاء سعوديين في لجان غرب آسيا 
للكرة الطائرة

« الجزيرة « - طارق العبودي

ــن العبيه «عصام  ــي لكرة القدم أمــس إصابة 2 م ــن االتحاد العمان  أعل
ــى ضوء نتائج فحص  ــي» بفايروس كورونا عل ــي وعبدالعزيز الغيالن الصبح
ــتعداداً لمواجهة  pcr التي خضع لها أعضاء البعثة بعد الوصول إلى جدة اس
المنتخب السعودي بعد غٍد الخميس لحساب الجولة السابعة من التصفيات 
ــم 2022، وبالتالي تم إخضاعهما  ــة المؤهلة لكأس العال ــيوية النهائي اآلس
للحجر الصحي ومعهما مصور المنتخب هاني القاسمي. وسيغيب الالعبان 
ــاراة المرتقبة. يُذكر أن بعثة المنتخــب العماني لكرة  بشــكل مؤكد عن المب
ــد وأدى الالعبون أمــس أول حصة  ــت إلى جدة مســاء األح ــدم قد وصل الق

من وصول المنتخب العماني إلى جدةتدريبية لهم استعدادًا لمواجهة الخميس.

بعد وصول البعثة إلى جدة أمس األول

إصابة العَبين من عمان بكورونا واستبعادهما من القائمة

قرية «أليانز إي فيليدج» جاهزة الستقبال زوار فورموال إي
«الجزيرة» - الرياضة

إي  ــال  فورم ــة  قري تســتعد 
«أليانز إي فيليدج» الســتقبال 
لمشــاهدة  ــن  القادمي ــزوار  ال
ــوال  فورم ســباق  منافســات 
ــرر  المق  ،2022 ــة  الدرعي إي 
ــي 28 و29 يناير  ــا يوَم إقامته
ــع  م ــن  يتزام ــث  حي ــاري،  الج
ــن من  انطــالق الموســم الثام
إي،  ــوال  للفورم العالم  ــة  بطول
التي تحتضــن الدرعية جولتَيها 
ــة  ــد قري ــة. وتع ــى والثاني األول
ــة  منطق ــدج»  فيلي إي  ــز  «أليان
أحدث  وتضم  ــزوار،  لل ترفيهية 
ــى العديد  ــًة إل ــات، إضاف التقني
ــات المتاحة لألفراد  من الفعالي
ــالت، منها: «كيدز زون»  والعائ
ــال من عمر  المخصصــة لألطف
5 - 14 ســنة، ويُقدَّم فيها عدد 
ــدث عن  ــورش التي تتح ــن ال م

ــة  ــن العربي االســتدامة باللغتي
مرشــدين  ــر  عب ــة  واإلنجليزي
ــدة  م ــغ  تبل ــث  حي ــن،  مختصي
الورشــة 30 دقيقة، وتضم 20 
ــدي  ــة تح ــة إلقام ــالً، إضاف طف
المخصــص  ــاح»  الري ــوة  «ق
ــن  ضم وســيكون  ــال،  لألطف
فعاليات األطفال أيضاً مدرسة 
عبر  القيادة  ــم  بتعلي متخصصة 
دروٍس تختص بقواعد السالمة 

خالل  ذلك  ــق  وتطبي المرورية، 
تجربة قيادة ســيارة إلكترونية 
ــزودة  ــة مخصصــة، م ــي حلب ف
ــات  والفت ــة،  مروري بإشــارات 
تحاكي طرق الســير الحقيقية، 
بإشــراف مدربين مؤهلين.كما 
ســيتاح للزائرين أماكن للراحة 
واالســترخاء في حديقة «إعادة 
ــى وضع  ــة إل الشــحن»، إضاف
التجديف»،  ــوة  باســم «ق تحدٍّ 

الذي سيمكِّن محبي المغامرات 
ــدة على  من خــوض تجربة فري
ــت جدران  ــا ُصمِّم ــة. كم الحلب
الصور بطريقة تســمح بتجربة 
 LED أضــواء  تحــت  ــن  التلوي
باستخدام أقالم النيون، إضافًة 
ــي  الت الصــور،  مقصــورة  ــى  إل
ســتتيح لمحبي لعبة الفورموال 
إي التقاط الصور التذكارية مع 
الســائق المفضــل والحصول 
صورة  ــاط  والتق ــه،  توقيع على 
ــتَُوفَّر  مطبوعة.وس ــة  تذكاري
ــع  ــي جمي ــة ف شاشــات عمالق
ــة فورموال إي «أليانز  أنحاء قري
ــود تعليق  ــدج» مع وج إي فيلي
ــن أجل منح  ــة العربية؛ م باللغ
لمشاهدة  فرصة  المشــجعين 
مقابالت مباشرة مع السائقين 
ــع صيانة الســيارات،  من مواق
ــة  متكامل ســاحة  ــر  تتوف ــا  كم
مســمى «قرية  تحت  ــام  للطع

ــا  به ســيوجد  ــث  حي ــز»،  جاه
ــارات الغذائية  ــد من الخي العدي
الواسعة بجودة عالية.يذكر أن 
العامة  ــول  الدخ تذاكر  أســعار 
ــى قرية  ــر الوصول إل التي توف
فورموال إي «أليانز إي فيليدج» 
والحفالت الموسيقية، تبدأ من 
ــاالً ســعودياً، أما تذاكر  150 ري
ــن  ــي تمكِّ ــد ســتاند) الت (جران
ــى قرية  ــن الوصول إل الزائر م
فورموال إي «أليانز إي فيليدج» 
والحفالت الموسيقية، ومتابعة 
ــة  مطل ــد  مقاع ــن  م الســباق 
ــة التاريخية  ــة الدرعي ــى حلب عل
ــد مواقع  ــن أح ــودة ضم الموج
ــة  المدرج ــي  العالم ــراث  الت
ــة اليونســكو، فيبلغ  ــى الئح عل
سعرها 250 رياالً، حيث يمكن 
الحصول على التذاكر من خالل 
https:// :ــي ــع اإللكترون الموق

. diriyah-eprix.com/en

تغلب على كوريا بفارق خمسة أهداف

أخضر اليد يقترب أكثر من التأهل للعالمية
الدمام- صادق الحرز

الســعودي  المنتخــب  ــع  قط
ــراً  كبي شــوطاً  ــد  الي ــرة  لك األول 
ــة العالم  ــى بطول ــل ال ــو التأه نح
الســويد  بولندا-  ــة 2023  المقبل
ــى كوريا  ــد فوزه المســتحق عل بع
الجنوبية بنتيجة (-27 22) ضمن 
منافسات الجزلة الثانية من الدور 
الـ20  اآلسيوية  للبطولة  الرئيسي 
المقامة على صالة وزارة الرياضة 
بالدمام، ليرفع رصيده إلى نقطتين 
متســاوياً مع منتخــب كوريا، فيما 
ــل منتخب قطر  ــالن تأه ــل إع تأج
رغم فوزه في اللقاء اآلخر  رســمياً 
ــى أوزبكســتان (-46 15) في  عل

ذات المجموعة. 
ــد مســتوى  ــدّم أخضــر الي وق

ــه أن  ــن خالل ــزاً، اســتطاع م ممي
ينهي الشوط األول متقدماً (-13 
10) في مباراة شهدت تألق نجمي 
األخضر مجتبى آل سالم وشقيقه 
ــد آل ســالم. وفي  ــارس محم الح
المنتخب  واصــل  الثاني  الشــوط 
ــاد على  ــه باالعتم الســعودي تألق
ــف، ليحقق نتيجة  الهجوم الخاط
إيجابية ويفوز باللقاء الذي شــهد 

حضوراً جماهيرياً. 
الثانية  ــة  المجموع وشــهدت 
ــران  وإي ــن  البحري ــل  تأه ــالن  إع
رسمياً الى بطولة العالم، بعد فوز 
األول على العراق (34-31)، فيما 
ــي المثير الذي  ــاء الثان انتهى اللق
ــي الثواني  ــران والكويت ف جمع إي
األخيرة لصالح إيران بنتيجة (-27 
ــان رصيدهما  ــع الفريق 26)، ليرف

ــاط، ويتأهالن لنصف  ــى أربع نق إل
ــة للمنافســة على  ــي البطول نهائ
لقب النســخة 20، فيما يتنافس 
على  للحصــول  والعراق  ــت  الكوي
المركز الثالث في الجولة المقبلة. 
ــة لجميع  وســيكون اليوم راح
ــات المتنافســة في الدور  المنتخب
الرئيسي، فيما تستكمل مواجهات 

دور تحديد المراكز من
-9 12 بإقامة أربع مواجهات، 
ــث يواجه هونغ كونغ عمان عند  حي
الســاعة الـ12.00 ظهراً، ويلتقي 
ــد الســاعة  ــام عن ــارات وفيتن اإلم
ــة ظهراً، وتلعب ســنغافورة  الثاني
 4.00 الســاعة  أســتراليا  ــام  أم
عصراً، وتختتم مواجهة اليوم عند 
الســاعة 6.00 مساء بلقاء يجمع 

األردن والهند.

«الجزيرة»- عيسى الحكمي

ال يزال قرار إدارة نادي النصر ومدرب 
أجل  من  روسو  ميغل  الكروي  الفريق 
موضع  في  أجنبي  حــارس  مع  التعاقد 

االنتظار. 
األرجنتيني  المدافع  أداء  تطور  وأدى 
لألوزبكي  الفنية  والقيمة  موري  فونيس 
ماشاريبوف إلى تأجيل قرار انتداب عنصر 
ولم  أحدهما.  حساب  على  جديد  أجنبي 
النادي  اكتفاء  مطلعة،  مصادر  تستبعد 
بصفقة األوروغوياني جوناثان في الخانة 
إمكانية  بعد  يتحدد  لم  بينما  المتاحة، 
التعاقد مع العبين محليين. يذكر أن نافذة 
في  أبوابها  ستغلق  الشتوية  االنتقاالت 

30 يناير الجاري.  

الحارس األجنب في النصر انتظار

ميغل روسو 
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صح لسانك

  النصر لم يدفع 
مستحقاتي حتى 

اآلن.
(بيتروس)

- الشهادة وأخذها.

  كسر إجهادي 
ينهي موسم 
األحمدي مع 

االتحاد.
(عنوان صحفي)
- خسارة النموذجي.

  ما زالت حقوق 
الخراع قائمة لدى 

االتحاد.
(وكيل الالعب)

- ليـس بعـد البيان 
الرسمي كالم.

 اختيار فريق نيوكاســل 
ــاد  االتح ــق  لفري ــزي  اإلنكلي
ــدوري  الســعودي متصــدر ال
معســكره  ــالل  خ ــه  لمقابلت
ــى  عل ــد  تأكي ــدة  بج ــي  الحال
ــه أحد أبرز  ــادة العميد وأن ري
الواجهات الكروية السعودية 

المضيئة.
  

ــل انتهى أمل الهالل   ه
ــى بطولة  ــي المنافســة عل ف
الدوري؟! المؤشــرات الفنية 
ــد أن البطولة  ــة تؤكِّ والرقمي
باتت بعيدة عن البيت األزرق.

  
ــب  الالع ــاءات  لق ــي  ف  
ــرزاق حمدهللا اإلعالمية  عبدال
ــن ناديه  يتحاشــى الحديث ع

أن  والسبب  النصر،  الســابق 
ــن الطرفين قضية وال يريد  بي
ــى مســارها، لذلك  ــر عل التأثي
حتى  لنفســه،  برأيه  ــظ  يحتف
تنتهي القضية ويغلق ملفها.

  
ــاة  المعان ــق  عم ــن  م  
ــون المليونية تخرج  ــن الدي م
ــة منتصــرة بالحصــول  األندي

على شهادة الكفاءة المالية. 
  

ــب المغربي كريم   الالع
األداء  أدواره  تتجاوز  األحمدي 
ــب محور  ــن الع ــوب م المطل
الميدانية  القيادة  إلى  االرتكاز 
للفريق وإلى تشــكيل نموذج 
ــدم  الق ــرة  ك ــب  لالع ــي  مثال
وأخالقه  ــه  بالتزام ــي  الحقيق

ــي  ــده المتفان ــه وجه وعطائ
والثبات في األداء.

  
ــات  اللحظ ــات  صفق  
ــاً مغامرة  ــرة تكون غالب األخي
ــب،  العواق محســوبة  ــر  غي
ــرد إبرام صفقة ال  وتأتي لمج
ــرص نجاحها ضئيلة  أكثر، وف

جداً.

فواصل

أيام (زمان أول) كان للحكم الســعودي 
ــة وتقدير خاص، في عهد أمير  مكانة عالي
ــد- طيب هللا  ــن فه الشــباب/ فيصــل ب
ــر منه شــخصيا، كان تشــجيع  ثراه- وبدعم مباش
ــة عالية، دورات تدريب  ــم المواطن يبلغ مرتب الحك
محلية وخارجية، وضع كافة اإلمكانات في متناول 
اليد، كل هذا من أجل بروز الحكم السعودي ليس 
ــا وال عربياً، كان الهدف تواجده قاريا ودوليا  محلي
بدليل تواجد فالج شنار ومن ثم عبد الرحمن الزيد 
ــم، لم تكن مالعبنا تعرف  في نهائيات كأس العال
الحكم األجنبي، ومؤخرا مع كثرة (الفلوس) أصبح 
النادي يرفض الحكم المواطن ويطالب باألجنبي، 
ــد دوري المحترفين، وانتقلت  ــذا على صعي كان ه
ــبوع كان  ــة الدرجة األولى، ومنذ أس ــدوى ألندي الع
األجنبي يدير مباريات لفرق الدرجة الثانية، وسترك 

يارب، أن تطالب فرق الدرجة الثالثة بذلك!!

ــاء على الحكم  ــراد بذلك القض  الســؤال؛ هل ي
ــى  عل ــل  والعم ــة،  القاضي ــة  بالضرب الســعودي 
ــث عنه من  ــده، وبالتالي يصبح الحدي ــاء تواج إنه

الماضي؟؟؟؟

@ فضال، ارحموا الحكم المواطن، هو إنســان 
أوال وأخيرا، يجب الوقوف معه وإنصافه، والعمل 
ــق، وليس  ــه بالعقل والمنط ــم أخطائ ــى تقوي عل
ــى وزارة الرياضة  ــن الواجب عل ــع الميول، م بداف
دعم الحكم الســعودي في جميع األلعاب وبالذات 
ــرة القدم تقنين تواجد  (كرة القدم) وعلى اتحاد ك
ــي انتشــار تواجده في  ــس ف ــي ولي ــم األجنب الحك
ــر المنطق أن تدار كل  ــوع بالدي)، ومن غي كل (رب
ــدوري من قبل الحكم  مباريات أي فريق طوال ال
ــي، من المنصف جدا أن يتواجد الســعودي  األجنب
ــن وبـ(ربع)  ــات دوري المحترفي في نصــف مباري
ــى، ورفــض تواجد غير الســعودي  ــات األول مباري
ــة الثانية،كي ال نقول ذات  ــا في دوري الدرج نهائي
ــوم (ال كرامة للحكم المواطــن في وطنه)،، و.،،،  ي

سامحونا.

إذا (خسرت) أو (تعادلت) ظلم!!!
ــي كل المباريات التي  ــزا ف يجــب أن يخرج فائ
ــا فريقك، لكن، ضع تحتها مليون خط أحمر  يلعبه
في حالة الخســارة، عليك ان تســتبعد أن فريقك 
ــدم مباراة العمر،  ــم يلعب كرة قدم، وان الفائز ق ل
ــك اال أن  ــدارة، إذا ماعلي ــكل ج وكســب الجولة ب
تعلق الجرس في رقبة من أدار المباراة، وماعليك 
اال أن تطلق العنان للسانك الذي لن يكون بمثابة 
ــوكل على هللا وقد فوضــت أمرك له،  ــك، وت حصان
ــل، فريقنا يتعرض  ــبنا هللا ونعم الوكي ــل حس وق
ــب وخارجه، ولو  ــل الملع ــن وفادح، داخ لظلم بي
ــوق األرض، وتحت  ــد - ف ــت بع ــت مكانك لقل كن
السماء - وواصلت الكالم الذي إن كان من فضة، 
ــن ذهب (وإن خرج  وبالش (ســكوت) وإن كان م
ــد هناك حســيب أو رقيب،  ــد) حيث اليوج ولم يع
وعليك بـ- مســك الختام - أن تدعو هللا بأن يربط 

على قلوبنا،، و، سامحونا!!!!

بعيدا عن الرياضة
(حرب ضد البيئة) في المزاحمية

ــي  ــد الجهن ــتاذ/ أحم ــق األس ــا بالصدي مرفوق
ــو زلندة  ــادم الحرمين الشــريفين في ني ــفير خ س
ــة استكشــافية معه في  ــي جول ــت ف ــابقا، كن س
ــى وقت قريب  ــة التي كانت إل ــة المزاحمي محافظ
ــزارع وال موقع لها  ــرد مجموعة منازل وعدة م مج
ــرت لألفضل ويكفي  ــي اإلعراب، لكنها اليوم تغي ف
ــود جامعة  ــا الحضاري وج ــتدالل على نموه لالس
ــن الكليات تضــم آالف  ــة تضــم مجموعة م حديث
الطالب في سكن جامعي حديث، وغدت المزاحمية 
ــن (الزين ما  مصدر جذب للســكان وللمصانع، لك
ــال أبا مشــعل كلمته: هيا  ــرد أن ق ــل) بمج يكتم
ــة التي تحيط  ــان الرملي ــن المدينة إلى الكثب ــا م بن
ــال ذهبية،  ــكان جميل ورائع، رم ــة، الم بالمزاحمي
ــدي العابثة التي  ــت عليها األي لكن لألســف تطاول
ال تدرك أنها تحارب البيئة وتفســد جمال المكان 
الذي يعتبر متنفساً لسكان العاصمة، لم تعد تميز 
ــات اإلنســان، بقايا أطعمة  ــال بوجود مخلف الرم
ــتيكية وغيرها والتي تشكل خطرا على  ومواد بالس
البيئة وصحة الحيوان واإلنســان، مشــكلة تبحث 

عن حلول ناجعة و،، سامحونا.

إدارة الهالل تضيع الوقت مع هذا المدرب 
ــن  ــاد والمحللي ــة النق ــق غالبي ــذي اتف ال
والفنيين والمدربين والالعبين السابقين 
ــه غير مناســب للهالل، وأنه الســبب في عثرات  أن

الفريق. 
ــدارك والتصحيح،  ــي هذه الفترة الت باإلمكان ف
ــواء للدوري  ــن الوقت س ــالزال هناك متســع م ف
ــد  ــى مقع ــدم والحصــول عل ــز متق ــق مرك لتحقي
ــيوي، واألهم منه كأس العالم لألندية، وكذلك  آس

كأس الملك.
ــرج الهالل من بطولة أو  ــن الطبيعي أن يخ وم
ــق، لكن غير الطبيعي أن يســتمر في طريق  ال يوف

معروفة نهايته وهي الفشل.
ــام اإلدارة مشــكلتان يجب حلهما بأســرع  وأم
ــه مزيد من  ــذي في بقائ ــت أوالهما المدرب ال وق
ــائر والضياع. والمشكلة الثانية في العناصر  الخس
ــي يجــب اســتغالل فترة التســجيل  ــة الت األجنبي
ــق بحاجة  ــا. فالفري ــح أوضاعه ــة وتصحي الحالي
عاجلة لمتوســط دفاع، وإلى العب سوبر في مركز 
(10) وإلى رأس حربة هداف من الطراز األول. مع 
تقديم الشكر للثالثي كويال وفييتو وقوميز. غير ذلك 
سيبقى الهالل في حالة التذبذب التي يعيشها غير 

قادر على الفوز على فرق يهددها الهبوط! 
ــدرب بقوله حقق بطولتين  ومن يدافع عن الم
ــيا والسوبر) فهذا القول مردود على أصحابه  (آس
ألن الفريق يضم عناصر محلية متفوقة وذات خبرة 
ــن. ولم يحســمهما تفوق فني  حســمت البطولتي

بقدر ما هي خبرة العبين مع شيء من التوفيق. 
ــاً مع حالة  ــوم تتطابق تمام ــة جارديم الي وحال
رزافان الموسم الماضي، فالفريق يتراجع مستواه 

واإلدارة تضيع الوقت بالتردد في اتخاذ القرار. 

زوايا 
ــان وتنفق  ــالل تعمل بشــكل متف ** إدارة اله
على النادي بسخاء وتبرم صفقات كبيرة. ولكن كل 
هذه الجهود ال تظهر نتائجها بالشــكل المطلوب 
بسبب أخطاء إدارية تتعلق بالتعاقدات التدريبية. 
فمن البداية كان وجود جارديم خاطئاً ألن أسلوبه 

يمكن أن ينجح مع فرق أخرى عدا الهالل. 
ــالل  ــي اله ــت مســتويات العب ــاذا تراجع ** لم
ــك األجانب!؟ ولماذا لم  المحليين الدوليين، وكذل
ــئلة  ــرا بالمســتوى المتوقع منه!؟ أس يظهر بيري

إجاباتها في نهج جارديم التدريبي. 
** الكرات العرضية سواء من ركالت حرة أو ركنية 
أصبحت هي الطريق السهل والسريع لهز شباك 
ــا جارديم!؟  ــول التي قدمه ــوف! أين الحل المعي
ــه، في حين اكتشــفها  ــرة غائبة عن ــل هذه الثغ ه
مدربو الفرق األخرى وأصبحوا يستغلونها أفضل 

استغالل! 
ــل الجميع يعلم حجم  ــتاذ فهد بن ناف ** األس
ــي تبذلها  ــود الت ــه والجه ــذي تقوم ب ــل ال العم
ــا بســخاء على مشــاريع  ــي تنفقه ــوال الت واألم
ــون النتائج  ــروي. وحتى تك ــه الك ــادي وفريق الن
ــال المدفوع يجــب أن يقيم  ــم العمل والم بحج
ــح، وبمتابعة دورية  ــل المدرب بشــكل صحي عم
ــة. فمن المؤلم على المشــجع الهاللي أن  ودقيق
يكون فريقهم عاجزاً عن الفوز على فرق الوسط 
ــذا العمل  ــد كل ه ــدوري!! بع ــرة في ال والمؤخ
ــاق!! هناك خلل واضــح ال يمكن التغاضي  واإلنف
ــه أو تجييره لعامل آخر غير العامل  عنه أو تجاهل

التدريبي. 
ــالل وال يرى هذه  ــم عمل مدرب اله ــن يقي ** م
ــل المدرب، فهو بحاجة إلى  الطوام الفنية في عم

من يقيم عمله!! 
ــى فرق مهددة بالهبوط  ** العجز عن الفوز عل

ليس بحاجة إلى خبير فني لتقييم عمل المدرب! 

azizhadlaq2010@

وداعًا.،،، للحكم السعودي!!!

مدرب يعجز عن الفوز على فرق 
الوسط والمؤخرة

أحمد العلوال

عبدالعزيز الهدلق

سامحونا

بدون مجاملة

في البطولة التي اختتمت في المنامة

المنتخب السعودي خامس العالم في المبارزة
«الجزيرة» - صادق الحرز

المنتخــب  ــق  حق
الســعودي للمبارزة المركز 
ــي منافســات  الخامــس ف
للشــباب  ــم  العال كأس 
تحت 21 عاماً لســالح االبيه 
ــي اختتمت أمس  (فرق) الت
ــة  البحريني ــة  العاصم ــي  ف

المنامة.
ــى  ــوزه عل ــد ف ــك بع وذل
بنتيجة  ــي  الكويت المنتخــب 
المنتخــب  وكان   ،  29/45
ــه  َّل مث ــذي  ال الســعودي 
ــر  وعم ــل  الطوي حســين 
الفيحاني  ــد  وأحم العكاس 
ــي،  الحليف ــم  وعبدالكري
محمد  ــور  الدكت وبإشــراف 

فؤاد المدير الفني للمنتخب، 
قد تجاوز منتخب بيالروسيا 
ــك في  ــة 44/45 وذل بنتيج
التصنيف من الخامس إلى 

الثامن.
ــن  م خســر  ــن  حي ــي  ف
المنتخب الفرنسي المصنف 
ــي البطولة، بنتيجة  رقم 3 ف

. 45/31
ــد  ــد أحم ــه أك ــن جهت م
ــاد  االتح ــس  رئي ــان  الصب
أن  ــارزة،  للمب الســعودي 

ــز الخامــس  ــق المرك تحقي
ــم كأفضل  ــي كأس العال ف
مؤشر  يعد  آسيوي،  منتخب 
ــور األداء وتحقيق  ــد لتط جي
ــن  ــداف المرســومة م األه
االتحاد وكذلك اإلستراتيجية 
ــي  ف األداء  ومؤشــرات 
العربية  ــة  األولمبي ــة  اللجن

السعودية. 
أن  ــان  الصب ــن  وبيَّ
ــس  لي الخامــس  ــز  المرك
طموح المبارزة الســعودية 
ــاع  االنقط ــد  بع ــا  خصوًص
المشــاركات  عن  ــل  الطوي
بشكل  وســيظهر  الدولية، 
العالم  ــة  بطول ــي  ف أفضل 
للناشئين والشباب القادمة 

في دبي اإلماراتية.

جارديم وابن نافل

قوة المال في األندية!

باتجاه الهدف

في القائم

جارديم  أن  ــج  النتائ ــت  أثب
هدم  ــول  مع ــى  إل ــول  تح
الهاللي  ــق  للفري ــاط  وإحب
ــت قريب أيقونة  ــذي كان إلى وق ال
ــدث عنها القاصي  إبداع كروي يتح
ــا في مهب  ــالل حاليً ــي، اله والدان
ــن مباراة  ــوأ م ــدم األس ــح ويق الري
ــدرب يراهن على  ألخرى بفضــل م
ــكل  ب ــرًا  منتص ــروج  للخ ــة  اإلقال
ــى ولو أتى  ــة، حت المكاســب المالي
ذلك على حساب سمعته التدريبية، 
المشــهد العام يقول إن الالعبين 
فقدوا الثقة في هذا المدرب وأنهم 
ينتظرون رحيله على أحر من الجمر 
ــن تنادي، فاإلدارة  ولكن ال حياة لم
ــن عجين)  ــن طين وأذن م (أذن م
ــرون الهالل يترنح فنيًا  حتى وهم ي
من مباراة ألخرى، شــخصيا احترم 
ــه  ــا قدمت ــدر م ــة وأق اإلدارة الحالي
ــرة ولكن هذا  لتحقيق إنجازات كبي
ــي أن نعفيها من مســؤولية  ال يعن
ــر الزعيم وما وصــل إليه من  تقهق
ــي واضح وفاضــح وغير  ــور فن تده
مســبوق بسبب فشــل اإلدارة في 
ــب، إضافة  ــن األجان ــار الالعبي اختي

* إن شفت شيء في طريقك 

وأعجبك شله! 

ــق قطبا  ــرة القدم طب * في ك

ــالل والنصر بيت القصيد  العاصمة اله

بحذافيره على أندية لها صوالت وجوالت 

ــرة الســعودية  ــي الك ــر ف ــخ كبي وتاري

ــاد اللذين  ــي واالتح ــي جدة األهل كقطب

يشــتكيان من قلة المال في فترة فتح 

سقف عقود الالعبين المحترفين مالياً 

ــة العاصمة تســتقطب  ــا أندي ــا دع مم

العبين مؤثرين منهم العويس وسعود 

عبدالحميد والمالكي وقبلهم عبدالفتاح 

عسيري والقادم ربما أكثر في ظل عجز 

خزائن أندية وامتالء األخرى! 

ــراف ال حديث يعلو  * في زمن االحت

فوق قوة المال وإذا ما اســتمر الحال 

على ما هو عليه من قوة شــرائية فقط 

ــاك  ــة فســنجد أن هن ــي العاصم لقطب

ــن فقط  ــن لناديي ــي الالعبي تكديســا ف

وسيعلو شــأنهما على حساب سمعة 

ــت الحبل على الغارب  إلى أنها ترك
ــالل) ولم  ــي اله ــاث ف ــدرب (ع لم
ــى  ــد أو يناقشــه عل يســتوقفه أح
ــص مدمر  ــن تخبي ــه م ــوم ب ما يق
ــم أن اإلدارة  ــع يعل ــق، الجمي للفري
ــامي  ــى تركة س ــش عل ــا تعي حاليً
مما  الســابقة  ــه  وتعاقدات ــر  الجاب
يعني أن اإلدارة فشــلت في مواكبة 
ــي مجاراة  ــر وف ــات الجماهي تطلع
تلك التعاقدات، خاصة بعد إحضار 
ــو وبيريرا أو حتى مريجا وأتوقع  فيت
المزيد من الفشــل في التعاقدات 
ــوم  ــن يق ــي أن م ــة لقناعت القادم
ــك الحس  ــب ال يمل ــار األجان باختي
ــرة الثاقبة للتميز  ــروي وال النظ الك
ــث والســمين)، بصراحة  بين (الغ
ــا أصبح (اآلن) يعيش  الهالل حاليً
ــي في  ــه بفضــل التراخ ــوا أيام أس
اتخاذ القرار وهللا يستر من القادم 
في بطولة كأس العالم لألندية ويا 
خوفي بأن يتحول الوضع لمشاركة 
شرفية غير مشرفة بسبب استمرار 
الداهية جارديم، حاليًا الجميع يريد 
ــالل ليضع  اله وضــع  أن يســتغل 
ــات تاريخه، وهذا  بصمة في صفح

وقوة الكرة الســعودية التي ستنحصر 

ــن الهالل والنصر فقط، بينما  قوتها بي

ــة األهلي واالتحاد  ســنجد قطبي الغربي

ــل في أقطاب  ــارس» مثل ما ح «كومب

الكرة الشــرقاوية النهضة والقادسية 

واالتفاق التي كانت ال تستطيع مقاومة 

األندية ماليًا في فترة زمنية سابقة مما 

تســبب ذلك في إبعادها من المنافسة 

ــات في  ــة ومنها من ب لســنوات طويل

الدرجات األدنى من الممتاز ومنها الذي 

ــت انديتها ال  ــد أن بات ــا زال ينازع بع م

تستطيع مقاومة تيار القوة الشرائية! 

ــع  ــن توزي ــم ع ــكل يعل ــوم ال * الي

ــن وزارة الرياضة  المخصــص المالي م

لجميع األندية بالتساوي لكن األهم أن 

تســارع بقية األندية في إيجاد داعمين 

مثل الهالل والنصــر وإال لن تقوم لها 

قائمة في منافســة المواسم المقبلة، 

تســتطيع  ال  ــا  أنديته ســتصبح  ــث  حي

ــال وســتصبح «كشــك»  ــة الم مقاوم

بالنسبة لهم إنجاز يتمناه الكثيرون 
ــل أن جماهير االتحاد تهتف  والدلي
بحماس شديد بعد كل فوز منادية 
ــرد بعض الدين  ــار الهالل لت بإحض
ــب كانت  ــا باألمــس القري ــع أنه م
ــد،  ــط العمي ــأال يهب ــاء ب ــر الدع تكث
ــي لقائه األخير  الباطــن هو اآلخر ف
ــن مباراته  ــتاء متظلما م يخرج مس
ــم يتحدثون عن  ــع الهالل وكأنه م
ــرق أندية الوســط!  ــن ف ــق م فري
ــزن أيضا أن هناك فرقا كانت  المح
في المركز التاســع والثامن تخطت 
الهالل بسبب تفريطه في النقاط! 
ــرأ على  ــرى أصبحت تتج ــرق أخ وف
ــذا الجارديم! لك  الهالل بســبب ه
هللا يا هالل وفك هللا أســرك يا من 
كنت قبل أشــهر بطل آسيا وقاهر 
العذال في الميدان وفي ســاحات 
ــوم  ــور يل الجمه ــاً  ــالم، عموم اإلع
ــالل لما آل  ــى وضــع اله اإلدارة عل
إليه حاله بعد أن تركت األمور تسير 
بالبركة ليصبح الهالل ضحية مدرب 
أدمن التخبيص وجعل من الهالل 
ــع وقبل هذا  ــائغة للجمي ــة س لقم
وذاك أضاع فرصة المنافســة بعد 
ــد وقريبة  ــت في متناول الي أن كان
ــي  المبك ــك  المضح ــالل،  اله ــن  م
ــوا  ــة أصبح ــة والمتردي أن النطيح
ــره  ــم وجماهي (يتشــمتون) بالزعي
رغم كل شــيء، السؤال إلى متى يا 

إدارة الهالل؟ 

ــن أراد التبضع من  ــت لم ــي مارك أو مين

ــرة  ــرة الح ــه الفت ــل دخول ــا قب العبيه

لكســب مبلغ من المال لتســيير أموره 

قبل أن يغادر ببالش! 

ختاًما.. 
ــن في  ــن مميزي ــود العبي ــدم وج ع

ســيقلل  كالســابق  ــرة  الكبي ــة  األندي

ــرة الســعودية  ــن اســتمرار قوة الك م

ــل متابعتها  ــا من الخارج قب ومتابعته

ــاد مبدأ  ــى إيج ــل حيث أتمن ــن الداخ م

ــي بين الجميع إذا  تطبيق التوازن المال

ــم تجد تلك األندية داعمين حتى ال نجد  ل

انهيارا كامال في الكرة الســعودية بعد 

مغادرة النجوم المميزين لمن يمتلكون 

ــم  تعويضه يســتطيعون  وال  ــال  الم

بالعنصــر األجنبي المميز مما ســيخلق 

ــرة بين األندية مما ســيكون  فجوة كبي

ــال أساســيا في هجرة عشــاق تلك  عام

ــو مدرجاتها بعد هجرة أبرز  األندية وخل

العبيها! 

* مخــرج:
ــال تحطــم أبواب  ــن م ــة م  مطرق

الحديد! 

yaseralnahdi@ تويتر *

فهد المطيويع

ياسر النهدي
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إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة في مسائل 
األحوال الشخصية

دائرة التنفيذ

311047004 رقم القرار القضائي

09 / 05 / 1443 التاريخ

نواف علوش مسفر القحطاني اسم المنفذ ضده

1047915457 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ التاسعة دائرة التنفيذ

363626003 رقم القرار القضائي

26 / 05 / 1443 التاريخ

مؤسسة االعمال السهله للمقاوالت اسم المنفذ ضده

1010251425 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السابعة والثالثون دائرة التنفيذ

383858003 رقم القرار القضائي

03 / 06 / 1443 التاريخ

مؤسسة اريج احمد عبدهللا الوجيه
التجارية

اسم المنفذ ضده

1010477470 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية عشرة دائرة التنفيذ

346235004 رقم القرار القضائي

22 / 05 / 1443 التاريخ

السيد فتحي محي الدين اسم المنفذ ضده

2268479512 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعرعر
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

311232005 رقم القرار القضائي

09 / 05 / 1443 التاريخ

محمود عبدالحميد عبده حموده اسم المنفذ ضده

2478443225 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

363897001 رقم القرار القضائي

26 / 05 / 1443 التاريخ

اسماء عبدهللا مرعي احمد اسم المنفذ ضده

06392736 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الحادية عشرة دائرة التنفيذ

398145003 رقم القرار القضائي

09 / 06 / 1443 التاريخ

مؤسسة تراث الصحة للتجارة اسم المنفذ ضده

7005241174 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بالرس
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

347724005 رقم القرار القضائي

22 / 05 / 1443 التاريخ

االمين تسليم  هازي اسم المنفذ ضده

2457929574 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة دائرة التنفيذ

354020003 رقم القرار القضائي

24 / 05 / 1443 التاريخ

مكتب لؤلؤة الساعة للسياحة اسم المنفذ ضده

7003627507 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ التاسعة والعشرون دائرة التنفيذ

368853002 رقم القرار القضائي

29 / 05 / 1443 التاريخ

فهد سعد مطلق العتيبي اسم المنفذ ضده

269032200922 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة والثالثون دائرة التنفيذ

399084003 رقم القرار القضائي

09 / 06 / 1443 التاريخ

شركه المستثمر لالوراق الماليه اسم المنفذ ضده

1010249821 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السادسة عشر دائرة التنفيذ

345496005 رقم القرار القضائي

22 / 05 / 1443 التاريخ

سعود مرزوق شنيف العتيبي اسم المنفذ ضده

1117348886 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة دائرة التنفيذ

363603002 رقم القرار القضائي

26 / 05 / 1443 التاريخ

بهوان بهادور  نيبالي اسم المنفذ ضده

007882979 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ العاشرة دائرة التنفيذ

380419003 رقم القرار القضائي

02 / 06 / 1443 التاريخ

شركة الماروز للخدمات التأمينية اسم المنفذ ضده

1010397947 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة والثالثون دائرة التنفيذ

400130003 رقم القرار القضائي

09 / 06 / 1443 التاريخ

شركة المتوسط والخليج للتامين 
واعادة التامين التعاوني ميد غلف

اسم المنفذ ضده

7001548317 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بمحافظة الشملي
الجهة

الدائرة العامة األولى  تنفيذ دائرة التنفيذ

345714005 رقم القرار القضائي

22 / 05 / 1443 التاريخ

عمر عبدالباقي عمر محمد علي اسم المنفذ ضده

2494929827 رقم الهوية

ــن إنحناءة تنحنيها الموظفة  أكثر من ثالثي
ــوة أو (الصبابة)  التي تقدِّم لنا الشــاي والقه
على أقل تقدير في مناسباتنا، تتخللها وقفات 
ال تأبه لتلك اإلنحناءات من أجل التقاط الصور، مع تكرار 
ــاط الصورة ألكثر من مرة في حال لم تتم بالشــكل  التق
ــرث إلنحناء  ــة محتوى ال يكت ــن أجل صناع ــوب، م المطل
ــي يحملنها.  ــوزن الصينية الت ــم ل ــن، وال يهت المحتاجي
وأكثر من عشرات الحوارات التافهة التي تأبى صاحبتها 
أن تقطعها خشــية أن ينقطع حبل أفكارها وأن يخفت 
ــار إنحناء الصبابة كي  وهج حديثها الممل، مقابل انتظ
ــذ الضيافة قبل أن تمر  ــا وتلتفت لها وتأخ ترأف بحاله

على باقي المدعوات.  
ــة بتلك الال مباالة،  نحــن نجعل مهمتهن أكثر صعوب
ــن عملية الضيافة لتســهيل  ــى نتعلَّم أن نســرِّع م فمت
مهمتهن كي نجعل عملهن يسير بسالسة دون المزيد 
ــم أن الكثير من  ــى نتعلَّ ــاءات، مت ــن الوقفات واإلنحن م
ــاً، وإنما  ــر ليس اختياري ــذه الحياة أم ــاءات في ه اإلنحن
ــة العيش وأن مهمتنا  ــر البعض لها من أجل لقم يضط
ــن إنحناء األشــخاص الذين اضطرتهم  ــن في تهوي تكم

الحاجة لذلك.
ــر لفتاة  ــك لفتني منظ ــي سلســلة ال تنتهي من ذل ف
ــاً عبارة عن  ــة ترتدي زي ــن طاقم الضياف عشــرينية ضم
فســتان على شــكل طاولة تحمل أنواعاً من العصيرات 
ــن الصيحات الجديدة في أســلوب التقديم! ولو  كنوع م
ــذا التصــرف ألي ســبب ولكن من  ــرر ه ــا أن نم افترضن
ــاري الكتفين في  ــب أن أتجاوز منظر الفســتان ع الصع
ــة بينما ترتدي النســاء  ــى 6 مئوي ــرارة تصل إل ــة ح درج
ــوات الفراء الثقيل للوقاية من هذا البرد القارس  المدع
يتبادلن الضحكات والتقاط الصور لفتاة تكاد تتجمَّد من 
ــا أن تكون جزءاً من الحدث ومن الديكور،  البرد، مهمته
وكأنها بالفعل طاولة وليســت جسداً يحتاج إلى رحمة 
وشفقة من سيدة تلقي على كتفيها الصغيرين الباردين 

شاالً يقيها هذا البرد.
ــي بعض  ــدث ف ــا يح ــا أصــف م ــغ حينم لســت أبال
مناســباتنا، وأن هناك أشــكاالً مختلفة ما زالت تمارس 
ــودة ولكننا ألفنا النظر إليها فأصبحت شــيئاً غير  وموج
مســتنكر، ومن واجب ديني وأخالقي وإنساني  يجب أن 
ــق وأولى بالرحمة  نوقف زحفها، فنحن المســلمين أح
ــدر أن نتعامل مع اإلنســان كإنســان  ــن غيرنا، واألج م
ــع ما بقي  ــه االجتماعية كي نقم ــر عن مكانت بغــض النظ
من ذلك، لتعم مباركة المحتاجين لنا وهم يروننا نتقلَّب 

بالنعم.
ــراء والزي وهو ليس  ــي الرقي معتقدين أنه بالث ندّع
ــاً ويدني بآخرين  ــذي يرفع أقوام ــا الُخلق ال كذلك، وإنم
وإن كانوا أثرياء ومتعلمين، فال قيمة لبشــر ال يشعرون 

بالناس وال ينعمون بصفات البشرية. 

هذا التعامل ال يزال في بعض الدول

إيمان حمود الشمري

نددت بالهجمات في جنوب المملكة وأبوظب.. المملكة:حديث نص

إصرار مليشيا الحوثي اإلرهابية على الهجمات المتكررة 
انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي واإلنساني

الجزيرة -واس

ــددت المملكة العربية الســعودية بالهجمات المتكررة  ن
التي تشــنها مليشــيا الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران 
على األعيان المدنية والمنشــآت الحيوية في جنوب المملكة 
وأبوظبي، والتي كان آخرها استهداف مدينة ظهران الجنوب 
ــة الصناعية في جازان جنوب غربي المملكة أســفر  والمنطق
عنها إصابتان طفيفتان لمقيمين من الجنسية البنغالديشية 

والجنسية السودانية. 
وأكدت المملكة موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات 
ــة المدعومة من  اإلرهابية العدوانية لهذه المليشــيا الحوثي
ــرات المالحة الدولية في  ــى المملكة واإلمارات ومم إيران عل
ــي عاثت في  ــوى اإلرهاب الت ــي تنفذها ق ــر األحمر، والت البح
اليمن الشــقيق فســاداً، فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز 
ــدف زعزعة أمن  ــا اإلرهابية به واســتمرت في نشــر أعماله

المنطقة واستقرارها. 
كما تنبّه المملكة إلى أن إصرار مليشــيا الحوثي اإلرهابية 
ــى الهجمات المتكررة يعد تحدياً ضد  المدعومة من إيران عل
ــد القانون الدولي  ــاكاً صريحاً لقواع ــع الدولي وانته المجتم
اإلنســاني، ويؤكد خطورة ســلوك هذه المليشيات على أمن 
ــى الحاجة  ــا تشــدّد المملكة عل ــة واســتقرارها، كم المنطق
ــس األمن  ــع الدولي، الســيما مجل ــرك المجتم ــة لتح الملح
ــي بما يحفظ األمن  الدولي لوضع حد لهذا الســلوك العدوان

والسلم الدوليين.

الدفاع المدني: إصابتان لمقيَمْين وأضرار مادية جراء سقوط صاروخ باليستي 
معاد أطلقته الميليشيا الحوثية اإلرهابية على المدنيين واألعيان المدنية

عوض مانع القحطاني - الرياض

ــد التحالف لدعم الشــرعية في  أك
ــي مالحقة  ــن يتهاون ف ــن أنه ل اليم
وتعقب مصادر المسيرات والصواريخ 
البالســتية في أي مكان التي يطلقها 
ــة  المملك ــى  عل ــي  اإلرهاب ــي  الحوث

واإلمارات وفي الداخل اليمني.
إطــالق  ان  ــف  التحال ــال  وق
ــان المدنية لن  ــى األعي الصواريخ عل
يمر دون عقاب. وشدد التحالف على 
ــدد المنطقة  أن هذه المليشــيات ته
ــذه  ــة وأن ه ــة الدولي ــدد المالح وته
االستهدافات المتعمدة التي أطلقتها 
ــران  ــزان وظه ــى جي المليشــيات عل
ــك إصابتين  ــن ذل ــج ع ــوب، ونت الجن
ــن من الجنســية  ــن لمقيمي طفيفتي
البنجاليشــية والجنســية السودانية 
بأحد المسارحة، باإلضافة إلى أضرار 
ــورش والمركبات  ــة لعدد من ال مادي
المدنية بالمنطقة الصناعية.. كما أن 
ــرض ودمر صاروخا  ــف قد اعت التحال
بالسيتيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب 
ــى  ــراض عل وســقطت شــظايا االعت
المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، 
كما نتج عن ذلك وقوع خسائر مادية 

لبعض الورش والمركبات.
وقد قام التحالف بتدمير المنصات 
ــذه الصواريخ،  ــت منها ه ــي أطلق الت
المســيرة  ــرات  الطائ ــرض  اعت ــا  كم
ــة الجوف  ــا في محافظ ــم تدميره وت

اليمنية.
ــد  التصعي أن  ــف  التحال وأضــاف 
ــخ  الصواري باســتخدام  ــي  الحوث
المدنيين  واســتهداف  والمســيرات 
ــة، وأن  ــوة ردع قوي ــه إال ق ــن يقابل ل
المفخخة  المناطق  ــب  يراق التحالف 

التي انطلقت منها هذه المسيرات.
ــب آخر قالت وزارة الدفاع  من جان
اليمنية ان من ينشــقون عن الحوثي 
ــون والدعم  ــم الع ــدم له ســوف تق
والمســاعدة إلعادتهم إلى مناطقهم 
عند رغبتهم، داعية اليمنيين إلى عدم 
ــي اإلرهابي الذي  ــاع إلى الحوث االنصي
يســعى لتدمير اليمن وتشريد أبنائه 
ــان  بأم ســيكونون  المنشــقين  وأن 
والمعاملة الحســنة ووفق الشرعية 

واألعراف والقانون الدولي.
ــدث الرســمي  ــد صــرّح المتح وق
ــي  المدن ــاع  للدف ــة  العام ــة  للمديري
ــادي، بأن الدفاع  المقدم محمد الحم
المدني تلقى بالًغا عن ســقوط جسم 
الميليشــيا  عناصــر  ــه  أطلقت ــاٍد  مع
ــن  ــة م ــة المدعوم ــة اإلرهابي الحوثي
إيران من داخل األراضي اليمنية تجاه 
محافظة أحد المســارحة في منطقة 

جازان. 
ــدث الرســمي أنه تم  ــن المتح وبيَّ
على الفور انتقال فرق الدفاع المدني 
وجهات االختصاص للموقع، واتضح 
ــه صــاروخ باليســتي معاٍد ســقط  أن
ــن ورش الســيارات، نتج  على عدد م
ــن  ــان لمدنيي ــان طفيفت ــه إصابت عن
مقيمين من الجنســيتين السودانية 
ــي  ــا لتلق ــم نقلهم والبنجالدشــية، ت
ــة، إضافة إلى  ــة الطبية الالزم الرعاي
ــة لمركبات مدنية وورش  أضرار مادي

صناعية إثر الشظايا المتطايرة. 
وأكد المقدم الحمادي أن محاوالت 
استهداف المدنيين واألعيان المدنية 
ــي  الدول ــون  للقان صــارخ  ــاك  انته
اإلنســاني، موضًحا أنه تمت مباشرة 
ــدة في مثل  ــراءات المعتم تنفيذ اإلج

هذه الحاالت.

«التحالف»: لن نتهاون في حماية المدنيين ولن تمر هذه االعتداءات دون عقاب وردع صارم

مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر 
من تصاعد إرهاب المستوطنين

طوباس ـ واس 

حذر مجلس الوزراء الفلســطيني، من تصاعد عنف وإرهاب 
ــداء على  ــي بورين من اعت ــا حصل ف ــداً م المســتوطنين وتحدي

النشطاء والمتضامنين. 
ودان مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية برئاسة رئيس 
ــوار، قيام  ــة طوباس واألغ ــي محافظ ــوزراء محمد اشــتية، ف ال
المئات من مستوطني شــمال الضفة باالستيالء على مساحات 
ــر الديك وتســييجها  ــن أراضي بلدات ســنيريا ومســحة وكف م
وزراعة األشجار فيها، ووضع لوحات تحذر المواطنين وأصحاب 
األرض من دخولها.  كما دان قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
وما يسمى «بلدية القدس» بضخ مئات اآلالف من أكواب المياه 
العادمة في وادي القلط القريب من مدينة أريحا، والذي تقع فيه 

العديد من المواقع الدينية والمسيحية واألثرية في المنطقة. 
في هذه األثناء أصيب شابان فلسطينيان بجروح واعتقل آخر 
في مخيم قلنديا شــمال مدينة القدس المحتلة. ونقلت مصادر 
فلسطينية عن طواقم الهالل األحمر، أنها تعاملت مع إصابتين 
ــاط إحداهما في  ــف بالمط لشــابين بالرصــاص المعدني المغل
الرأس، واألخرى في الظهر. وأفادت مصادر محلية في القدس، 
بأن قوات االحتالل اعتقلت الشاب أحمد مطير بعد االعتداء عليه 
بالضرب المبرح خالل مواجهات اندلعت على مدخل المخيم بين 

قوات االحتالل والشبان التي أطلقت قنابل الغاز صوبهم.
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«خط زيبالين» تحد رياضي جديد لزوار «موسم الرياض»

«أوايسس»: تجارب استثنائية 
لترويض الخيول قفزاً ورقصا

الرياض - واس

ــر  المعايي ــت  صنع
في  للمشــاركة  المخصصــة 
ــن»  زيبالي ــط  «خ ــرة  مغام
ــي  ــًدا ف ــا  جدي ــا رياضي ً تحدي
ــرات  للمغام ــدأ  اب ســاحة 
الرياضية  بالمنطقة  الواقعة 
ــي بوليفارد رياض  ســيتي  ف
موســم  ــات  وجه ــدى  -إح
ــك  تل ــت  رفع إذ  ــاض-  الري
ــزوار  ال ــد  تواف ــر  المعايي
ــة  اللعب ــى  عل ــم   وإقباله
تســتحق  مغامرةً  ــا  بوصفه
ــة  مجموع ــن  ضم ــة  التجرب
ــة   المتنوع ــات  الفعالي
للمنطقة. ويحظى الواقع في 
منطقة «ســبورت» باهتمام 
ــن  الذي ــزوار  ال ــن  م ــر  كبي
ــا، رغبة  ــه  يومي ــون علي يقبل
في المشاركة بفعاليات برج 
الذي  ــر  الح واالنزالق  ــز  القف
ــن  ــا م يســتقبل  زواره يومي

الثانية  حتى  مساءً  الخامسة 
ــن المعايير   ــا، بعدد م صباًح
المتعلقة بأوزان المشاركين، 
ــة. ويتميز  ــم الصحي وحاالته
البرج  ــن  م ــداده  بامت الخــط 

ــع شــمال مقهى نادي  الواق
ــرًا، حتى   ــو 28 مت النصــر نح
بواســطة  أفاالنش،  منطقة 
 210 عرضــه  يصــل  ــل  حب
ــزوار خالل  ــح ال ــار، ويمن أمت

االنزالق  إطاللًة مستمرةً على 
«سبورت»  منطقة  فعاليات 
حتى  االنطــالق  ــة  لحظ ــذ  من
ــع نهاية  الوصــول إلى  موق
ــا  ً تحدي ــد  ويع ــرة.  المغام

اســتثنائيا من خالل معاييره 
لمحبي  ــا  هدًف ــه  جعلت ــي  الت
ــارة  ــرة  وعشــاق اإلث المغام
الرياضية في المنطقة، حيث 
ــات برج  ــى فعالي يشــرف عل

ــر 30  ــز  الح ــزالق والقف االن
األمن  معايير  ــي  ف متخصًصا 
ــان فاعلية  والســالمة، لضم
ــزوار  ال ــح   ومن ــرة،  المغام
ــواء  ــي أج ــا ســعيدةً ف ً أوقات

ــارة والتحديات  ــة باإلث مفعم
ــم  بالفعاليات  خالل وجوده

الرياضية للمنطقة. 
ــرة جزءًا من  وتعد المغام
ــاض  ــارد ري ــة «بوليف منطق

ســيتي» التي تشــكل واحدةً 
ــم  وجهات موســم  ــن أه م
ــر  أكب ــدى  وإح ــاض،  الري
ــي  ف ــة  الترفيهي ــات  الفعالي

المملكة.

«الجزيرة» - الرياض

في بيئة يخيم عليها الهدوء، وتتناغم فيها األجواء الشــتوية 
ــى الرمال الذهبية  بجماليات الصحراء، يشــكِّل ركوب الخيل عل
ــاض»  الري زوار «موســم  شــغف  ــذي  تغ اســتثنائية،  ــة  تجرب
برياضة الفروسية واالســتمتاع بأنشطتها بين الكثبان الرملية 
والخيام، والتنافس على ترويضها باستدعاء مواهبها في القفز 

والرقص.
وتمثل «أوايسس»، إحدى مناطق «موسم الرياض»، وجهة 
ــزوار تعميق إحساســهم بالطبيعة  ــة، تتيح لل ــة متكامل ترفيهي
ــارب التي منحــت الزوار  ــن خالل االســتجمام والتج ــة، م الخالب
ــراء الشاســعة، ووفرت لهم  ــا في فضاء الصح ــا طبيعيً متنفًس

فرصة ركوب الخيل واستكشاف المنطقة ومناظرها الخالبة.
ولتعميق التجارب ومنحها أبعاًدا اســتثنائية، تتيح المنطقة 

ــارب جماعية في  ــن خــوض تج ــة المحترفي ــن الخيّال ــزوار م لل
ــان الرملية، واالســتمتاع  ــل بين الكثب ــى ظهور الخي ــل عل التنق
بقضــاء أوقاتهم مًعا، إضافة إلى العديد من التجارب التي يمكن 

االشتراك بها مع العائلة واألصدقاء في أجواء آسرة وممتعة.
وتوفر «أوايسس» خدمات راقية ضمن باقات تشمل تجارب 
عشاء فاخرة في مطاعم المنطقة، إضافة إلى رحالتها المنظمة 
في عربات مخصصة، وتذاكر األلعاب الترفيهية كألعاب الغولف 

والرماية والبولينغ.
ــة  المتنوع ــا  بفعالياته «أوايســس»  ــة  منطق وتنعــش 
أحاسيس الزوار عبر أجوائها الفاخرة، التي تقدم تجربة رفاهية 
ــزة، تمثّل فرصة اســتثنائية للتعرف  ــة وخيارات ترفيه ممي نوعي
ــى جوانب غنية في التراث المحلي، وفرصة االســتمتاع بأنواع  عل
ــات العالمية التي تقدمها  العروض الحية والموســيقى والثقاف

أفخم المطاعم.

زوار «العاذرية» يظهرون أناقة 
اللباس الشتوي السعودي

«ذا آلي» يظلل زواره بالغيم والورود واألضواء

«الجزيرة» - الرياض

تشهد منطقة «العاذرية»، إحدى 
ــاض»، والتي  مناطــق «موســم الري
ــزوار ضمن  ــة لل ــًة عالمي ــدّم تجرب تق
ــاالً  إقب ــة،  التاريخي ــة  العاذري ــة  قري
ــزوار، تظهر معه أناقة  ــًعا من ال واس
أزيائهم المنســجمة مع أجواء فصل 
ــة  العاصم تشــهدها  ــي  الت الشــتاء 
ــك المالبس  ــا، وتبرز من بين تل حالي
العباءة الثقيلة التي ترتديها النســاء 
والبشــت الشتوي أو الفروة الخاصة 
ــال، متناغمة مع الطابع التراثي  بالرج

العام للمنطقة.

الثقيلة  ــاءة  العب تصاميم  ــوع  وتتن
والفروة الشتوية، من حيث القماش 
ــرو  الف ــمك  وُس ــه  من ــن  المصنوعتي
الُمســتخدم في البطانة، كما تختلف 
الفروة الرجالية عن العباءة النسائية 
ــوع القماش  ــوان ون ــث األل ــن حي م
والتطريز، إال أنهما بالمجمل تحاكيان 
ــي مجال  ــات الموضة ف ــدث صيح أح
األزياء الشــتوية السعودية، في حين 
ــر الموزعة على امتداد  تعرض المتاج
أروقة «العاذرية» التراثية، المالبس 

الشتوية الثقيلة واألوشحة.
ــز  ــراءات الحج ــالل إج ــر خ ويظه
ــي لمعظم الحفالت الغنائية  االلكترون

ــن جلســات العاذرية،  ــة ضم الُمقام
ــاض درجات الحرارة في  تنويه بانخف
ــة، وأن «الوضع في العاذرية  المنطق
يبي له فروة»، للتذكير بضرورة ارتداء 
لألجواء  المناسبة  الشتوية  المالبس 

الباردة.
ــدى مناطق  ــد «العاذرية» إح وتُع
موسم الرياض، وتستمد أهميتها من 
موقعها المميز، ومن تقديمها تجربًة 
فاخرة للزوار ضمن عدد من المطاعم 
ــة،  العالمي ــي  والمقاه ــرة،  الفاخ
وســط  المفتوحة،  الفنون  ومعارض 
ــاٍت  ألغني ــة  حيّ موســيقية  ــروض  ع

«الجزيرة» - الرياضشهيرة في التراث السعودي.

ــة  ــي منطق ــي «ف ــدّم دروب «ذا آل تق
«بوليفارد رياض سيتي»، إحدى وجهات 
«موســم الرياض»، تجارب نوعية للزوار 
ــن  ــات وأســقف م ــم غيم ــن تظلله الذي
الضوء والورد، خالل سيرهم على ضفاف 
النافورة الراقصــة، وتتيح لهم في الوقت 
نفسه االستمتاع بالمذاقات المتنوعة من 
ــن مختلف أنحاء العالم،  مطاعم ومقاهٍ م
في زوايا الشارع الذي يعد أحد أبرز معالم 

المنطقة.
ــوارع مدن  ــي ش ــة تضاه ــي تجرب وف
ــارع «ذا آلي» إلى دعوة  عالمية، يتحول ش
الكتشاف مذاقات القهوة، وأنواع الحلوى 
ــن تجربة مرتاديه  واآليس كريم، ليعزز م
شــهية،  ــات  نكه ــم  ألحاديثه ــف  ويضي
ــى مواقع  ــا يحول الشــارع طاوالته إل كم

ــن  ــد م الستكشــاف مزي
ونكهاته  ــام  الطع قوائم 

المتفردة.
ــة  رائح ــوح  تف ــا  وكم

القهوة في جنبات المكان، 
ــزة  الممي الجلســات  ــر  تغم

والتصاميم  ــاءات  اإلض ــدث  بأح
ــة،  ممتع ــواء  بأج ــي»  آل «ذا  زوار 

تصنع من تجمعات العائالت واألصدقاء 
لحظات مفعمة بأحاسيس ال تُنسى، فيما 
تشــكل عروض النافورة فرصــة لتوجيه 
ــرات الزوار صــوب الرقصات المائية  كامي
ــيقية  ــام الموس ــع األنغ ــل م ــي تتماي الت

بألوانها المتنوعة وأشكالها الجذابة.
مســاءات  ــي  ف ــي»  آل «ذا  ــول  ويتح
ــة  ــى ضف ــيتي» إل ــاض س ــارد ري «بوليف
ــورة بجماليات الورد، لتنســجم لدى  مغم
الزوار تجربة االستمتاع بالمناظر الخالبة 

ــة والديكورات  ــل التصميمي ــع التفاصي م
ــزات المكان مع  ــة، وتتكامل ممي العصري
ــة للمنطقة  ــات الترفيهية المتنوع الخدم

في أجواء الشتاء المميزة.
واستطاع «ذا آلي» جذب الزوار بتفرده 
وتنوع مقاهيه ومطاعمه، وتقديم أشــهى 
المستوحاة  واألطباق  العالمية  المذاقات 

من ثقافات عدة تنتمي لدول عديدة.

ن 
ه 

ةةـة 
ان، 

ززــزة  ــمي
صاميم 

ةةــة،  ممتع ــء 
ئالت واألصدقاء 
ا ف تُن ُننال

تجربة األناقة في العاذرية تلفت األنظار 
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عوض مانع القحطاني - الرياض

ــة مميزة على  ــدة بمكان تتمتع ج
الســعودية  الســياحة  ــة  خارط
ــث  حي ــي،  ــج العرب ــة الخلي ومنطق
ــروس البحر األحمر بالعديد  تزخر ع
ــن المقومات الســياحية الفريدة  م
ــزة لكل  ــة ممي ــا وجه ــي تجعله الت
عشــاق الســفر والســياحة، حيث 
ــة والحداثة،  تجمع جدة بين األصال
ــظ بأحد أبرز  وخصــو صاً أنها تحتف
ــا  أدرجته ــي  الت ــة  التراثي ــن  األماك
مواقع  ــن  ضم اليونيســكو  منظمة 
ــي منطقة «جدة  التراث العالم، وه
ــة» ذات الطابع المعماري  التاريخي

المميز، والتراث الثقافي العريق.
وشهدت جدة في اآلونة األخيرة 
ــة  ــات العالمي ــن الفعالي ــد م العدي
ــى تنشــيط الحراك  ــي عملت عل الت
ــؤرة  ب ــي  ف ــا  ووضعته الســياحي، 
ــي مقدمتها  ــام العالمي، وف االهتم
ــزة الســعودية الكبرى  ســباق جائ
ــم  العال ــر  أبه ــذي  ال ــوال1،  للفورم
ــة تصميمه وحســن تنظيمه،  ببراع
ومهرجان البحر األحمر السينمائي 
الدولي، الذي اجتذب عشرات النجوم 
ومهرجان  ــن،  العالميي ــن  والفناني
«فيست للطعام السعودي»، الذي 
الســعودية،  الطهي  بفنون  يحتفي 

يعكس  ــي  ثقاف ــج  كمنت ــا  ويقدمه
ــي  ف الســعودي  ــخ  المطب ــوع  تن
باإلضافة  مختلف مناطق المملكة، 
ــى رحالت الكروز و»إم ســي إس  إل
ــي تعد أكبر ســفينة  بيلســيما»، الت
ــر  البح ــاه  مي ــي  ف ــر  تبح ســياحية 
األحمر.. وغيرها من الفعاليات التي 
أدرجتها «روح الســعودية» ضمن 
تقويم الفعاليات والمواســم الذي 
ــن خالله كافة األنشــطة  تعرض م
والفعاليات التي تشهدها المملكة 
ــام  الع ــن  م ــارس  م شــهر  ــى  حت

المقبل.
وإلى جانب الفعاليات المتنوعة 
ــة  ــي، والمنطق ــع العالم ذات الطاب
ــن زخم  ــة وما تشــهده م التاريخي
ــدار  ــى م ــر عل ــذب ســياحي كبي وج

ــام، تحتضــن جدة أيضــا أجمل  الع
والمرافق  والمنتجعات  الشــواطئ 
ــي  ــي يأت الســياحية الشــاطئية الت
إليها سنوياً آالف السياح من سائر 
أنحاء المملكة والخليج، خاصة في 
ــواء رائعة  ــع به من أج ظــل ما تتمت
في موســم الشــتاء، باإلضافة إلى 
ما تشتهر به جدة أيضاً من سياحة 
التســّوق والتي عرفت بها عروس 

البحر األحمر منذ عشرات السنين.
ووســط هذا الزخم الكبير الذي 
تشهده المملكة هذا الشتاء، أتاحت 
«روح الســعودية» فرصــة االطالع 
ــة األنشــطة والفعاليات  ــى كاف عل
والعروض واالختيار بينها، من خالل 
موقع تقويم الفعاليات والمواســم 
https://calendar.visitsaudi.)

ــذي أطلقته في ســبتمبر  com/) ال
ــن خالله كافة  الماضــي، لتعرض م
ــة  األنشــطة الســياحية والترفيهي
ــرر  المق والمواســم  ــات  والفعالي
الســعودية  شــتاء  خالل  ــا  إقامته
2021/ 2022، وتشمل الفترة من 
أكتوبر الماضي وحتى شــهر مارس 
ــة  المملك ــح  تفت ــث  حي 2022م، 
ــن  ــا الســتقبال الســياح م ذراعيه
ــل والخليج والعالم من خالل  الداخ
ــات النوعيّة  ــدد هائل من الفعالي ع
ــام ألول مرة في  ــة التي تُق والعالميّ
ــح للجميع حرية  ــة، مما يتي المنطق
االختيار بين الفرص غير المسبوقة 
ــا  بم واالســتمتاع  لالستكشــاف 
ــات  ــن وجه ــة م ــه المملك ــر ب تزخ
سياحيّة وفعاليات ترفيهية متميّزة 
ــع عالمي، تقام  ومتنوعة وذات طاب
ــا بالســعودية، لتلبية تطلعات  كله
ــف  مختل ــن  م ــراد  واألف ــل  العوائ
ــن مواطنين  ــة م الشــرائح العمري
ومقيمين وســياح، مع مراعاة كافة 
ــة والتأكد من  االشــتراطات الصحي
ــع بها بالتنســيق مع  ــزام الجمي الت
الجهات المختصة بما يضمن تجربة 
ــة وممتعة،  ســياحيّة وترفيهيّة آمن
بالســياح  شــعبي  ــب  ترحي وســط 
ــول  ــم يق ــزوار، ولســان حاله وال

للجميع «حياكم بالسعودية».

عبدالرحمن التويجري - بريدة

ــا  ــان الكليج ــق مهرج ينطل
عشــرة  ــة  الثالث نســخته  ــي  ف
ــز النخلة  ــاء في مرك ــداً األربع غ
بتنظيم  ــدة  ببري التمور  ــة  بمدين
ــة بمنطقة  ــن الغرفة التجاري م
القصيم وذلك عبر عدة فعاليات 

مختلفة.
ــة  غرف ــام  ع ــن  أمي ــن  وبي
ــن  ب ــد  محم األســتاذ  ــم  القصي
عبدالكريم الحنايا بأن المنطقة 
ــاً كبيراً  ــراكاً مجتمعي ــش ح تعي
بفضل توجيهات خادم الحرمين 
األمين  عهده  وولي  الشــريفين 
ــا  واهتمامهم هللا  ــا  حفظهم
ــة المناطق  ــي كاف ــر ف بالتطوي
ــف األنشــطة وفي ظل  وبمختل
الســمو  صاحب  ودعم  ــة  متابع
ــة القصيم  ــر منطق ــي أمي الملك
ــذي عودنا على التشــجيع في  ال
ــك  ــن ذل شــتى المناســبات وم

مهرجان الكليجا.
ويضيف الحنايا: المهرجان 
يسعى لتحقيق عدة أهداف يأتي 
من أبرزها خلق حراك اقتصادي 

بإيجاد منافذ تسويقية لمختلف 
المشــاركات مع تسليط الضوء 
الموروث  ــا  الكليج ــج  منت ــى  عل
وبطرق  به  والتعريف  الشــعبي 
ــة قطاع األســر  ــه وتنمي تصنيع
المهتمة به بالتسويق والتطوير 
ــزات الكبيرة في  ــة القف ومواكب
تنشــيط  ــع  م ــال  األعم ــادة  ري
ــة والشــعبية  الســياحة التراثي
والتعريف بالمواقع الســياحية 

التي تزخر بها المنطقة.
وقال: يحــل المهرجان في 
جديد  ــوٍب  بث ــة  الحالي نســخته 
ــالن بريدة ضمن  ــق مع إع يتواف
المدن العالمية المبدعة في فن 
اليونســكو  منظمة  عبر  الطهي 

لذلك فقد حــرص فريق العمل 
على التنوع واالبتكار بالفعاليات 
ــز النخلة  ــم اختيار مرك فلهذا ت
بمدينة التمور بحيث يســتوعب 
ــن تجاوز  عدد المشــاركين الذي
عددهم أكثر من 250 مشــاركا 
ــن  م وبمشــاركات  ــا  وعارض
ــف مناطــق المملكة ومن  مختل
ــة احتفال  ــات المصاحب الفعالي
مدينة  تسجيل  بمناسبة  عالمي 
بريدة ضمن المدن المبدعة في 
ومسابقات  اليونســكو،  شبكة 
وأركان  ــورة،  المتط ــا  الكليج
ــج  والبرام ــف،  والتغلي ــة  التعبئ
ــل  العم وورش  ــة  التدريبي

والفعاليات الترفيهية.
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«الحياة الفطرية»:أمانة الرياض تزرع 3 آالف شجرة خالل أسبوع

برنامج للحد من أضرار قرود البابون

سلطان المواش : الرياض

ــة  منطق ــة  أمان ــت  زرع  
الرياض 3.021 شجرة خالل 
األسبوع الماضي في مختلف 
ــك  وذل ــة،  العاصم ــاء  أرج
ضمن جهودها الهادفة إلى 
زيادة المســاحات الخضراء 
ــا  تحقيًق ــة،  المدين ــي  ف
لمســتهدفها الطموحة في 
المملكة 2030،  رؤية  ضوء 
ــن برامج  ــا م ــا تضمنته وم

ومبادرات نوعية.
ــى  إل ــة  األمان وأشــارت 
ــواع األشــجار  ــار أن أن اختي
ــق  وف ــي  يأت ــة  المزروع
ــا  أبرزه رئيســة،  ــددات  مح
اســتهالكها  ــة  محدودي
للظــل  ــا  وتوفيره ــاه،  للمي
ــى  عل ــا  وقدرته الواســع، 
المناخية  ــروف  الظ ــل  تحم
ــي فصلي الصيف  للمدينة ف

والشتاء.
الرياض  ــة  أمان ــدت  وأك
ــي أعمال  ــا مســتمرة ف أنه
انســجاًما  األشــجار،  زراعة 

مع مســاعيها في تحســين 
المشــهد الحضري، وزيادة 
ــي  المســاحات الخضــراء ف
ــة أن الزراعة  ــة، مبين المدين
ــع األحياء وفق  تشــمل جمي
إســتراتيجية محددة وخطة 

عمل واضحة.
وتأتي زراعة األشجار في 
ــج متعددة تنفذها  إطار برام
ــاض  الري ــة  منطق ــة  أمان
ــى  عل ــة  المحافظ ــدف  به
ــة،  العام ــن  األماك ــة  جمالي

البيئية،  االستدامة  وتحقيق 
ــن  م ــرد  الف ــب  نصي ــع  ورف
ــي  المســاحات الخضــراء ف
ــة، وتعزيز تنافســية  المدين
ــى المســتوى  ــة عل العاصم

الدولي. 
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ــة  لتنمي ــي  الوطن ــز  المرك ــق  أطل
الحياة الفطرية «برنامج تقييم أضرار 
ــون)»، الذي  ــد أعداد قرود (الباب تزاي
ــم األضــرار الناتجة عن  ــدف لتقيي يه
ــد أعدادها في المواقع الســكنية  تزاي
المناسبة  الحلول  وإيجاد  والزراعية، 

للحدّ من هذه األضرار.
ــري المركز دراســات الحتواء  ويُج
المشــكلة، حيث تأتي هذه التحركات 
ــي تحدثها قرود  للحدّ من األضرار الت
(البابون) في بعض المناطق، ال سيما 
ــات الســياحية جنوب  بعــض الوجه
ــي المملكة، وما تســببه  وجنوب غرب
ــة  ــة واجتماعي ــار ســلبية بيئي ــن آث م
وصحية واقتصادية، إذ يعكف المركز 
ــة وحمالت  ــداد خطٍط متكامل على إع
ــي  الت المشــكلة  ــة  لمعالج ــة  توعوي
ــي والزوار، وتشــكل  ــا األهال يوجهه
خطرًا على مرتادي الطرق الســريعة 
ــاء الســكنية والحدائق العامة  واألحي
ــة، مما يؤدي إلى  والمدرجات الزراعي
تكوين صورة ذهنية مشّوهة للوجهة 
الســياحية التي تعيش في محيطها، 
وتأثيرات أخرى على السالمة العامة.

ــرود  ق ــود  وج أن  ــز  المرك ــن  وبيّ
ــون) في البيئة بشــكل متوازن  (الباب
أن  ــا  موضًح ــي،  وصح ــرٌي  فط ــرٌ  أم
ــن التخلُّص منها  ــز ال يبحــث ع المرك
ــًدا أن الهدف هو إحداث  نهائيًا، مؤك

توازن بيئي وطبيعي.
ــرود (البابون)  ــى أن ق وأشــار إل
تثير القلق من خالل إخاللها بالتوازن 
البيئي وإمكانية دخولها إلى المناطق 
ــاوف من  ــة إلى مخ الســكنية، إضاف
ســلوكيات قطعان القرود التي تروّع 
األطفال واألهالي، وتضر بالمحاصيل 
ــث تؤكد الدراســات أن  ــة، حي الزراعي
ــاد  الزدي ــة  الجوهري األســباب  ــد  أح
ــرود (البابون) الســائبة في  أعداد ق
بعض مناطــق المملكة هو إطعامها 
ــن ِقبل المارة، مما يؤدي  وتغذيتها م

ــا، كما  ــادة أعداده ــا وزي ــى تكاثره إل
يتســبب إطعامها في نثر المخلفات 

الغذائية وتراكم النفايات.
ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة 
ــى التعاون مع  ــع إل ــة المجتم الفطري
ــن الحل، وذلك بعدم  الحملة كجزءٍ م
ــن النفايات  ــص م ــا، والتخل إطعامه
ــدم  وع المخصصــة،  ــا  أماكنه ــي  ف
ــا في المنازل  ــاء القرود وتربيته اقتن

ــر بيئتها  ــي غي ــش ف ــا للعي وتكييفه
الطبيعية.

ــق بالتعاون  ــر أن المركز أطل يذك
مع عدد من الجهات الحكومية حملة 
إعالمية توعوية تحت وسم «أكثر من 
مشــكلة» لحشد الجهود في التوعية 
ــرود  ق تســببها  ــي  الت بالمشــاكل 
ــع تحديات  ــي تتداخل م ــون، الت الباب

بيئية واقتصادية واجتماعية.

ه بالقبض على شخصين  النيابة توج
دهسا رجًال في شارع عام
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ــة  النياب ــي  ف مســؤول  مصــدر  صــرَّح 
ــه من ِقبل  ــاءً على ما تم رفع ــة أنه بن العام
ــز الرصــد النيابي، بشــأن مقطع فيديو  مرك
متداول على وســائل التواصــل االجتماعي 
يظهر محتواه قيام شخصين بدهس رجل 
ــي النائب  ــد وجَّه معال ــه، فق ــداء علي واالعت
العام بالتحقق من محتوى الفيديو والقبض 
على جميع المتورطين باالعتداء، ومباشــرة 
التحقيق معهم على الفور تمهيًدا إلحالتهم 

للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم. 

ــا االعتداء على  وأكَّد المصــدر، أن قضاي
األشخاص، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة 
ــة العامة  ــف، مشــدًِّدا على أن النياب للتوقي
ستالحق كل من يعرِّض سالمة األشخاص 
ــات  لمقتضي ــا  وفًق ــر  للخط ــكات  والممتل
النظام، وســتجرّم كافة الســلوكيات التي 
تروّع اآلمنين وتمس سكينتهم وحقوقهم 
ــا ســتقدِّم  ــا، كم ــة شــرًعا ونظاًم المصون
ــي إتيان هذه  ــة كل من أســهم ف للمحاكم
األفعال بشكٍل مباشر أو عن طريق االتفاق 
أو التحريض أو المســاعدة لينالوا جزاءهم 

العادل.

القبض على 3 أشخاص أتلفوا جهاز صراف آلي

بناء منصة إلكترونية للتدرب التقني عن ُبعد خالل  2022

انطالق مهرجان الكليجا في نسخته الـ 13

واس - األحساء

ــن العام،  صــرّح المتحدث الرســمي لألم
ــة األحســاء بالمنطقة  ــأن شــرطة محافظ ب
الشرقية، قبضت على 3 أشخاص، مواطنان 
ومقيم من الجنسية السودانية، أتلفوا جهاز 
صراف آلي ألحد البنوك لغرض ســرقته، كما 
تمكَّنت شرطة منطقة حائل من القبض على 

ــد هوية مقيم من الجنســية  مواطــن وتحدي
ــة جارٍ القبض  ــة مخالف لنظام اإلقام اليمني
عليه، حاوال ارتكاب حادثة جنائية مشــابهة. 
وأوضحت إجراءات االســتدالل مشــاركتهما 
ــرى إيقافهم  ــث ج ــي حادثة األحســاء، حي ف
واســتكمال اإلجراءات النظامية األولية بحق 
ــى النيابة  ــم إل ــم، وإحالته ــوض عليه المقب

العامة.
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ــة  العام المؤسســة  ــظ  محاف ــب  نائ رأس 
ــي والمهني للخدمات المســاندة  ــب التقن للتدري
ــادات  ــاء القي ــح الحوشــاني لق ــدس صال المهن
ــب التقني  ــة بمنشــآت التدري ــة واإلداري التدريبي
وأشــار  ــة.   المكرم ــة  مك ــة  بمنطق ــي  والمهن
الحوشــاني خالل اللقاء الذي عقد أمس، إلى أن 
أهم المشــاريع التي ســتعمل عليها المؤسسة 
ــي العام 2022 : بناء منصــة إلكترونية للتدرب  ف
ــد، والشــهادات االحترافية، ومشــروع  ــن بُع ع

الشــراكات  ــد  معاه ــع  م الشــراكة  ــل  تفعي
ــج  برنام ــذ  تنفي ــى  عل ــل  والعم اإلســتراتيجية، 
ــدرات البشــرية، ومشــروع الكفايات  تنمية الق
ــط المســار التدريبي بالمســار  ــة، ورب الوظيفي
الوظيفي، بجانب مشــروع بناء وتصميم وتطوير 
ــي، باإلضافة  ــب الموظفين اإللكترون نظام تدري
ــة التدريبية.   ــودة العملي ــط ج إلى مشــروع ضب
وشــهد اللقاء الذي يســتمر ثالثة أيام مناقشــة 
ــات التي تواجه التدريب  أبرز التحديات والمعوق
ــي بالمنطقة، كما نفذت زيارة تفقدية لمقر  التقن

الشراكات اإلستراتيجية بمدينة جدة.

جدة.. حراك سياحي يجذب أنظار العالم


