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٢طالع ص

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء أمس

دعوة المجتمع الدولي لوضع حد للسلوك 
العدواني لميليشيا الحوثي اإلرهابية

واس- الرياض

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ــد ظهر أمس  ــس الوزراء بع ــي عقدها مجل ــه هللا -، الجلســة الت -حفظ

الثالثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
ــدهللا القصبي، في  ــف الدكتور ماجد بن عب ــر اإلعالم المكل وأوضح وزي
ــوزراء تابع تطورات األوضاع  بيانه لوكالة األنباء الســعودية، أن مجلس ال
ــة وإدانتها  ــدداً رفــض المملك ــى مختلف الســاحات، مج ــا عل ومجرياته
للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران على 
األعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة واإلمارات وممرات المالحة 
الدولية في البحر األحمر بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، ومشدداً 
على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، ال ســيما مجلس األمن لوضع 

حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ األمن والسلم الدوليين.
ــه المملكة ممثلة  ــذي تقوم ب ــس إلى الدور اإلنســاني ال وأشــار المجل
في مركز الملك ســلمان لإلغاثة واألعمال اإلنســانية لدعم الشعب اليمني 
الشقيق في مختلف الجوانب، وعبر برامج ومشروعات تنفذ بالشراكة مع 
المنظمات الدولية للنهوض بالقطاعات الحيوية، ورفع مستوى الخدمات 

المقدمة، وتوفير االحتياجات والظروف الداعمة  للتنمية.
خادم الحرمين خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات 
رسمية مع رئيس وزراء تايلند

واس - الرياض

اســتقبل صاحب الســمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ــس  ــس مجل ــب رئي ــد نائ ــي العه ول
ــي الديوان  ــاع، ف ــر الدف ــوزراء وزي ال
ــة، أمس، دولة  ــي بقصر اليمام الملك
رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة 
تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا.

مراســم  ــه  لدولت ــت  أجري ــد  وق
استقبال رسمية. بعد ذلك عقد سمو 
ولي العهد ودولة رئيس وزراء تايلند، 
جلســة مباحثات رســمية تم خاللها 
والتشــاور  ــر  النظ ــات  وجه ــادل  تب
والتنسيق حول العديد من القضايا، 
ــح ذات االهتمام  ــق المصال ــا يحق بم

المشترك للبلدين الصديقين.

ولي العهد خالل استقباله رئيس وزراء تايلند
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محليات2

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء أمس

دعوة المجتمع الدولي ومجلس األمن لوضع حد للسلوك العدواني 
للميليشيات الحوثية اإلرهابية لحفظ األمن والسلم الدوليين

الجزيرة - واس 

ــن  الحرمي ــادم  خ رأس 
الشــريفين، الملك ســلمان 
ــن عبد العزيز آل ســعود -  ب
حفظه هللا -، الجلســة التي 
ــس الوزراء، بعد  عقدها مجل
ظهر أمس الثالثاء، في قصر 

اليمامة بمدينة الرياض. 
الجلسة،  مســتهل  وفي 
على  ــوزراء  ال مجلس  ــع  اطلّ
ــي  الت الرســالة  ــون  مضم
ــن  الحرمي ــادم  خ ــا  تلقاه
 ،- هللا  ــاه  رع  - الشــريفين 
ــة الرئيس الفريق  من فخام
ــت  مياردي ســلفاكير  أول 
ــوب  جن ــة  جمهوري ــس  رئي
ــوى  ــك فح الســودان، وكذل
التي  والمحادثات  ــاءات  اللق
جرت بين المملكة وعدد من 
الدول، لدعم أواصر الصداقة 
ــدد  ــي ومتع ــاون الثنائ والتع
األطراف، بما يدفع بالعالقات 
ــزز  ويع ــدة،  جدي ــاق  آف ــى  إل
ــاه  تج المشــترك  التنســيق 
ــا الدولية، لإلســهام  القضاي
في ترسيخ األمن واالستقرار 
ــي  ف ــة  والتنمي ــار  واالزده

المنطقة والعالم. 
ــر  إث ــس  المجل ــاول  وتن
ــة  ــارة فخام ــج زي ــك، نتائ ذل
إن،  ــه  جي ــون  م ــس  الرئي
ــا  كوري ــة  جمهوري ــس  رئي
مع  ومباحثاته  ــة،  المملك إلى 
ولي  الملكي  الســمو  صاحب 
ــد، وما جرى خاللها من  العه
الثنائية  العالقات  استعراض 
ــن  الصديقي ــن  البلدي ــن  بي
ــا،  ــا وتعزيزه وســبل دعمه
المســتجدات  وبحــث 
والجهود  والدولية  اإلقليمية 
ــة بشــأنها، وكذا ما  المبذول
ــه الزيارة من تفاهمات  أثمرت
ــف  مختل ــي  ف ــات  واتفاقي

المجاالت. 
ــر  وزي ــي  معال وأوضــح 
اإلعالم المكلف الدكتور ماجد 
بن عبد هللا القصبي، في بيانه 
أن  السعودية،  األنباء  لوكالة 
مجلس الوزراء تابع تطورات 
ــى  عل ــا  ومجرياته األوضــاع 
مجدداً  الســاحات،  ــف  مختل
ــا  وإدانته ــة  المملك رفــض 
تشــنها  ــي  الت ــات  للهجم
ــة  ــي اإلرهابي مليشــيا الحوث
على  ــران  إي ــن  م ــة  المدعوم
والمنشــآت  المدنية  األعيان 
ــة  المملك ــي  ف ــة  الحيوي
المالحة  ــرات  ومم واإلمارات 
ــر  ــر األحم ــي البح ــة ف الدولي
ــة أمن المنطقة  بهدف زعزع
واســتقرارها، ومشــدداً على 
ــرك  لتح ــة  الملح ــة  الحاج
ــع الدولي، وال ســيما  المجتم
مجلس األمن لوضع حد لهذا 

السلوك العدواني بما يحفظ 
األمن والسلم الدوليين. 

ــى  إل ــس،  المجل وأشــار 
ــذي تقوم  الدور اإلنســاني ال
ــة ممثلة في مركز  به المملك
ــة  لإلغاث ســلمان  ــك  المل
ــم  ــال اإلنســانية لدع واألعم
الشــعب اليمني الشقيق في 
مختلف الجوانب، عبر برامج 
بالشراكة  تنفذ  ومشروعات 
ــة  الدولي ــات  المنظم ــع  م
ــات  بالقطاع للنهــوض 
مســتوى  ــع  ورف ــة،  الحيوي
وتوفير  ــة،  المقدم الخدمات 
ــروف  والظ ــات  االحتياج

الداعمة للتنمية. 
ــن معاليه أن مجلس  وبيَّ
ــا  م ــى  إل ــرق  تط ــوزراء  ال
ــه اجتماعا ممثلي  توصل إلي
الســودان  ــاء  أصدق دول 
ــة  الرباعي ــة  والمجموع

المكونة من المملكة العربية 
ــارات  واإلم الســعودية، 
ــة المتحدة، والمملكة  العربي
ــات  والوالي ــدة،  المتح
ــة، اللذان  ــدة األمريكي المتح
ــة  مدين اســتضافتهما 
ــد على  ــن التأكي ــاض، م الري
الجهود  ــة  بمواصل ــزام  االلت
ــق  لتحقي المشــتركة؛ 
ــة  جمهوري ــي  ف االســتقرار 
ــة  بعث ــم  ودع الســودان، 
ــدة  المتح ــم  األم ــة  منظم
للمساعدة االنتقالية في هذا 

البلد الشقيق. 
على  ــس،  المجل ــع  واطلّ
على  المدرجة  ــات  الموضوع
ــن بينها  ــه، م ــدول أعمال ج
موضوعات اشــترك مجلس 
دراســتها،  ــي  ف الشــورى 
ــا انتهى  ــى م ــع عل ــا اطل كم
ــس  مجل ــن  م كل  ــه  إلي

ــة  االقتصادي الشــؤون 
والتنمية، ومجلس الشؤون 
السياسية واألمنية، واللجنة 
ــوزراء،  ــس ال ــة لمجل العام
ــس  بمجل ــراء  الخب ــة  وهيئ

الوزراء في شــأنها. 
وقد انتهى المجلس إلى 

ما يلي: 
ــى  عل ــة  الموافق أوالً: 
لنقل  ــة  اتفاقي مشــروعات 
ــم بعقوبات  ــوم عليه المحك
ــاق  واتف ــة،  للحري ســالبة 
ــة  مكافح ــي  ف ــاون  للتع
ــم  ــرة تفاه ــة، ومذك الجريم
مجال  ــي  ف ــاون  التع ــول  ح
ــر  غي ــار  االتج ــة  مكافح
ــدرات  بالمخ المشــروع 
ــة  العقلي ــرات  والمؤث
ــة بين  والســالئف الكيميائي
ــة  العربي ــة  المملك ــة  حكوم
ــة  وحكوم الســعودية 

باكســتان  ــة  جمهوري
اإلسالمية. 

ــى  عل ــة  الموافق ــاً:  ثاني
االسترشــادي  ــوذج  النم
ــي مجال  ــة تعاون ف التفاقي
ــر  غي ــار  االتج ــة  مكافح
ــدرات  بالمخ المشــروع 
ــة  العقلي ــرات  والمؤث
ــة  الكيميائي والســالئف 
ــة  حكوم ــن  بي ــا  وتهريبه
السعودية  العربية  المملكة 
األخرى،  ــدول  ال ــات  وحكوم
ــض صاحــب الســمو  وتفوي
ــر الداخلية - أو  ــي وزي الملك
ــه - بالتباحــث مع  ــن ينيب م
ــدول األخرى في  حكومات ال
شأن مشروع اتفاقية تعاون 
ــة االتجار  ــال مكافح في مج
بالمخدرات  المشــروع  ــر  غي
ــة  العقلي ــرات  والمؤث
ــة  الكيميائي والســالئف 

ــة  حكوم ــن  بي ــا  وتهريبه
السعودية  العربية  المملكة 
األخرى،  ــدول  ال ــات  وحكوم
والتوقيع عليه، ومن ثم رفع 
النســخة النهائية الموقعة، 
ــراءات  اإلج الســتكمال 

النظامية. 
ــي  معال ــض  تفوي ــاً:  ثالث
ــن  م أو   - الســياحة  ــر  وزي
ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
الجامايكي في شأن مشروع 
ــال  ــي مج ــم ف ــرة تفاه مذك
السياحة بين وزارة السياحة 
ــة  العربي ــة  المملك ــي  ف
الســعودية ووزارة السياحة 
ــع  والتوقي ــكا،  جاماي ــي  ف
عليه، ومن ثم رفع النســخة 
النهائية الموقعة، الستكمال 

اإلجراءات النظامية. 
ــى  عل ــة  الموافق ــاً:  رابع
ــن وزارة  ــاون بي ــة تع اتفاقي

ــة  المملك ــي  ف الســياحة 
ومنظمة  السعودية  العربية 
ــة  ــة لتنمي الســياحة العالمي
القدرات البشرية عن طريق 

التعليم اإللكتروني. 
ــة على  خامســاً: الموافق
حكومة  ــن  بي تفاهم  ــرة  مذك
المملكة العربية الســعودية 
ــت  الكوي ــة  دول ــة  وحكوم
تشــجيع  مجال  في  للتعاون 

االستثمار المباشر. 
على  الموافقة  ــاً:  سادس
ــن  ــا بي ــالن نواي مشــروع إع
المملكة  ــي  ف ــة  المالي وزارة 
ــة الســعودية ووزارة  العربي
ــي  ف ــة  والتنمي ــة  الخارجي
ــدة لبريطانيا  المملكة المتح
الشمالية،  وإيرلندا  العظمى 
وتفويض معالي وزير المالية 
- أو من ينيبه - بالتباحث مع 
الجانب البريطاني في شأنه، 

والتوقيع عليه. 
معالي  ــض  تفوي ســابعاً: 
الهيئة  إدارة  ــس  مجل رئيس 
العامة للغذاء والدواء - أو من 
ــه - بالتباحث مع الجانب  ينيب
الماليزي في شــأن مشــروع 
ــن حكومة  ــاون بي ــرة تع مذك
الســعودية  العربية  المملكة 
ــي مجال  ــة ماليزيا ف وحكوم
االعتراف المتبادل بشهادات 
ــات المحلية،  ــالل للمنتج الح
ــه، ومن ثم رفع  والتوقيع علي
ــة الموقعة،  النســخة النهائي
ــراءات  اإلج الســتكمال 

النظامية. 
ــاد الحســاب  ــاً: اعتم ثامن
ــة  التنمي ــدوق  لصن ــي  الختام
ــام  ــة الســعودي لع الصناعي

مالي سابق. 
ــد  محم ــن  تعيي تاســعاً: 
ــي، وعبد  ــد هللا الحقبان بن عب
اللطيف بن صالح آل الشيخ، 
وفيصل بن مرزوق الفهادي، 
والمهندس / عبد المحســن 
أعضــاء  ــي  المزين ــد  فه ــن  ب
ممثلين التحاد الغرف التجارية 
السعودية من رجال األعمال 
ــل  ــال عم ــة بمج ذوي العالق
الهيئة العامة للغذاء والدواء، 
ــور /  ــة الدكت ــد عضوي وتجدي
الجنوبي  ــم  إبراهي ــن  ب ــد  فه
ــن المتخصصين في  م عضواً 
 / ــور  والدكت ــدواء،  ال ــال  مج
ــد العيد عضواً  صالح بن محم
ــن في مجال  من المتخصصي
إدارة  ــس  مجل ــي  ف ــذاء  الغ
الهيئة العامة للغذاء والدواء. 
ــة  الموافق عاشــراً: 
ــن  للمرتبتي ــن  ترقيتي ــى  عل
(الخامسة عشرة) و(الرابعة 
ــى النحو  ــك عل عشــرة)، وذل

التالي:
ــود بن غنام   - ترقية حم
بن حمود الكعيد إلى وظيفة 
معلومات)  تقنية  (مستشار 
عشرة)  (الخامسة  بالمرتبة 

بوزارة الدفاع.
ــد بن عبد  ــة محم  - ترقي
ــل إلى  ــد العقي ــن أحم هللا ب
ــي)  ــة (مستشــار مال وظيف
عشــرة)  (الرابعة  ــة  بالمرتب

بوزارة المالية. 
ــس  مجل ــع  اطل ــا  كم
ــن  م ــدد  ع ــى  عل ــوزراء،  ال
ــة  العام ــات  الموضوع
ــدول  ج ــى  عل ــة  المدرج
تقارير  ــا  بينه ــن  م أعماله، 
ــة،  الصح ــوزارة  ل ســنوية 
ــة  لهيئ ــة  العام والرئاســة 
األمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، والمؤسسة العامة 
فيصل  الملك  لمستشــفى 
األبحاث،  ومركز  التخصصي 
وقد اتخذ المجلس ما يلزم 

حيال تلك الموضوعات. 

خادم الحرمين خالل ترؤسه جلسه مجلس الوزراء 

جانب من الجلسةولي العهد خالل الجلسة

عدد من الوزراء خالل الجلسة

الموافقة على النموذج االسترشادي التفاقية تعاون في مكافحة 
المخدرات بين المملكة وحكومات الدول األخرى 
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3 محليات

واس - الرياض

 استقبل صاحب السمو 
بن  ــد  محم ــر  األمي ــي  الملك
ســلمان بن عبد العزيز ولي 
مجلس  رئيس  نائب  العهد 
ــاع، في  ــر الدف ــوزراء وزي ال
بقصــر  ــي  الملك ــوان  الدي
ــة  دول ــس،  أم ــة،  اليمام
رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
ــد الجنرال  ــي مملكة تايلن ف
برايوت تشــان أوتشا. وقد 
مراســم  ــه  لدولت ــت  أجري
ــد  بع رســمية.  اســتقبال 
ذلك عقد ســمو ولي العهد 
ــس وزراء تايلند،  ودولة رئي
ــات رســمية  جلســة مباحث
ــادل وجهات  ــم خاللها تب ت
النظر والتشــاور والتنسيق 
القضايا،  ــن  م العديد  حول 
ذات  ــح  المصال ــق  يحق بما 
االهتمام المشترك للبلدين 

الصديقين.
 حضر جلسة المباحثات، 
صاحب السمو الملكي األمير 
ــن فهد  ــن محمد ب ــي ب ترك
الدولة  وزير  ــز  عبدالعزي بن 
ــوزراء،  ال ــس  مجل عضــو 
ــي  وصاحــب الســمو الملك
األمير عبدالعزيز بن ســعود 
بن نايف بن عبدالعزيز وزير 
الداخلية، وصاحب الســمو 
ــدهللا بن  ــر عب ــي األمي الملك
وزير  ــز  عبدالعزي ــن  ب ــدر  بن
الحــرس الوطني، وصاحب 
ــر فيصــل بن  الســمو األمي
وزير  ــدهللا  عب ــن  ب ــان  فرح
ــر  وزي ــي  ومعال ــة،  الخارجي
ــس  مجل عضــو  ــة  الدول
ــن  األم مستشــار  ــوزراء  ال
ــور مســاعد  ــي الدكت الوطن
ــد العيبان، ومعالي  بن محم
ــر اإلعالم  ــر التجارة وزي وزي

ــور ماجد بن  ــف الدكت المكل
ــر  ــي (الوزي ــدهللا القصب عب
ــر  وزي ــي  ــق)، ومعال المراف
والتنمية  البشــرية  الموارد 
االجتماعية المهندس أحمد 
ــي.  الراجح ســليمان  ــن  ب
ــن الجانب  ــا حضرها م فيم

ــب  نائ ــي  معال ــدي،  التايلن
ــر  وزي ــوزراء  ال ــس  رئي
الخارجية السيد دون برامود 
ويناي، ومعالي نائب رئيس 
السيد  الطاقة  وزير  الوزراء 
بنميشــاو،  ســوبتتانابونج 
السيد  العمل  وزير  ومعالي 

ــن،  كلي شــوم  سوشــات 
ســفارة  ــال  بأعم ــم  والقائ
ــد في المملكة الســيد  تايلن
ــا  ن ســنتا  كســيم  ــاتانا  س
أيوديا. وقد أقام سمو ولي 
ــداء تكريماً  ــد مأدبة غ العه

لدولته.

تشاور وتنسيق حول القضايا الدولية بما يحقق مصالح البلدين

ــة  ــن: الحكوم ــي اليم ــرب ف ــر الح تم
الشرعية والتحالف العربي، ضد الحوثي 
ــول  لدخ ــة  دقيق ــة  مرحل ــي  ف ــي  اإليران
ــاء وصعدة  ــث الجبال في صنع ــارك في مثل المع
وتعز، بعد االنتقال من حرب السواحل والسهول 
ومناطق الرمال في الجنوب والشرق، تم االنتقال 
إلى التعقيدات التضاريســية الجبلية والتكوينات 
ــال والكثافة  ــة، مناطق الجب ــة المركب الجيولوجي
الســكانية وتزاحم المدن بالسكان، لذا استفادت 

الميليشيات الحوثية نسبياً من:
- الكثافة السكانية في المدن واألودية والقرى 
لتحتمي بالمدنيين، وتطلق الصواريخ البالســتية 
والطائرات المسيَّرة بدون طيار من داخل األحياء 
الســكنية، مما جعلها تحول التجمعات السكنية 
والســكان إلى رهائن لدى الميليشــيات الحوثية 

اإليرانية.
ــيا الحوثي اإليراني نسبياً  ــتفادت ميليش - اس
من التركيبة الجيولوجية في شــمال اليمن، حيث 
تشــكِّل البنية الجيولوجية منطقة وعرة ومعقدة 
التركيب تقوم مدنها على جبال شاهقة، وحافات 
ــدار، وأودية ســحيقة تتناثر  ــديدة االنح ــة ش جبلي

حولها القرى والتجمعات السكانية.
ــتفادت الميليشــيات الحوثية نسبياً  - كما اس
ــي توجهات الســكان فاألغلبية مع  ــن التباين ف م
ــة، أما األقلية الســكانية فهي  الشــرعية الحكومي
ــاً بين الســكان في  مع الحوثي، لكنه عاش مندس
ــا أطال  ــاء وصعدة، مم ــوذه في صنع مناطــق نف
ــات أمام  ــر من الصعوب ــرب وأوجد الكثي ــد الح أم
ــه بالقانون الدولي  ــف العربي نتيجة التزام التحال
ــذي تلتزم به  ــان الحرب، وال ــة المدنيين زم حماي
ــف وتحرص على ســالمة المدنيين،  قوات التحال
ــرق حقوق الســكان زمن  ــن الحوثي يخت ــي حي ف
ــدن في جنوب  الحرب ويرســل صواريخه إلى الم

السعودية ومدينة أبوظبي في اإلمارات. 
ــح الحوثي،  ــذه العوامل في صال ــت ه وإن كان
ــف  ــاط ضع نق ــد  ــع تع الواق ــى أرض  ــا عل لكنه
لميليشــياته نتيجة بطء حركته على األرض بسبب 
ــن  ــل م ــة التنّق ــرق الســريعة وصعوب ــدرة الط ن
ــال واألودية، فاليمن  ــة إلى أخرى بين الجب منطق
ــط مناطقه،  تنقصــه الطرق البرية الســريعة لرب
ــل افتقدها  ــه، فهذه عوام ــراق عقبات جبال واخت
الحوثي لذا خســر األرض والمعركة، وليس أمامه 
ســوى الصواريخ والطائرات المسيَّرة، التي تكفَّل 

التحالف العربي بإسكاتها.

اليمن حرب الجبال

د.عبدالعزيز الجار الله

مدائن

سمو ولي العهد خالل استقباله رئيس الوزراء التايلندي

جانب من المباحثات الرسمية

سموه يقيم مأدبة غداء تكريماً لدولته

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء التايلندي 
ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
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محليات4

ثبات الهوية.. هل هو ميزة
أم نقص؟

1. يقوم مفهوم الهوية على الثبات.. 
ومصطلح الثبات هنا تشكّل في مفهومنا 
على أســاس أنه الثبات على المبدأ الذي 
ــح أو المخاوف.. فتََحوَّل الثبات  ال تغيّره المصال
إلى عقيدة.. واقترن المصطلح باإلكبار واإلجالل 
ــة وكل مفردات الثناء  ــه يعني القوة والعزيم وأن

التي يبحث عنها اإلنسان بفطرته.
2. رغم أن المجتمعات العربية منذ نصف قرن 
تنحدر حياتها وبشــكل متســارع إلى الحضيض 
االقتصادي والتفكك االجتماعي.. بسبب التخبط 
ــه إلى  ــي بعض حاالت ــذي وصل ف السياســي ال
جرائم ضد اإلنسانية شــملت التهجير والترحيل 
ــا التنمية  ــت خالله ــادة.. توقف والســجن أو اإلب
ــاد المجتمع المصاب إلى مســتويات بدائية..  وع
ــم مكوناته،  ــى معظ ــة والفقر عل ــت األمي فتغلب
ــبابه،  ــن ش ــة والتطــرف بي وانتشــرت العنصري
ــداوات بين فئاته وطبقاته.. رغم كل  وقامت الع
ــك إال أن هناك من ال يزال يطالب بالثبات على  ذل

الهوية!
3. كثير من المجتمعات العربية اليوم ترسف 
في أغالل الجهل والفقر والتخلّف ويعيشون في 
القاع تحت ظل حكم قمعي متعسف.. وهم في 
ــذه اللحظة من الزمان في أشــد حاالت العجز  ه
ــق أمامهم حالك  ــراب.. واألف ــن واالضط والوه
مسدود وليس لهم خيار سوى الفرار من بالدهم 
واللجوء إلى أرض هللا الواسعة.. يعانون من قلة 
الحيلة، وضيق ذات اليد، والخوف على أنفسهم، 
واليأس من مســتقبل أبنائهم.. إنهم يعيشون 
ــكاد يقتلهم.. ومع  ــتات وتفكك وهزال ي حالة ش
ــة العربية  ــدث لهم عن الهوي ــذا تجد من يتح ه

وضرورة التمســك بها!
ــع ما هي ســوى  ــة أي مجتم ــة وثقاف 4. هوي
ــات  والمجتمع ــش..  المعي ــع  للواق ــتجابة  اس
ــر التدمير الممنهج  ــة اليوم تقع تحت تأثي العربي
ــث تتضاءل أهمية  لمعيشــة وحياة أفرادها.. حي
ــة للعيش الســوي وســد  ــام الحاج ــة أم الهوي
ــي يعاني من  ــية المطلوبة الت الحاجات األساس
نقصها أغلب المجتمعات العربية.. يشكون في 
نهارهم الخوف ويشــكون في مسائهم الَعَوز.. 
ــوم على خط  ــات العربية الي ــم المجتمع فمعظ
الفقر.. ويعيشــون تحت التهديد بشــكل دائم.. 
يصارعون على البقاء ذاته ناهيك عن التفكير في 

ثقافة المجتمع وهويته.
ــة  ــة الُمنْتََهكَ ــات العربي ــراد المجتمع 5. وأف
والُمنَْهكَة يتساءلون بوجع: عن أي هوية يمكن أن 
ــدث ونحن نعيش الفقر والجهل والخوف؟  نتح
ــا المغامرون  ــة نريدها ونحن يقودون وأي ثقاف
ــد أن  ــط نري ــن فق ــة؟ نح ــون والقراصن واألفاق
نعيش.. فقط نريد أن نبقى على قيد الحياة ألننا 
ــألونا لماذا  ــوت وما بعده.. ال تس نخاف من الم
ــوأ من  نخاف من الموت رغم أن ما نعيشــه أس
الموت ذاته، ألننا سوف نجيبكم إنها غريزة حب 
البقاء التي تمنعنا من االنتحار.. فنحن في يومنا 
ــا إلى حتفنا..  ــش كالحيوانات نَِفرّ من حتفن نعي
فالموت أكرم لنا لكننا نفر منه وال ندري لماذا؟!

6. الهوية هي أولى ضحايا انهيار المجتمعات 
العربية وتفككها.. والواقع المتردي ألي مجتمع 
ــروب  الح أو  السياســة  أو  االقتصــاد  بســبب 
الخارجية أو األهلية أو المذهبية أو حتى الكوارث 
ــكك المجتمعات..  ــا تؤدي إلى تف الطبيعية كله
وتصبح أولويات أفرادها هي البقاء أحياء وتجاوز 
ــك العيش.. وتتراجع قضية الثقافة والهوية  ضن

إلى الصفوف الخلفية.
ــن ال يجد لقمة  ــح عبئاً على م ــة تصب 7. الهوي
ــة نفســه.. لذلك فإن  عيشــه أو يســتطيع حماي
تحميل الهوية مسؤولية مشروع قيادة المجتمع 
نحو النهضة والتقدم تجاوز غير منطقي لدورها.. 
فالهوية نحن العرب الذين نصنعها وليست هي 
ــن الُصنَّاع العرب قد  ــا.. وإذا كنا نح التي تصنعن
ســقطنا ضحية النهيار المجتمع فمن باب أولى 

سقوط كل ما نصنعه بما في ذلك الهوية.

م.عبدالمحسن بن عبدالله الماضي

بيان مشترك لزيارة رئيس الوزراء التايلندي للمملكة:أنت

إعادة العالقات الدبلوماسية بين المملكة وتايلند بالكامل

واس- الرياض

صدر أمس بيان مشترك لزيارة 
دولة رئيس وزراء مملكة تايلند إلى 
المملكة العربية الســعودية، فيما 

يلي نصه: 
صاحــب  ــن  م ــة  كريم ــوة  بدع
ــد نائب  ــي ولي العه الســمو الملك
ــر  وزي ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي
ــس الوزراء  ــام دولة رئي الدفاع، ق
ــة تايلند  ــي مملك ــاع ف ــر الدف ووزي
أوتشــا،  تشــان  برايوت  ــرال  الجن
بزيارة رسمية إلى المملكة العربية 
الســعودية في المدة 22 و6-23-
و1-26-  25 ــق  المواف ـــ  1443ه
2022م. واستقبل صاحب السمو 
ــب رئيس  ــي العهد نائ ــي ول الملك
ــوزراء وزير الدفاع، دولة  مجلس ال
ــدي الجنرال  ــس الوزراء التايلن رئي
ــدا  وعق أوتشــا،  تشــان  ــوت  براي
ــدا  أك رســمية،  ــات  مباحث جلســة 
خاللها حــرص البلدين على أهمية 
ــا  بينهم ــة  الصداق ــط  رواب ــز  تعزي
ــدة في العالقات  وفتح صفحة جدي
ــة العربية الســعودية  بين المملك
ــد دولة رئيس  ــة تايلند، وأك ومملك
ــد أن بالده تولي  ــة تايلن وزراء مملك
ــط الصداقة  ــة قصــوى لرواب أهمي
الســعودية،  العربية  ــة  المملك مع 
وحريصة على إنهاء جميع القضايا 
العالقة بين الجانبين، معرباً دولته 
ــص أســفه إزاء األحداث  ــن خال ع
المأســاوية التي وقعت في مملكة 
ــي الفترة ما بين 1989م-  تايلند ف
ــة  الحكوم أن  ــد  وأك 1990م، 
ــوداً كبيرة في  ــة بذلت جه التايلندي
حل القضايا الســابقة، وأنها على 
استعداد لرفع القضايا إلى الجهات 
ــور أدلة  ــال ظه ــي ح المختصــة ف
ــة ذات صلة بالقضايا  جديدة وجيه
بحماية  االلتزام  مؤكداً  المؤســفة، 
ــة  العربي ــة  المملك ــة  بعث أعضــاء 
الســعودية لدى مملكة تايلند، بما 
ــق مع اتفاقية فيينا للعالقات  يتواف
الدبلوماسية لعام 1961م، وأعرب 
الجانبان عن التزامهما ببذل جميع 
ــود لضمان ســالمة مواطني  الجه

البلدين.
مجمل  ــان  الطرف واســتعرض 
وبحثا  والدولية،  اإلقليمية  القضايا 
ســبل تعزيز العالقات بين البلدين 
ــاالت، واتفقا على  ــع المج ــي جمي ف
ــاون بين  ــف االتصــاالت والتع تكثي
المســؤولين الحكوميين والقطاع 
الخاص في البلدين بهدف االرتقاء 
بالعالقات الثنائية إلى آفاق أرحب، 
ــدم المصالح المشــتركة  ــا يخ وبم

للبلدين. 
روح  ــى  عل ــان  الجانب ــد  وأك
ــرارات من  التعاون ومشــاركة الق
ــة  والعالق ــة  الصداق ــاء  إحي ــل  أج
الطيبة بين المملكتين وشعبيهما، 

ــادة  ــالل االسترشــاد بالقي ــن خ م
ــة لخادم الحرمين  والرؤية الحكيم
ــن  ب ســلمان  ــك  المل الشــريفين 
ــز آل ســعود، ولصاحــب  عبدالعزي
ــد نائب  ــي ولي العه الســمو الملك
ــر  وزي ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي
ــر محمد بن ســلمان  ــاع األمي الدف
ــن عبدالعزيز آل ســعود، ولدولة  ب
ــر الدفاع في  ــوزراء ووزي ــس ال رئي
ــد، واالتفاق على إعادة  مملكة تايلن
العالقات الدبلوماسية بين البلدين 
ــوة  الخط ــذه  ه ــي  وتأت ــل،  بالكام
ــود طويلة  ــة لجه ــة نتيج التاريخي
األمد على مختلف المســتويات من 
قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة 

المتبادلة وعالقات الصداقة. 
ــق الجانبان على الخطوات  واتف
ــن شــأنها تعزيز  ــي م ــة الت المهم
العالقات الثنائية وتشــمل: تعيين 
الســفراء في عاصمتي البلدين في 
المســتقبل القريب، وإنشــاء آلية 

استشارية لتقوية التعاون الثنائي، 
ــف التواصل في  ــث ســيتم تكثي حي
األشهر القادمة لمناقشة التعاون 
االستراتيجية  المجاالت  في  الثنائي 

الرئيسية. 
ــة  تقوي ســبل  بحــث  ــرى  وج
ــة  االقتصادي ــات  العالق ــز  وتعزي
ــن من خالل  ــة بين البلدي والتجاري
االســتثمار  ــاالت  مج استكشــاف 
ــرص المتاحة في ضــوء رؤية  والف
التنمية  وأولويات  المملكة 2030، 
ــي تايلند، التي تشــمل سياســة  ف
ــري-  -الدائ ــوي  الحي االقتصــاد 
ــة إلى اكتشــاف  األخضــر، باإلضاف
ــل:  ــاون، مث ــدة للتع ــاالت جدي مج
الطاقة المتجددة والبيئة، والتحول 

الرقمي، واألمن السيبراني.
أهمية  ــى  عل الطرفان  وشــدد 
ــات بين الشــعبين  ــة العالق تقوي
األســاس  ــر  حج ســتكون  ــي  الت
ــن  ــن البلدي ــات بي ــة العالق لتنمي

بجانب تعزيز الحوار البناء والتنوع 
ــان على  ــق الجانب ــي. واتف الثقاف
والتنســيق  الدعم  تبادل  مواصلة 

في المنظمات والمحافل
ــى أهمية  ــة، وشــددا عل الدولي
ــاق  بميث ــدول  ال ــع  جمي ــزام  الت
الشــرعية  ومبادئ  المتحدة  األمم 
الدولية، وااللتزام بمبادئ حســن 
وســيادة  وحدة  واحترام  ــوار،  الج
الدول، وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية، والسعي لحل النزاعات 

بالطرق السلمية.
ــكال  ــاءة ل ــاألدوار البن ــا ب ورّحب
البلدين في إقليميهما، وبالتحديد 
ــي  ف ــر  المؤث ــد  تايلن ــة  مملك دور 
للمملكة  القيادي  والدور  اآلسيان 
ــظ  حف ــي  ف الســعودية  ــة  العربي
ــه من  ــا تبذل ــن، وم الســلم واألم

جهود إنسانية وتنموية. 
وزراء  ــس  رئي ــة  دول ــأ  وهن
العربية  ــة  المملك ــد،  تايلن مملكة 

ــي  ــا ف ــى نجاحه الســعودية عل
ــة  ــات قم ــد اجتماع ــم وعق تنظي
مجموعة العشرين، وما تمخض 
ــرارات إيجابية في  ــن ق ــا م عنه
ــة  االقتصادي ــاالت  المج ــع  جمي
ــة  والصحي ــة  والبيئي ــة  والتنموي
ــرب  ــا أع ــا، كم ــة وغيره والطاق
ــي  ول ــي  الملك الســمو  صاحــب 
العهد عن ثقته بنجاح استضافة 
التعاون  ــدى  لمنت ــد  تايلن مملكة 
االقتصادي لدول آسيا والمحيط 
ــادرة  ومب  «APEC» ــادئ  اله
التقني  ــاون  للتع ــال  البنغ خليج 
ــدد القطاعات  واالقتصــادي متع
العام2022  ــذا  ه  «BIMSTEC»
ــك سيســهم بشــكل  م، وأن ذل
ــي تحقيق نمو مســتدام  ــر ف كبي
االقتصــاد  يشــمل  ــوازن  ومت
ــي في حقبة ما  اإلقليمي والعالم

بعد جائحة كورونا. 
ــي  بمبادرت ــه  دولت ورحــب 
و  الخضــراء)  (الســعودية 
األخضــر)  األوســط  (الشــرق 
اللتين أطلقهما صاحب الســمو 
الملكي األمير محمد بن ســلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، واللتين 
ــادي  القي ــدور  ال ــن  ع ــران  تعبّ
ــا الدولية  ــة تجاه القضاي للمملك
أزمة  مكافحة  ومنها  المشتركة، 
التغيّر المناخي، مشــيداً بأثرهما 
العظيم على المنطقة وسكانها.

ورّحب صاحب السمو الملكي 
ــن  ــد ب ــر محم ــد األمي ــي العه ول
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
بسياســة مملكة تايلند المتمثلة 
في االقتصاد الحيوي -الدائري- 
ــى تعزيز  األخضــر الذي يهدف إل
ــف الموارد وتحويل  كفاءة توظي
ــد  ــروة وتجدي ــى ث ــات إل المخلف
التنوع البيولوجي والتخفيف من 

اآلثار السلبية على البيئة. 
وفي ختام الزيارة، أعرب دولة 
ــد عن  ــة تايلن ــس وزراء مملك رئي
ــادم الحرمين  شــكره وتقديره لخ
ــن  ــك ســلمان ب الشــريفين المل
ــز آل ســعود، ولصاحب  عبدالعزي
ــي العهد نائب  الســمو الملكي ول
ــر  وزي ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي
الدفاع األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، وعن أطيب 
ــور الصحة،  ــا بموف ــه لهم تمنيات
وللشعب السعودي بالمزيد من

الرفاه والتقدم. 
وأعرب صاحب السمو الملكي 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان 
ــن  ع ســعود  آل  ــز  عبدالعزي ــن  ب
ــه بالصحة والعافية  أطيب تمنيات
ــا  ماه ــك  المل ــة  الجالل لصاحــب 
فاجيرا لونجكورن فرا فاجيراكالو 
شــاو يوهوا، ولدولة رئيس وزراء 
ــدم والرقي  ــة تايلند، وبالتق مملك

للشعب التايلندي الصديق.







            
             
   












       












       











  

 






          
           





إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

408792002 رقم القرار القضائي

13 / 06 / 1443 التاريخ

اسامه عبدالجواد راشد دياب اسم المنفذ ضده

A26594059 رقم الهوية
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ــة المعلومات عن ــر العرب ألنظم 1) تعلن/ شــركة بح

فقدان سند قبض رقم 00458 من رقم 59301 إلى
ــى ممن يعثر عليه تســليمه إلى مصدره 59350 يرج

وله الشكر.

2) وادي الدواســر (مكتبة الفاو)/ يعلن إبراهيم فهيد

عبدهللا الدوســري، سعودي الجنســية سجل مدني/
ــة التخرج ــن فقدان شــهادة وثيق 1112644248 ع

ــام 1437/1436هـ صادرة من كلية التقنية بوادي لع
ــا تســليمها إلى ــر عليه ــن يعث ــى مم الدواســر، يرج

مصدرها وله الشكر.

ــر صديق متولي، مصري الجنســية ــن/ أحمد بك 3) يعل

ــة رقم 2244829251 عن فقدان جواز ســفره إقام
برقم A18304345  تاريخ االنتهاء في 2023/4/12م
يرجى ممن يعثر عليه تسليمه إلى أقرب إدارة جوازات

وله الشكر.
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محليات6

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السادسة عشر دائرة التنفيذ

305056005 رقم القرار القضائي

08 / 05 / 1443 التاريخ

محمد نفيس  سيد إبراهيم اسم المنفذ ضده

2237288978 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة والثالثون دائرة التنفيذ

380311002 رقم القرار القضائي

02 / 06 / 1443 التاريخ

فرع شركة نوفارتس فارما 
سيرفسيس اي جي

اسم المنفذ ضده

1010135084 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السابعة دائرة التنفيذ

312619005 رقم القرار القضائي

09 / 05 / 1443 التاريخ

احمد علي احمد عبدالرحمن اسم المنفذ ضده

2420021947 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة دائرة التنفيذ

306409004 رقم القرار القضائي

08 / 05 / 1443 التاريخ

شركة رسيل السعودية للتشغيل 
والصيانة شركة شخص واحد

اسم المنفذ ضده

7006285253 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الواحدة والعشرون دائرة التنفيذ

392343002 رقم القرار القضائي

07 / 06 / 1443 التاريخ

شركة االختصاصية العمال 
السيارات

اسم المنفذ ضده

4030223571 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة والعشرون دائرة التنفيذ

343435004 رقم القرار القضائي

19 / 05 / 1443 التاريخ

مسفر سالم دبيان العجمي اسم المنفذ ضده

1108038249 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة والثالثون دائرة التنفيذ

358189002 رقم القرار القضائي

25 / 05 / 1443 التاريخ

مدينة سلطان بن عبدالعزيز 
للخدمات االنسانية

اسم المنفذ ضده

7001454771 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة والثالثون دائرة التنفيذ

396843003 رقم القرار القضائي

08 / 06 / 1443 التاريخ

شركه المستثمر لالوراق الماليه اسم المنفذ ضده

1010249821 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

310334005 رقم القرار القضائي

09 / 05 / 1443 التاريخ

صدام حسين اكبر علي اسم المنفذ ضده

2342869704 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية والثالثون دائرة التنفيذ

379871002 رقم القرار القضائي

02 / 06 / 1443 التاريخ

موسسه سمارين للمقاوالت اسم المنفذ ضده

1010214688 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة والثالثون دائرة التنفيذ

398849003 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 السابعة والثالثون دائرة التنفيذ

310898005 رقم القرار القضائي

09 / 05 / 1443 التاريخ

محمد اكرم  نيزامودين اسم المنفذ ضده

2406847893 رقم الهوية
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تستعرض خدماتها المبتكرة في مجال الرعاية الصحية

وزير الصحة يزور جناح حلول السحابة  
في دب بالمعرض العرب Cloud solutions

قام معالي وزير الصحة األســتاذ فهد 
ــارة لجناح  ــن الجالجل، بزي بن عبدالرحم
شركة حلول السحابة لالتصاالت وتقنية 
المعلومات  Cloud solutions  بـ «معرض 
ــي 2022 «، والذي  ــر الصحة العرب ومؤتم
ــن 24 حتى 27 يناير  ينعقد خالل الفترة م
ــاري العالمي،  ــاري في مركز دبي التج الج
ــا أحدث  ــر منصته ــث تســتعرض وعب حي
ــي قطاع  ــرة ف ــة والمبتك ــول الرقمي الحل
ــب متطلبات  ــة، بما يواك ــة الصحي الرعاي
المستقبل في هذا القطاع الحيوي واألكثر 

ارتباطاً بحياة اإلنسان وسالمته.
ــدم المهندس عبداإلله الميمان  وقد ق
الرئيس التنفيذي للشــركة شرحاً مفصالً 
ــة الذكية  ــات التقني ــن المنتج ــه ع لمعالي
التي تقدمها الشــركة، والتي من شــأنها 
ــاع الصحي،  ــي تمكين القط أن تســهم ف
ــودة وخدمات  ــة إلى تحســين ج باإلضاف
ــادة اإلنتاجية، من  ــة وزي ــة الصحي الرعاي
ــالل التركيز على األنظمة الذكية وتعزيز  خ
ممارســات الصحة الرقمية، بما يتماشى 

ــة 2030. ــة للمملك ــة الوطني ــع الرؤي م
كما استعرض م. عبداإلله الميمان مع 
 Cloud solutions ــات ــر الصحة نجاح وزي
ــاع الرعاية  ــي تعزيز قط التي أســهمت ف
ــادة  وزي ــا  جودته وتحســين  ــة،  الصحي
ــا، وتقليل األخطاء  ــا، وإنتاجيته فعاليته
وتســهيل الوصول إلى الخدمات الطبية، 
وأيضاً قدرة الشــركة على ابتكار وتطبيق 
ــا وتحويل «52» مستشــفى  «12» منتج

ــة رقمية بالكامل  حكوميا وخاصا إلى بيئ
ــام فيدا  VIDA، وهو  من خالل تطبيق نظ
نظام ســحابي يسهم في إدارة اإلجراءات 
ــض  ــة المري ــراءات رحل ــة وإج اإلكلينيكي
وملفه اإللكتروني، لتقديم خدمات صحية 
بأكثر الطرق مرونة وفعالية، مما يســهم 
ــض وصياغة  ــة المري ــي تحســين تجرب ف

مستقبل أفضل للقطاع الصحي. 
وتأتي مشاركة شركة حلول السحابة 
 Cloud ــات  المعلوم ــة  وتقني لالتصــاالت 
Solutions  في الحدث العالمي األكبر على 
ــد أكبر ملتقى  مســتوى المنطقة، الذي يُع
للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، 
إلبراز خططها ومشــاريعها المستقبلية 
ــة  الصحي ــة  الرعاي ــن  م ــدة  جدي ــة  لحقب

الذكية.
يُذكر أن حلول السحابة تقدم مجموعة 
ــى ثالثة  ــات وتركز عل ــن الخدم متنوعة م
أقسام أساســية في المنشآت الصحية، 
ــراءات  واإلج ــة،  الطبي ــراءات  اإلج ــي  وه
ــراءات الموارد  ــى إج ــة إل ــة، إضاف المالي
ــي أيضاً تعمل على  وأمن المعلومات، وه
ــط مع األنظمة  ــم منتجات قابلة للرب تقدي
ــة لتوفير حلول شــاملة ومتكاملة،  الطبي
ــع شــركات عالمية  ــي ذلك م ــاون ف وتتع
ــا. كما  ــم أفضــل ما لديه ــة لتقدي معروف
أسهمت الشركة في تعزيز فرص عمالئها 
بالحصول على أبرز الشــهادات العالمية 
و  CAPو   JCIو  ،HIMSS Stage 7 ــل  مث

.ISO 27001 و Iso20000و AABB

تبادل األحاديث الودية مع السفير األلماني

أمير منطقة الرياض استقبل رئيس هيئة األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر

أمير منطقة المدينة المنورة يزور مركز دعم المنشآت بالمنطقة

«شراكة» تدرب موظفي القطاع الخاص على التعامل مع ذوي اإلعاقة

واس- الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي 
األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 
ــي مكتبه  ــة الرياض ف ــر منطق أمي

بقصر الحكم أمس معالي الرئيس 
ــروف  بالمع ــر  األم ــة  لهيئ ــام  الع
والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور 
ــن عبدهللا الســند،  ــن ب عبدالرحم
يرافقه مســئولو الهيئة. واستمع 

ــاء لشــرح عن  ــالل اللق ســموه خ
جهود الهيئة وبرامجها.

الســمو  صاحب  اســتقبل  كما 
ــن بندر بن  ــي األمير فيصل ب الملك
الرياض  ــة  منطق أمير  ــز  عبدالعزي

ــم أمس  ــه بقصــر الحك ــي مكتب ف
ســفير جمهورية ألمانيا االتحادية 
ــر المليه. وجرى  ــدى المملكة ديت ل
خالل االســتقبال تبادل األحاديث 

الودية.

«الجزيرة» - المدينة المنورة 

زار صاحب السمو الملكي األمير 
فيصل بن سلمان بن عبد العزيز 
المنورة،  ــة  المدين ــة  منطق ــر  أمي
بالمنطقة،  المنشــآت  دعم  مركز 
ــة العامة  بحضــور محافظ الهيئ
والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت 
«منشــآت» المهندس صالح بن 
إبراهيم الرشــيد. واّطلع ســموه 
على مجمل الخدمات التي قدمها 
ــم المنشــآت في مجال  مركز دع
واإلرشاد  واالستشارات  األعمال 

 4074 ــة  خدم شــملت  ــي  والت
ــى تنظيم  مســتفيدا، باإلضافة إل
10 أســابيع متخصصــة في عدة 
ــت مجموعة من  ــات تضمن قطاع
وورش  ــوارات  والح ــاءات  اللق
ــي  ف ســاهمت  ــي  الت ــل  العم
ــال  تســهيل وصــول رواد األعم
في  واالنطــالق  ــة  الريادي ــة  للبيئ
مشاريعهم الخاصة على مستوى 

منطقة المدينة المنورة. 
ــر فيصــل  ــا اســتمع األمي كم
ــارة، إلى  ــالل الزي بن ســلمان خ
شــرح مفصل عن مهام وأهداف 

ــول  ح ــور  تتمح ــي  الت ــز  المرك
الصغيرة  المنشآت  قطاع  تمكين 
ــا  بم ــة  بالمنطق والمتوســطة 
ــى  والتق اســتمراريتها،  ــن  يضم
ــن رواد األعمال  ــدد م ســموه بع
ــج  البرام ــن  م المســتفيدين 
ــدرات  ــر الق ــي تطوي ــة ف التدريبي
ــة والمهنية، وبرنامج دعم  اإلداري
احتياجات  ــى  عل للتعرف  األعمال 
ــى  إل ــم  وإحالته المســتفيدين 
ــج المناســب  ــة أو البرنام الخدم
ــذي تقدمه «منشــآت» أو أحد  ال

شركائها. 

ــنت  ُدّش ــز  المرك أن  ــر  يُذك
ــه على مســتوى المنطقة  خدمات
الرابع  الربع  خالل  للمســتفيدين 
ــام 2020م، بهدف دعم  ــن الع م
والوصــول  ــال  األعم وتســهيل 
ــد  وعق واالســتثمار،  ــل  للتموي
ــة  بيئ ــاء  لبن ــة  الرامي ــات  الصفق
أعمال مميزة باإلضافة إلى تنظيم 
النُصح  في  المتخصصــة  البرامج 
والتوجيه لرواد ورائدات األعمال 
ــي  ف ــن  التنفيذيي ــن  والمديري
المنشــآت الصغيرة والمتوسطة 

بمنطقة المدينة المنورة. 

«الجزيرة»- المحليات

تقيم جمعية ذوي اإلعاقة 
الخاصــة  ــات  واالحتياج
ــن  ــة م «شــراكة»، مجموع
ــة، لتأهيل  ــج التدريبي البرام
ــاع  القط ــي  ف ــن  العاملي
ــل  التعام ــى  عل الخــاص 
الصحيح مع ذوي اإلعاقة في 

بيئة العمل. 
ــذي  ــر التنفي ــر المدي وذك
ــدر الحربي: أن  ــة بن للجمعي
ــي إطار دور  ــج تأتي ف البرام
ــم التمكين  ــة في دع الجمعي
ــة،  اإلعاق ــذوي  ل ــي  الوظيف
بيئة  ــي  ف ــم  دمجه ــز  وتعزي
ــى  إل ــدف  ته ــا  كم ــل،  العم
المغلوطة  ــكار  األف تصحيح 

عن قدرات واحتياجات ذوي 
يشــارك  وأضاف:  ــة.  اإلعاق
في تقديم الدورات مجموعة 

من المدربين المؤهلين من 
الجنسين،  من  اإلعاقة  ذوي 
ــن  ــراً م ــى أن كثي مشــيراً إل

الموظفين من ذوي اإلعاقة، 
الشــركات  ــن  م يتســربون 
والمؤسســات بســبب عدم 

ــم بالشــكل  ــل معه التعام
ــا أن الجهل  المناســب، كم
بقدراتهم أدى إلى محدودية 
ــة  المتاح ــل  العم ــاالت  مج

لهم. 
ــي  ف ــة  الجمعي ــع  وتجم
ــج بين التدريب  تنفيذ البرام
ــد،  بُع ــن  وع الحضــوري 
القرار  ــي  صانع مســتهدفة 
ومنســوبي  ــن  والتنفيذيي
الموارد البشرية في مختلف 

منظمات القطاع الخاص. 
شــراكة  جمعية  أن  يذكر 
ــب  التدري ــات  خدم ــدم  تق
ــي  ف وتســاهم  ــل  والتأهي
ــن  ــة م ــف ذوي اإلعاق توظي
ــن  وم ــات  اإلعاق ــف  مختل

الجنسين.

سموه يستقبل السفير األلمانيأمير منطقة الرياض مستقبًال الشيخ الدكتور السند

جانب من الزيارة
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االقتصاد

«الجزيرة» - مسقط

ــي  معال ــة  رعاي تحــت 
ــن فيصــل  ــود ب الســيد حم
الداخلية  وزير  البوســعيدي، 
في ســلطنة عمان، وبحضور 
ــدس خالد بن  ــي المهن معال
ــر  وزي ــح،  الفال ــز  عبدالعزي
ــة  المملك ــي  ف االســتثمار 
افتتح  الســعودية،  ــة  العربي
ــوا  أك ــن  م ــون  مك ــالف  ائت
والمســتثمر  المطور،  ــاور،  ب
ــات توليد  والمشــغل لمحط
ــاه  المي ــة  وتحلي ــة  الطاق
ــن  الهيدروجي ــات  ومحط
الخليج  ومؤسســة  األخضر، 
مشاريع  وشركة  لالستثمار، 
الطاقة البديلة، محطة «عبري 
ــن  ضم مشــروع  أول   ،«2
ــددة  ــة المتج ــج الطاق برنام
لسلطنة عمان وفق مفهوم 
ــج المســتقل، كما أنه  المنت
ــد الطاقة  ــة لتولي أول محط
بالشــبكة  تربط  الشمســية 
الوطنية الرئيســية، وسينتج 
ــة متجددة على  االئتالف طاق
مدى 15 عاماً لصالح الشركة 

ــة  الطاق لشــراء  ــة  العماني
والمياه.

ــري 2» بمثابة  ــدّ «عب ويع
ــو تحقيق  ــة نح ــوة مهم خط
ــان 2040» التي  ــة عم «رؤي
تشــمل ضمن ركائزها توليد 
ــن الطلب  ــة م ــي المائ 20 ف
ــن المصادر  ــة م ــى الطاق عل
ــام  ع ــول  بحل ــددة  المتج
2030، وما يصل إلى 39 في 
العام 2040،  بحلول  المائة 
ــة الموارد  ــب حماي ــى جان إل

الطبيعية في السلطنة.
ــذا المشــروع  ــل ه  ويمث
شــراكة قوية بين القطاعين 
ــدم  ويق ــاص،  والخ ــام  الع
ــدرة  ق ــى  عل ــر  آخ ــاالً  مث
الســلطنة لجذب االســتثمار 
ــي إطار  األجنبي المباشــر، ف
وتشــريعية  ــة  قانوني ــة  بيئ
وشفافة،  واضحة  وتنظيمية 
ــون تنظيم  ــة قان تحــت مظل

وتخصيص قطاع الكهرباء.
ومن خالل ضخ اســتثمار 
دوالر  ــون  ملي  417 ــة  بقيم
ــا يعادل 160  أمريكي (أي م
ــي)، يعد  ــال عمان ــون ري ملي

مشــروع  ــر  أكب  «2 ــري  «عب
ــى  عل ــددة  المتج ــة  للطاق
والخدمات  المرافق  مستوى 
ــد  وق ــان.  عم ســلطنة  ــي  ف
على  المشــروع  ــر  تطوي ــم  ت
ــك  والتمل ــاء  البن أســاس 
ــاد  االعتم ــع  م والتشــغيل، 
ــة  الطاق ــا  تكنولوجي ــى  عل
ــة  الكهروضوئي الشمســية 
ــاواط من  ــد 500 ميج لتولي
ــز  أنج ــددة.  المتج ــة  الطاق
شــهراً  خالل 13  المشــروع 
ــر  معايي ــى  أعل ــق  وف ــط  فق
 5 ــع  م والســالمة،  ــة  الصح
ماليين ساعة عمل من دون 
التي  التحدّيات  إصابات، رغم 

فرضتها الجائحة وتداعياتها 
على إغالق الحدود وسلسلة 
ــوى  الق ــر  وتوف ــد  التوري

العاملة.
ــان،  أبوني ــد  محم ــال  وق
ــوا  ــس إدارة أك ــس مجل رئي
باور: «كشركة تقود التحول 
ــورون  فخ نحــن  ــي،  العالم
ــب دور رئيســي في دعم  بلع
ــة  الطاق ــول  تح ــداف  أه
ــن رؤية ســلطنة عمان  ضم
2040. منذ دخولنا الســوق 
 ،2011 ــام  ع ــي  ف ــي  العمان
ســاهمنا بجلب اســتثمارات 
ــا  ألنن ــه،  إلي ــرة  كبي ــة  أجنبي
نؤمن برؤيتها ومســتقبلها. 

شــركائنا  مع  بالتعاون  ــاً  مع
مؤسســة الخليج لالستثمار 
ــة  الطاق مشــاريع  وشــركة 
ــة، اســتفدنا من نقاط  البديل
القوة لدينا في االســتثمارات 
ــة  الصناع ــرات  خب ــن  وم
ــة  التكنولوجي ــة  والمعرف
الســريع  ــاز  اإلنج ــق  لتحقي
«عبري  لمشــروع  ــح  والناج
2»، على الرغم من الظروف 
الصعبة التي تفرضها جائحة 
ــا. وأود أن أغتنم هذه  كورون
ــة  حكوم ألشــكر  الفرصــة 
المملكة العربية الســعودية 
على دعمها المستمر لتطوير 
وإنجاز المشروع خالل وقت 

قياسي».
نتطلع  ــا  وأضــاف: «بينم
ســتكون  المســتقبل،  ــى  إل
كتلك  ــول  والحل الشــراكات 
ــي عبري 2  ــا ف ــي قدمناه الت
حاســمة في حل المشــاكل 
ــر المناخ التي  المرتبطة بتغي
وبالتالي  ــم،  العال ــا  يواجهه
ــاء مســتقبل أكثر  ــان بن ضم

اخضراراً».
المشــروع  وســيتمكن 

ــة  ــه اإلنتاجي ــي ذروة قدرت ف
ــة الكافية  ــد الطاق ــن تولي م
 50.000 ــن  م ــرب  يق ــا  لم
ــا بالكهرباء،  ــزل لتزويده من
ــف  تخفي ــي  ف وسيســهم 
340.000 طن من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون سنوياً. 
ــر الطاقة  ــى توفي ــًة إل إضاف
للشــبكة  ــاءة  بكف ــة  النظيف
الوطنية الرئيسية، سيسهم 
المشــروع الجديد في توفير 
واقتصادية  ــة  اجتماعي قيمة 
مراعاة  عن  فضالً  ملموســة، 
ــر  ليوف ــي،  المحل ــوى  المحت
ــن المحليين فرص  للخريجي

ــل.  ــب والعم التدري
سلســلة  ــار  إط ــي  وف
للمشــروع،  الالزمة  ــداد  اإلم
شــركتين  ــع  م ــد  التعاق ــم  ت
وهما:  ناشــئتين،  ــن  محليتي
تاج الشــرق األوسط وضياء 
التركيبات  ــد  لتزوي ــة،  للطاق
ــة في المشــروع.  الميكانيكي
حقق  ــك،  ذل ــى  إل ــة  باإلضاف
ــة  وصيان تشــغيل  ــق  فري
ــن  تعمي ــدل  مع المشــروع 

بنسبة 100 في المائة.

صة في 2021 المعهد العقاري» ُيقدم 795 دورة ُمتخص»
سّجل المعهد العقاري السعودي - الذراع األكاديم للهيئة العامة للعقار - نمواً ملحوظاً في أعداد المتدربين خالل العام الماضي 2021، إْذ تجاوز العدد 

مها المعهد في جميع مدن ومناطق المملكة خالل العام الماضي.  وأوضح المعهد، أن الدورات تضمنت:  17 ألف متدرب استفادوا من 795 دورة تدريبية نظ
(الوساطة العقارية، ومهارات التواصل العقاري، وأساسيات إدارة المرافق، واألخالقيات في المجال العقاري، والتسويق العقاري، ودورة إدارة اتحادات 

الُمالك، وإدارة العقود العقارية)، استفاد منها منذ بداية تأسيس المعهد حتى نهاية العام 2021م أكثر من 60 ألف متدرب ومتدربة ضمن 1771 دورة. 

ــم واألبرز في  ال خبر يســبق الحدث األه
ــراك السياســيين في  ــالم وح وســائل اإلع
ــف األزمة  ــركا وروســيا إال مل ــا وأمي أوروب
ــب  ــا  فأغل ــا أوكراني ــن روســيا وجارته ــرى بي الكب
المراقبين يتوقعون غزواً روســياً ألوكرانيا بحســب 
حجم التحرك العسكري الروسي على حدود أوكرانيا 
ــدي مدججين بأحدث  ــى 130 ألف جن ــذي وصل إل ال
ما صنعته روســيا من األســلحة وأيضاً ما يصدر من 
ــزو قريب حيث  ــو بأن الغ ــن دول النات تصريحات ع
بدؤوا اإلعالن عن نيتهم البدء بسحب بعض موظفي 
ســفاراتهم وعائالت الدبلوماسيين أيضاً كما قامت 
بعــض دول الناتو بإرســال شــحنات من األســلحة 
ألوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية مع التعهد بفرض 
ــن االتحاد  ــى روســيا م ــر مســبوقة عل ــات غي عقوب
األوروبي وأميركا وبعض الدول المتحالفة مع الكتلة 
ــر بالعالم وذات الثقل السياســي  ــة األكب االقتصادي
ــا يبدو من المشــهد  واالقتصــادي والعســكري فم
ــد ما لم  ــد من التصعي ــة تتجه لمزي ــي أن األزم الحال
ــة ينزع فتيل  ــرض لطرفي األزم ــم التوصل لحل م يت
ــع المخاطر  ــه بالتزامن م ــا ينظر ل ــرب.. إال أن م الح
ــن دمار  ــت م ــو اندلع ــرب ل ــذه الح ــن ه ــة ع المترتب
ــا محتملين من المدنيين هو األثر االقتصادي  وضحاي
ــع أن تحدث تداعيات  ــى أوروبا والعالم فكما يتوق عل
ســلبية على اقتصاد روسيا من خالل العقوبات التي 
يتوعد بها دول الناتو فإن أي خلل بانقطاع إمدادات 
الغاز الروســي لدول أوروبية وأيضــاً النفط بما أنها 
من أكبر المنتجين العالميين للطاقة ســيكون له أثر 
ســلبي بارتفاع أســعار الطاقة وبالتالي التضخم في 
ــد ينجم عنه من  ــم عموماً بخالف ما ق ــا والعال أوروب
نقص بإمدادات الحبوب فروســيا وأوكرانيا من أكبر 
ــن لها هذا بخــالف مخاطر أن  ــن والمصدري المنتجي
تتوســع هذه الحرب وأن تخرج عن السيطرة لتدخل 
بها دول أوروبية مباشرة مما يعني تدخل حلف الناتو 
ــة ثالثة جديدة ال ســمح هللا  ــرب عالمي أي نشــوب ح
ــار اجتماعي واقتصادي  مما ســيكون له أثر كبير بدم
ــم في القارة العجوز ويهدد مســتقبل الحضارة  ضخ
ــدم صناعي  ــن تق ــه م ــا حققت البشــرية وينســف م
وازدهار اقتصادي عموماً ويخلف ماليين القتلى هذا 
السيناريو الكارثي رغم أن احتمالية حدوثه تبدو شبه 
معدومة لكن في الحربين العالميتين األولى والثانية 
ــات نزاعات محدودة ثم توســعت إال أن  ــت البداي كان
ــن بمخاطر  ــدى كال الطرفي ــذه التصورات ل ــود ه وج
نشوب حرب ال بد أن تطرح تساؤالً هل الهدف ملف 
ــة روســيا بحماية أمنها  ــن دولتين على رغب ــة بي أزم
ــي من خالل مطالبها بمنع ضم أوكرانيا لحلف  القوم
ــن دول الحلف مع تعهد آخر  ــو والتعهد بذلك م النات
بمنع نشر أي أسلحة للحلف في أوكرانيا أو أي دولة 

حدودية مع روسيا؟
فمثل هذه المطالب محقة ألن األســاس هو أن 
األمن للجميع ويجب وضع حل يرضي ويناسب ويحقق 
ــح كل األطراف لكن بالنظر للمدى المتوســط  مصال
ــق بكثير قد  ــاك أهدافاً أعم ــد من أن هن ــد ال ب والبعي
ــذه األزمة  تكون هي أســاس كل هذا االشــتعال له
المتجددة لكنها وصلت ألدق مراحلها حالياً فروسيا 
وريث االتحاد الســوفييتي يبدو أنها اســتفاقت من 
ــاً وبدأت تنهض  ــاد قبل 31 عام ــة انهيار االتح صدم
ــاً على أســس  ــداً مبني ــاً جدي ــي تحالف ــاه أن تبن باتج
ومقومات مختلفة عن شكل االتحاد السابق ليكون 
ــي وألميركا وحتى  ــداً لالتحاد األوروب ــاً ون كونفيدرالي
ــاً وأيضاً نداً لحلف الناتو عســكرياً  ــن اقتصادي للصي
فحسب محللين غربيين فإن لروسيا طموحاً بقيام 
اتحاد للدول التي ولدت مع تفكك االتحاد السوفييتي 
وكذلك دول أوروبا الشرقية التي كانت متحالفة معه 
ــا حالياً تميل لالتحاد األوروبي وانضم بعضها  إال أنه
ــازوا لحلف الناتو فروســيا  ــل له وأيضــاً انح بالفع
ــراً ضخماً   ــى بالعالم وتملك تأثي قوة عســكرية عظم
ــا صغيراً  ــازال اقتصاده ــدادات الطاقة لكنها م بإم
ــاً بتاريخها وحجمها الجغرافي وعدد سكانها  قياس
ــا اإلجمالي حوالي 1،5 تريليون دوالر وهو ما  فناتجه
ــي 9 بالمائة من الناتج اإلجمالي لالتحاد  يعادل حوال
ــج اإلجمالي  ــن النات ــة م ــة 6 بالمائ ــي وقراب األوروب
ألميركا  أي أن روســيا دولة أمامها تحديات وفرص 
ــا االقتصادي دولياً فهي بكل  كبيرة لترفع من تأثيره
تأكيد تملك مقومات عديدة لتحقق نهضة اقتصادية 
ــات وهو ما  ــة والزراعة والخدم ــي مجاالت الصناع ف
ــادة بناء لدورها الدولي  تســعى له حالياً من خالل إع
من جديد في الشــق االقتصادي فما نشــهده اليوم 
من حراك بين هذه القوى الكبرى هو ما سيؤســس 
ــاب القوى  ــوام العشــرة القادمة ألقط ــي بحر األع ف

االقتصادية الكبرى بالعالم. 
ــاد الســوفييتي أنها لم  ــى تركة االتح ــد ينظر إل ق
ــن من الواضــح أن هذا  ــا بعد لك تســتكمل هيكلته
الكيان الذي تفكك واعتبره الرئيس بوتين أكبر كارثة 
ــاول هو إحياءه بمقومات جديدة  بالقرن الماضي يح
ــاً من خالل تحالفات  ــاء اقتصادي منافس عالمي وبن
ــدأ بتحقيق  ــدة على أســس مصلحية مختلفة تب جدي
ــا ينظر الغرب  ــارة األوروبية بينم ــن للجميع بالق األم
إلى روســيا بتباين ما بين من يراها خطراً عليه ومن 
يراها شــريكاً مهماً فهل تنجح روســيا في بناء قوة 
ــم يدعم هذا الهدف  اقتصادية منافســة وتكتل ضخ
ــن إمكانياتها الضخمة غير المســتغلة    مســتفيدة م
ــا بل بما  ــف أوكراني ــة ليســت محصــورة بمل فاألزم
ــة  ــوى االقتصادي ــب الق ــه أوزان ومرات ســتكون علي
العالمية بالمستقبل والتي تسعى روسيا ألن يكون 

لها مكان قيادي بينهم.

هل ما نشهده والدة مراكز قوى 
اقتصادية كبرى؟

محمد سليمان العنقري

أمير منطقة القصيم يترأس االجتماع األول 
لسكرتارية مزادات اإلبل بالمنطقة

عبدالرحمن التويجري - بريدة

الســمو  صاحــب  ــرأس  ت
ــي األمير الدكتور فيصل  الملك
ــن ســعود بن  ــن مشــعل ب ب
ــة  منطق ــر  أمي ــز  عبدالعزي
االجتماعات  ــة  بقاع ــم  القصي
األول  ــاع  االجتم ــه  بمكتب
ــل  اإلب ــزادات  م لســكرتارية 
صاحب  بحضــور  ــة،  بالمنطق
بن  ســلطان  ــر  األمي الســمو 
سعود بن محمد نائب رئيس 
ــل  لإلب ــة  الدولي ــة  المنظم

ووكيل إمارة القصيم الدكتور 
عبدالرحمن الوزان، وعدد من 

المسؤولين المعنيين.
ــة االجتماع رحب  وفي بداي
األمير  السمو  بصاحب  سموه 
ســلطان بن سعود بن محمد 
نائب رئيس المنظمة الدولية 
ــم  دع ســموه  ــاً  مثمن ــل،  لإلب
المنظمة الذي يسهم في دعم 
تطوير  ــى  إل الرامية  ــود  الجه
ــة،  بالمنطق ــل  اإلب ــزادات  م
كونها تمثل نشاطاً اقتصادياً 
لوطننا الغالي، مشــيرا  مهماً 

سموه إلى المنطقة يوجد بها 
ــزادات لإلبل ونســعى  أربع م

مســتهدفاتها  ــق  تحقي ــى  إل
مع  ــق  يتواف ــا  بم ــا  وتطويره

ــل  لإلب ــة  االقتصادي ــة  القيم
ــاص  خ بشــكل  ــة  بالمنطق

والمملكة عموماً.
ــه، أعرب ســمو  ــن جانب م
نائب رئيس المنظمة الدولية 
ــره  ــن شــكره وتقدي ــل ع لإلب
ــى  عل ــم  القصي ــر  أمي لســمو 
ــل  ــات اإلب ــام باقتصادي اهتم
مشــيرا  ــم،  القصي ــة  بمنطق
ــد  تؤك ــة  المنظم أن  ــى  إل
ــي تقام  ــزادات الت ــة الم أهمي
بالمنطقة، وســيكون لها أثر 
ــذا الموروث  ــي دعم ه كبير ف

الثقافي للمملكة.
وخالل االجتماع استعرض 
ســكرتارية  ــى  عل المشــرف 
ــة عبدهللا  ــزادات بالمنطق الم
ــة  ــود المبذول ــي الجه البدران
ــر القصيم  بمتابعة ســمو أمي
لتطوير مزادات اإلبل بمنطقة 
ــا تطرق إلى األثر  القصيم، كم
ــه  حققت ــذي  ال االقتصــادي 
ــالك  ــى الم ــل عل ــزادات اإلب م
والمستثمرين في هذا المجال 
األنشــطة  ــى  ال ــة  باإلضاف

المصاحبة للمزادات.

سموه مترئساً االجتماع 

بحضور وزير  االستثمار الفالح

تحالف بقيادة أكوا باور والشركة العمانية لشراء الطاقة 
والمياه يفتتحان مشروع «عبري 2» للطاقة الشمسية

جانب من الحضور

وزارة االستثمار توقع مذكرة تفاهم في 
مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة

«الجزيرة» - االقتصاد

وقعت وزارة االســتثمار بالرياض، مذكرة 
ــم مع شــركة جالكســو ســميث كالين  تفاه
ــوم الحياة،  ــة الصحية وعل ــال الرعاي في مج
لتحســين بيئة االســتثمار في مجال الرعاية 
ــاة والعمل على توطين  ــة وعلوم الحي الصحي
ــر األبحاث والدراســات من  ــع وتطوي التصني
ــل  ــى جع ــع إل ــة تدف ــالل مشــاريع متكامل خ
ــة  الرعاي ــاث  ألبح ــاً  إقليمي ــزاً  مرك ــة  المملك
ــة  القيم ــاوز  تتج ــث  حي ــة،  الذاتي ــة  الصحي
ــوارد التقديرية للمشــروع 150 مليون  والم
ــالل الســنوات الخمــس  ــال ســعودي خ ري

األولى للمشروع. 
ــرص  ف ــق  خل ــى  عل ــرة  المذك وســتعمل 
اســتثمارية وتطوير سياسات الرعاية الذاتية 
ــي، ورفع مســتوى الخدمات  ــب الذات والتطبي
ــل الخبرات والتكنولوجيا، كما ستســهم  ونق

ــي زيادة المحتوى المحلي مما يتيح الفرصة  ف
لتصدير منتجات الشركة المنتجة محلياً، كما 
ستعمل على توفير فرص عمل بما فيها رفع 
ــن جهتها،  ــي القطاع، م ــرأة ف مســاهمة الم
ستعمل الوزارة على تسهيل تواصل الشركة 
ــة ذات العالقة وتقديم  ــات الحكومي مع الجه

الدعم لحل التحديات التي قد تواجهها. 
ألهداف  ــع المذكرة اســتكماالً  ويأتي توقي
االســتثمارات  ــذب  ج ــي  ف االســتثمار  وزارة 
وتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة 
ــى الفرص  ــن النمو، وتســهيل الوصول إل م
ــة والخبرات،  ــن المعرف االســتثمارية وتوطي
إضافة إلى تطوير األنظمة والسياسات وتعزيز 
ــة من خالل  ــى الخدمات الصحي الحصــول عل
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما 
تعمل على تعزيز جهود الشــراكة مع القطاع 
ــول االجتماعي واالقتصادي  الخــاص في التح

في المملكة في إطار رؤية 2030.

الصندوق السياحي يعلن عن شراكة 
إستراتيجية لتطوير السياحية في الطائف

«الجزيرة» - االقتصاد

ــدوق التنمية الســياحي  عن  ــن صن أعل
ــن  ــع شــركة األمي شــراكة إســتراتيجية م
المميزة، سينتج عنها مشروع سياحي رائد 
بمساحة تزيد عن 100.000 متر مربع في 
الطائف باســتثمارات تتجاوز 300 مليون 
ــن فندق  ــال، حيث يتكون المشــروع م ري
يضم ما يقارب 150 وحدة فندقية، ومرافق 

تجزئة وترفيه في محافظة الطائف. 
ــة الطائف»  ــرح اســم «واجه ــد ط وق
للمشروع الذي يعكس أهمية هذه المدينة 
كإحدى الوجهات الصيفية بالمملكة، حيث 
سيوفر المشروع مساحة لممشى خارجي 
ــالت  للمح مخصصــة  ومســاحات  ــر،  كبي
ــة والعالمية، كما يعكس  التجارية المحلي
في التســوق  ــاً  حديث ــاً  المشــروع مفهوم
ــج بين قطاع التجزئة واألنشــطة  عبر الدم

ســياحياً  ــه مقصداً  ــا يجعل ــة مم الترفيهي
ــزوار وقاصــدي مدينة  ل ــاً  مهم ــاً  وترفيهي

الطائف. 
ــة متميزة  كما يشــكل المشــروع وجه
ــال  األعم لســياحة  ــع  ممت ــت  وق لقضــاء 
ــك  وذل ــي،  المك ــرم  الح وزوار  ــه  والترفي
لوجوده بالقرب من مرافق سياحية مميزة 
مثل حديقة الملك فهد، وهي كبرى حدائق 
ــس  ــد الرئي ــدا. وأّك ــق اله ــة، وطري المدين
التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي 
ــي المرتقب  الفاخري، أن المشــروع النوع
ــدوق بتنمية المناطق  يعكــس التزام الصن
السياحية الناشــئة في إطار اإلستراتيجية 
ــه  أن ــى  إل مشــيراً  للســياحة،  ــة  الوطني
ــزة  المتمي ــف  الطائ ــات  إمكان سيســتثمر 
ــا المعتدل  ــي ذلك مناخه ــدة، بما ف والواع
ــا الزراعي ويعزِّز جاذبية المنطقة  وقطاعه

عبر مرافق سياحية بمستوى عالمي.

د مشاريع منظومة «البيئة»ويشهد توقيع  المهندس الفضلي يتفق
اتفاقية إلنتاج التقاوي في جازان

«الجزيرة»-االقتصاد 

ــة  ــر البيئ ــي وزي ــام معال ق
المهندس  ــة  والزراع ــاه  والمي
ــي والوفد  ــد الرحمن الفضل عب
ــة تفقدية،  ــه، بجول ــق ل المراف
منظومة  مشــاريع  ــن  م ــدد  لع
في  ــة  والزراع ــاه  والمي ــة  البيئ
ــع  ــث اطل ــازان، حي ــة ج منطق
ــات  ــى ســير الخدم ــه عل معالي
ــة  المنظوم ــا  تقدمه ــي  الت

للمستفيدين في المنطقة. 

ــذه الزيارة لالطالع  وتأتي ه
تطلقها  ــي  الت المشــاريع  على 
المنطقة،  ــي  ف ــاً  حالي ــوزارة  ال
الخمســية  ــة  الخط ــن  ضم
ــة  البيئ ــة  منظوم لمشــاريع 
ــي مناطق  ــاه والزراعة ف والمي
المملكة كافة، التي تهدف إلى 
تعظيم االســتفادة من الموارد 
المياه  وتعزيز مصادر  المتاحة، 
ــة  موثوق ــات  بكمي ــا  وتأمينه
وبجودة عالية، وتوسيع شبكات 
ومعالجتها  ــي  الصح الصــرف 

ــن  ع ــي  البيئ الضــرر  ــع  ورف
ــى تحقيق  إل ــة، وصوالً  المنطق
ــة،  ــة والبيئي االســتدامة المائي
ــي وفق  ــاء النبات ــز الغط وتعزي

أهداف رؤية المملكة 2030. 
ــالع  ــة االط وشــملت الجول
ــة المعالجة  على خدمات محط
ببيش على الطريق الســاحلي، 
وادي  بســد  ــة  التنقي ــة  ومحط
جازان، إضافة إلى زيارة مزرعة 
ــران المالكي الريفية،  أحمد جب
ــي  المالك ســلمان  ــة  ومزرع

جهود  ــى  عل ــالع  لالط ــر؛  بالدائ
ــل  ــي مشــروع تأهي ــوزارة ف ال

المدرجات الزراعية، 
ــه توقيع  ــا شــهد معالي كم
اتفاقية بين الوزارة والمزارعين 
ــدرات  ق ــة  وتنمي ــز  لتعزي
ــن على إنتاج (تقاوي)  المزارعي
األصناف  ــن  م ــودة  الج ــة  عالي
المحلية ذات الميز النسبية في 

منطقة جازان. 
ــر  الوزي ــي  معال زار  ــا  كم
ــي  ــن ف ــان البُ ــي مهرج الفضل

عســل  ــان  و»مهرج ــر،  الحائ
ــذي  ال الســابع»،  ــازان  ج
ــي  العيداب ــة  محافظ ــه  تنظم
ــز الحضاري في  بســاحة المرك
مشــاركة  وتضمن  المحافظة، 
مختلف  يعرضــون  ــاالً،  نح  50
تشــتهر  الذي  العســل  ــواع  أن
إلى  إضافة  ــه،  بإنتاج المنطقة 
ــز األبحاث  ــاَل مرك ــده أعم تفق
الزراعية في جازان، حيث اطلع 
ــى بعــض التجارب  ــه عل معالي

التي ينفِّذها المركز. 

التقى  ــه  جولت ــام  خت ــي  وف
ــي مقرّ  ــن ف ــه بالمواطني معالي
ــى  إل واســتمع  ــوزارة،  ال ــرع  ف
مطالبهم وآرائهم في الخدمات 
ــة،  المنظوم ــا  تقدمه ــي  الت
ــادة  القي حــرص  ــم  له ــد  وأك
ــه مصلحة  ــذل كل ما في على ب
ــا  وبم ــن،  والمواط الوطــن 
ــم إســتراتيجيات قطاعات  يدع
ــاه والزراعة وفق  ــة والمي البيئ
ــة  المملك ــة  رؤي مســتهدفات 
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صدر لألستاذ الدكتور عمر المحمود، األستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة 
اإلمام كتاب: «إذا اتسق: دراساٌت في بالغة القرآن وبيانه»..

ــر فصول هذا الكتاب في رحاب القرآن الكريم، وتحلّق في فضاءات  تبح
بالغته وبيانه، من خالل أربع دراسات علمية تطبيقية محكّمة، تتغيا الكشف 
ــن وجوه متنّوعة لعظمته وإعجازه، ابتداءً ببالغة قراءاته المتواترة، مروراً  ع
ــرار متشــابهه اللفظي، سعياً إلى  ــبه البياني، وانتهاءً بأس بجماليات تناس
ــرت الثقلين، صادر عن نادي  ــة بعض مالمح بالغته وفصاحته التي به تجلي

الحدود الشمالية األدبي.

د. جمعة إبراهيم موسى

ــة، ومعزوفات شــعرية للدكتورة  ــب النشــوة : مجموعة قصصي مجاذي
ــة العامة  ــم الفيروســات بكلية الصح ــتاذة عل ــرزوق، أس ــان محمد م إيم
والمعلوماتية الصحية بجامعة القصيم، أصدرته دار النخبة، بالقاهرة، عام 
2021م، كتاب أنيق في شــكله وحجمه ومحتواه جاء في خمسة وتسعين 

صفحة، مقسم إلى مجموعة أركان:
ــن: (ومن القصص حياة)، وركن: (يحكى أن وكان يا ما كان)، وركن  رك
ــاس الحلوة)، وركن (معزوفات شــعرية: صرخة  (معزوفات شــعرية: الن
شرياني)، وركن (مملكة األسرار... أنت ما تفكر به)، وكل ركن يحتوي على 

مجموعة من القصص.
ــدأت المجموعة القصصية بإهداء تنادي فيه جنة الخلد بقولها: يا جنة  ب
الخلد قومي وانثري األفراح واستقبلي برحابك الغناء كل صباح من فارقوا 
ــي وعزائي أن هللا  ــراح، الصبر زادي وموطن ــرح غائر فائق األت ــي القلب ج ف
أســكن مهجتي (قلبي وروحي ) علياء السماء. وهي في هذا اإلهداء تعتصر 
ألًما لفراق فلذات كبدها أهلة وضياء بقولها: قد قيل عنك: لك من مسماك 

قسمة أنت األهلة بنورها وجمالها، وضياء قلبي في الدجى قد الح. 
- اللهم اربط على قلبيهما واجعلهما ذخرًا لها في جنات النعيم -

ــي صورت فيها بطل  ــا األول بقصة الناجي من الغد الت وافتتحــت ركنه
ــال الرجال، وهو مازال  القصة، بحنانه وجماله وابتســاماته، وتمثله بأعم
ــتئذان، كأنك  ــم يتعد منتصف العقد األول من حياته التي غادرها دون اس ل

أمام بانوراما.
ــة إلى جمال  ــي طياتها إضاف ــي تحمل ف ــى القصص، الت ــذا تتوال وهك
ــر والدعوة  ــات والعبارات وحســن الوصف، العب ــاء الكلم األســلوب وانتق
للخصال الحميدة، فها هي قصة ألف ميل، التي تمثل بطلتها العجوز التي 
تمشــي على عصا خشــبية وقد تعدت الســبعين عاًما، إال أنها تحرص على 

صلة الرحم حتى وإن قاطعها األحفاد.
ــاس، ونقوم  ــذي يجعلنا نتحســس أحوال الن ــز الغارق ال ــك الكن وكذل
برعايتهم الرعاية السليمة، ونوجههم التوجيه الذي يحييهم حياة كريمة وال 
يكونون ُعبادًا للمال، التي صورت فيها المرأة العجوز التي ظلمت نفســها 

بتخزين المال، الذي فارقته دون استئذان، غارقًا في مياه األمطار.
ــذه األيام كانتشــار النار في  ــي فبدأته بقصة تنتشــر ه ــا الركن الثان أم
الهشيم، وهي قصة الحب والعشق بين الرجل والمرأة التي تنتهي بالزواج 
وإنجاب األبناء، ثم يتعرض البيت لالنهيار فوق رؤوس الصغار، وهذه دعوة 

للوعي ومعرفة كيفية إدارة الحياة.
أما الركن الثالث: فقد بدأته بقصة بساتين السكر، وهي دعوة للبشاشة 
ــذوق واألدب، واختتمت األقصوصة بقولها:  والحب واإلخالص والوفاء وال
ــادة... من غير لون والحزن زيادة، بســاتين ســكر  من غيرهم الدنيا دي س
ــاس للحب  ــذا تدعوا الن ــادة. هك ــم موفور كالع ــم... وحنانه ــي صفاته ه

والتسامح.
والركن الرابع: بدأ بقصة أمواج التي تدعو فيها إلى قوة اإلرادة والعزيمة 

وعدم اليأس، وعدم االنقياد إلى التراجع بل التصميم على اإلنجاز.
ــن وهي تصور  ــدأ بقصة إبحار ولك ــن الخامــس واألخير فقد ب ــا الرك أم
اإلنسان الذي تتسع أحالمه، ويجد أمامه المعوقات التي تعترضه باستمرار، 

وإصراره على إكمال المسير.  

ــاب: «الرس مدينة وأمير» لألســتاذ:   صدر كت
منصور بن عســاف الحسين العساف، وذلك في 
ــة من القطع المتوســط، ويرصد فيه  312 صفح
المؤلف تاريخ الرس، ليلقي الضوء على مســيرة 
عساف الحســين المنصور العساف الثاني أمير 
بلدة الرس، وعلى أبرز أعالم المدينة. ويكشــف 
مؤلف الكتاب أهمية هذا اإلصدار بقوله: «الحمد 
لله والصالة والسالم على نبيه الهادي إلى سواء 
بَِّك  الســبيل، (1) الموحى إليه أن {اْقرَأْ بِاْسمِ رَ
بَُّك  ــاَن مِْن َعلٍَق، اْقرَأْ وَرَ الَِّذي َخلََق، َخلََق اإلِْنَس
ــاَن َما لَْم  ــرَُم، الَِّذي َعلََّم بِالَْقلَمِ، َعلََّم اإلِْنَس األَْكْ

يَْعلَْم} (1-5) سورة العلق.(0)
ــات  اآلي ــذه  ه أســتلهم  أن  أردت  ــد  وق
ــيئًا  الكريمات، فاســتخدم قلمي ألكتب به ش
ــن تاريخهم،  ــا قد يجهله شــباب اليوم ع مم
ــاء الجيل  ــون ذكري لمن نســي من أبن وليك
ــة تاريخ  ــال القادم ــف األجي ــي وتعري الحال
أجدادهم من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا 
هللا عليه، وألبث أشواقي وأبوح بها لمدينتي 
البهية الباســلة مدينة الرس، وقد حرصت 
على أال يكون كالمي مكرًرا وتحليالتي معادة، 
ــرون، فرجعت  ــه آخ ــل ما ســبقني إلي تماث

لوثائق جديدة، وخرجت بتحليالت مبتكرة، وعندما 
اضطررت إلعادة ما ســبقت إليه إحكاًما للسياق، 
حرصت على بســط األفكار بأسلوب جديد وتناول 

ال يبعث الملل.
ــون محايًدا  ــة أن أك ــي الحقيق ولم أســتطع ف
عند الحديث عن هواء الرس وآبارها وبســاتينها، 
ــق  ــن حقائ ــط بي ــي - دون أن أدري - أرب فوجدتن
ــاي وأصدقاء طفولتي، غير  الجغرافيا ومواقع صب

أني في الواقع بذلت قصار جهدي كي أكون محايًدا 
أمام وقائع التاريخ، فحرصت على توثيق ما أقول 
ــة) والصور، والمراجع،  بالمنطق (والمنطق وثيق
ــن ليس أي مرجع، وإنما ســننت في كتابي هذا  لك
ســنة «الشــرب من رأس النبع»، وهو مبدأ بحثي 
القويم فصلته في الفصل األول من هذا الكتاب، 
ــا إذا زعموا أن خلف األكمة بعير رحل  وكنت دائًم
أو شرد، رحت أبحث عن بعرة خلفها أو أثراً لخفة، 

ــر، إنه مبدأ  فإن لم أجد تشــككت في الخب
بحثي أعبر عنه بإيجاز بأنه مبدأ البعرة

والبعير. وما قصرت في طلب المعلومات 
المطلوبة والوثائق، بل والصور الشخصية 
ــن رجاالت العســاف،  ــر الشــخصية م وغي
فلبى عدد كبير منهم وســارع موقناً بأن في 
ــال القادمة، وتوانى  ــرًا لبلده ولألجي هذا خي
بعضهم ولم يهتم ربما ألسباب خاصة بهم، 
ــت أتمني أن يقدموا يد المســاعدة  لكنني كن
ــاالً، أما  ــذا أكثر كم ــون كتابنا ه ــة ليك العلمي
ــو لله وحده ســبحانه.  ــال المطلق فه الكم
وقد أوردت مراجع معلوماتي أو مصادرها في 
السياق نفســه أو المتن نفسه بين قوسين 
ــى عشــرة  ــاب إل ــن [ ]. وقســمت الكت مربعي
ــارئ تفاصيلها في فهرس  فصول يطالع الق
هذا الكتاب. وقبل أن أختم كالمي أوجه الشكر 
ــل إلى كل من أعانني بعد هللا على إخراج  الجزي
ــاب، وأخص بالذكر ابنة أخي ســعادة  ــذا الكت ه
الدكتوره أسماء بنت محمد العساف التي قامت 
ــن ابنتي  ــاً، وإلى م ــذا الكتاب لغوي ــة ه بمراجع
مشاعل وغادة اللتين قامتا بمساعدتي في طبع 
الكتاب وإخراجه، وإنني أتقدم بالشــكر الجزيل 
إلى األســتاذ قبالن بن صالح القبالن الذي وفر لي 
عدداً من الوثائق المخطوطة والتي أفادتني كثيراً 
وكذلك بعــض المراجع وإلى جميع أفراد أســرتي 
وعائلتي الذين لم يدخروا جهًدا كل لمساعدتي».

وهذا النمط من اإلصدارات مهم بما يحويه من 
ــة وجغرافية عن بلدان المملكة  معلومات تاريخي
ــن لمن أراد التعرف  ــرز أعالمها، وهو خير معي وأب

على محافظة الرس وأعالمها.

إبراهيم بن سعد الماجد

ــن دار نســناس للنشــر صــدر  ع
للشــاعر  ــة  الكامل (الســيرة  ــاب  كت
ــوي الوقداني وقصائده الفصحى  بدي
ــع وتحقيق  ــة) وهو من جم والنبطي
ــي، ويعد  ــن عبدهللا الوقدان عثمان ب
هذا الكتاب أول كتاب يصدر عن هذا 
ــر الدين  ــال عنه خي الشــاعر الذي ق
ــن أكثر شــعرائهم  ــي: (.. وم الزركل
ــم  ناظ أشــعاًرا  ــم  وأوفره ــاًرا  أخب
ــض والحميني المجيد  ــن القري الفني
فيهما مًعا الشــيخ بديوي الوقداني 
ــي بدء أمره  ــة وقدان كان ف من قبيل
ــي ثم قصد  مشــهوًرا بنظــم الحمين
ــو واألدب  ــالً من النح ــرأ قلي مكة فق
ــة فنظــم القريض  ــى البادي وعاد إل

وفاق فيه أقرانه).
وقال عنه المستشرق الهولندي 
ــة  خروني ــور  ه ســنوك  كريســتان 
ــب الفائق  ــه األدي ــا رثى ب (صــورة م
ــي  الوقدان ــوي  بدي الشــيخ  ــدى  الن
الســعدي ســيدنا الشــريف عبدهللا 
ــا عينة ألفضــل نتاج  باشــا باعتباره

أدبي في الحجاز).
كما أثني المؤرِّخ أحمد الحضراوي 
ــال: كان له  على شــاعرية بديوي فق
قريحة بالعربية سيالة طبيعية فنظم 
القريض ولقب بشاعر الحجاز يعني 
الطائف وما عالها فهو شاعر لطيف 
ــف تخضــع لشــعره  ــوار غطري ومغ
بالبل األغصــان، وتنصت لغزله خود 

الحسان ومسامع كل إنسان.
ــو:  ــي ه ــوي الوقدان الشــاعر بدي
ــران بن جبر بن هنيدي  بديوي بن جب
ــد بن  ــن محم ــن صالح ب ــر ب ــن جب ب
مسفر بن سالم بن عيسى الوقداني 

ذوي  ــن  م الســعدي.  ــي  العتيب
محمد من السوالمة من وقدان، 
ووقدان إحدى قبائل عتيبة. ولد 
ــرف تاريخ  بوادي نخــب وال يع
ــه بين عام  ــالده بالضبط لكن مي
1220 و1230 نشــأ في قرية 

قصعان.
نظم الشعر مبكرًا، وكان أن زاوج 
بين الشعر الفصيح والنبطي وأجاد. 

يقول من قصيدة بالفصحى:

الملك لله والدنيا مداولٌة
وما لحي على األيام تخليُد

ــوت  والم ــا  الفن زرع  ــاس  والن
حاصده

وكل زرع إذا ما تم محصود
وما يدوم سرور  ال وال كدٌر
وهكذا الدهر تصديرٌ وتوريُد

ــرى يُقال  ــول من قصيدة أخ ويق
أنه نظمها عندما ذهب لخطبة امرأة 
وعندما أتى أهلها وجدها قد تزوجت! 
وفي طريق عودته مر بسيسيد (وهي 
منطقة برية اتخذت اآلن منتزهاً برياًَ 
ألهل الطايف)، فجلس تحت شجرة 

ــرأى حمامة على  ف غضا ليرتاح قليالً 
غصن الشجرة فقال:

أحمامة الوادي بشرقي الغضا
مالي أراك حزينة لم تهجعي 
حزني كحزنك ال يزال صبابة

أن كنت مسعفة الحزين فرجِّعي
إنا تقاسمنا الغضا فغصونه 
في راحتيك وجمره في أضلعي

ــع الشــريف  ــه م ــت ل ــي رحل وف
ــن محمد بن عون، ســقط  ــدهللا ب عب
خاتم الشريف وانكسر فصه فانزعج 

لذلك، فقال بديوي على الفور:

ــن رســول هللا من  ال تخــش ياب
حجرٍ

ــي كفيك  ــكارم ف رأى الم
فانفجرا 

إذ  ســعُدك  ــاك  واف
ُعوُد وقد وافى السُّ

ــك ســعًدا  ــاك رب أعط
يفلق الحجرا

ــي النظم  ــد أجاد ف ولق
ــه  ــي، ول ــي أو النبط بالعام
ــي التفاعل  حضــور مميز ف
مع ما يحيط به من أحداث، 
العربية  ــة  البيئ ــن  اب ــو  فه
ــر بها األحداث  تم التي دوماً 

المختلفة بين فرح وترح.
ــه  ل ــدة  قصي ــي  ف ــول  يق

يصف الدنيا:

بديوي يقول أشوف األيام 
تقتلب 

عود  ــر  فالبح ــب  يقتل ــا  كم
األشباح

إذا ما رماه الموج في غبة البحر
وجاء في غزير مقتفيه أرياح

تفكرت في الدنيا كفى هللا شرها
صفاه كدر لو قدمت بأفراح 

ولبديوي محاورات شــعرية رصد 
ــا، كما  ــا وصــل منه ــاب م ــذا الكت ه
اشــتمل الكتاب على بعــض الوثائق 
ــات  ــن مخطوط ــارة ع ــي عب ــي ه الت

لبعض قصائد بديوي.
إن هذا التوثيق لمســيرة شــاعر 
ُعد في عصره ظاهرة ثقافية متميزة، 
ــام به  ــد يشــكر عليه من ق لهو جه
األســتاذ عثمان الوقداني وكذلك دار 
نســناس التي تولت طبعه وإخراجه 

بهذا الشكل المميز.

الثقافية - جابر محمد مدخلي

ــي،  الخواج ــدي  مج ــور  الدكت األســتاذ  أصــدر 
رئيس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم 
ــه «المحكي الســردي  ــازان، كتاب اإلنســانية بج
ــن الوصــف إلى  ــدس م ــكان المق ــالت الم وتمث
ــع،  ــة للنشــر والتوزي ــن دار النابغ ــل»، ع التأوي
ــة -كما وصفها  ــذه المقاربة النقدي وتســعى ه
ــالت المحكي  ــاء إلى تمث ــي- نحو اإلصغ الخواج
الســردي للمكان المقدس في رحلته المتنامية 
ــك عبر  ــل، وتروم ذل ــى التأوي ــن الوصــف إل م
ــا يتعلق بمفهوم  محورين أساســيين: أولهم
ــه مع تلك العوالم  المحكي الســردي في تعالق
السردية، سواء المجهولة منها أو المعلومة، 
الســعيدة أو الحزينة، السطحية أو العميقة، 
ــا  ــل إلين ــف ينق ــة، وكي ــة أو الواقعي الخيالي
ــن اللهفة  ــي بحبوحة م ــا ف ــش معه التعاي

الجارفة والشغف المتتابع بجمالياتها. 
ــرى الداللة  ــة أن ن ــس مصادف ــك، لي لذل
ــة  المقارب ــذه  ه ــي  ف ــوم  تح ــة  االصطالحي
ــي  ــادة الحك ــي لم ــف الجمال ــول التوظي ح
ــا في بناء المعنى وتجســيد  ومدى فاعليته

والحضارية  ــة  واالجتماعي ــة  الثقافي الظواهر 
ــن  ــداً ع ــه؛ بعي ــدس ذات ــكان المق ــة بالم المنوط

ــّي للعالمات  ــى تأويل فن ــي إل ــل الوصف ــة النق آلي
ــوز واألحداث. على حين يرفدنا المحور اآلخر  والرم

بمعطيات المكان المقدس بدءًا من جانبه 
ــاء بجوانبه التاريخية  الروحي، وليس انته
والحضارية واإلنسانية المستوحاة بدورها 
ــه. وهنا  ــك الفضــاء ورحابت ــن طبيعة ذل م

يكمن الهدف األساس لهذه الدراسة. 
ولنا أن نتســاءل مع الكاتب: ما المالمح 
ــا تمثالت  ــن أن تقدمه ــر التي يمك والظواه

المحكي السردي لهذا المكان المقدس؟
ــة تلمس  ــة ومحاول ــل تقريب اإلجاب ألج
ــول فرضية الدراســة،  ــرات ح ــرؤى والنظ ال
سعت المقاربة الستكشاف تلك الظواهر من 
ــالث، ُكّل منها تمثل  خالل مدونات ســردية ث
ــاً زمنياً مغايراً ورؤية ســردية مختلفة،  محيط
مع اتفاقها جميعاً على وحدة الهوية المكانية، 

وعلى مستوى المبدعين وطناً وانتماءً. 
ــة نموذجاً  ــار المؤلف مكة المكرم ــد اخت وق
ــا  مكوناته واســتدعاء  ــا  حكائيته الســتجالء 
الجمالية ذات الكثافة السردية المنوطة بالبنية 

العامة للحكي. 
ولعله بهذا قد وضــع أيدينا في مقاربته هذه 
ــالت الذهنية،  على بعــض من مفاصل تلك التمث
وأتاح فرصة للمحكي الســردي أن يقول كلمته، 
ويجسد نظرته، ويطرح رؤيته بكل شفافية وعمق 

حول طوبوغرافية المكان المقدس وهويته. 

«الرس مدينة وأمير» لمنصور العساف

بديوي الوقداني.. الظاهرة في كتاب

«المحكي السردي وتمثالت المكان المقدس 
من الوصف إلى التأويل» للخواجي

غالف الكتاب

غالف الكتاب

إبراهيم بن سعد الماجد

المحكي السردي وتمثالت المكان المقدس من الوصف إلى التأويل 

غالف الكتاب

غالف الكتاب

«إذا اتسق»: دراساٌت في بالغة القرآن 
وبيانه.. للدكتور: عمر المحمود

عرض لكتاب مجاذيب النشوى
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المسافات تزيد والهوة تتسع!

النضوج الفكري...

﴿... أَْو إِْصَالٍح َبْيَن الناِس...﴾

التعليم في الزلفي طموح يتجدد

بناء قادة المستقبل

 د. زيد بن محمد الرماني

ــول  مقب مســوغ  ــة  ثم ــس  لي ــه  إن
النجراف المرء في التســابق على إرواء 
أن  ــد  يعتق دام  ــا  م الجســد،  ــات  حاج
ــش الحقيقي، وما  ــرة هي دار العي اآلخ
ــى ســائله عما  ــد أن هللا تعال دام يعتق
استخلفه فيه من مال، وما دام يعتقد 
أن حماية البيئة والمحافظة على موارد 

األرض من مسؤوليات المسلم.
ويبقى السؤال قائماً: هل نحن نعيش اآلن عصر العيش 

الصعب؟!
كيف يســتقيم أن نشــكو من صعوبة العيش في زماننا، 
ونحن نرى أشكال الخيرات وأنواع المرفهات وأصناف النعم، 
كما نرى ســهولة االتصال واالنتقال وانتشــار المؤسسات 
ــة والتربوية وتعدد الخيارات أمام اإلنســان في كل  التعليمي

شأن  من شؤون الحياة.
ــن خالل منظور  ــذه األشــياء، ال ينبغي أن تُرى م إن كل ه
محدود ونظرية ضيقة أو من خالل رؤية بعض الناس وإنما 
ــط توازنية وإذا اســتخدمنا  ــالل معايير قيمية وضواب ــن خ م
ــذه الســمات، فإننا ســنجد أن قســًما كبيرًا من  ــر به معايي
ســكان األرض، ال يتمتعون بكثير من خيرات العصر الحديث، 
ــرون فيها تنعم  ولكن تحترق قلوبهم بســبب الصور التي ي
المترفين وتطلعات المتخمين، كما يرون بؤســهم الشديد 
ــن خالل مشــاهدة الهوة التي تفصل بينهم وبين ســكان  م

العالم الصناعي.
ــاو أكثر من مليار  ــا يفيد تقرير منظمة الف ــي العالم، كم ف
نســمة ال يحصلون على كفايتهم من الغذاء، وفي تقرير آخر 
ــي المائة من  ــإن 63 في المائة من ســكان آســيا و61  ف ف
ســكان إفريقيا و36  في المائة من ســكان أمريكا الالتينية 
و33  في المائة من سكان الشرق األوسط، يواجهون حالة 

الجوع.
ــه البديع «عصرنا  ــور عبدالكريم بكار في كتاب يقول الدكت
ــا بمفارقات.  ــه»: إن المقارنات تأتي دائم ــه وأوضاع مالمح
ففي الماضــي، كانت هناك فوارق بين الناس في مســتوى 
ــوارق محدودة. أما اليوم، فمأســاة  ــش، لكنها كانت ف العي
ــة الحياة  ــم في مواجه ــاع والمحرومين أنه ــراء والجي الفق
ــة، أشــبه بمن اســتعد بقوس وســهم لمواجهة  المتفاقم

خصم مسلح بالدبابات والصواريخ!
إن الناس الذين يقارنون أنفســهم بمن هم أعلى منهم، 
هم على خطأ، إذ من الواجب في أمور الدين أن ينظر المرء إلى 
َمْن هو دونه، حتى يستشعر نعمة هللا تعالى عليه. ولألسف؛ 
ــن الناس على االختالس  فإن شــح الموارد قد حمل كثيرًا م
وقبول الرشوة واقتراف الكذب واالحتيال وإراقة ماء الوجه 
وتحمل الجور والهوان، بل صار كثير من المسلمين يعيش 
حياة هي أقرب إلى حياة النبات، هو يأكل ويشــرب ما يتيسر 

له ويتنفس ويتكاثر ثم يموت!
في أكثر بلدان العالم اإلســالمي يحتاج الموظف متوسط 
الدخل إلى أن يدخر كل مرتباته التي يتقاضاها خالل عشرين 
ســنة، حتى يتمكن من امتالك بيت يؤويه مع أســرته! فكيف 
ــه ال يكفيه لإلنفاق على حياة شــبه كريمة  ــا أن مرتب إذا علمن
ســوى نصف شهر، ويدِّبر نفقات باقية عن طريق االقتراض 

واالستدانة!
وتظل مشــكلة المشــاكل بالنســبة لكثير من الشــباب 
ــي البطالة الضاربة أطنابها في معظم الدول اإلســالمية،  ه
ــود العام وصعوبة الحصول  واآلخذة في التفاقم، حيث الرك
على عمل ذي أجر مناسب، حتى قال أحد الباحثين: إن هناك 

أجياالً قد تولد وتعيش وتموت، دون أن تجد عمالً مالئماً!
ــة بين  ــي المســافات الفاصل ــرى ف ــرة أخ ــا م وإذا تأملن
الشــعوب اإلســالمية والصناعية، وجدنا أن تلك المسافات 
ــن ترتفع أســعار منتجاتهم  ــوة تتســع. فعلى حي ــد واله تزي
بصورة مطردة، فإن أســعار صادراتنا تتدهور أو تتجمد وهذا 
ــي أنه يحب أن نصــدِّر أكثر حتى نســتطيع الحصول على  يعن

عين الَقْدر من الواردات.

د.محمد القحطاني

ــر، وهذا  ــرور الوقت ينضــج الفك ــع م م
طبيعي، بحكم التجارب الحياتية والعملية، 
ــد شــخص يعتبر  ــي نعيشــها، إذ ال يوج الت
ــٌج فكرياً إال وقد مرّ بكثير من العقبات،  ناض
واستوعب من المشاكل الكثير، متخذاً من 
تجارب الغير الحكمة والموعظة، كّون فيها 

مزيجاً من المعرفة والخبرة. 
ــى  عل ــر  الصب ــل  جمي ــه  صفات ــن  وم

ــح مع الذات متفاعالً  ــات والتأني باتخاذ القرارات، والتصال االختالف
ــا، عزيز النفس متواضعاً  مع مجتمعه بشــكل إيجابي، ال يعرف األن

مخلصاً وفياً في جميع العالقات.
ــر، وال يقترن  ــف النضــوج الفكري من شــخٍص آلخ ــا ويختل كم
ــوا من الحكمة  ــر مطلقاً، لذلك نجد من صغار الســن قد بلغ بالعم
ــري كما لو كان بعمر كبير على عكس الكثير من هم  والنضوج الفك

بعمره الذين اتسموا بالسطحية. 
ــر أن التحديات والمواقف لها الدور المهم في تطوير  إننا ال ننك
ــة النضــج، واســتيعاب األمور بشــكلها  ــر والوصــول لمرحل الفك
الصحيح، األمر الذي يجعل اإلنسان متميزاً بفكره، يتصف بالمرونة 
مع األحداث، محترماً نفسه، محترماً اآلخرين على تنوعهم واختالف 
ثقافاتهم. لذلك الكثير منا يطمح أن يصل لمرحلة النضوج الفكري، 
ويمكن ذلك، فالتعلم من األخطاء ال يكررها، يعلمك، ويعلمك ضبط 
ــيء بالصخب، مليء باألحداث مهما اختلفت  االنفعاالت في عالم مل
اآلراء وتكاثرت، يزيدك ذلك نضجاً، ويحبك الجميع ويقدرك، كما أن 
ــاذ القرار الصائب يأتي على تحمل المســؤولية دون مشــاكل،  اتخ

متوازناً بين العاطفة والعقل. 
ــرار دون الخوض في  ــذ الق ــاً يســتطيع أخ ــم الناضــج فكري نع
ــذي تقرأه إن  ــرك البحث أن يوفر كتابك ال المشــاكل، ويمكن لمح
ــات رغم توفرها، شــرط أن تكون قراءتك  لم تســتطع زيارة المكتب

معرفية عميقة ال سطحية. 
اقرأ ثم اقرأ

ــرأ لتعمق فهمك وتثري  ــرأ لتطور فكرك، وتغذي وجدانك، اق اق
ــت  دون التعصب ألي فكر، بل لتكتســب  ــرأ لقطع الوق ــك، اق حيات
ــز تطلعاتك وتكون موســوعة  ــك، وتحف ــي عقل ــدة تنم ــاداً جدي أبع

متحركة وأجدى نفعاً. 
اقرأ بقلبك وعقلك.

د. فهد بن أحمد النغيمش

-ســبحانه  هللا  ــع  طب ــد  لق
وتعالى- البشــر في الحياة بطابع 
ــَك لََجَعلَ  بُّ ــاء رَ االختالف ﴿وَلَْو َش
ــوَن  ــدَةً وَالَ يَزَالُ ــًة وَاِح ــاَس أُمَّ النَّ
ــَك  بُّ رَ ــَم  رَِّح ــن  َم  َّ إِال ــَن *  ُمْختَلِِفي
وَلَِذلَِك َخلََقُهْم ﴾. كما طبع الكون 
ــر، فأنّى  ــذا األم ــه به ــكّل كائنات ب
ــرَ االختالف؛ في النّوع  تُدر الوجه ت

ــدِّ البصر،  ــدّور... فالزّهور على م ــكل والوظيفة وال والّش
ــي الجبال والبحار،  ــر مختلٌف ألوانه، وكذلك األمر ف والثّم
ــي الكواكب والنّجوم، وفي أشــكال النّاس والحيوان،  وف

وكل ما خلق هللا الحكيم.
ــّي أن نرى االختالف بين البشــر  بيع ــن الطَّ ولهذا، فم
ــع واألمزجة واآلراء  بائ ــدرات، وفي الطَّ ــي اإلمكانات والق ف
ــداف، وفي ميول األهواء  ــة النَّظر إلى األمور واأله وطريق
والمصالح... كلٌّ حســب بيئته ونمط تفكيره لكن من غير 
ــا وقراباتنا وأماكن عملنا  ــي أن يكون في مجتمعن الطبيع
ــان وال يتقاربان  ــن ال يتحدث ــن الزم ــراً م ــان ده متخاصم
ــد ولم يفكر  ــل وزمن بعي ــوة أمد طوي ــا من الفج وبينهم
ــا ورأب الصدع في  الواحد أن يســعى في اإلصــالح بينهم
ــت إن هناك من  ــا بل ال أبالغ إذا قل ــة في ما بينهم العالق

الناس من يسعد بوجود متنافرين ومتخالفين أمامه! 
لقد كافأ هللا المصلح بصياغة جميلة تبين األجر الكبير 
ــرًا َعِظيًما﴾...  ــْوَف نُْؤتِيِه أَْج ــه ﴿َفَس ــب عليه بقول المترت
َّ َمْن أََمرَ  ــْم إِال ــرٍ مِّن نَّْجَواُه ــال ســبحانه ﴿الَّ َخيْرَ ِفي َكثِي ق
ــٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالٍَح بَيَْن النَّاِس وََمن يَْفَعْل َذلَِك  بَِصدََق
ابْتََغاء َمرَْضاِت ِهللا َفَسْوَف نُْؤتِيِه أَْجرًا َعِظيًما﴾. وعن أبي 

ــدرداء -رضي هللا عنه- قال: قال النبي -صلى هللا عليه  ال
الَةِ  يَامِ وَالصَّ وســلم-: «أَالَ أُْخبُِرُكْم بِأَْفَضلَ مِْن دَرََجِة الصِّ
ــوَل هللا. َقاَل: «إِْصالَُح َذاِت  ــِة» َقالُوا: بَلَى يَا رَُس دََق وَالصَّ
ــِن الَْحالَِقُة» (أبو داود، وصححه  ــاُد َذاِت الْبَيْ الْبَيِْن، وََفَس

األلباني).
ولقد كان رســول هللا -صلى هللا عليه وسلم- يصلح 
بنفسه بين المتخاصمين، عن سهل بن سعد -رضي هللا 
ــى تراموا بالحجارة، فأُخبر  ــه-: أن أهل قباء اقتتلوا حت عن
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- بذلك، فقال: «اذهبوا 

بنا نصلح بينهم» البخاري.
ــد الجراحات  وتبقى هذه الشــعيرة قائمة، وفي تضمي
دائمة، ما بقي الخالف قائماً؛ حتى إذا عقل الناس شريعة 
ــإن الحاجة  ــم، وتربوا على منهج وهدي ســيدهم، ف ربه

ستقل لهذه الثلة القائمة لجمع الكلمة وتوحيد الصف.
ــكل جديد وحديث  ــوم التي زخرت ب ــي مجتمعاتنا الي ف
ــه حتى ضاقت األنفس  وانفتحــت قنواتها على العالم كل
بكل صديق أو قريب وقلت اللقاءات واستقيت الحضارات 
ــا أنواعاً من الخــالف والنزاع حتى من  ــن غير أهلها رأين م
ــل ال أحلف حانثاً ولســت في حديثي  ــن أقرب األقارب ب بي
مبالغاً حين أقول إني وقفت على قضايا هجر وخالف بين 
ــا دامت أكثر من عشــر ســنوات ال تتحادثان وال  أم وابنته
تتزاوران في عقوق يُبكي القلوب قبل العيون!! وآخر هجر 
زوجته وأوالده دهراً من الزمان فاق سبع سنوات دون أن 
يكون هناك تنازل أو ســعي من أهل الزوجين لإلصالح أو 
ــات ونزاعات بين  ــاء الخالف! وقس على ذلك خصوم إنه
إخوة أشــقاء خرجوا من رحم واحدة وتربوا تحت ســقف 
ــون عظيماً إنما في  ــد وليت الخالف على شــيء قد يك واح
ــن األرض زاروا ألجله  لعاعة من الدنيا تملقوها وشــبر م

المحاكم وقطعت من خالله األواصر واألرحام! 

ــزم ويصبح  ــى وأكرم وأل ــون دور المصلح أنق ــا يك هن
تدخله داخل حيز مرحلة الوجوب ال االســتحباب ولكن من 
أناس خيرين، شرفت أقدارهم، وكرمت أخالقهم، وطابت 
ــه - عز وجل - رجاء ما عندهم  منابتهم وأخلصوا النية لل

من الثواب.
وال ينبغي أن يســتهان بجانب اإلصــالح فكم من بيت 
ــن قطيعة  ــح، وكم م ــار فأُنِقذ بمصل ــى االنهي شــارف عل
ــت بمصلح، وكم من  ــت بمصلح، وكم من نفس َعتَُق أنهي
ــت بمصلح، وكم  ــح، وكم من دماء ُحقن ــة وئدت بمصل فتن
ــد دقت طبولها  ــح، وكم من حرب ق ــق أُرجع بمصل من ح
ــى غدا إصــالح ذات البين  ــا بمصلح. حت ــت أوزاُره فوِضع
عماداً ال يرتفع بناء المجتمع إال به، ولبنَة تأسيس ال يقوم 

إال عليها.
إن من مستحسن الرأي وسداد البصيرة الِجدَّ في إنشاء 
ــن في دوائر المجتمع كبيرةً  ورعاية مراكز إصالح ذات البي
ــق، والمحافظات، والمراكز،  ــت أو صغيرة: في المناط كان
ــة واألهلية، ودور التعليم،  واألحياء، والقطاعات الحكومي
ــويَ دعائمه  ــازل؛ ليُحفظ البناء وتق ــل، بل والمن والعوائ
ــول زوجين أمام القضاء لطلب الطالق أو  ويخفف من مث
ــراق واالختالف، بل  ــال بهما أمد الف ــن متنازعين ط أخوي
ــال الدين والحــرص على اإلصــالح أن أباح ألجله  من جم
بعض الحرام كالكذب، والنميمة، وســؤال الناس المال، 
ــوُل اللَِّه - َصلَّى هللاُ َعلَيِْه وََسلََّم  وتأخير الصالة. يقول رَُس
ــاِس، َفيَنِْمي َخيْرًا،  ــذَّاُب الَِّذي يُْصلُِح بَيَْن النَّ -: «لَيَْس الكَ
ــوُل َخيْرًا» رواه البخاري ومســلم واللفظ للبخاري.  أَْو يَُق
ــول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - رضي هللا عنها  تق
ــْيءٍ مِمَّا يَُقوُل النَّاُس َكِذٌب  ــَمْع يُرَخَُّص ِفي َش -: «وَلَْم أَْس
َّ ِفي ثَالٍَث: الَْحرُْب، وَاإلِْْصالَُح بَيَْن النَّاِس، وََحِديُث الرَُّجِل  إِال

اْمرَأَتَُه وََحِديُث الَْمرْأَةِ زَْوَجَها» رواه مسلم.

د. فهد عبدالعزيز الكليب

ــة بين أبناء  ــة عبارة متداول ثم
أن  ســبق  الســعودي  الشــعب 
ــم  ــة ومله ــرّاب الرؤي ــا ع أطلقه
الشباب ســمو ولي العهد األمير 
ــا  ونصه ســلمان  ــن  ب ــد  محم
همة  لديه  الســعودي  (الشــعب 
ــق، وإن هذه  ــل طوي تشــابه جب
ــد  ــن تنكســر إال إذا انه ــة ل الهم

هذا الجبل أو تســاوى باألرض) أستشهد بتلك المقولة 
ــي تتحقق للمملكة  وأنا أشــاهد اإلنجازات والقفزات الت
ــات في المجاالت  ــة من البنين والبن بيد ســواعدها الفتي
ــذي تتلقاه  ــة والدعم ال ــة والعناي ــة الرعاي ــة.. نتيج كاف
ــادة الحكيمة التي جعلت  ــات الدولة كافة من القي قطاع
االســتثمار في اإلنســان الســعودي من أهم أولوياتها 
ــى هذا  ــي إل ــا دعان ــة (2030).. م ــي رؤي ــا ف ومرتكزاته
ــاء الوافر الذي هو  ــكالم هو المســتوى المتميز والعط ال
ــات بالدنا -  ــة من محافظ ــم جاد في محافظ ــرة تعلي ثم
ــق طالبها من الجنســين مراكز  ــي الزلفي- التي حق وه
متقدمة اعتلوا فيها الصــدارة في اختبار القدرات للبنين 
والبنات فضالً عن غيرها من المسابقات داخل المملكة 
ــي محافظتهم  وخارجها.. وكأني بهم وهو يســكنون ف
ــق التي  ــال طوي ــن سلســلة جب ــة بي ــة والمتربع الوادع
ــي في محافظتهم بعد أن تتعانق مع نفود الثويرات  تنته
ليعانق الصعب الســهل.. كأني بأبناء الزلفي وقد أخذوا 
ــذا الجبل األشــم (طويق)  ــم من ه شــموخهم وإرادته
ــة عالية في مختلف  ــا جعلهم يواصلون التفوق بهم مم
ــاالت.. وهذا التفوق يقف خلفه إدارة تعليم متميزة  المج
ــون ومعلمات  ــي شــقيها الرجالي والنســائي، ومعلم ف

ــر التعليم  ــم.. يقودهم مدي ــي عمله ــاء مخلصون ف أكف
بالمحافظة األســتاذ محمد بن عبدهللا الطريقي وفريق 
ــى والدور  ــد هللا اليد الطول ــم بع ــه الذين له ــل مع العم
ــة فالعملية  ــك اإلنجازات المتعاقب ــر في تحقيق تل المؤث
التعليمية بمكوناتها كافة، وعناصرها تسير وفق خطط 
ــة تنبثق من خطط الوزارة ويتم تنفيذها عن طريق  تربوي
ــة الدقة،  ــة، عالي ــة بمواصفات عالمي ــي التربي ــراء ف خب
ــة (2030) وقد  ــاء في رؤية المملك ــة مع ما ج ومتوافق
قدر لي زيارة المحافظة وحضور مناسبات متعددة لهذه 
اإلدارة الفتية، وكنت أسمع وأشــاهد، وأستمتع بما أراه 
من نشــاط وتكريم للمنجزات المتتالية، وحســن عالقة 
ــاء وأمهات  ــور الكرام آب ــن أولياء األم شــركاء النجاح م
ــم القدح المعلى مع المدرســة في كل ما  ــن كان له الذي
ــي ألهمية  ــات بســبب الوعي المجتمع ــق من نجاح تحق
ــي األبناء والبنات،  التعليم واإليمان باالســتثمار األمثل ف
ــت لهم بصمة  ــال األعمال الميســورين كان ــا أن رج كم
ــم النابغين  ــج اإلدارة، وتكري تذكر وتشــكر في دعم برام
ــادرة منها على ســبيل  ــن مب ــر م ــي أكث ــن ف والمتفوقي
ــوق العلمي وغيرها  المثال ال الحصــر جائزة الفالح للتف
ــا للطالب والطالبات  ــن الجوائز التي كانت تمثل دافًع م
ــة ومحفزة  ــة داعم ــة تعليمي ــاد بيئ ــوق وإيج ــو التف نح
ــق عدد من  ــق بالفعل حيث حق للتنافــس وهذا ما تحق
ــات محافظة الزلفي جوائز محلية وخليجية  طالب وطالب
وعربية فمنهم من حقق الفوز بجوائز حمدان بن راشــد 
ــي المتميز ومنهم الطالب ريان  آل مكتوم لألداء التعليم
بن عبداللطيف الدعفس في الدورة الـ16 عام 1435هـ، 
والطالب عبدالرحمن بن راشــد الثنيان الدورة الـ18 عام 
1437هـ، والمعلم بدر بن دخيل الملحم الدورة الـ21 عام 
ــز الدورة الـ22  ـــ، والطالب راشــد بن فايز الفاي 1440ه
عام 1441هـ، والطالب سليمان بن نايف الفراج الدورة 

ــل عدد من الطالب  ــام 1442هـ، إضافة إلى تأه الـ23 ع
والطالبات لجائزة حمدان بن راشــد آل مكتوم بدبي في 
دورتها الـ24 عام 1443هـ، وهم الطالب ياســر بن علي 
ــدر، والطالب محمد بن عبدالعزيز الحصين، والطالبة  الب
ــدي، كما شــارك ثالثة طالب  ــداء بنت ســليمان الزني غي
ــزات اللغة العربية لعام  من المملكة في مســابقة مناه
ــن تعليم الزلفي وقد حصال على  1443هـ، اثنان منهم م
الميدالية البرونزية بالشــارقة وهما الطالب ياســر بن 
علي البدر، والطالب مالك بن أحمد الخنيني، كما حصلت 
مســرحية (تحت سقف البرميل ) في المملكة المغربية 
على جائزة أفضل عرض وإخراج على المســتوى العربي 
ــازن بن أحمد  ــل الطالب م ـــ، كما تأه ــي عام 1443ه ف
ــاً وطالبة للمشــاركة في  ــن 152 طالب ــم من ضم الملح
ــرض إبداع للعلوم والهندســة للعام 1443هـ، وفوز  مع
الطالب صالح بن بدر الفرج بجائزة مكتب التربية العربي 
لدول الخليج العربية في دورتها الـ14 في عام 1443هـ، 
وفوز الطالب جهاد بن عبدهللا الفالح بجائزة المشــروع 
المتميز في عام 1443هـ بجنوب إفريقيا عن مشــروعه 
ــر التعليم في  ــم تكريمه من قبل وزي ــاب الذكي» وت «الب
حينه، وحصول الطالب صالح بن حسين المسعود على 
ــكارات العلمية)  ــز الثالث في الفيزياء (االبت جائزة المرك
ــوم الدولي في مركز تايوان الوطني لتعليم  بمعرض العل
ــن علي الغزي  ــوم 2004، وفوز الطالب مســاعد ب العل
بالمركز األول على مستوى الخليج العربي في المهارات 

اللغوية المقامة في مكة المكرمة في عام 1427هـ.
ــه إدارة «تعليم الزلفي»   وأخيرًا وليس آخرًا ما حققت
بفوزها بالمركز األول في اختبار القدرات العامة العلمي 
ــة  ــدرات العام ــار الق ــي اختب ــز األول ف ــن- والمرك -بني
النظري - بنات -، على مستوى إدارات التعليم بالمملكة 

للعام 1443هـ.

عبود بن علي آل زاحم

ــي  ف ــا  هن ــد  جدي ــوم  ي كل 
ــا  ــد أن مملكتن الســعودية، يؤك
يحتذى  ــا  نموذًج ــت  بات ــة  الغالي
ــي الرقي والتطور الشــامل  به ف
ــاة،  الحي ــي  مناح ــف  بمختل
ــج القيادة الرشــيدة  بفضــل نه
ــا تشــدد  ــا، ولطالم وتوجيهاته
ــى  عل ــة  الحكوم اســتراتيجية 

ــي رأس المال البشــري الوطني،  ــة االســتثمار ف أولوي
ــة 2030  ــة المملك ــادة المســتقبل وفق رؤي ــاء ق وبن
ــم على المعرفة  ــر االقتصاد القائ ــي تصب على تطوي الت
التنافســية. ويعد برنامج تنمية القدرات البشرية الذي 
ــه المملكة -مؤخرًا- كأحد البرامج المســتحدثة  أطلقت
ــز  ــاور لتعزي ــرز المح ــد أب ــة 2030، أح ــة المملك لرؤي
ــة واألهلية والتطوعية  ــادة في القطاعات الحكومي القي
ــه واختصاصه بتطوير قدرات جميع أبناء  كافة، الهتمام
وبنات الوطن، وتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص 
ــا االحتياجات المتجددة والمتســارعة، على  التي توفره
المســتويين المحلي والعالمي، حيث ســيركز البرنامج 
على تعزيز القيم وتطوير المهارات األساسية ومهارات 
المستقبل وتنمية المعارف في مختلف المجاالت، مما 
يمكن المواطن من المشــاركة في التنمية االقتصادية 
ــة والثقافية محليًا والمنافســة في ســوق  واالجتماعي
العمل عالميًا، مرتكزًا على تطوير وتفعيل السياســات 

والممكنات لتعزيز ريادة المملكة.
كما يعتبر برنامج قادة 2030 الذي تتبناه مؤسســة 
مسك الخيرية إحدى األدوات الحيوية والمهمة لتمكين 
قادة متميزين بأســلوب تفكيرهم وبشخصياتهم التي 
تستطيع التأثير في مجتمعهم، وقادة قادرين على تبني 
التحول والتغيير بإبداع، واتخاذ توجهات جديدة لقيادة 
الوطن من خالل اكتســاب رؤى واستراتيجيات متنوعة 
ــاق واســع، وتحدي  ــى نط ــر عل ــول المبتك ــذ التح لتنفي
األفكار التقليدية عبر االستفادة من االتجاهات العالمية 
ــن نوعها، مصممة  ــر كفاءات فريدة م الحديثة، وتطوي
ــة، حيث تســتهدف  ــي المملك ــر ف ــة التغيي ــع عجل لدف

ــق رؤية  ــف قائد لتحقي ــر أل ــار وتطوي المؤسســة اختي
المملكة. 

برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي 
ــة -أعزها هللا- ممثلة بوزارة التعليم،  الذي تنفذه الدول
ــل الكفاءات للمنافســة في  ــباًقا في تأهي ــد كان س فق
ــا، إذ  ــا ومحليً ــي عالميً ــل والبحــث العلم ســوق العم
ــام 2005م على  ــام الســامي ع ــة المق صــدرت موافق
ابتعاث الراغبين مواصلة دراســتهم الجامعية والعليا، 
والحصول على درجات علمية تلبي حاجة ســوق العمل 
ــر البرنامج  ــد م ــة، وق ــي المملك ــة ف ــات التنمي ومتطلب
ــى اليوم،  ــة انطالقته حت ــذ بداي ــن المراحل من ــدد م بع
ــة تجربة مشــروع (وظيفتك  ــت المرحلة الثالث وصاحب
بعثتك) عام 2015، إذ عملت الوزارة على ربط االبتعاث 
ــر  ــل لتوفي ــي ســوق العم ــة ف بالتخصصــات المطلوب

الوظائف للمبتعثين. 
ــة الثالثة من  ــاء المرحل ــوزارة بانته ــت ال ــا عمل كم
ــم مســارات جديدة  ــى تنظي ــي 2019م، عل ــاث ف االبتع
ــاث الذي يهدف  لالبتعاث شــملت مســار التميز لالبتع
ــى تحقيق متطلبات التنمية الشــاملة لرفع مســتوى  إل
التأهيل العلمي للطالب والطالبات من خالل ابتعاثهم 
ــة متميزة، بما يســهم  ــى مؤسســات تعليمية عالمي إل
ــي المجاالت  ــل معارفهم وقدراتهم ف ــي تنمية وصق ف

والتخصصات المختلفة. 
ويتميز المســار بوجود تخصصات جديدة تسهم في 
ــم قطاعات المملكة  بناء اقتصــاد مزدهر ومتنوع وتدع
الواعدة كالســياحة واإلدارة الســياحية والفندقة وبناء 
ــال واالقتصاد  ــة كإدارة األعم تنافســية جاذبة للمملك
والموارد البشرية، كما تســاهم في بناء مجتمع حيوي 
ورفع مستوى جودة الحياة كالرياضة واإلدارة الرياضية 

وعلوم البيئة واإلدارة البيئية. 
وبوجه عام، ال يُعد إنشاء قيادة فعالة في المنظمات 
ــأي حال من األحوال موضوًعا جديًدا، ولكنه ذو أهمية  ب
ــى دور القادة  ــاث إل ــن األبح ــر م متزايدة.وتشــير الكثي
ــة والفاعلية، إذ  ــي والصح ــي األداء التنظيم ــوي ف الحي
يمكن للموارد البشــرية أن تلعب دوًرا بارزًا في إنشــاء 
ــالل تنمية مهارات  ــي منظماتهم من خ ــادة فعالة ف قي
ــارات القيادية،  ــج لتطوير المه القادة عبر إنشــاء برام

ــم القيادة  ــات وسياســات تدع ــة وعملي وإنشــاء أنظم
الجيدة، ويعتبر التعلم والتطوير أحد األنظمة التي يمكن 
لمتخصصي الموارد البشرية استخدامها لدعم القيادة 
الجيدة في مؤسســاتهم، مع أهمية تقييم أداء الموارد 

البشرية بشكل منتظم داخل المنظمة. 
ــي المملكة رؤية  ــد لدينا ف ــد والمنة توج ــه الحم ولل
ــداد وبناء قادة المســتقبل، من خالل تبني  واضحة إلع
القيادات المســتقبلية الشــابة وإلحاقها بمؤسسات 
ــي  ــة تنم ــدورات تخصصي ــج ب ــة وببرام ــة مرموق عالمي
ــة، إلى جانب ترســيخ ثقافة  ــارات القيادي ــم المه لديه
ــة من خالل تفويض  ــع العاملين على التنمية الذاتي تدف
الصالحيات للمرؤوســين بهدف منحهم الثقة الالزمة، 
وتشجيع العاملين على امتالك أدوات المعرفة بمختلف 
ــا. إال أنه وفًقا لبعض الدراســات (على ندرتها)  أنواعه
ــدرة إدارة  ــي تحول دون ق ــد بعــض المعوقات الت توج
ــداد قيادات المســتقبل في  ــوارد البشــرية على إع الم
المنظمات منها: ضعف الموارد المخصصة الكتشــاف 
ــف االهتمام  ــدة، ضع ــادات الشــابة الواع ــة القي وتنمي
بسياســة تخطيط المســار الوظيفي للقيادات الشابة 
ــى األعمال  ــز إدارة الموارد البشــرية عل ــدة، تركي الواع
ــا يتعلق بإعداد قيادات،  ــة التقليدية وإهمال م الروتيني
ــف البرامج التدريبية في تحقيق أهداف المنظمات  ضع

في إعداد قيادات المستقبل. 
ــا لتعظيم  ــي القيادات العلي ــك فاألمل معقود ف لذل
ــة  ــوارد المخصصــة الكتشــاف وتنمي ــا بالم اهتمامه
القيادات الشابة والواعدة، واالهتمام بتخطيط الموارد 
البشــرية واكتشــاف القيادات المســتقبلية وتخطيط 

مسارهم الوظيفي.
ختاًما، نتوقع أن تســهم هذه الجهود وتلك البرامج 
ــزون بالقدرة  ــة في بناء قادة مســتقبليين، يتمي متكامل
ــا  ــف، وفًق ــكار والتكي ــر االســتباقي واالبت ــى التفكي عل
ــوح فرص جديدة،  ــذ المبادرة عندما تل ــرات، وأخ للمتغي

فضالً عن معرفتهم بمجال عملهم.
وســيتمتع هؤالء القادة بالمهارات التي تسمح لهم 
ــر على نطاق  ــو، وتحقيق التغيي ــة التعلم والنم بمواصل
ــة التنمية  واســع، وترك بصمة واســعة األثر في خارط

المرتبطة بمجاالت الحياة كافة في المملكة.
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غداً أفضْل

ُسمَنة التفاحة

كْل البشــر في شــتي أنحاء 
أن  ــم  ربه ــون  يدع ــورة  المعم
ــن اليوم،  ــون الغد أفضل م يك
ــل الكلمة من معنى  أفضل بكل ما تحم
واألفضلية تختلف من إنسان إلى إنسان 
حسب اعتقاداته وديانته وموطنه. علينا 
ــل وإن كان  ــداً أجم ــاً أمل بأن غ جميع
ــوم جميل. لماذا اليأس  عند البعض الي
ــو  ــي وه ــو حســبي ووكيل ــي ه وهللا رب
ــل ما دام  يعرف مســتقبلي وغدي. األم
ــي قلوبنا أمل ســنحقق الُحلم ونصل  ف
إلى نهاية الطريق الذي يأخذنا إلى عالمٍ 
ــة النفس وتحقيق  من الطمأنينة وراح
ــدو الذي يعطل  ــذات واليأس هو الع ال
ــن رؤية  ــات اإلنســان، ويمنعه م إمكان
الفرص المتاحة لحل مشكالته. (اآلمال 
ــة تصنع األشــخاص العظماء)  العظيم

توماس أديسون.
ــن الُعمرْ يبقي  مهما بلَغ اإلنســان م
الغد أفضــل من األمــس فنحن نعرف 
ــا ال نعرف ما  ــي األمس لكنن ــا حدث ف م
ــي علم  ــي الغد فهو ف ــدث ف ســوف يح
ــع المتشــائمين الذين  الغيب. لســُت م
ينظرون إلى األمور بنظرة سيئة والذين 
يبنون حياتهم على التشاؤم ويحولونها 
ــون األســود والنظرة الســرابية  إلى الل
ــن الحياة  ــاة. (المتشــائم ال يرى م للحي

سوى ظلها) جبران خليل جبران.
ــول إن الفرصــة ال  ــن يق يُْخطــي م
ــاة ُحبلى بالفرص  ــود مرةً أخرى الحي تع
ــن يجد فرصته  ــن البعض ال يعرف أي لك
ــرف نفســه وال يثق  ــه ال يع والســبب إن
ــق بقدراتها وهذه هي الطامة  بها وال يث
ــرد ضربة  ــرى. الفرصة ليســت مج الكب
ــاد وعمل وإخالص  ــظ، بْل جد واجته ح
النية. قال رســول هللا - صلى هللا عليه 

ــوان غريباً أو  ــد يبدو العن ق
ُمبهماً إلى حٍد ما؛ غير أن شكل 
التفاحة تشاهده بين أكثر أفراد 
ــر وأنت تتجول مستمتعاً بالترفيه  األُس
البريء بالمواقع والتجمعات الترفيهية، 
ــة بمدننا  ــات الحديثة الرائع أو الواجه
َّاء التي تشــهد تطويراً  ــا الغن وبحدائقه
وتحديثاً متتابعاً غير مسبوق، فهناك ال 
بد أن يلفت انتباهك مثالً أطفال بعمر 
ــارك هللا - ممتلئة  الزهور بأبدان - تب
ــدوام الصحة  ــو لهم ب ــزة فتدع ومكتن
والعافية، لكنك ستستدرك أن ما بهم 
ليس كمال الصحة، بل ربما العكس 
الُمقرمشــات  الحظــت  إذا  ــيما  س ال 
ــن  بي ــي  الت ــات  َ والُحلوي ــات  والُمثلج
أيديهم وبأكياسهم المحمولة، عندها 
ــاالً حاضرة وُمقبِلة  ــدرك يقيناً أن أجي ُ ت
ــة  ــراض ُمزمن ــن أم ــي م ســوف تعان
ــدم والضغط والدهون  ــكَّر ال اقلّها ُس
بالشرايين وما يتبعها من مضاعفات 
ــام إن لم  ــا كل ع ــد آثاره ــرة تتزاي كثي

يتدارك اإلنسان نفسه. 
فُسمنَة التفاحة هي رمز عند بعض 
ــك البدانة غير  ــة لتل متخصصــي التغذي
المحمودة، فقد أوضح هؤالء أن ارتفاع 
الســعودية  ــرة  األس اســتهالك  ُمعدل 
للوجبات الســريعة يصــل إلى 85 %، 
ــي  اليوم ــبه  ش ــاول  بالتن ويفســرونه 
ــوا خطورتها  ــك الوجبات التي وصف لتل
بتشبّعها بالدهون وخلّوها من القيمة 
الســعرات  نســبة  ــاع  وارتف ــة  الغذائي
ــة  ــد استشــاري تغذي ــة، ويؤك الحراري
كري  بوزارة الصحة أن نسبة مرض السُّ
المرتبطة بالســمنة وصلت إلى 90 % 
ــمنة  ــمنة (ُس ــذا النمط من الُس وأن ه
ــي األكثر إصابة  ــة أو الكرش) ه التفاح
ــذر آخرون من  ــكَّر الدم، ويح بمرض ُس
ــع تغيرات  ــذا الســلوك م ــادي به التم
ــتدراجها لهم لتناول  ــط الحياة واس نم
مثل تلك الوجبات والمشــروبات قليلة 
ــا المؤكد مع  ــد الصحية وضرره العوائ

ــا قبل خمس:  وســلم -: (اغتنم خمًس
ــل  ــك قب ــك، وصحت ــل هرم ــبابك قب ش
ــرك، وفراغك  ــاك قبل فق ســقمك، وغن

قبل شغلك، وحياتك قبل موتك).
ــي حياتنا  ــواب الفرص مفتوحة ف أب
ــدم إدراك أنها  ــا جهالً وع ــا نغلقه لكنن
ــرات كثيرة فمن  ــا تعود م فرصة، لكنه
ــه ويزيّنها  ــا حيات ينتهزها ويشــرق به
ــل أن ينتهز  ــو جمي ــه. كم ه ــة بال براح
ــد بها المياه  اإلنســان الفرص التي يُِعي
ــع اآلخرين  إلى مجاريها مع نفســه وم
ــي حقهم بقصــد وبغير  ــن أخطأ ف الذي
قصد وال يقلّل شــأن تلك الفرص مهما 
ــون اآلخرين  ــر في عي ــرْت فالصغي صُغ

كبير. 
ــدة الحياة  الحياة ليســْت فرصة واح
ــن البحــث عن  ــف ع ــال تتوق ــرص، ف ف
الفرص وتنتظر الصدفة التي تأتي وربما 
ال تأتي. ولسْت مع من يقول: هذه فرصة 
العمر إنها نظرة تشــاؤمية. (هناك ثمة 
ــاة اإلنســان إذا انتفع به  ــي حي ــت ف وق
ــوزاً ومجداً، وإذا لم ينتهز الفرصة  نال ف
أصبحت حياته عديمة الفائدة وبائسة). 

وليم شكسبير.
ــر بما حولك  دعوة للمتشــائمين انظ
ــن، بنظرة  ــن اآلخري ــة ع ــرة مختلف بنظ
أن تنسى  مشرقة وإيجابية وتذكر دائماً 
ــلبية وامض في  ما مضى من مواقف س
ــة وتوكل على هللا.  حياتك بنظرة إيجابي
ــلبية تتحكم في  ــروف الس ــرك الظ ال تت
مشاعرك، فنحن نمتلك الخيار في تغيير 
ِّر التفاؤل بشكل كبير  ما نشعر به، ويؤث
ــي مجمل حياتنا  ــي طريقة التفكير وف ف

عموًما. 
همسة: (الحياة ال تكون جميلة إال إذا 

كنا متفائلين). تفاءلوا بالخير تجدوه.

طول الوقت، فتوفرها باألماكن العامة 
ــب توصيلها  واألســواق وســهولة طل
ــرة تناولها؛ ثم  ــى كث ــّجع عل للمنزل ش
ــى الصحة العامة،  ــم مخاطرها عل تََفاُق
ومن الطريف أن فئة من المتخصصين 
ــى الوجبات فقط؛  ال يُلُقون بالالئمة عل
ــزءًا من المشــكلة إلى  ــل يُرجعون ج ب
نََمط الحياة السريع في الوقت الحاضر 
ــات تخلو من أي  ــا يدفع لتناول وجب مم
ــق عليها (جنك فود  قيمة غذائية ويُطل
ــة عجيبة  ــدت ترجم - junk food ) ووَج

لها تقول بأنها (الطعام الَمرُذول)!
وتشير إحصاءات استهالك مواطني 
وصويحبتها  بأنواعها  للقهوة  المملكة 
الشكوالتة وما يحيط بهما من أصناف 
ــى  ــك إل ــات والكع ــات والكريم الحلوي
ــد كميات االســتهالك الســنوي،  تصاع
ــر جودة  وهو وإن دل على تصاعد ُمؤش
الحياة إال أنه قد ينطوي على منعطفات 
إحصاءات  ــت  وثَمَّ واقتصادية،  ــة  صحي
طريفة إلى حٍد ما حاولت االســتظراف 
ــول: إن  ــى الشــعب الســعودي تق عل
استيراد المملكة من البُن سنوياً يكفي 
ــج ما يقارب 15 ألف شــاب (بنك  لتزوي
َّسليف السعودي يُقدِّم لراغب الزواج  الت
60 ألف ريال بال فوائد)، وكأن المملكة 
ــتنجدت بهم أو بغيرهم للتفكير  قد اس
ــاء  الم ــأن  ب وزادوا  ــبابها،  ش ــج  بتزوي
ــداد القهوة يســتنزف  الُمســتهلك إلع
ــاه المحالَّة  ــن المي ــرات م ــن اللت ماليي
ــف أمام  ــة للشــرب؛ وكأننا نق الصالح
ــفاراتهم نطلب النجدة من العطش  س
ــم حكومة خادم  ــبحانه ث (نحمد هللا س
الحرمين الشــريفين وسمو ولي عهده 
ــاة المواطن ِقمَّة  التي جعلت جودة حي

أولوياتها)!
األرز  اســتهالك  ــن  ع ــث  والحدي
بالمملكة ذو شجون، ومع أن (الكَبَسة) 
ــال؛ إال أن للرز دوراً  ــا يُق خط أحمر كم

مؤثراً في (ُسمنة التفاحة).
 alialkhuzaim@ 

عثمان بن حمد أباالخيل

علي الخزيم

يكبر وينسى
لم يقم بأي ردة فعل!

حبس دمعته،
حمل حقيبته، ومضى إلى منزله..

ــي  ف ــه  ل ــل  زمي ــر  تنمُّ ــى  عل ــاد  اعت
المدرسة!!

مشاكس شقي أفسد يومه..
طفل المســتقبل تُقصص أجنحته 

مبكرًا..
لم ينتبه له أحد..

ــي  ــه ف ــا يؤرق ــن م ــم يســألوه ع ل
مدرسته..

وما يضايقه..
تنمُّر لفظي كان ضحيته صغير اليوم 

رجل الغد.
ــه: ال عليك،  ــل ل وعند الشــكوى قي

مجرد كالم.
يظن البعض أن كلمات االســتهزاء 
ــى  ــة القاســية ســوف تُنَْس والعنصري
بســهولة، وأن الطفل ال يستذكر شيئًا 

من أحداث األمس
وكأن الذاكرة تفلتر ما نريد ونرغب!

(يكبر وينسى)
دراسة أُجريت على 2000 شخص 
ــم يتذكرون  ــد أنه ـــ60 ُوج ــي عمر ال ف
ومواقف  لمشــاعرهم  ــة  مؤلم ــا  ً أحداث
ــا ســنوات. ليس فقط  ــد مضى عليه ق
ــن التنمر  ــا ينتج ع ــو م ــي ه ــم البدن األل

اللفظي، بل أيًضا التمييز بين المشاعر 
ــال باألخص قد  من األســاس. فاألطف
ــا إذا كان  ــدون صعوبة في تحديد م يج

شعورهم خوًفا، غضبًا، أو ألًما.
ــوف  ــى صف ــودة الطــالب إل ــع ع م
الدراســة تعود بعض حاالت التنمر بين 

األطفال..
تعليقات غريبة عنيفة..

المتنمر نفسه قد ال يُْدرِك معناها..
وأراد  ــِمَعها،  َس ــه  أن ــُل  يُْحتََم

تكرارها..
ــه اعتاد على ســلوك عدائي في  أو أن
المنزل يُمارَس عليه؛ فأصبح يقلّد هذا 

السلوك العائلي..
ولربما هو ضحيَّة سابقة للتنمر..

وما يزال الغضب بداخله يفرّغه على 
اآلخرين..

اإليذاء اللفظي والســلوك العدواني 
ــورة؛ يؤثر على التكوين  فعٌل بالغ الخط
النفسي والجسدي  للضحية، يترك أثرًا 

وعقًدا نفسية.
وهنا يبدأ الدور اإلرشــادي التكاملي 
ــع  والمجتم والمدرســة  األســرة  ــن  بي
ــا،  وعالجه ــرة  الظاه ــذه  ه ــة  لمجابه

والتخلص منها..
ومناقشة  والمكاشــفة،  بالتوضيح 
وإن  ــم،  وتهذيبه ــم  وتوعيته ــاء،  األبن
ــن العقاب  ــة ال مانع م اســتدعت الحال

للمتنمر..
مع غرس المبادئ والقيم اإلسالمية 
وحّب الناس، والتواضع، وتقبُّل اختالف 

اآلخر عنا.. 
ــّف األذى عن  ــم بفضل ك وتعريفه

الناس.
ــادات  الع ــى  عل ــل  الطف ــى  ترب إذا 
ــن  ــة ل ــة الصحيح والســلوكيات الديني

يقوم أبًدا بالتنمر.
ــا  ــرة ســردها علين ــر قصــة عاب أذك
محاضر تربوي، وهو مبتسم، في إحدى 

الندوات المهتمة بتطوير األشخاص:
ــي طريق ذهابه للمســجد طفل  (ف
في الســابعة من عمره يقف في نافذة 
ــارة العرقية  ــردّد نفس العب منزلهم، ي
ــاٍل. وفي  ــة كل يوم بصوٍت ع العنصري
كل مرة يرفع أســتاذنا رأســه، ويبتسم 
ال  ــه  وأن ــه،  ل ــه  بحبّ ــره  ويخب ــل،  للطف
ــه وال يعتب عليه، بل يشــفق على  يلوم

والديه).
ــد ســماع الحكاية فهمنا ســبب  بع

االبتسامة!
التربية مسؤولية عظيمة تحتاج إلى 

تربية النفــس أوالً؛ فأبناؤنا مخرجاتنا، 
يقومون بما نفعل.

ــف المتنمر  ــي دور الكائن اللطي يأت
ــي نفســه بذكر  ــه ف ــز ثقت ــه بتعزي علي
ــد  ــى يســتطيع الّص ــه حت ــن قوت مكام

والمواجهة،
تدريبه وتثقيفه بكيفية التعامل مع 
المتنمر بدون التســبب له بإيذاء لفظي 

أو بدني؛
ــي  ه ــل  العق ــوة  ق ــأن  ب ــره  نخب

المنتصرة.
المدرســين  ــار  إخب ــى  عل ــه  نحث
والوالدين، وعدم الخجل والخوف؛ كي 

يردعوا المتنمر الشقي..
ــد  عن ــام  باهتم ــه  ل االســتماع 

الشكوى..
احتضانه..

ــدوء، وعدم  ــة وه والتصــرف بحكم
تأجيل حل المشكلة.

ــر من أنواع العنف ليســت  إن التنم
ــرأة بعيدة جدا عن الشــجاعة  ميزةً وج

والشطارة.
ضوء

«الناس الذين يحبون أنفسهم، ال 
ــؤذون اآلخرين. كلما كرهنا أنفســنا،  ي

كلما أردنا أن يعاني اآلخرون».
«دان بيرس»

هل تكفي اإلدانة الدولية لعدوانية النظام اإليراني 
الطائفي بالوكالة لخلق توازن سلم في المنطقة؟

ــن يجهل  ــن الطبيعي لم ــس م لي
ــات  ــة الصراع ــل طبيع ــد تجاه أو يري
ــي اليمن وطبيعة  ــة الدائرة ف الوجودي
ــوم  ــرب االســتنزاف المســتمرة الي ح
ــارب ســبع ســنوات أن يعرف  ــا يق لم
ــي أصدرها  ــة الدولية الت ــى اإلدان معن
ــوم 17 من الشــهر  ــن ي ــس األم مجل
ــى أن تبدي  ــام 2022 أو معن األول للع
اإلدارة األمريكية للحزب الديموقراطي 
ــاب  باإلره ــدداً  من ــاً  صريح ــاً  موقف
ــة العربية  ــي على أراض المملك الحوث
ــارات،  اإلم أرض  ــى  وعل الســعودية 
ــدو  يب ــا  م ــى  عل ــن  الموقفي ــة  فأهمي
ــس الدفاع عن  ــا لي ــن محدوديتهم م
ــدر ما هو  ــارات بق الســعودية أو اإلم
ــه مثل هذه  ــد الذي تمثّل إدراك التهدي
ــن االقتصاد العالمي  الضربات على أم
من معرفة محققة بأن الخطر لم يعد 
في محاولة  إيران وضع شوكة طائفية 
ــى خاصرة الجنوب الســعودي على  عل
ــن الخطر  ــزب هللا بلبنان ولك ــرار ح غ
يتعداه إلشــعال منطقة الخليج بحرب 
ثالثة لن تستطيع أمريكا وال المجتمع 
ــاً عليها كما  ــون متفرج ــي أن يك الدول
فعل في سنوات الصراع السابقة مع 
ــاوت الموقف األمريكي من الصراع  تف
وخاصة في اإلدارة الســابقة وتذبذبه 

ما قبلها وما بعدها.
ــرة االتفاق  ــه إذا كانت فك ــى أن عل
النووي مع إيران من أصلها ترجع إلى 
ــالك إيران لســالح نووي  ــورة امت خط
ــدد أمن  ــوى ويه ــن الق يخــل بموازي
ــة الحيوية من بقاع األرض  هذه البقع
لالقتصاد العالمي ولسلمه السياسي 

ــادي إيران في  فإن الســكوت على تم
ــة المارقة  ــكل موبقات الدول القيام ب
ــرراً وال  ــن موقفاً مب ــة لم يك بالمنطق
مفهوماً غير أنه في النهاية، وإن جرى 
ــة  ــد الســعودي وجبه ــل الجه تجاه
التحالف في التصدي لمشــروع إيراني 
طائفي اســتحواذي وتقزيمه على أنه 
ــي داخلي  ــدودي أو صراع يمن صراع ح
أو في أبعد األحوال صراع إقليمي بين 
ــي المنطقة ليس  ــرة ف ــوى المتنم الق
إال، فإنه ال يصــح إال الصحيح.  فيجيء 
الموقف األمريكي والدولي األخير وإن 
ــزر أمريكي  ــد مد وج ــراً وبع ــاء متأخ ج
ودولي وتردد بالغ البرجماتية، مظهراً 
ــة  لطبيع ــي  العالم ــودي  الوج ــد  البع
ــي التراكمي  العدوان المليشــي اإليران
ــد المنطقة وكل  ــي تهدي بالمنطقة ف
المرتبطة  االقتصادية  ــم  العال مصالح 
ــة وبخطوط  ــن ناحي ــط م ــع النف بمناب
ــن ناحية أخرى من  ــارة الدولية م التج
ــدب واأللغام  ــز لباب المن مضيق هرم
ــى  وعل ــا  فيهم ــرة  والمتفج ــة  الثاوي

امتدادهما وما بينهما.
ــي  ــدارك األمريك ــك الت ــى أن ذل عل
ــذا  به ــه  قراءت صحــت  إن  ــي  والدول
ــد  صم وإن  «المتبســط»  الشــكل 
أو  ــة  والمراوح ــذب  للتذب ــد  يع ــم  ول

ــراف المعنية  ــي األط االنحســار ال يغن
المباشــرة بالموقف على وضع نهاية 
ــل المملكة  ــذي تتحّم ــذا الصراع ال له
العربية الســعودية نصيب األســد في 
أعبائه المالية واألدبية، بل والبشــرية 
ــذي يتحّمل فيه  ــاة أبنائها وال ــن حي م
المدنيون اليمانيون ما ال بشر به قبل 
ــل النظام  ــة من فواجع تحوي وال طاق
ــي أرضهم  ــر وكيله الحوث ــي عب اإليران
وبيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم 
وســاحات اللعب ومســاحات المزارع 
ــة  ــى ثكن ــر  إل ــى المقاب ــى وحت والمرع
ــى أنقاضهم  عســكرية كبيرة تقام عل
بنفــس  ــال  األطف ــم  جماج ــى  وعل
ــي اختطف بها  ــة الضارية الت الطريق
ــل اإليراني ) منطقة  ــزب هللا (العمي ح
ــر ميون  ــان (انظر تقري ــوب بلبن الجن
ــن  ــوق اإلنســان 17-1-2022 ع لحق
ســرقة القوات الحوثية للمســاعدات 
ــة الدولية الموجهة لمتضوري  الغذائي
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ــو أرادت  ال أظــن أن الســعودية ل
حسم الحرب بتمشيط سجادي ألرض 
اليمن بطائرات حربية  كما فعل طاغية 
دمشق بأرض الشــعب السوري على 
ــة والقوى  ــدي الميليشــيات اإليراني أي
ــة كانت ســتعجز عســكرياً عن  األجنبي
ــدث العتبارات  ــك لم يح ــك إال أن ذل ذل
ــف  الموق اقتصــار  ــي  وه إنســانية 
الســعودي على الصد الدفاعي وليس 
ــرب  للح ــي  الحرف ــى  بالمعن ــوم  الهج
القتالية  القوى  اســتهداف  وبمحاولة 
الحوثية وليس كافة الشــعب اليمني، 

ــروب وقســوتها  ــى وحشــية الح وعل
كمفهوم وكواقع فليس هناك حروب 
ــخ البشــري، ولكن  ــي التاري ــة ف رحيم
ــة النظام اإليراني  هناك من هو ببجاح
ــن ال يتوقف عن إشــعال الحروب  مم
ــده بقوة  ــر إال لو شــلت ي ــي دار الغي ف

رادعة.
ــذا يفتح الســؤال القائم اليوم  وه
والمطروح بقوة على دول ومجتمعات 
اســتطاعت أن تحقق مكاسب تنموية 
على مســتوى التعليم  واسعة نســبياً 
ــرد والبنى  ــل الف ــاة ودخ ــودة الحي وج
ودول  الســعودية  ــث  حي ــة،  التحتي
الخليج تشــكِّل فارقاً نوعياً بالمنطقة 
ــة  وال  ــة، وال مقارن ــة واإلقليمي العربي
حتى تقريبية مع وضع المجتمع اإليراني 
ــردي على المســتوى المعيشــي،  المت
ــة على  ــة المحافظ ــو ســؤال كيفي وه
الحقوقي  ــا  وتعميقه ــزات  المنج هذه 
والسياسي في نفس الوقت بناء متواز 
للقوة العسكرية ولقوى الدبلوماسية 
ــوازن يواجه شــهوة  ــة لخلق ت الناعم
ــة على  ــة اإلقليمي االســتحواذ والهيمن
ــة  المنطق ــوم  وعم ــج  الخلي ــة  منطق
ــام الطائفي اإليراني  العربية لدى النظ
ــه التحديد  ــى وج ــي هذا الســياق عل ف
ــوى تحمل هذه الشــهوة  ــدى أي ق ول

بشكل ثاو أو معلن؟ 
ــال شــفاء لشــعبه  ــن ف ــا اليم أم
ــه في فك أســره من  ــي إال بإرادت األب

االستحواذ اإليراني 
ــوالءات ليكون  الحوثي وتشــرذم ال
صاحــب القرار في مصيره العســكري 

والسياسي.
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للصــواب  ــة  المحاذي ــم  المفاهي ــن  م
ــي التي تحصــره في مدار  ــول الترفيه ه ح
ــل معتبراً  ــت العم مخصــوص يقصــي وق
ــذي يمأل وقت  إياه «النشــاط الترويحي ال
الفراغ» وهو تعريف كالسيكي يقسم حياة 
اإلنسان إلى لحظتين األولى لحظة العمل 
ــراغ وهي وجهة  ــة من يومه وقت ف والبقي
نظر سوســيولوجية قديمة تثمن نشــاط 
ــره فعالية  ــل الجدي القاســي وتعتب العم
شبه مقدسة وهي من المدارس الملتصقة 
في خطها األيديولوجي بالخطاب الليبرالي 
في شكله القديم هذه العدوى التي وصلت 
ــاء األنتروبولوجيا الذين من  ــى إلى علم حت
ــل «الهدف  ــري هكســلي القائ بينهم هن
ــل وليس العلم  ــاة هو العم ــي للحي النهائ
ــل ال يســاوي شــيئاً نحن  ــال عم ــم ب فالعل

نتعلم فقط لكي نعمل».
التعريفات الكالســيكية التي قســمت 
حياة اإلنسان عمل جاد واستراحة للعودة 
ــده ترتقي  ــل وح ــه بالعم ــرى أن ــل ت للعم
ــل بمفهومه  الشــعوب وخارج دائرة العم
ــن أجل  ــد الشــاق م الكالســيكي أي الجه
ــي الحقيقة  ــي ف ــش جماع ــق مواد عي خل
هذا التصور يعد من أســس هذا المفهوم 
للترفيه بوجهه هذا ألن الفصل بين البهجة 

والسعادة والجهد العملي الشاق وخاصة 
ــا المعاصــر مســألة محســومة  ــي زمنن ف
ــال اإلدارات ذات الطابع  ــي مج وتحديداً ف
ــاء االجتماع  ــي يعبر عنها علم الرســمي الت
ــم الذي يرى  ــل دوركهاي ــن بينهم إيمي وم
ميكانيكياً  فيها مؤسســات تخلق تضامناً 
ــاً وإبداعياً وفق  ــاً أخالقي ــق تضامن وال تخل

رؤيته األشمل لتقسيم العمل.
ــي إهمال  ــل ال يعن ــالء صــوت العم  إع
اإلنسان بل بالعكس العمل الذي يختلف 
البعض في موقعيته من غاية إلى وســيلة 
ــو مكون أساســي في تعريف اإلنســان  ه
ولكن لو نظرنا إلى األدبيات المعاصرة في 
تناولها لمسألة الترفيه تنظيراً واستثماراً 
ــد كونها تعتبر العملية الترفيهية زيادة  نج
على كونها عملية مهنية ذات دور اجتماعي 
ــي يمكن أن  بارز هي أيضاً نشــاط اجتماع
ــل التوظيف وتبادل األدوار  يقدم فوائد مث

ــادة على كل  ــه وتقســيم العمل فيه زي في
ــالء صورة  ــة إلع ــة ضروري ــو فعالي ــذا ه ه
اإلنسان في منظومة العمل وهنا يحضرنا 
شريط شــارلي شــابلن األزمنة المعاصرة 
«MODERN TIMES» الذي ينتقد بشــكل 
ــة التي حولت  ــات المكنن ــدي مجتمع كومي

اإلنسان إلى آلة بال معنى وال حياة.
المجتمعات الشرقية وخاصة اليابانية 
ــم الغربي والنظرة  والصينية ســبقت العال
لإلنســان في مســار العمل حيث اعتبرت 
الترفيه داخل العمل مســألة إجبارية ألن 
ــدد داخل  ــال روح وبال نفس متج ــل ب العم
ــن العمل بيئة  ــل يجعل م مؤسســة العم
ــة فكانت  ــددة وغير إبداعي ــر متج رتيبة غي
الحركات الرياضية والموســيقى الملهمة 
ــل من أكثر الشــركات  وتعد شــركة جوج
ــل  ــه داخ ــال الترفي ــي مج المســتثمرة ف

مؤسسة العمل انطالقاً من ذاتها.
ــاخ تســوده البهجة  ــل في من فالعم
ــر إنتاجية وأكثر جدوى لذلك المفهوم  أكث
األنشــطة  ــد  يع ــم  ل ــه  للترفي المعاصــر 
ــراغ وإنما هو  ــارج وقت الف ــة خ الترويحي
ــارج وقت العمل  األنشــطة الترويحية خ
ــه  من ــل  يجع ــوازن  وت ــم  بتكمي ــه  وداخل
ــس فقط  ــه لي ــالً والترفي ــزاً ال معط محف

ــوم بها العمال بل أيضاً  حركات بدنية يق
ــل وبيئة وظيفية  موســيقى مرافقة للعم
ــول العمل إلى  ــة تح ــاز بصورة ذهني تمت
ــش فالعمل  ــا العي حياة يســتطاب فيه
ــاً وإنما هو معايشــة  ــاً جاف ــس إنتاج لي
ــد  ــك تج ــة لذل ــة الوظيفي وأنســنة للبيئ
الديزاين الجاذب لمقار العمل واللوحات 
التشــكيلية التي تحول بعض المنشــآت 
الوظيفية إلى معارض رسوم ومساحات 
اكتشاف المواهب في مختلف المجاالت 
داخل المنشــأة وإلى غير ذلك مع ما يجب 
ــاه مهني  ــه العامل من رف ــر علي أن يتوف
ــازات وحوافز دافعة  وأمان وظيفي وامتي

على  الخلق واإلبداع. 
ــة يتحول  ــذه البيئ ــي مثل ه ــل ف العم
من واجب مقابل الحق إلى ما هو أســمى 
ــا يكون الترفيه  أي إلى نشــاط جمالي وهن
ــن داخل وقت العمل  ــي خدمة التنمية م ف
فالعمل بال ترفيه قاتل وممل ورتيب لذلك 
ــة للعمل مختلفة كل  كانت النظرة الحديث
ــة كإحدى  ــه مكان ــالف تعطــي للترفي االخت
وســائل اإلنتاج ألنه ونعني هنا الترفيه هو 
في األصــل عقلية وثقافة وأســلوب حياة 
ينشد الجودة الجمالية والبهجة والسعادة 

ال مجرد فقرات وحفالت وفعاليات.

الظروف المحيطة بالصحة النفســية 
ــا يقدره  ــة جداً، وهذا م ــي المملكة صعب ف
ــال الرعاية  ــه العاملون في مج ويعترف ب
ــى الرعاية  الصحية النفســية. والطلب عل
الشــاملة ســوف يرتفع في ظــل ظروف 
الحياة المعاصرة التي توجد ضغوًطا جديدة، 
فالمستجدات  التكيفي،  االضطراب  وتنمي 
في حياتنا تحتاج تعلم المواجهة والتكيف، 
ــي  الت ــارات  المه ــم  تعل ــاج  تحت ــاس  والن
ــاب، وتحتاج  ــق واالكتئ ــن القل ــم ع تبعده
ــة والوقاية والعالج من مســببات  الحماي
اإلدمان التقليدية والحديثة مثل: (اإلدمان 

على التواصل االجتماعي)!
ــراف بالمشــكلة ضــروري، وهو  االعت
بداية الحل وبداية المشــوار لمعالجة هذا 
التحدي. األرقام تشــير إلى نقص كبير في 
ــة الصحية النفســية التي  ــات الرعاي خدم
ــى 90 بالمئة، ويشــمل  ــا يصل إل نقدمه
ــالج الممتد واإلرشــاد  ــم والع ــك التنوي ذل
ــة في مجال  ــه وكل برامج الوقاي والتوجي

الصحة النفسية والعقلية. 
وهذا النقص الكبير يشكل تحدياً كبيراً 
ــة. لمواجهة هذا التحدي  للخدمات الصحي
ــى برنامج مشــاركة  ــة إل تســعى الحكوم
ــات الحكومية  ــا القطاع ومســاندة تنفذه
ــري والخــاص لرفع  ــن الخي ــع القطاعي م
كفاءة الخدمات المعززة للصحة النفسية 
ــاءة برامج  ــع كف ــة، وتســعى لرف والعقلي
االكتشاف المبكر لحاالت االكتئاب والقلق، 
ــراض المزمنة، ويتم  ــاالت األم ومتابعة ح
تطوير مبادرة اإلرشــاد الصحي الشامل - 
برنامج الرعاية النفســية األولية في وزارة 

ــر لحاالت  ــة ألجل االكتشــاف المبك الصح
ــي المراكز  ــن مراجع ــق بي ــاب والقل االكتئ

الصحية األولية.
ــات الصحة إلى الربط  كما تهدف خدم
ــر الحاجة للدعم  ــالج الطبي وتوفي بين الع
العاطفي عبر مشــاركة األفراد المنضمين 
لها لعرض تجاربهم وخبراتهم مع المرض 
ــالل مجموعات  ــم من خ وتشــجيع بعضه
االهتمام. إضافًة إلى ذلك، توفر الدولة في 
مختلف المناطق ما يقارب 21 مستشــفى 
ــادة نفســية،  ــة النفســية و99 عي للصح
ــات الهواتف  ــر تطبيق ــى تطوي وتعمل عل
ــة بالمرضى  ــت المملك ــة. كما اهتم الذكي
النفســيين المشردين والمرفوضين ويتم 
ــواد) لقديم  ــر برنامج (أج ــة بهم عب العناي
ــون إليه.  ــذي يحتاج ــة والتأهيل ال الرعاي
ــز الصحة  ــي لتعزي ــز الوطن ــاك المرك وهن
ــن  ع ــات  معلوم ــدم  يق ــذي  ال النفســية 
المستشفيات والعيادات الخاصة ومراكز 
ــان  واللج ــات  والجمعي ــل  التأهي ــادة  إع

الموجودة بالمملكة.
ــام اآلن،  ــه القطاع الع ــذا الذي يقدم ه
ــاع الطلب  ــة ارتف ــر كاٍف لمواكب ــه غي ولكن
ــذات احتواء مرضى إدمان  على الخدمة، بال
ــع توســع  ــم م ــد عدده ــدرات المتزاي المخ
ــن إيران  ــدرات م ــا بالمخ اســتهداف بالدن

وجماعاتها اإلرهابية في المنطقة خصوًصا 
حزب هللا اللبناني الذي تحول إلى مؤسسة 
ــارة المخدرات،  متخصصــة محترفة في تج
وفي السنوات األخيرة زادت نسبة التهريب 
لتتجاوز ثالثة آالف بالمئة (%3000) وهذا 
لقطاع  تحد كبير لقطاع المكافحة.. وأيضاً 

العالج من اإلدمان.
ــا  وتعريفه بالمشــكلة  ــراف  االعت
ــة،  ــة وضروري ــة ايجابي وتشــخيصها بداي
ــي بناء المبادرات  ــى نتقدم وال نتأخر ف وحت
والمشاريع لتجاوز تحدي الصحة النفسية 
ــكله  ــوارئ) يُش ــل ط ــق عم ــاج (فري نحت
مجلس شــؤون االقتصاد والتنمية ليتولى 
ــة  ــول المطروح تســهيل وتســريع الحل
ــة. لنا تجربة  ــة االحتياجات الملح لمواجه
ناجحة في الفريق الذي تشــكل لمواجهة 
ــة  باحترافي ــل  عم ــق  فري ــا.  كورون ــاء  وب
ومهنية، واستطاع أن يضعنا على الطريق 

الصحيح للتعامل السريع مع األزمة. 
ــر، ولن تتأخر في  ــد لله بالدنا بخي الحم
توفير جميع االعتمادات المالية الضرورية 
لحل أية مشــكلة تمس صحة المواطنين 
ــذي نتوقعه  وأمنهم وســالمتهم. وهذا ال
ــة النفســية.  ــدي الصح ــع تح ــل م للتعام
ــت ميزانية شــبه مفتوحة  ــة وضع الحكوم
ــات الحكومية  ــي والقطاع ــاع الصح للقط

األخرى المساندة للتصدي لوباء كورونا. 
ــل التفعيل  ــق نحتاجه ألج ــذا الفري ه
والمشــاريع  ــادرات  المب ــكل  ل الســريع 
ــدى الحكومة التي تم إقرارها  المطروحة ل
ــي برنامج التخصيص لدعم مســاهمات  ف
مشــاريع  وتســريع  ــري  الخي ــاع  القط

واســتثمارات القطاع الخــاص. العاملون 
مشــكلة  ــن  م ــون  يعان ــن  القطاعي ــي  ف
ــي ما زالت  ــة الحكومية) الت (البيروقراطي
تشــكل عائقاً كبيراً أمام نمو االستثمارات 
ــاالت الحيوية  ــي المج ــذات ف الخاصــة بال
ــة الصحية.  ــات الرعاي ــة مثل خدم المهم
ــدات القائمة أمام إصدار  العقبات والتعقي
المواطــن  ــا  منه المتضــرر  ــص  التراخي
ــة. عدم كفاءة األجهزة الحكومية  والحكوم
ــى ارتفاع  ــص يؤدي إل ــي إصــدار التراخي ف
ــة يرفع هوامش  أســعار الخدمات المقدم
ــاح، وهذا مزعج ومؤســف أن يضطر  األرب
الناس إلى دفع التكاليف العالية للخدمات 

الصحية النفسية!
االســتثمارات  ــى  عل ــرة  الكبي ــد  العوائ
الخاصة ســوف تســتمر في التصاعد عن 
ــى 40  ــي تصــل إل ــة الت ــا الحالي معدالته
بالمئة إذا تأخرت التدخالت والسياســات 
ــرض  الع ــع  ترف ــي  الت ــة  الذكي ــة  الحكومي

والجودة في الخدمة.
ــدم الحكومة وال  ــة تخ وأفضــل طريق
تضر باستثمارات القطاع الخاص وتحقق 
ــي التوجه إلى  التكامل والمشــاركة هي ف
ــل دور القطاع الخيري واالســتفادة  تفعي
من األوقاف لتطوير مشــاريع (االستثمار 
ــي). والحمد لله أن لدينا التجارب  االجتماع
ــة لتدخالت المؤسســات  ــة القائم الناجح
ــة بالذات في إنشــاء دور  ــة المانح الخيري

وبرامج العالج من اإلدمان. 
هذا الذي يجب أن يبحثه ويتعرف عليه 
فريق الطوارئ الذي نتطلع إليه لمواجهة 

تحديات الصحة النفسية. 

الترفيه أثناء العمل

الصحة النفسية.. من يتصدى لفجوة االحتياج الكبيرة؟

الهادي التليلي

عبدالوهاب
الفايز

خيانة ثمنها 200 عام!

الجيل الذهب

ــة ُعظمى  ــس جريم ــة المجال خيان
ــر العيوب،  ــك األســتار، وتُظه تهت
والخصوصيات.  الُحرمات  وتنتهك 
ــوس  ــم النف ــر الصــدور، وتؤل توغ
وتشعل نار الفتنة، على مستوى األشخاص، 
وقد تمكّن األعداء من احتالل البالد وتعرضها 

للخراب بشكل عام فما أبشعها.  
ــرت  ــا التي يّس ــع وســائل التكنولوجي م
االتصال بين البشر وجعلت العالم، تيّسرت 
أيضاً ولألسف وسائل خيانة المجالس أكثر، 
ــق الحكمة القائلة: إن أمناء األســرار،  لتنطب
أقل وجوداً من أمناء األموال، وحفظ األموال 

صار أيسر من كتمان األسرار!
ــدة، وبينما  ــة المجالس عدي فصور خيان
ــار بين األفراد،  ــت قاصرة على نقل األخب كان
ــاس  ــن الن ــم، والســعي بي ــم بالف وبعضه
بالنميمة، أو تصوير األشــخاص خلسة دون 
علمهم أو تســجيل محادثاتهم الهاتفية، أو 
تشــغيل مكبر الصوت ليسمعه آخرون دون 
ــي، وصور  ــى الطرف الثان ــم المتحدث عل عل
ــع عصر التكنولوجيا  عديدة أخرى تفاقمت م
والسوشيال ميديا، كأن يقوم شخص خائن 
بتصوير شاشــة المحادثات بينه وشــخص 
ــر على تويتر أو الواتســأب أو غيرها من  وآخ
صور المحادثات ثم يقوم بنشرها دون علمه 
ــى مواقع التواصل االجتماعي والتشــهير  عل

به فتكون الطامة الكبرى.
ــاآلالف وربما  ــا خيانة المجالس ب ضحاي
ــاء مقربين، أو  ــوا أصدق الماليين ســواءً كان
ــوا عشــرة العمر،  ــات باع ــى أزواج وزوج حت
ــا بال ثمن  ــن بخــس أو ربم ــم بثم وضمائره

وبغرض التسلية بفضح اآلخرين.
ــات،  العقوب ــن  قواني تتصــدى  ــا  وربم

ــّن هللا علي  ــم م ــل عظي ــك جي ذل
وأدركت بعضهم، رحم هللا تعالى 
ــن بقي منهم  ــن توفي وحفظ م م

وأمد في عمره على عمل صالح. 
ــن أو فنانين أو  ــل العبي ــس جي ــو لي ه
ــاً  ــاب منصــب أو مشــاهير،بل أناس أصح
ــل الغالبية منهم  كانوا يعيشــون بيننا رح

إلى ربه.
ــوار توحيد المملكة عاشــوا  ــوا أط أدرك
ــر المدقع  ــدة، وجربوا الفق ــة والوح الفرق
والطفرة، مرت بهم الحياة البدائية والحياة 
والســيارات  ــال  الجم ــوا  وركب ــة،  الصاخب

والطائرات.
كان لهم خصائص وصفات جميلة جداً 
ــد يظن البعــض أني أبالغ حين أتســاءل  ق
ــة بشــر؟ هل  ــى هيئ ــة عل ــم مالئك ــل ه ه
ــاك أناس بهذه الخصــال وهذه الطيبة  هن

والعفوية والطهر؟
كان الرجل منهم في بيته مهاباً والمرأة 
تســتظل به فهو ســندها وحبيبها، وكان 

أبناؤه يحترمونه ويجلونه ويقدرونه.  
ــى  ــدون هللا تعال ــا يحم ــراً م ــوا كثي كان
ــم، وحين  ويستشــعرون النعم من حوله
أغناهم هللا من واســع فضله لم يزدهم إال 
شكراً وحفظاً واحتراماً للنعم وحفاظاً على 

الموارد.
ــا  ويقدمونه ــة  بالبرك ــون  يؤمن ــوا  كان
على كثير من الدراســات الحديثة وغالباً ما 
يتفوق إيمانهم وتجاربهم على الدراسات.

ــم يتخرجوا من جامعات مثل هارفارد  ل
ــات إدارة األعمال ولم  ــوا في كلي ولم يدخل
يدرسوا االقتصاد لكنهم مارسوه فأسسوا 
ــة  بطريق ــدار  وت ــة  ناجح ــة  تجاري ــاالً  أعم
ــة وبعضهم أســس  مؤسســاتية احترافي
شركات عالمية أدرجت في سوق األسهم.

يذهبون إلى القضاء أحياناً ليس ليشكو 
بعضهم بعضاً، بل ليفصل الشراكة بينهم 
بحيادية، ألنهم يؤثرون بعضهم على بعض 
في فض الشراكات الودية فكل يستحي أن 

يختار لنفسه ويؤثر شريكه على نفسه.
يؤمنون بالعلم ويأخذون بالرأي الصائب 

ويقدمونه على الخرافات والجهل.
ــم ال  ــاص، فه ــع خ ــم طاب كان لزهده
ــرزق واالســتزادة  ــن طلب ال ــون ع يتوقف
ــم ال يصرفونه إال حســب  ــن المال لكنه م
ــم،  ــة لديه ــات زائف ــال كمالي ــات ف األولوي

ــذا النوع من الخيانة،  ومباحث االتصاالت له
ــر وقوانين الوفاء  ــن مباحث الضمي ولكن أي
ــون إثم  ــن يقترف ــؤالء الذي ــة، عند ه واألمان
الخيانة بأية حجة كانت ســواء ادعاء حسن 
ــد إيذاء  ــزاح، أو بتعم ــة بالتســلية أو الم الني

اآلخرين. 
ــرى إن  ــة كب ــس طام ــة المجال إن خيان
ــم أوجعت  ــي حق بعضه ــراد ف ــا األف ارتكبه
وأحزنت وأفقدت الثقة لألبد، وإن اقترفوها 
ــالالً  إط وأمســتها  ــا،  هدمته ــدول  ال ــق  بح
لســنوات طوال. وقد شــهد التاريخ العديد 
ــن العالم  ــت موازي ــات التي قلب ــن الخيان م
ــر الهندي مير  بأســره، أشــهرها خيانة األمي
ــة المســلمة  ــة المغولي ــر لإلمبراطوري جعف
ــز التي احتلت دولته بســبب  ــح اإلنجلي لصال

خيانته لمدة 200 عاماً.
ــس فمن أمنك ال  ــرر لخيانة المجال ال مب
ــا نيران عظمى  ــه، وإن كنت خائناً، إنه تخون
تقضي على أخضر ويابس الثقة بين الناس، 
وتجعل اإلنسان يشــك حتى في أصابع يده، 
ــة ومقابل  ــة خيان ــزاء الثق ــون ج ــف يك فكي

اإلخالص الغدر.
ــاً في أخيه  الواجب إن رأى اإلنســان عيب
ســتره وقّومه، ونصحه في الســر، فالنصح 
ــن فضيحة فما  في الســر نصيحة وفي العل

بالنا بمن يأمن لغيره فيضيع األمانة. 
ــة  ــي أســراره لصديق ــد يحك البعــض ق
ــاب الفضفضــة ال ليلوكها  ــن ب ــص م المخل

بلسانه لكل من هب ودب! 
ــة إال مضطرب  ــراً.. فال يخون األمان وأخي
ــض ضعيف الشــخصية، غير  نفســياً أو مري
ــاول تعويض نقصه بخيانة  متزن ناقص يح

اآلخرين، أعاذنا هللا منهم. 

ــة، وفي حال  ــة عبثي وال ســياحة وال رفاهي
وجدوا محتاجين أو مشاريع خيرية فإنهم 
ــال حســاب وال  ــاق ب ــي اإلنف يســارعون ف

تدقيق.
كان السفر لديهم غالباً ما يكون لغرض 
العمل أو صلة الرحم أو العالج أو مناســبة 
مهمة، وال يعرفون الســياحة واالستجمام 

المبالغ فيه.
ــة ليس لغرض  بعضهم يعمل بالزراع
األرض  ــارة  لعم ــن  لك ــادي،  الم الكســب 

ولتشرب البهائم وتستظل الطيور.
ــة بالتعبير عن حبهم  لهم طرق مختلف
للوطن؛ فتجدهم يذكرون في مجالســهم 
ــون المال  ــد المملكة وينفق قصــص توحي
في خدمة المجتمع والمناســبات الوطنية، 
ــة تســاهم في  ــاالً تجاري ويؤسســون أعم

نهضة واقتصاد الوطن.
كانوا بســيطين ويحبون البساطة فال 
ــي الملبس  ــات بينهم ف ــاً فروق ــد غالب تج
ــم المادية وكذلك في  والمركب مع قدراته
ــون على  ــون وال يثقل مناســباتهم ال يتكلف
أنفسهم وال على غيرهم، مع استطاعتهم.

ــن يأكلون الطعام يُجلســون  كانوا حي
ــم الخدم والســائقين  ــم على مائدته معه

والبسطاء ويشاركونهم الطعام.
ــت  البي ــم  له بالنســبة  المســجد  كان 
الثاني؛ فإذا لم يشــاهدوا أحدهم في صالة 
ــون عليه،  ــة بالمســجد فهم يقلق الجماع
ــول أحدهم (أبو فالن ما صلى معنا  وقد يق
اليوم عسى ما شــر)، وبعضهم إذا أراد أن 
يقابل أحداً بشكل شخصي لم يكن لديهم 
ــل يذهب  ــوال أو إيميل ب ــس أب أو ج وات
ــه الفريضة  ــد مقابلت ــن يري ــي مع م ويصل
بالمســجد القريب من بيته ليجده ويتحدث 
ــم (أبصلي مع أبو فالن  معه، فيقول أحده
العصر عشــان الموضوع الفالني)؛ فهكذا 

كانت قلوبهم معلقة بالمساجد.
ــاً  حب ــس  لي ــار  األخب ــون  يتابع ــوا  كان
ــت، لكن كان  بالسياســة أو إشــغاالً للوق
ــة فلســطين  ــر قضي ــم األول واألخي همه
ومصير المسجد األقصى وكان عندهم أمل 

كبير بعودته للمسلمين.
ــم،  ــرم أخالقه ــدة وك ــم الحمي خصاله
وطهرهم وجمال أسلوب الحياة التي كانوا 
يعيشــونها هذا ما جعلني أسميهم الجيل 

الذهبي.

مطر الكلمات
سمر المقرن

عبدالله المرزوق

عمر بن إبراهيم بن سليمان العمري
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هجر يستعير عيد الطائي
أنهت إدارة نادي هجر برئاسة األستاذ حمد العريفي إجراءات التعاقد مع العب وسط نادي الطائي خالد  عيد، وذلك لتمثيل 

الفريق الهجراوي بنظام اإلعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وتمت إجراءات  التوقيع في مقر النادي بحضور مدير 
الفريق األول لكرة القدم االســتاذ فؤاد المســلم. من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة النادي االستاذ حمد العريغي خالص الشكر 

والتقدير لرئيس مجلس إدارة  نادي الطائي االستاذ تركي الضبعان على تعاون إدارته في تسهيل إجراءات انتقال الالعب.

المسحل اطمأن على صحة العمانيين بعد إصابات كورونا

األخضر ينهي الليلة تحضيراته لمواجهة عمان.. 
ورينارد يواصل التركيز على النواحي الفنية

« الجزيرة « - طارق العبودي

يختتم منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم مساء اليوم األربعاء تحضيراته 
العماني  ــره  نظي لمواجهة  ــة  الميداني
مساء غٍد الخميس في سابع خطواته 

نحو مونديال 2022 .
ــس  الرئي ــب  الملع وســيحتضن 
بمدينة الملك عبدهللا الرياضية بجدة 
ــب المباراة» الحصــة التدريبية  «ملع
ــاد  وكالمعت ســتكون  ــي  الت ــرة  األخي
مخصصة للنواحي اللياقية والترفيهية 
مع بعض التدريبات الفنية الخفيفة .

وكان المنتخب السعودي قد أدى 
ــذي تنوعت فقراته  مرانه الرئيس وال
ــة وتكتيكية مع  ــة وبدني ــن لياقي ما بي
ــى كامل مســاحة  ــة عل ــاورة كروي من

الملعب ، طبق 
فيها المدير الفني الفرنسي ايرفي 

رينارد الطريقة التي ســيلعب بها مع 
التركيز على القائمة التي ســيبدأ بها ، 
ــي لن تختلف كثيراً عن تشــكيلته  والت

ــا األخضر  ــر مباراتين خاضهم في آخ
باستثناء عودة سالم الدوسري الذي 
ــا بســبب إصابته ،  لم يشــارك فيهم
وغياب القائد سلمان الفرج لإلصابة.

 المسحل يطمئن
 على البعثة العمانية:

وفي شأن آخر أجرى رئيس اتحاد 
ــدم ياســر المســحل اتصاالً  كرة الق
ــاً بنائب رئيس االتحاد العماني  هاتفي
ــة المنتخب محســن بن  ــس بعث رئي
حمد المســروري، اطمأن خالله على 
ــن أعضاء  ســالمة األشــقاء العمانيي
ــم «  ــة 3 منه ــد إصاب المنتخــب ، بع
ــروس كورونا  ــن وإعالمي» بفي العبي
. وتمنى المســحل الشــفاء العاجل 
ــة  اإلقام ــب  وطي المصــاب،  ــي  للثالث
لألشــقاء العمانيين في بلدهم الثاني 

المملكة.

رئيس االتحاد السعودي اطمأن على األشقاء العمانيين

ماجد عبدهللا

الشهري

فيصل العساف 

من تدريبات األخضر

النجم الجماهيري ماجد عبدهللا يؤكد أن صدارة االتحاد مهددة ويقول:

رغم كل ما يقال.. الهالل أفضل 
فريق يلعب كرة قدم

بعد تعيينه مديراً تنفيذياً التحاد التايكوندو

الشهري: سنعمل من أجل 
تحقيق التطلعات

حمداً لله على 
السالمة

«الجزيرة» - الرياض

ــر  الكبي ــري  الجماهي ــم  النج رفــض 
ــن ماجد عبدهللا ترشــيح أي فريق  الكابت
ــداً أن الوقت  ــوز ببطولة الدوري مؤك للف
الزال مبكراً لترشــيح أي فريق، وقال في 
ــا كضيف شــرف ضمت  مناســبة حضره
ــدد المباريات  ــن الرياضيين إن ع عددا م
ومستويات الفرق تؤكد أن الفرص متاحة 
ــة للفوز بالدوري،  ــدد من فرق المقدم لع
ــاد المتصدر ربما يفقد صدارته  وإن االتح
ــن الفرق دعمت صفوفها بنجوم  فعدد م
ــور بمســتويات  ــدد، وستســعى للظه ج
مختلفة منها من يبحث عن اللقب ومنها 
ــدم ومنها من  ــز متق ــن يبحث عن مرك م
ــي فالمهمة صعبة  يجاهد للبقاء، وبالتال

لمن يبحث عن اللقب الكبير.
ــر الفرق أفضل  ــى ماجد أن تظه وتمن
ــوالت الثمانية  ــي الج ــه ف ــرت ب مما ظه

ــرق قدمت  ــال: الف عشــرة الماضية، وق
مســتويات متباينة ولكنني أرى ورغم كل 
ما يقال أن الهالل أفضل الفرق مستوى 
وأداءً بغض النظر عن النتائج ولكنه يقدم 

األفضل.

«الجزيرة» - الرياض

ــر التنفيذي لالتحاد الســعود  ــع المدي رف
الشــهري،  ــر  ظاف ــن  ب ــد  محم ــدو  للتايكون
الشــكر والتقدير لرئيس االتحاد الســعودي 
للتايكوندو  العميد ركن شــداد العمري على 
ــة بتعيينه مديراً تنفيذياً لالتحاد، ســائالً  الثق
ــه لتقديم أفضل  ــلَّ أن يوّفق ــى عزَّ وج المول

العطاءات، وتحقيق تطلعات المنسوبين. 
ــال: «إن الثقة ســتكون دافعاً لبذل  وق
ــال االتحاد  ــة أعم ــود لخدم ــد من الجه مزي
ــة،  والخارجي ــة  المحلي المنافســات  ــي  ف
ــع التطلعات  ــا يتوافق م ــر العمل بم وتطوي
ــل  ــن أج ــي رســمت م واإلســتراتيجيات الت
ــاء»، مؤكداً على أن  النهــوض بالفكر والعط
ــل ســتواصل مســيرة األداء  ــة العم منظوم
ــج  ــن برنام ــا م ــر انطالًق ــاء والتطوي والعط

ــة  ــد مســتهدفات رؤي ــي أح ــول الوطن التح
ــز وتنمية  ــن خالل تحفي ــة 2030، م المملك
ــرص للمســتفيدين، وتعزيز الشــراكات  الف
والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

ــى أرض الوطن عضو شــرف  ــاد إل ع
ــن منصــور  ــد م. فيصــل ب ــي العمي األهل
ــة  ناجح ــة  عالجي ــة  رحل ــد  بع العســاف 
بحمدهللا، وحظــي أبوعبدهللا باحتفاء من 
ــه الكثر ومعارفه بعودته ســالماً  أصدقائ

معافى. 
سالمة دائمة إن شاء هللا.

الحضور الجماهيري لمواجهة األخضر بكامل طاقة الملعب

التحضير الفعلي لمونديال األندية يبدأ الخميس ما بعد المقبل

تدريبات الهالل تعود اليوم بغياب عناصري كبير

الهالل يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة السلة

«الجزيرة» - طارق العبودي

ــق الهالل الكروي عصر  يعاود فري
ــوم األربعاء نشــاطه التدريبي بعد  الي
ــن البرتغالي  ــرار م ــام بق ــه 4 أي توقف
ــرة  ــع فت ــاً م ــم، تزامن ــاردو جاردي ليون
ــف منافســات دوري كأس األمير  توق

محمد بن سلمان للمحترفين.
وستشــهد تدريبات اليوم غيابات 

ــن  الدوليي ــاط  الرتب ــرة  كبي ــة  عناصري
ــات، اذ يشــارك  بمعســكرات المنتخب
ــك وعلي البليهي وياســر  ــد البري محم
وســالم  ــو  كن ــد  ومحم الشــهراني 
ــي  ف الشــهري  ــح  وصال الدوســري 
ومصعب  األول»  معســكر «المنتخب 
ــدهللا رديف في معســكر  ــر وعب الجوي
«منتخــب الشــباب تحــت 20 عاما» 
ــو والكولمبي  ــي آندري كاريل والبيروف

معســكري  ــي  ف ــالر  كوي غوســتافو 
منتخبي بلديهما.

ــن ســيغيب ايضــاً الكوري  في حي
الجنوبي جانغ هيون والقائد ســلمان 
ــدهللا  وعب الدوســري  وناصــر  ــرج  الف
ــة  عالجي ــج  برام ــم  لتطبيقه ــف  عطي
ــدهللا العليان  ــة، إلى جانب م وتأهيلي
المنتقل لالتحاد، والمحترف الفرنسي 
ــي بافيتمبي غوميز  ــداف التاريخ واله

الذي ودعته اإلدارة أمس.
بشــكل  ــات  التدريب وستســير 
ــرات  ــدأ التحضي ــى أن تب ــادي، عل اعتي
ــن يوم  ــة م ــال االندي ــة لموندي الفعلي
ــل 3 فبراير  ــد المقب ــا بع ــس م الخمي
ــودة الدوليين، وانضمام الثنائي  بعد ع
المالكي  وعبداالله  عبدالحميد  ســعود 
ــد انضمامها  ــي أول ظهور لهما بع ف

للهالل.

المدينة - الجزيرة:

ــدوري الممتاز لكرة  ــق الهالل صدارة ال  واصل فري
ــة الثامنة عشــرة ، حيث رفع  ــد اختتام الجول الســلة بع
ــده إلى 35 نقطة بعد فوزه على نظيره أحد (104 -  رصي
ــي اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة األمير محمد  97) ف
ــورة، فيما  ــي المدينة المن ــز الرياضية ف ــد العزي ــن عب ب

استمر فريق أحد في مركزه الرابع برصيد 31 نقطة. 

ــز الثاني برصيد 34  ــظ فريق النصر على المرك وحاف
ــره فريق النهضة (88 - 61)  نقطة بعد فوزه على نظي
ــد 20 نقطة،  ــل بالمركز الحادي عشــر برصي ــذي ح وال
ــز الثالث  ــاد الذي تمســك بالمرك ــق االتح ــك لفري وكذل
ــوزه على نظيره فريق الســالم  ــد 33 نقطة بعد ف برصي
ــن برصيد 26  ــز الثام ــل بالمرك ــذي ح (104 - 76) وال

نقطة. 
ــدم فريق الفتح إلى المركز الخامس برصيد 28  وتق

ــق الوحدة (61 - 54)  ــد فوزه على نظيره فري نقطة بع
الذي يحتل المركز السادس برصيد 27 نقطة. 

ــوزاً على نظيره فريق األنصار  وحقق فريق األهلي ف
ــة، ليحل فريق  ــده إلى 25 نقط ــع رصي (79 - 71)، ليرف
األنصار بالمركز السابع برصيد 26 نقطة. وصعد فريق 
ــة، بعد فوزه  ــاء إلى المركز العاشــر برصيد 21 نقط ضب
ــا (92 - 78)، ليبقى فريق أبها بالمركز  على نظيره أبه

الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

«الجزيرة» - طارق العبودي

ــت الجهات المعنية بمتابعة مســتجدات  وافق
ــع الطاقة  ــي المملكة على رف ــا ف ــروس كورون في
االستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي 
إلى 100 % في مباراة منتخبنا الوطني االول أمام 
ــداً الخميس في  شــقيقه العماني التي ســتُقام غ

إستاد مدينة الملك عبدهللا الرياضية في جدة.
أعلنت ذلك وزارة الرياضــة في بياٍن لها أكدت 
فيه أن هذه الموافقة تأتي استمراراً  لدعم مسيرة 

المنتخب في مشواره المهم.
الحضــور  أن  ــا  بيانه ــي  ف ــوزارة  ال وأشــارت 
ــى الجماهير  ــاراة ســيكون مقتصراً عل ــذه المب له
ــاح كورونا «كوفيد 19» حســب  ــن بلق المحصني
ــاح وهو خمس  ــذ اللق ــى المحدد ألخ ــر األدن العم

سنوات، وفقاً لحالتهم في تطبيق «توكلنا».
ــة  ــر الرياضي ــى الجماهي ــوزارة عل وشــدَّدت ال
ــراءات  اإلج ــق  بتطبي ــام  الت ــزام  االلت بضــرورة 
ــي كافة األوقات،  ــة، وارتداء الكمامات ف االحترازي
ــة  ــة ســتقوم بمتابع ــات المعني ــدة أن الجه مؤك
ــراءات، واتخاذ الالزم في حال تم رصد  تطبيق اإلج

جانب من الحضور الجماهيري الغفير لمساندة المنتخب أي مخالفات، حفاظاً على سالمة وصحة الجميع.

تدريبات الهالل تعود اليوم بغيابات كبيرةعبدالحميد والمالكي يبدآن مشوارهما مع الزعيم بعد انتهاء ارتباطهما الدولي
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من جديد يعود األخضر الســعودي إلى 
الميدان ويوقف حراك المسابقات المحلية 
ــل والصعب في  ليواصل المشــوار الطوي
ــن بطاقة التأهل األولى  طريق كأس العالم بحثا ع
ــي يتصدرها، وحظوظه كبيرة بعد  في المجموعة الت
الخطوات التي قطعها، حتى الجولة الســابعة، وما 
ــن كل أدواته وعناصره،  ــا من جهد كبير م بذل فيه
ــرورا باالتحاد  ــن أو جهازاً فنياً، م ــواء كانوا العبي س
الســعودي لكرة القدم، وفي مقدمة الكل (جمهور 
ــع، الذي ســيحضر  األخضر) الكبير العريض والواس
ويواصل القيام بدوره وواجبه الكبير والمعروف من 
مدرجات (الجوهرة المشعة) خاصة في مثل مباراة 
ــان، الحيوي  ــتلعب أمام منتخــب عم ــي س ــد الت الغ
والشاب وتطلعاته كبيرة، سواء في مشواره الحالي 
ــه  ــى مواجهات ــة، أو حت ــي المجموع ومنافســته ف
المنتخــب  ــام  أم ــرة)  (األخي ــة  المختلف ــه  ولقاءات

السعودي. 
ــى في مرحلة  ــاراة الفريقين األول ــح أن مب صحي
ــي لعبت في مســقط، انتهت لصالح  ــات الت التصفي
ــاراة الغد  ــب من مب ــك مما يصع ــن ذل ــا، لك منتخبن
ــى قوتها، فالعبو المنتخب العماني  ويزيدها قوة عل
سيدخلونها تحت رغبتين جامحتين ومحفزتين جدا 
لهما.. األولى هي األهم؛ استعادة ما تبقى من فرص 
وإمكانية المنافســة على إحدى بطاقات التأهل عن 
المجموعة، سواء مباشرة (مقعدين)، أو عبر نصف 
المقعد (الملحق) المتاح الذي ال تزال فرصه قائمة، 
ــة تحتاج إلى تجاوز  ــتمرار بالقوة المطلوب لكن االس

مباراة الغد (الفرصة األخيرة) 
ــة الثانية.. هي الثأر للخســارة التي تعرض  الرغب
ــي لعبت في  ــة األولى الت ــي المواجه ــا األحمر ف له
ــبتمبر  مســقط (الجولة الثانية) في التاســع من س
ــا بنتيجة  ــا مفاجئة، قياس ــت نتيجته الماضــي وكان
ــى أمام اليابان في  ــر العماني في الجولة األول األحم

طوكيو. 
ــدة  ــى كل األصع ــرا عل ــا كثي ــان تواجه المنتخب
اإلقليمية والقارية والدولية وصلت إلى (21) مباراة 
ــالل (46) عاما، يســجل فيها  ــا خ ــت بينهم جمع
ــي (15)  ــوق للمنتخــب الســعودي الذي فاز ف التف
مباراة وخسر مباراتين فقط، وتعادال في 4 مباريات، 
وخالل أول 13 مباراة بينهما لم يخســر منتخبنا أي 
مباراة، وكانت جميعها ضمن بطوالت دورة الخليج 
ــن ضمنها أول  ــدأت عام 1976م وم ــي التي ب العرب
ــي تصفيات كأس العالم  مواجهة بين المنتخبين ف
ــم يســبق للمنتخــب العماني في  ــام 1984م، ول ع
المباريات التي كســبها الفوز في بطولة (رســمية) 
ــة الخليج  ــي بطول ــالث منها ف ــوزه بث ــاء ف حيث ج
ــا التعادالت  ــاراة ودية، أم ــي، والرابعة في مب العرب
ــيوية  ــان منها في التصفيات اآلس ــة فجاء اثن األربع
األولية المؤهلة لمونديال بطولة العالم التي أقيمت 

ــام 2014م.  ــل ع ــي البرازي ف
ــة، وهي مباراة  ــرة وقوية ومهم ــاراة الغد كبي مب
ــا يعني  ــدا، مم ــة ج ــا مهم ــا ونقاطه ــة لهم فاصل
ــن الطرفين، تميل  ــا) مغلقة م ــتكون (غالب أنها س
ــة فيها لألخضر الســعودي مســتفيدا من  األفضلي
ــة  الجماهيري والمســاندة  ــا)  والجغرافي ــخ  (التاري
ــة، حتى مع (التخفيضات) الملزمة بســبب  المتوقع

ظروف الجائحة. 
ــتمرارية والحفاظ على  ــا االس ــا لمنتخبن تمنياتن
ــل تأهل  ــر من أج ــراب أكث ــده واالقت ــزه ومقع مرك
مضمون وأسرع لمونديال الدوحة بحول هللا تعالى، 

وللمرة السادسة في تاريخه. 

كالم مشفر 
ــتمأل حتما مســاحات  « اليوم يومك يا بطل.. س
ــا الهادرة، والتي  ــب الجوهرة بأصوات جماهيرن ملع
ــتكون الحاضر األكبر والالعب األول في  كالمعتاد س

مواجهة المنتخب العماني بإذن هللا تعالى. 
ــل على حصــول نادي  ــبوع كام ــد مرور أس « بع
ــرج فجأة  ــاءة المالية، خ ــاد على شــهادة الكف االتح
ــق الســابق (فيصــل الخراع)  ــي العب الفري محام
ــدا ضد إدارة النادي، وصلت إلى  باتهامات خطيرة ج
ــدم بيانات (مزيفة) بتوقيع  ذكر أن النادي (ربما) ق
موكله فيها مخالصة منه لسداد مستحقات سابقة 

له وهو لم يتسلمها(!!) 
ــد ذكر  ــى ح ــر إل ــام بشــكل كبي ــاوز االته « وتج
ــرارات قديمة لالعب  ــذ إق ــا تعمد أخ ــادي ربم أن الن
ــة (الكفاءة  ــل) على لجن ــي (التحاي ــتخدمها ف واس

المالية) للحصول على الشهادة!! 
« أحدث االتهام لغطا كبيرا في الوسط الرياضي، 
ــت يتصدر فيه  ــاءات جاءت في وق خاصــة وأن االدع
ــلمان  ــادي دوري األمير محمد بن س ــق االتح الفري
ــة وثقة كبيرة،  (بجدارة) وتســير نتائجه بخطى ثابت
مما يطرح سؤاال مهما، أين كان الخراع طوال الفترة 

الماضية، ولماذا لم يظهر إال في هذا التوقيت؟! 
ــة جدا، خاصة بعد  « الصــورة في القضية واضح
ــام ال يمكن أن  ــن) فاالته ــادي (المطمئ ــرد االتح ال
ــدف منه (واضح) وهو  ــه إدارة مبتدئة، واله تقع في
ــق وجماهيره، مع تقدم  ــة الضغط على الفري محاول
فرق قادمة للمنافسة من الخلف، وال بد أن تواجهه 
إدارة االتحاد باهتمام وجدية كبيرين، فأسلوب كتابة 
الشــكوى ونشــره أيضا يصنفان ضمن (اإلساءات) 

المغرضة والمرفوضة جملة وتفصيال. 

ليس المهم نجاحك، لكن األهم قيمتك بعد 
ــى إدارة ابن نافل  ــاح؛ هذا ما ينطبق عل النج
ــة محليا بعد  ــا ونجومي ــر اإلدارات نجاح أكث
تردي نتائج الفريق في الدوري مع البرتغالي جارديم، 
ــام المحلية ســلبية وغير  ــع واألرق ــر مقن ــاألداء غي ف

معهودة والبطولة العالمية على األبواب!
ــي طريق النجاح، التأجيل ابن  التردد أكبر عقبة ف
ــالل ترددت  ــم التســويف وإدارة اله ــردد وابن ع الت
كثيرا في إقالة المدرب، فكرت فيه مؤخرا وتراجعت؛ 
التوقيت ضيق! واتفق بقرار كهذا فالتعاقد مع مدرب 
ــت مخنوق وكأس العالم لألندية لم تتبق  جديد بتوقي
عليه إال أيام معدودة خطأ كبير المدرب البديل يحتاج 
ــن، والعقالء  ــع الالعبي ــا للتفاهم واالنســجام م وقت
ــد دوري األبطال  ــه كان من المفترض بع يدركون أن
ــد، التأخير  ــدرب جدي ــد مع م ــم والتعاق ــة جاردي إقال
ــي دائرة الحســابات  ــن ف ــل الهالليي ــل أدخ والتأجي
ــة واإلبقاء عليه مجبرا أخاك ال بطل! فلســفة  الصعب
جارديم (كبّلت) طاقات الالعبين وأفقدتهم هويتهم 
ــم تأثيرهم  ــب مما أفقده ــم في اللع ــر مراكزه بتغيي
ــم! أكثر من العب  ــي بالملعب وتخبط نتائجه اإليجاب
ــم كان نجما فهوى! أكثر  ــي / أجنبي) مع جاردي (محل
ــه العب آخر  ــع األخضر وكأن ــب (دولي) غير م من الع

مختلف عطاء ونتائج!
ــالل حققت النجومية (العالمة الكاملة)  إدارة اله
بالتعاقد مع العبين محليين نجوم سوبر ستار لكنها 
ــد مع محترفين أجانب يســدون  فشــلت لآلن التعاق
ــرف األنموذج  ــل المحت ــذي ســيخلفه رحي ــراغ ال الف
ــن كويالر....!  ــز، ومخالصة فييتو، والتخلص م قومي
التوقيت ضيق ال يسعف باالختيار األمثل وال التفاهم 
واالنســجام ولديك بطولة عالمية تمثل فيها الوطن 
وكان يفترض اتخاذ القرارات بشكل متسارع ومبكر 
ــك والتعاقد مع عناصر  في مســائل التخلص مما لدي

أكثر قوة وإقناعا وأولها المدرب!
ــي الفترة  ــح مع الهالل ف ــأن جارديم نج ــر ب ال ننك
ــة (آســيا  ومحلي ــة  خارجي ــن  جبهتي ــي  ف ــة  الماضي
والسوبر) لكنه فاشل محليا وغير مقنع وقدم فريقا 
ــأن التوقيت  ــع كما الســابق! ومع ذلك نقول ب ال يمت
ــة الضيقة  ــة والمرحل ــارات صعب ــب يعطي خي الصع
مرحلة دعم وثقة والمشــاركة العالمية في اإلمارات 

تتبقى عليها أيام وياااا مسهل!
 

Haya_alghamdi@ »

األخضر واألحمر.. مواجهة 
التاريخ والجغرافيا!

الهالل وجارديم.. (خيارات الوقت الضيق)!

عثمان أبوبكر مالي

هيا الغامدي

صح لسانك

 سنشكو من ألب 
الرأي العام ضد نادينا  

(إدارة االتحاد)
- القانون ملجأ األقوياء

    
 األحمدي طلب من 

إدارة االتحاد البحث 
عن بديل 

(عنوان صحفي)
- اإلخالص في زمن األلم 

    
 لي مبالغ كثيرة لدى 

النصر لم تدفع 
(بيتروس)

ــي  ف ــرا»  «س أمســك   -
«الفيفا» 

الحاسة السادسة

من الساحل الغربي

األربعاء 23 من جمادى اآلخرة 1443هـ 26 يناير (كانون الثاني) 2022م العدد 17917

«الجزيرة» - طارق العبودي

ودّع الهالليون النجم الفرنسي 
ــي  التاريخ ــداف  واله ــر  الكبي
ــي  بافيتمب ــب  األجان ــن  للمحترفي
ــة  العالق ــاء  انته ــن  معلني ــز  غومي
ــد 4 مواســم  ــه بع ــة مع التعاقدي
ــق األزرق، كان  ــع الفري ــا م قضاه
خاللها مثاالً لالنضباطية واإلخالص 
ــات  ــه ذكري خلف ــاركاً  ــزام، ت وااللت

ــة باالنجازات  جميلة ال تنســى مليئ
والتألق واألخالق.

ــي للنادي  ــز االعالم ــث المرك وب
بعــض  ــن  تضم ــراً  قصي ــاً  مقطع
اللقطات لالعب مع كلمات وداعية 
ــن كل الهالليين وعبارة «شــكراً  م

لك على كل ما حققناه معاً».
ــالل  اله ــس  رئي دوّن  ــا  فيم
ــدة مقتضبة  ــل تغري ــن ناف ــد ب فه
ــا: «نحن نحبك.. ســوف  قال فيه

ــد غرد  ــب ق ــدك»، وكان الالع نفتق
ــال لعائلة  ـــ: «شــكرا جزي ــا ب قبله

الهالل».
ــر  الكبي الفرنســي  ــم  النج
ــالل  ــز انضــم لله ــي غومي بافيتمب
ــد  بعق اغســطس 2018  ــي 23  ف
االدارة  ــدد  تم أن  ــل  قب ــن،  لعامي
عقده لسنتين اضافيتين بعد تألقه 
ــق  ــص االزرق، وحق ــر بالقمي الكبي
مع الهالل 6 بطــوالت هي: بطولة 

كأس الملك، وبطولة دوري كأس 
األمير محمد بن سلمان «مرتين»، 
آســيا  ــال  ابط دوري  ــة  وبطول
الســوبر  كأس  وبطولة  «مرتين»، 
السعودي، الى جانب المركز الثاني 
ــع عالمياً.. كان خاللها  عربيا والراب
ــن 125  م ــر  بأكث ــق  للفري ــاً  هداف
ــاً، واعتلى قمة هدافي الدوري  هدف
الماضــي،  الموســم  الســعودي 
ــاً آلســيا وأفضــل العب في  وهداف

نسخة 2019.
ــم يكن مجرد العب كرة  غوميز ل
ــل كان أنموذجاً فريداً أحب  قدم، ب
ــش مع  ــة وشــعبها، وتعاي المملك
داخل  ــدع  اب ــا،  وتقاليده ــا  عاداته
ــدم رســالة  ــه وق ــب وخارج الملع
ــذا يجــب أن يكون  ــا: «هك مفاده
الالعب المحترف»، فلقي كل الحب 
ــن وغيرهم  ــن الهالليي ــر م والتقدي

وهو يستحق ذلك.

الهالل يعلن انتهاء عالقته التعاقدية بالنجم الفرنسي الكبير بعد 4 أعوام من العطاء والنجومية واإلخالص

أخيراً.. األسد يتوقف عن الزئير

غوميز وسط الكؤوس الـ 6 التي حققها مع الهالل

فواصل

 غداً يخوض منتخبنا الوطني مباراته 
ــام الشــقيق العماني، ورغم  المهمة أم
ــة في األخضر  ــة اللقاء إال أن الثق صعوب
كبيرة، وســيواصل نجومنا -بإذن هللا - 
ــاط في الطريق إلى  تألقهم وحصد النق

المونديال الذي بات بلوغه قريب جداً.
   

ــرج عن  ــاب النجم ســلمان الف  غي
ِّراً  ــون مؤث صفوف المنتخــب غداً لن يك
رغم أهميته ألن البدالء قادرون على سد 
الفراغ وتقديم األداء الذي ال يشــعر معه 

المتابع بأي غياب أو نقص! 
   

ــى صدارة   محاوالت الشوشــرة عل
ــع بعد إيضاح  ــن يكون لها نف االتحاد، ل

ــاد الكرة عن طريق حســاب اإلعالم  اتح
ــذي أكد ســالمة موقف  واالتصــال، وال

العميد وإجراءاته. 
   

 االتهام بالتزوير ليس باألمر الهيِّن، 
ــة فيما لو كان ادعاء غير  وعواقبه وخيم
ــذا االتهام أن  ــح، وعلى من وجَّه ه صحي

يستعد لتحّمل مسؤولية قوله.
   

 تصريح الالعب البرازيلي بيتروس 
ــة ورواتب  ــاء مســتحقات مالي ــن بق ع
ــن ناديه  ــدة لم يتســلّمها م أشــهر عدي
السابق النصر يحمل الكثير من المعاني 
المباشــرة وغير المباشــرة، وأهمها أن 
ــم إال بحصول  تســجيل العب بديل ال يت

ــى مخالصة  ــده عل ــى عق ــب المنه الالع
ــد تســلّمه كامل مســتحقاته! وقد  تؤك
ــه!  ــالً عن ســّجل النصــر انســيلمو  بدي
وكذلك شــهادة الكفاءة المالية ال يمكن 
ــو مطالب  ــا وه للنصــر الحصــول عليه
ــاج إلى  ــوق! تســاؤالت تحت ــك الحق بتل

إيضاحات.
   

ــراع ضد االتحاد   قضية الالعب الخ
ــة مفتعلة ال  ــي قضي ــاً ه ــارة إعالمي المث
ــك من قبل  ــم إيضاح ذل أســاس لها. ت
المؤسســة الرياضية الرســمية، ويبقى 
ــن هذا  ــا الهدف م ــاً: م التســاؤل قائم
ــه  ل ــس  لي موضــوع  ــارة  وإث ــد  التصعي

أساس؟! 

النصر يستأنف تدريباته اليوم
«الجزيرة»- عيسى الحكمي

ــوم األربعاء  يســتأنف فريق النصــر الي
ــة التي  ــام األربع ــازة األي ــد إج ــه بع تدريبات
ــا األرجنتيني ميغل روســو في أعقاب  أقره
ــدوري، بعد آخر مباراة على التعاون  الفوز ال
ــي  األوروغويان يشــارك  ــا  وبينم ــر.  1-صف
جوناثان في التدريبات بعد اكتمال شــفائه 
ــب عنها الالعبون  ــروس كورونا يغي من في
ــي المنتخب الســعودي األول  ــون ف الدولي
ــى جانب المهاجم  واألولمبي (9 العبين) إل
بمنتخــب  ــط  المرتب فينســنت،  ــر  أبوبك
الكاميرون في كأس إفريقيا، وكذلك جالل 
الدين ماشاريبوف الذي يستعد مع منتخب 
ــر وفبراير  ــي أيام يناي ــاراة ودية ف بالده لمب
الفريق  ــداف  ه الغيابات  الدولية.وتشــمل 
البرازيلي تاليسكا الذي أعطي إجازة إضافية 

حتى الجمعة حســب توضيحات سابقة من 
إدارة الكرة بالنادي. 

ــر النصر في  ــاراة تنتظ ــر أن أول مب يذك

ــه الطائي على  ــر المقبل أمام ضيف 6 فبراي
ملعب مرســول بارك ضمن الجولة الدورية 

التاسعة عشرة. 

أغلقوا مشكالت األندية من أجل األخضر

وجهة نظر

ــداث والقضايا  مع زحمة األح
ــرة  الك شــهدتها  ــي  الت
السعودية في األيام الماضية 
ــع بداية مرحلة الميركاتو الشــتوي  وم
ــدة أيام.  ــا ع ــى إقفاله ــى عل ــي تبق الت
ــد حدثت فيها مفاوضات شرســة  ولق
وقوية بين األندية النافذة والمدعومة 
ــات بعض الالعبين  مادياً للظفر بخدم
ــي الفترة  ــوا ف ــن دخل ــن الذي المميزي
ــم االنتقال ألي ناد  الحرة التي تتيح له
ــا جعلها تصبح مادة دســمة  ــر، مم آخ
للبرامج التلفزيونية واإلعالم الرياضي 
ووسائل التواصل االجتماعي بمختلف 
ــرة  المثي ــداث  األح ــذه  ه مســمياتها. 
والمتالحقة أنســت الكثير أن منتخبنا 
السعودي سيخوض غداً مباراة مهمة 
ــداً أمام المنتخب العماني الشــقيق  ج
ــي تصفيات كأس العالم 2022 التي  ف
ســتقام في الدوحة وسيعقبها مباراة 
ــرى أمام المنتخــب الياباني  مهمة أخ

ــان  المواجهت ــان  هات ــو.  طوكي ــي  ف
ــاح تأهل األخضــر بإذن هللا  ــا مفت هم
ــي حال تحقيقه  للمونديال العالمي ف
ــة لكي يعزز من صدارته  لنتيجة إيجابي

لمجموعته.
لدينا  الرياضــي  ــالم  اإلع انشــغال 
ــة أنســاهم أن  ــا األندي ببعــض قضاي
ــم لمنتخبهم الذي يدخل  يوجهوا الدع
هذا اللقاء وسط ظروف صعبة للغايه 
لعل أبرزها غياب قائد الفريق ونجمه 
سلمان الفرج وبال شك فغيابه سيكون 
مؤثرا جداً ليس على المســتوى الفني 
فقط، بل حتى كحضوره بجانب زمالئه 
كقائد لهم، إضافة لغياب عبدالرحمن 
ــذي دائماً  ــدالء ال ــد الب ــب وهو أح غري

تكون له بصمة عند نزوله.
ولعل أكثر ما يخشاه بعض العقالء 
ــي الشــارع الرياضي الســعودي هو  ف
ــرة  ــي الفت ــت ف ــي حدث ــة الت أن الضج
الماضية مع بداية الميركاتو الشــتوي 

أنها ارتبطت ببعض األســماء الدولية 
الموجودة مع األخضر الســعودي مثل 
ــه المالكي ومحمد  محمد كنو وعبداإلل
ــس وســعود عبدالحميد وأحمد  العوي
ــي  ــة ف ــي أســماء مهم شــراحيلي وه

تشكيلة منتخبنا.
ــوف أن تفقدهم هذه الضجة  والخ
بعضاً من تركيزهم داخل الملعب وأن 

يتأثروا بكل ما يكتب ويطرح عنهم.
ــة األخضر أمام منتخبي  لذا فمهم
عمان واليابان لن تكون ســهلة أبدا 
ــروف الصعبة التي  في ظل هذه الظ
يمر بها األخضــر والعبوه، لكن الثقة 
ــدرب منتخبنا الفرنســي  كبيرة في م
ــي رينارد وبقية مســاعديه في  هيرف
ــدرة على مواجهة هذه الظروف  المق
والنجاح في عزل الالعبين عما يحدث 

خارج الملعب.
ــالم الرياضــي  لدينا  ــا أن اإلع كم
ــب بضــرورة تقديم كل ســبل  مطال
ــم لمنتخبنا الســعودي، وإغالق  الدع
ــا بعد  ــة إلى م ــف مشــكالت األندي مل
ــان،  والياب ــان  عم ــي  مباريات ــاء  انته
فالتصفيات دخلت مراحلها الحاسمة 
ــس هناك أي مجال لخســارة أي  ولي

نقطة في المباريات المقبلة.
@abdullaalamr

عبدالله العمري

تدريبات النصر تستأنف اليوم
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إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بسكاكا الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

38678696 رقم القرار القضائي

10 / 09 / 1438 التاريخ

سعدي رزقان معيض الرشيدي اسم المنفذ ضده

1009708437 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بمحافظة البكيرية
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421428843 رقم القرار القضائي

29 / 05 / 1442 التاريخ

عبدالعزيز ابراهيم محمد السلطان اسم المنفذ ضده

1039245152 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة دائرة التنفيذ

3400720863956 رقم القرار القضائي

26 / 02 / 1442 التاريخ

عقيل علي موسى الحربي اسم المنفذ ضده

1048353757 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعه والثالثون دائرة التنفيذ

336118003 رقم القرار القضائي

19 / 10 / 1442 التاريخ

مؤسسة زكية واى هاما واى علي
محمد للمقاوالت

اسم المنفذ ضده

7015629467 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة دائرة التنفيذ

83669003 رقم القرار القضائي

07 / 02 / 1443 التاريخ

مؤسسة فدا للتجارة اسم المنفذ ضده

1010288535 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ التاسعة دائرة التنفيذ

3400741292482 رقم القرار القضائي

14 / 02 / 1441 التاريخ

فرحان فحاط عشبان العنزي اسم المنفذ ضده

1027124823 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السابعة والثالثون دائرة التنفيذ

177061003 رقم القرار القضائي

20 / 07 / 1442 التاريخ

محل ابراهيم علي الغامدي 
ألدوات ومواد البالستيك

اسم المنفذ ضده

5800101845 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة 

بمحافظة حوطة بني تميم
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421422225 رقم القرار القضائي

20 / 05 / 1442 التاريخ

سعود سعد عبيد بن جوير اسم المنفذ ضده

1042481802 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة والعشرون دائرة التنفيذ

343031003 رقم القرار القضائي

21 / 10 / 1442 التاريخ

مؤسسة الكريب الذهبي لتقديم 
الوجبات

اسم المنفذ ضده

7004286485 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة دائرة التنفيذ

304338005 رقم القرار القضائي

06 / 05 / 1443 التاريخ

اسماعيل محمد  خميس اسم المنفذ ضده

2298167129 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة عشر دائرة التنفيذ

202009005 رقم القرار القضائي

03 / 08 / 1442 التاريخ

جوهره محمد متعب الدوسري اسم المنفذ ضده

1014555492 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بالخرج
الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

421425103 رقم القرار القضائي

25 / 05 / 1442 التاريخ

شريفه محمد عيسى الببيشى اسم المنفذ ضده

1044015152 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بمحافظة طبرجل
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

411165392 رقم القرار القضائي

16 / 06 / 1441 التاريخ

عايد خلف بنيه الشراري اسم المنفذ ضده

1015024449 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة 

باألفالج
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

374834005 رقم القرار القضائي

06 / 11 / 1442 التاريخ

محمود محمد  الجندى اسم المنفذ ضده

2030476234 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة دائرة التنفيذ

304344005 رقم القرار القضائي

06 / 05 / 1443 التاريخ

راسمية بيانق  تامبوقاو اسم المنفذ ضده

2173522760 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

224013003 رقم القرار القضائي

15 / 08 / 1442 التاريخ

بقالة عمار عبدهللا النخلي للمواد 
الغذائية

اسم المنفذ ضده

4650196569 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بالخرج
الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

421427435 رقم القرار القضائي

28 / 05 / 1442 التاريخ

سعد محمد  قاطع مبارك اسم المنفذ ضده

2052538028 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

الدائرة الخامسة و العشرون دائرة التنفيذ

413663503 رقم القرار القضائي

13 / 08 / 1441 التاريخ

حمزه عبدهللا احمد صميلي اسم المنفذ ضده

1088051345 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة دائرة التنفيذ

83650003 رقم القرار القضائي

07 / 02 / 1443 التاريخ

مؤسسة فدا للتجارة اسم المنفذ ضده

1010288535 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة دائرة التنفيذ

304383005 رقم القرار القضائي

06 / 05 / 1443 التاريخ

محمود عبدالكريم عزيز شاذلي اسم المنفذ ضده

2321149953 رقم الهوية

صندوق التنمية السياحي يعلن شراكة 
إستراتيجية مع شركة األمين

بما يتناسب مع القدرة المالية للمواطنين

الوطنية لإلسكان تسعى لتقديم مجتمعات 
عمرانية عصرية توفر سبل الرفاهية

«الجزيرة» - الرياض

أعلن صندوق التنمية الســياحي أمس 
ــن  ــع شــركة األمي شــراكة إســتراتيجية م
المميزة، الذراع العقاري لمجموعة النهلة، 
سينتج عنها مشروع سياحي رائد بمساحة 
تزيد على 100.000 متر مربع في الطائف 
ــون ريال.  ــاوز 300 ملي باســتثمارات تتج
ويتكون المشروع من فندق نوعي يضم ما 
ــارب 150 وحدة فندقية، ومرافق تجزئة  يق
وترفيه ستكون األولى من نوعها في مدينة 
ــرح «واجهة الطائف»  الطائف. وقد تّم ط
كمســمى للمشــروع الذي يعكــس أهمية 
ــات الصيفية  ــة كإحدى الوجه ــذه المدين ه
بالمملكة، حيث سيوفر المشروع مساحة 
لممشى خارجي كبير، وسيشمل مساحات 
ــة  المحلي ــة  التجاري ــالت  للمح مخصصــة 
والعالمية، كما يعكس المشروع مفهوماً 
ــج بين قطاع  ــاً في التســوق عبر الدم حديث
ــة مما يجعله  التجزئة واألنشــطة الترفيهي
لزوار  ــاً  مهم ــاً  وترفيهي ســياحياً  مقصــداً 

وقاصدي مدينة الطائف.

ــة متميزة  كما يشــكل المشــروع وجه
ــال  األعم لســياحة  ــع  ممت ــت  وق لقضــاء 
ــك  وذل ــي،  المك ــرم  الح وزوار  ــه  والترفي
لوجوده بالقرب من مرافق سياحية مميزة 
مثل حديقة الملك فهد، وهي كبرى حدائق 

المدينة، وطريق الهدا.
وبهذه المناســبة، أّكد قصي الفاخري، 
ــة  التنمي ــدوق  لصن ــذي  التنفي ــس  الرئي
السياحي بأن المشــروع النوعي المرتقب 
ــدوق بتنمية المناطق  يعكــس التزام الصن
السياحية الناشــئة في إطار اإلستراتيجية 
الوطنية للسياحة، مشيراً إلى أن المشروع 
ــزة  المتمي ــف  الطائ ــات  إمكان سيســتثمر 
ــا المعتدل  ــي ذلك مناخه ــدة، بما ف والواع
ــا الزراعي ويعزز جاذبية المنطقة  وقطاعه

عبر مرافق سياحية بمستوى عالمي.
ــن جانبه، قال ســلطان خالد التركي،  م
ــأن  ب ــة  النهل ــة  لمجموع ــام  الع ــر  المدي
ــرة  الكبي ــات  باإلمكان ــن  تؤم ــة  المجموع
وتركز على االستثمارات  للمملكة ســياحياً 
ــودة بما يتماشــى مع  ــة عالية الج العقاري

استراتيجية المجموعة.

«الجزيرة» - الرياض

الســنوات  ــالل  خ اإلســكان  ــاع  قط ــه  واج
ــن التحديات، وبخاصة قطاع  الماضية العديد م
ــت النتيجة هي وجود  الســكان األقل دخالً وكان
ــق بالقدرة  ــز في اإلســكان ومشــكالت تتعلَّ عج
المالية للحصول على المسكن هذه المشكالت 
جعلت من الضروري التحرك وإيجاد حل يجمع 
ــة القدرة  ــدم ومالءم ــج المق ــودة المنت ــن ج بي

المالية للمواطنين.
وتزداد أهمية هذا الحل نظراً ألن االنقسامات 
ــن التي تعمل  ــة والمســتمرة بين األماك الكثيف
بشكل جيد وتلك التي ال تعمل بشكل جيد تؤدي 
إلى تفاقم التفاوتات والمعاناة اإلنســانية، مما 

يغّذي السخط ويعرقل التنمية. 
وفي إطار هذا المفهوم تظهر أهمية وجود 
ــة المجتمعات  ــاءة تنمي ــاس كف مؤشــرات لقي
ــالل مراحل النمو  ــي أداء دورها خ ــة ف العمراني
ــي مقدمة هذه  ــرات زمنية ثابتة ويأتي ف على فت
ــى  المؤشــرات عنصــران أساســيان يجــب عل
ــة مراعاتهما، أال  ــات العمرانية الحديث المجتمع
ــي المنتج المقدم،  وهما تحقيق جودة الحياة ف
والسعر التنافسي المناسب لقدرة المواطنين.

ويمكن القول إن جودة الحياة من المداخل 
ــور بصورة شــمولية، ألن هدفه  ــي تنظر لألم الت

ــى تعكس  ــن العوامل الت ــل مجموعة م تحصي
ــة،  االقتصادي النفســية،  ــة،  االجتماعي ــة  الحال
والعمرانية، والثقافة الصحية للسكان وتساعد 
ــدأ حدوث  ــا إن كان قد حدث أو ب ــم م ــى تقيي عل
تغيير في هذه المناطق، وتعتبر منهجيات جودة 

الحياة ذات اهتمام عالمى متزايد.
ــات العمرانية  ــي المجتمع وجودة الحياة ف
ــدرة المالية  ــة، مع مراعاة الق ــة الحديث العصري
ــي زيادة نســب  ــس ف ــن ســبب رئي للمواطني
 NHC ــه حققت ــا  م ــذا  وه للمســاكن  ــك  التملّ
الوطنية لإلسكان في مشــاريعها قيد اإلنشاء 

والتطوير.
 NHC ــداف ــم تقتصــر إســتراتيجية وأه ول
الوطنية لإلســكان على مجرد زيادة المعروض 
العقاري فقط، بشكل يؤدي إلى إغراق السوق 
ــدف رؤية  ــرة تتناســب مع ه ــق طف دون تحقي
2030 برفع نســب التملك للمســكن ووضعت 
الشــركة في إستراتيجيتها هدفاً آخر وتمسكت 
ــم مجتمعات عمرانية  ــه وحققته، أال وهو تقدي ب
عصرية توفر ســبل الرفاهية، وبما يتناسب مع 

القدرة المالية للمواطنين.
ــا،  ــق أهدافه ــي تحقي ونجحــت الشــركة ف
ــوزات العالية  وخير دليل على ذلك نســب الحج
ــام قليلة من  ــن التعاقدات خالل أي واالنتهاء م

اإلعالن عن مشروعات الشركة.

نائب أمير المنطقة الشرقية يؤدي الصالة على المري

 خالل لقاء في لندن تناول تفعيل القضاء المتخصص ودعم حقوق اإلنسان

وزير العدل بحث  مع نظيره البريطاني سبل 
تعزيز التعاون في المجال القضائي 
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الملكي  الســمو  صاحــب  أدى 
ــن  ب ــد  فه ــن  ب ــد  أحم ــر  األمي

ــب  نائ ــز  عبدالعزي ــن  ب ســلمان 
ــة الشــرقية، عصر  ــر المنطق أمي
ــرة  ــر بمقب أمــس بمســجد الجب
األحســاء،  بمحافظة  ــة  الصالحي

صالة الميت على طالب بن شريم 
ــك  وذل هللا-،  ــه  -رحم ــري  الم
بحضــور صاحــب الســمو األمير 
ــن جلوي محافظ  بدر بن محمد ب

ــاب  أصح ــن  م ــدد  وع األحســاء، 
والمســؤولين  ــراء  األم الســمو 
واألعيان بالمنطقة وأبناء الفقيد 

وجمع من المصلين.

واس- لندن

ــر العدل الدكتور  التقى معالي وزي
وليد بن محمد الصمعاني أمس بوزير 
العدل البريطاني، نائب رئيس مجلس 
ــي العاصمة  ــك راب، ف ــوزراء دومني ال
ــدن. وجرى خالل اللقاء  البريطانية لن
بحث سبل تعزيز التعاون في المجال 

القضائي والعدلي بين الوزارتين. 
ــه أن توجيهات خادم  ــد معالي وأك
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
ــي  وول ســعود،  آل  ــز  عبدالعزي ــن  ب
ــا هللا- في  ــن -حفظهم ــده األمي عه
المســتمر،  والتحســين  ــر  التطوي
ــة، من خالل  ــات كاف تشــمل القطاع
مشاريع تحولية أطلقت خالل األعوام 
ــالت نوعية كبيرة  الماضية، أحدثت نق
والمقيمين  وشعبها  المملكة  لخدمة 
ــع نظيره  ــالل لقائه م ــا. ولفت خ فيه
البريطاني إلى أن اهتمام ودعم قيادة 
ــة  ــداث نقل ــي إح ــة أســهم ف المملك
ــة في القطاع القضائي  تطويرية نوعي
بمســتوييه  ــة  المملك ــي  ف ــي  والعدل
ــي, مبيناً أن هذا  ــي واإلجرائ الموضوع
ــق  بتطبي يتســم  ــري  التطوي ــل  العم
وتفعيل  المؤسسي،  القضاء  مفهوم 
ــم حقوق  القضــاء المتخصــص، ودع

ــول  التح ــى  إل ــة  باإلضاف اإلنســان، 
ــة في  ــات العدلي ــي الخدم ــي ف الرقم
المحاكم وكتابات العدل الذي أسهم 
في رقمنة أكثر من 130 خدمة قضائية 

وعدلية. 
ــه بأن المرفق العدلي  وأفاد معالي
كان من أبرز القطاعات التي شــهدت 
المشــروعات  ــن  م ــد  العدي ــل  تفعي
ــق العدالة  ــر الكبير في تحقي ذات األث
ــة،  القضائي ــات  الضمان وترســيخ 
ــا تفعيل التقاضــي على درجتين،  منه
ــة  المحكم ــام  أم النقــض  ــل  وتفعي

ــا، وأتمتة اإلجراءات بما يســهم  العلي
ــق  وتحقي المســتفيدين  ــة  خدم ــي  ف
رضاهم، مشــيراً إلى اكتمال منظومة 
ــي  ف ــالً  متمث المتخصــص،  القضــاء 
والعمالية  التجارية  المحاكم  مباشرة 

الختصاصاتهما. 
ــورات ما  ــر تلك التط ــن أن آخ وبيّ
ــن إعالن  ــراً م ــة أخي شــهدته المملك
ــر محمد بن  ــد األمي ــي العه ســمو ول
ــر  لتطوي ــز  عبدالعزي ــن  ب ســلمان 
المتخصصــة  التشــريعات  ــة  منظوم
ــة  األربع ــة  األنظم ــن  ع ــالن  باإلع

ــام اإلثبات الذي  األساســية، منها نظ
صدر وســيتم العمل به قريباً، مشيراً 
إلى أن هذا التطور التشريعي النوعي 
ــة، ويعزز  ــن العدال ســيحقق مزيداً م
ــات القضائية، ويتســق  ــن الضمان م
ــات الدولية, ويســتجيب  ــع االتفاقي م
التي  واالقتصادية  الرقمية  للمتغيرات 
يشــهدها العالم من خالل استحداث 

أدوات قانونية وقائية. 
ــي  ــور الصمعان واســتعرض الدكت
ــره البريطاني  ــالل اجتماعه مع نظي خ
ــة  القضائي ــادات  القي ــن  م ــدد  وع
التشــريعات  ــدث  أح ــة  البريطاني
المتخصصــة في المملكة التي صدرت 
ــث  ــات؛ حي ــام اإلثب ــو نظ ــراً، وه مؤخ
ــه أن النظام سيســتجيب  ــد معالي أك
ــي  ف المعاصــرة  ــاة  الحي ــات  لمتطلب
ــة  واالقتصادي ــة  االجتماعي ــب  الجوان
ــه االســتفادة  ــي في ــة، وروع والرقمي
ــة في قوانين  من الممارســات الدولي
اإلثبات المعمول بها, ويضمن مرونة 
ــة المجتمع  ــز العدالة وحماي في تعزي

والفرد. 
ــارة تأتي في  ــر أن الزي جدير بالذك
سياق التعاون المتبادل بين البلدين 
في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين 

الجانبين.
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ألهمت منطقة الموسيقى في «بوليفارد رياض سيتي»، 
ــاض»، العازفين الناشــئين  ــات «موســم الري ــدى وجه إح
ــل األلحان واألنغام، وهم يجاورون عمالقة الفن  لعزف أجم
ومســارحهم المنتشرة في منطقة الموسيقى، كمسرح «أم 
ــادي الجوهر»، وعدد  كلثوم» ومســرح العندليب و»الونج عب

من المسارح الفنية األخرى.
وأتاحت المنطقة للشــاب راكان آل ســاعد، أصغر عازف 
ــزف على آلة  ــراز موهبته في الع ــاض»، إب في «موســم الري
ــن خالد،  ــة موســيقية حديثة مع دالي ــم توليف ــود، وتقدي الع
ــت عدًدا  ــة بيانو في الموســم، إذ قدم ــد أصغر عازف ــي تع الت
من السيمفونيات الموســيقية العالمية، وألوانًا من العزف 
ــا العالية على  ــة تظهر إمكاناته الشــرقي والغربي باحترافي

الرغم من صغر سنّها.
ــا في إثراء  ــة الموســيقى مفهوًما عصري وتشــكل منطق
ــون الموســيقى، وحضور  ــة زوار موســم الرياض بفن تجرب
الحفالت في مسارح عمالقة الفن العربي، مما أثار وجدانهم 
ــالل اســتعراض تلك المســارح لفنون الماضــي الجميل،  خ
وعرض أعمال الجيل الذهبي لحقبتي الستينات والسبعينات، 
ــه األزمنة الســابقة من  ــا تحوي ــع كافة الشــرائح بم ــا أمت م
ــات الموســيقية.وتتميز منطقة «الموســيقى» في  الجمالي
ــرق عصرية،  «بوليفارد رياض ســيتي» بمســرح مصمم بط
ــن الزوار من مشــاهدة العروض الموســيقية الحية،  لتمكي
ــوان الفلكلورية الشــعبية، كما  ــدًدا من األل إذ يســتعرض ع
ــا: الفرقة  ــة، من أبرزه ــرق المحلي يســتضيف عدًدا من الف
الينبعاوية التي تســتعرض موروث المنطقة بجميع أشكاله 

وألوانه.
ــًة تقدم  ــا موســيقيًة مصري ــة فرًق وتســتضيف المنطق
تقاســيم وألحانًا ومعزوفات لعمالقة الفن العربي، كألحان 
أم كلثوم، وشادية، إضافًة إلى مزيج من الموسيقى الغربية 
ــى التنوع الفني بمســارح المنطقة وســاحاتها  التي تدل عل

الداخلية والخارجية.

عازفون ناشئون يستلهمون أنغام الطرب

ثنائيات وثالثيات لمشتركي 
«بوليفارد المواهب»
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ــاض»  ــات «موســم الري ــن فعالي ضم
ــه،  ــة للترفي ــة العام ــع الهيئ ــاون م وبالتع
ــن المشــتركين  ــت المنافســات بي تواصل
ضمن العرض المباشــر الـ 13 من برنامج 
 MBC«و MBC1 بوليفارد المواهب» على»

.MBC5 العراق» و
ــة، وقف  ــة الرابع ــع انطــالق الجول وم
المشــتركون على المســرح ضمن ثنائيات 
وثالثيات، باستثناء نور قمر التي غنت ضمن 

ثنائي مع عزيز مامي ومنفردة أيضاً. 
وتخلل الحلقة ريبورتاجات أضاءت على 
ــي يمضيها  ــات التســلية واأللعاب الت أوق
المشــتركون معاً، ولم تتمكن زينب حسن 
من المشــاركة في الحلقة بســبب عارض 

صحي ألّم بها.
وضمن ثنائيات غنى كل من عزيز مامي 
ونور قمر، ثم جوري قطان وســالم الحمد، 
ــال، واألخوان  ــادي فت ــا وف فـ بســمة عط
ــى بدر حكيم  ــم رافي، إضافة إل ذهبي وهيث

وفادي فتال، ثم نور قمر. 
وضمن ثالثيات غنى كل من بدر وجوري 
وهيثم، ثم ســالم وفادي وعزيز، واألخوان 
ــي أدت أيضــاً المقطع  ــي وبســمة الت ذهب
ــزاً في األســاس  ــذي كان مجه ــي ال الغنائ

لزينب حسن.
ــة، حصل كل من نور  وفي نهاية الحلق
ــال على مبلغ 10 آالف ريال  قمر وفادي فت

من مديري األعمال حسن  ســعودي دعماً 
طالب وحمدي بدر.

ــة نشــاطات  ــر أن تغطي ــر بالذك الجدي
المشتركين، تتواصل في حلقات يومية على 
MBC4 و MBC5، إضافة إلى حفل مباشــر 
 MBC«و MBC1 ــى ــي ســهرة كل أحد عل ف
ــى «بوليفارد  عل ــراق» وMBC5، عالوةً  الع

بالس» على منصة شاهد المفتوحة.

عمق التجربة ينقل الزوار إلى داخل مسلسل 
«Squid Game»
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ــدى  ــاض ســيتي»، إح ــارد ري تشــهد «بوليف
ــًعا على  واس ــاض»، إقباالً  مناطق «موســم الري
ــار - التجربة»، المســتوحاة  ــة «لعبة الحب فعالي
ــوري «Squid Game» األكثر  من المسلســل الك
ــة «نتفليكس»،  مشــاهدة على المنصــة العالمي
ــة لتصاميم وأحداث  خاصــة مع دقة محاكاة اللعب
ــور، وتطابق  ــا شــاهدها الجمه المسلســل كم
معظم المراحل واأللعاب في الفعالية مع نظيرتها 

داخل المسلسل.
ويتفاعل المشــاركون بقوة مع أحداث اللعبة 

ــل المتوالية بهدف الفوز،  خالل خوضهم المراح
ــم صــوًرا للحلوى  ــد منه ــط العدي ــن التق في حي
ــاب في  ــدى األلع ــرت في إح ــي ظه الشــهيرة الت
المسلســل، كما وثّق معظمهم لحظة ارتدائهم 
ــل  مراح ــدء  لب المخصصــة  ــة  المرّقم ــس  المالب

اللعبة.
وتســتقبل الفعالية زوارها يوميا من الساعة 
الـ 4:00 مساء حتى الـ 1:00 بعد منتصف الليل، 
ــة من جوالتها  ــا في كل جول وتســتوعب 50 العبً
ــا  فيم األول،  األســبوع  ــالل  خ ــة  اليومي العشــر 
ــى 100 العب خالل األســابيع  ــف العدد إل يتضاع
ــدة نحو 50  ــدة التجربة الواح ــغ م ــة، وتبل المقبل

ـــ 10 آالف م2، تضم  دقيقة، على مســاحة تقدر ب
ــدة منها بنوع من األلعاب  ــرف، تتميز كل واح 8 غ

والتجارب المختلفة ضمن الفعالية.
ــس المخصصة  ــدي المشــاركون المالب ويرت
ــا ومراحلها  ــي تفاصيله ــول ف ــل الدخ ــة قب للعب
ــة أجواء  ــم تجربة كاف ــا يضمن له ــددة، بم المتع
ــل مثيرة للحماس والشــغف،  ــة، عبر مراح اللعب
يعايشــون خاللها األحداث كما في المسلســل، 
الذي يعد من أبرز المسلسالت العالمية وأكثرها 
مشاهدة خالل الفترة الماضية، كما يمكن للزوار 
ــة من متجر  ــا التذكارية للعب شــراء بعض الهداي

الهدايا، لتبقى تذكارات في منازلهم.

يوميات الموسم
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في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

«الغطاء النباتي»: التحضير ألعمال التشجير 
بروضة التنهات

في محمية عروق بني معارض

«الحياة الفطرية» تطلق 50 كائًنا فطرًيا 
مهدًدا باالنقراض

محمد السنيد - «الجزيرة»

ــي  الوطن ــز  المرك ــدأ  ب
ــي  النبات ــاء  الغط ــة  لتنمي
ــر وهيئة  ــة التصح ومكافح
ــة الملك عبد  ــر محمي تطوي
إجراءات  ــة،  الملكي ــز  العزي
تســليم مشــروع التشجير 
بروضة التنهات في محمية 
الملكية  ــز  عبدالعزي ــك  المل
ــة  التعاوني ــة  الجمعي ــى  إل
ــات  والنبات اليســر  ــات  لنب
المرحلة  لتنفيذ  الصحراوية 
عبر  المشــروع  ــن  م األولى 
شــجرة  ــف  أل ــة 100  زراع
ــاه  ــة باســتخدام المي محلي
ــى  إل ــة  إضاف ــة،  المعالج
ــر  وتوفي التســييج  ــال  أعم

الرعاية.
وتندرج عملية التســليم 
التشــجير  ــال  أعم ــذ  لتنفي
ــك عبدالعزيز  ــة المل بمحمي
سلســلة  ــن  ضم ــة  الملكي
كان  ــي  الت ــود  العق ــن  م

ــا مع عدد  ــز قد وقعه المرك
ــة  البيئي ــات  الجمعي ــن  م
ــف شــجرة  ــة 820 أل لزراع
من األشــجار والشــجيرات 
ــن  م ــدد  ع ــي  ف ــة  المحلي
المتنزهات واألودية وأراضي 
مناطق  في  ــي  النبات الغطاء 

ــاض والقصيم وحائل،  الري
ــي إطار جهود  والتي تأتي ف
المركز لدعم المنظمات غير 
الربحية وتمكينها، وتفعيل 

الشراكة المجتمعية.
التشــجير  أعمال  وتأتي 
ــم  التفاه ــرة  مذك ــن  ضم

ــع  ــز م ــا المرك ــي وقَّعه الت
ــة  محمي ــر  تطوي ــة  هيئ
الملكية؛  ــز  عبدالعزي الملك 
مواقع  تطوير  ــي  ف للتعاون 
بالمحمية  ــي  النبات ــاء  الغط
ــة عليه وتنميته؛  والمحافظ
ــز  المرك ــود  جه ــن  وضم
الرقعة  ــادة  لزي يبذلها  التي 
الخضراء والحد من التصحر 
لتحقيق التنمية المستدامة، 
ــاة،  الحي ــودة  ج وتحســين 
تحقيًقا لمستهدفات مبادرة 

السعودية الخضراء.
ــز  المرك أن  ــى  إل يشــار 
ــة مواقع  ــى تنمي ــل عل يعم
ــي وحمايتها  ــاء النبات الغط
والمحافظة عليها، وتأهيل 
المتدهور منها، واســتعادة 
ــّوع األحيائي في البيئات  التن
ــة، إضافة إلى دوره  الطبيعي
إدارة  ــى  عل اإلشــراف  ــي  ف
ــي والغابات  أراضــي المراع
ــة  الوطني ــات  والمتنزه

واستثمارها.

سلطان المواش - الرياض

رعى سمو األمير جلوي بن 
ــد العزيز بن مســاعد أمير  عب
منطقة نجران إطالق 40 مهاً 
ــاء إدميات  ــاً و10 ظب وضيحي
في محمية عروق بني معارض 
الوطني  المركز  برنامج  ضمن 
إلكثار  الفطرية  الحياة  لتنمية 
ــات  الكائن ــن  توطي ــادة  وإع
باالنقراض  المهدَّدة  المحلية 
ــي  ــة ف ــا الطبيعي ــي بيئاته ف

جميع مناطق المملكة.
ــس التنفيذي  ــر الرئي وذك
ــد علي  ــور محم ــز الدكت للمرك
ــروق  ع ــة  محمي أن  ــان  قرب
ــن المناطق  ــارض م ــي مع بن
مقومات  تمتلك  التي  المهمة 
ــي  ف ــت  وكان ــة  ثري ــة  طبيعي
ــي تمت  ــة المناطــق الت طليع
ــا عمليات إطــالق تكللت  فيه
ــع  جمي أن  ــًدا  مؤك ــاح،  بالنج
ــم وفًقا  ــات اإلطــالق تت عملي
ــد  للتأك ــة  علمي لدراســات 

ــكان لتأقلم  ــة الم ــن مالءم م
الكائنات فيها.

قربان  ــور  الدكت وأضــاف 
ــن  توطي ــادة  وإع ــار  إكث أن 
ــددة  المه ــة  المحلي ــواع  األن
التنوع  يســتعيد  ــراض  باالنق
ــي بيئاتنا الطبيعية  األحيائي ف

ــي  البيئ ــوازن  الت ــزز  ويع
االســتدامة  مفهوم  ويرســخ 
ــي تحقيق  البيئية ويســهم ف
المملكة  ــة  رؤي مســتهدفات 
ــة  إيجابي ــة  بيئ ــاء  لبن  2030
مســتوى  وتحســين  ــة  جاذب
ــودة الحياة، ويتماشــى مع  ج

ــاظ  ــة للحف ــود العالمي الجه
على البيئة.

يمتلك  المركز  أن  وأوضح 
طليعة  في  متخصصــة  مراكز 
المراكز العالمية المتخصصة 
ــددة  المه ــات  الكائن ــار  بإكث
ــي  ف ــا  وتوطينه ــراض  باالنق
بيئاتها الطبيعية حســب أدق 
أن  مبينًا  ــة  العالمي ــر  المعايي
المركز ســيطلق قي الموسم 
ــي أكثر من 1000 كائن  الحال
فطري في مختلف المحميات 
ــات الوطنية بعد أن  والمتنزه
ــن من إطــالق 785 كائنًا  تمك

في الموسم الماضي.
ــان  قرب ــور  الدكت وشــكر 
ــن عبد  ــر جلوي ب ســمو األمي
ــر  أمي مســاعد  ــن  ب ــز  العزي
ــه  ــى دعم ــران عل ــة نج منطق
ــه  واهتمام ــز  المرك أنشــطة 
ــة  الفطري ــاة  بالحي ــم  الدائ
ــه جميع التســهيالت  وتقديم
التي يحتاجها المركز لتحقيق 

أهدافه.

العال تستقبل محب الفن من جميع أنحاء العالم
عبدالرحمن العطوي - تبوك

ــي الفن من  ــال محب تســتقبل الع
ــرض  مع ــي  ف ــم  العال ــاء  أنح ــع  جمي
ــال 2022 المتخصــص  ــراء X الع صح
والذي  ــة  للطبيع المحاكية  ــون  بالفن
يقام بشكل دوري في العال، وينطلق 
المعرض هذا العام بإشراف القيمين 
على المعرض ريم فضة ورنيم فارسي 
ــل ويكفيلد، حيث  والمدير الفني نيفي
ــة فنية  ــال ذات رؤي ــرض أعم ــم ع يت
معاصرة قوبلت بأصــداء متعددة من 
ــاء العالم لخمســة عشــر  ــة أرج كاف
فنانًا سعوديًا وعالميًا وسط المناظر 
ــي  ــة ف ــة الخالب ــة الصحراوي الطبيعي

العال.
وتحت شــعار ســراب، يســتوحي 
ــن  م ــكاره  أف ــام  الع ــذا  ه ــرض  مع

ــي  ــة ف ــات المتأصل الســراب والواح
ــث  حي ــا،  وثقافته ــراء  الصح ــخ  تاري
ــة كبيرة  ــذه األفكار أهمي اكتســبت ه

ــم على مر  ــاء العال ــف أنح ــي مختل ف
ــون  ــد اســتجاب الفنان الســنين. وق
ــدة تتناول  المشــاركون بأعمال جدي

ــه والخيال واالختفاء  األحالم والتموي
ــار  إظه ــع  م ــم  والوه واالســتخراج 
ــن العالم الطبيعي وعالم  االختالف بي

من صنع اإلنسان.
ــر أن المعرض يعقد  الجدير بالذك
ــن 11 فبراير  ــي الفترة م ــذا العام ف ه

ــك بعد  ــارس 2022، وذل ــى 30 م حت
النجاح الكبير الذي تحقق في النسخة 
األولى في عام 2020، والزيارة متاحة 

للجميع بشكل مجاني.
أما الفنانون المشاركون، فهم:

ــي،  عورتان ــة  ودان ــم،  عال شــادية 
ــي، وكالوديا  ــووي كلوت وســيرج أتوك

كومتي وشيزاد داوود.
ــال  الع  X ــراء صح ــرض  مع ــد  يعق
2022 من خالل برنامج مشترك بين 
ــا والهيئة  ــي كاليفورني ــراء  X ف صح

الملكية لمحافظة العال.  
ــى أن المعرض  ــدر اإلشــارة إل تج
ــة العال  ــي منطق ــل ســيعقد ف المقب
ولكن في موقع مختلف عن النســخة 
ــي واد يعطي  ــث يقع ف الســابقة. حي
ــزوار فرصــة التجول واالســتمتاع  ال

بالمناظر الطبيعية الخالبة.

الُبن الخوالني السعودي.. نافذة 
تسويقية ألجود أنواع القهوة

«الجزيرة» - جازان

ــي  الخوالن ــن  البُ ــان  مهرج ــد  يع
ــا  ــام حاليً الســعودي التاســع المق
ــك واحًدا  ــر بني مال ــة الداي بمحافظ
من أهم منافذ التســويق الرئيســية 
ــرة بمنطقة  ــوة الفاخ ــوب القه لحب
جازان، وأحد عوامل الجذب السياحي 

للتعريف بالمحافظات الجبلية.
بالقطاع  ــا  مزارًع ويقدم «150» 
ــن الخوالني  ــة، البُ ــي بالمنطق الجبل
السعودي ذا الجودة العالية -وفقاً 
المهرجان،  عبر  ــة-  المخبري للنتائج 
ــة -  ــات متواصل ــق نجاح ــذي حق ال
ــي  ــة- ، ف ــالل الســنوات الماضي خ
ــن، وتعزيز  ــة البُ ــي زراع التوســع ف
الجدوى االقتصادية الكبيرة لزراعته. 

ويواصل المهرجان فعالياته من 
خالل سوق البن ومعارض اإلدارات 
الحكومية والخاصة ومعرض للفنون 
ــر المنتجة  ــراث واألس ــرض للت ومع
وأماكن بيع القهوة التي تعرض عبر 
عدد من الشركات وشباب األعمال، 
ــات الصحية ممثلًة  فيما تؤدي الجه
ــز الرعاية األولية ببني مالك  في مراك
ومستشفى بني مالك وهيئة الهالل 
ــا في قياس  ــر بالداير مهامه األحم
درجة الحرارة للزوّار، وتطبيق التباعد 

وارتداء الكمامات. 
ــالل  خ ــن  م ــزوّار  ال ــول  ويتج
ــذوق  وت للتســوق  ــن  الب مســارات 
ــرورًا بالمعارض  ــود أنواع البن م أج
ــرح فيها ما يقدم  الحكومية التي يُش

من خدمات.

مكتبة الملك فهد الوطنية تفتح 
أبوابها طيلة أيام األسبوع

ــك فهد  ــة المل تســتقبل مكتب
ــة في الرياض زوارها بدءًا  الوطني
من مطلع شــهر فبراير طيلة أيام 

األسبوع. 
وأوضــح األمين العام المكلَّف 
الدكتور منصور بن عبدهللا الزامل 
ــتفتح أبوابها خالل  أن المكتبة س
يوم الجمعة من الســاعة الرابعة 

مساءً وحتى التاسعة مساءً، وفي 
يوم السبت من الساعة العاشرة 
ــاءً،  وحتى السادســة مس صباحاً 
ــا إلى  ــة زائريه عدم حاج ــداً  مؤك
«الحجز المسبق» مع التأكيد على 
ــون حالة الزائر في  ضرورة أن تك
ــا» «محصن» مع  ــق «توكلن تطبي

التقيد باالحترازات الوقائية. 

وأكد أن المكتبة التي أسســت 
ــن  الحرمي ــادم  خ ــن  م ــه  بتوجي
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود -حفظه هللا- 
ـــ ماضية في تحقيق  عام 1410ه
ــون منصــة ثقافية  ــا لتك أهدافه
ومجتمعية  ثقافية  ومنارة  شاملة 

في عاصمة بالدنا الغالية. 

ــك  المل ــة  مكتب ــف  وتعك
ــى  عل ــاض  بالري ــة  الوطني ــد  فه
ــتراتيجية  اإلس ــا  خطته ــر  تطوي
والمستقبلية لتكون منصة ثقافة 
ــات  الفئ ــة  لكاف ــة  جاذب ــاملة  ش
لمزيد من  ــزة  ــة ومحف المجتمعي
ــي الحراك الثقافي، لبناء  اإلبداع ف

مجتمع معرفي.

«الصحة»:
تعافي (5212) حالة وتسجيل (4541)

ضبط 290 ألف عبوة بعالمات 
تجارية مجهولة المصدر

«الجزيرة» - أحمد القرني

ــالل الـ  ــة خ لت وزارة الصح ســجَّ
ــاعة الماضية (4541) إصابة  24 س
ــا  كورون ــروس  بفي ــدة  مؤّك ــدة  جدي

ــغ  ــا بل ــة، فيم ــي (5212) حال وتعاف
ــة (750) حالة,  ــدد الحاالت الحرج ع

وحالتي وفاة. 
وبيّنت اإلحصائية، أن إجمالي عدد 
اإلصابات في المملكة بلغ (661733) 

ــاالت التعافي  ــدد ح ــغ ع ــة وبل إصاب
(611342) حالة، فيما وصل إجمالي 
ــي المملكة (8924)  عدد الوفيات ف

حالة -رحمهم هللا جميًعا. 
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل 

لالستشــارات   (937) ــز  مرك ــع  م
واالستفســارات على مدار الســاعة، 
ــى المعلومات الصحية  والحصول عل
مســتجدات  ــة  ومعرف ــات  والخدم

فيروس كورونا.

وهيب الوهيبي - الرياض

ــة الميدانية في  ــرق الرقابي ضبطــت الف
ــارة بالتعاون مع الجهات األمنية  وزارة التج
عمالة وافدة تدير معمالً مخالفاً وصفحة على 

اإلنترنت لتسويق منتجاتهم المجهولة.
ــرق الميدانية أكثر من 290   ورصدت الف
ألف عبوة وملصق لعالمات تجارية معروفة 

ــع لترويج  ــة المصــدر ومكائن تصني مجهول
ــوزارة  ــررت ال ــم المغشوشــة  وق بضاعته
ــة في حق  ــالق المنشــأة وتطبيق األنظم إغ

المخالفين.
ــذا الصدد  ــارة في ه ــت وزارة التج ودع
ــن  ع ــالغ  اإلب ــن  والمقيمي ــن  المواطني
ــم  الرق ــى  عل االتصــال  ــر  عب ــات  المخالف

الموّحد 1900 .

القبض على شخص بحوزته 
(50) كيلوجراًما من الحشيش

واس - الرياض

صرَّح المتحدث الرســمي للمديرية العامة لمكافحة 
ــب  ــم تهري ــة لجرائ ــة األمني ــأن المتابع ــدرات، ب المخ
ــى  ــض عل ــن القب ــا، أســفرت ع ــدرات وترويجه المخ
ــدة، بحوزته (50) كيلوجراًما من  مواطن بمحافظة ج
مادة الحشيش المخدِّر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه 

اإلجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.


