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«العدل»:

"الصحة":

"الداخلية":

واس - جيزان

ــة العامة  ــرّح المتحدث الرســمي للمديري ص
ــادي، بأن  ــدم محمد الحم ــاع المدني المق للدف
ــاع المدني تلقى بالًغا عن ســقوط مقذوف  الدف
معاٍد أطلقته عناصر المليشيا الحوثية اإلرهابية 
ــران من داخل األراضي اليمنية  المدعومة من إي

تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان. 
ــال فرق الدفاع  ــه تم على الفور انتق وبين أن
ــع، واتضح  ــات االختصاص للموق ــي وجه المدن
أنه عبارة عن سقوط مقذوف عسكري على أحد 
ــام، نتج عنه  ــال التجارية في الشــارع الع المح
حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، 
وإصابة (7) مدنيين، وهم (6) مواطنيين ومقيم 
ــات خفيفة  ــية بإصاب ــن الجنســية البنجالدش م
ــة تطاير الشــظايا، تم نقلهم  ومتوســطة نتيج
إلى المستشــفى لتلقي العالج الالزم، كما تضرر 
ــان و(12) مركبة بأضرار مادية إثر  محالن تجاري

الشظايا المتطايرة. 
ــاوالت  مح أن  ــادي،  الحم ــدم  المق ــد  وأك
ــان المدنية انتهاك  اســتهداف المدنيين واألعي
ــون الدولي اإلنســاني، موضًحا أنه  ــارخ للقان ص
تمت مباشرة تنفيذ اإلجراءات المعتمدة في مثل 

هذه الحاالت.

13 مليون زيارة للبوابة
 القضائية العلمية

تسجيل 325 إصابة بكورونا وتعافي 117

ضبط 15076 مخالفاً ألنظمة 
العمل وأمن الحدود

«الجزيرة» - الرياض

كشــفت وزارة العدل أن عدد زيارات 
ــة بلغ أكثر من  ــة القضائية العلمي البواب
ــارة، فيما بلغ عدد عمليات  13 مليون زي
ــن األحكام أكثر من 10 ماليين  البحث ع
ــوزارة أن البوابة  ــة. وأوضحــت ال عملي
التي تعد منصــة رقمية تفاعلية وقاعدة 
ــة تتضمن نحو  ــات قضائية وقانوني بيان
ــف وثيقة قضائية. وأكد مدير عام  46 أل
ــز البحوث المشــرف على مشــروع  مرك
ــور  الدكت ــة  العلمي ــة  القضائي ــة  البواب
ــة تتيح للجميع  بشــار المفدى أن البواب
ــراف العملية القضائية  -بمن فيهم أط

ــي-  القانون بالشــأن  ــن  والمهتمي
ــكام التجارية  ــع األح ــالع على جمي االط
ــادرة من  ــة- الص -المكتســبة للقطعي
ــتئناف  المحاكم االبتدائية ومحاكم االس
ــا، والعديد من الوثائق  والمحكمة العلي
القضائية بكل يســر وسهولة وبأدوات 

تفاعلية مرنة.
ــار الدكتور المفدى إلى أن البوابة  وأش
تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية، 
ــدة  موح ــة  إلكتروني منصــة  ــر  وتوفي
وتعزيز المســتوى  القضائية،  للمعلومات 
ــع  المجتم ــدى  ل االختصاصــي  ــي  المعرف
ــة  الثقاف ــراء  وإث ــي،  واألكاديم ــي  القضائ

العدلية للمجتمع.

أحمد القرني - الرياض

ــدة  جدي ــة  إحصائي ــة  الصح ــت  أعلن
لمســتجدات كورونا في المملكة خالل 
ــاعة الماضية تضمنت تسجيل  الـ24 س
ــي (117)  وتعاف ــدة  مؤك ــة  حال  (325)
ــاالت الحرجة  ــغ عدد الح ــة، فيما بل حال

(32) حالة. 

ــي عدد  ــة أن إجمال ــت اإلحصائي وبيَّن
اإلصابات في المملكة بلغ (552406) 
ــي  التعاف ــاالت  ح ــدد  ع ــغ  وبل ــاالت،  ح

(540744) حالة. 
ــا يخص الوفيات فقد ســّجلت  وفيم
ــط، حيث وصل إجمالي  حالة واحدة فق
ــة  (8870)  ــي المملك ــدد الوفيات ف ع

حالة - رحمهم هللا.

واس - الرياض

أســفرت الحمالت الميدانية المشــتركة 
ــة اإلقامة  ــط مخالفي أنظم ــة وضب لمتابع
ــت في  ــي تم ــدود، الت ــن الح ــل وأم والعم
مناطــق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12 
ـــ الموافق 16 / 12 / 2021م  / 5 / 1443ه
ـــ الموافق 22 / 12  ــى 18 / 5 / 1443ه حت
ــط  (15076) مخالًفا،  ــن ضب / 2021م، ع
ــة،  اإلقام ــام  لنظ ــا  مخالًف  (7777) ــم  منه
ــدود،  ــن الح ــام أم ــا لنظ و(5375) مخالًف

ــل. وأكدت  ــا لنظام العم و(1924) مخالًف
ــة أن كل من يســهل دخول  وزارة الداخلي
ــدود للمملكة أو  ــن الح ــام أم ــي نظ مخالف
نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم 
لهم أي مســاعدة أو خدمة بأي شــكل من 
األشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى 
ــنة، وغرامة مالية تصل  الســجن مدة 15 س
ــيلة النقل  ــون ريال، ومصادرة وس إلى ملي
ــواء، إضافة إلى  والســكن المســتخدم لإلي

التشهير به. 

جراء سقوط مقذوف حوثي معاد على األعيان المدنية بصامطة

حالتا وفاة وإصابة (7) مدنيين وأضرار مادية
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ن مبادرة «بحوث» شؤون الحرمين ُتدش
ــادرة «بحوث»، وذلك بمقر  ــنت الرئاســة العامة لشــؤون المســجد الحرام والمســجد النبوي، أمس، مب دشَّ

الرئاسة في مكة المكرمة. 
ــى تحقيق كافة  ــادرة تهدف إل ــس العام لشــؤون المســجد الحرام والمســجد النبوي، أن المب وأوضــح الرئي

المرتكزات اإلستراتيجية وإستشراف االحتياجات والتطورات، وتقديم االقتراحات.

واس - الرياض

ــن الشــريفين  ــادم الحرمي ــث خ بع
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
برقية عزاء ومواساة، لجاللة السلطان 
عبدهللا بن الســلطان أحمد شــاه ملك 
ــات التي  ــا الفيضان ــا، في ضحاي ماليزي
ــن الواليات الماليزية،  وقعت في عدد م

وما نتج عنها من وفيات وإصابات. 
ــدى «تلقيت نبأ  ــك المف ــال المل وق
ــي عدد من  ــي وقعت ف ــات الت الفيضان
ــا  ــج عنه ــا نت ــة، وم ــات الماليزي الوالي
ــا خلّفته من  ــات وإصابات، وم من وفي
أضــرار، وإننا إذ نُعرب لجاللتكم وألســر 
ــازي  التع ــر  أح ــن  ع ــة  كاف ــن  المتوفي
وصادق المواســاة، لنســأل هللا تعالى 
العاجل  والشــفاء  للمتوفين،  ــة  الرحم
ــن، وأال تروا ســوءاً أو  ــع المصابي لجمي

مكروهاً».
ــث صاحب الســمو الملكي  ــا بع  كم
األمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز 
ــب رئيس  ــد نائ ــي العه آل ســعود، ول
مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء 
ومواساة، لجاللة السلطان عبدهللا بن 
السلطان أحمد شــاه ملك ماليزيا، في 
ــا الفيضانات التي وقعت في عدد  ضحاي
ــا نتج عنها  ــات الماليزية، وم من الوالي

من وفيات وإصابات.
 وقال ســمو ولي العهد «بلغني نبأ 
ــي عدد من  ــي وقعت ف ــات الت الفيضان
ــا نتج عنها من  ــات الماليزية، وم الوالي
وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، 
ــي إذ أعرب لجاللتكم ولجميع أســر  وإنن
ــازي وصادق  ــغ التع ــن عن بال المتوفي
ــى الرحمة  المواســاة، ألســأل هللا تعال
للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، 

وأال تروا أي سوء أو مكروه». 
ــادم الحرمين الشــريفين  ــث خ وبع
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
ــزاء ومواســاة، لدولة الســيد  ــة ع برقي
إسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء 
في ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي 
ــن الواليات الماليزية،  وقعت في عدد م

وما نتج عنها من وفيات وإصابات. 
ــدى «تلقيت نبأ  ــك المف ــال المل وق
ــي عدد من  ــي وقعت ف ــات الت الفيضان
ــا  ــج عنه ــا نت ــة، وم ــات الماليزي الوالي
ــا خلّفته من  ــات وإصابات، وم من وفي
أضــرار، وإننا إذ نُعرب لدولتكم وألســر 
ــازي  التع ــر  أح ــن  ع ــة  كاف ــن  المتوفي
وصادق المواســاة، لنســأل هللا تعالى 
العاجل  والشــفاء  للمتوفين،  ــة  الرحم
ــن، وأال تروا ســوءاً أو  ــع المصابي لجمي

مكروهاً».
ــث صاحب الســمو الملكي  ــا بع  كم
األمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز 
ــب رئيس  ــد نائ ــي العه آل ســعود، ول
ــاع، برقية  ــر الدف ــوزراء وزي ــس ال مجل
عزاء ومواســاة، لدولة السيد إسماعيل 
ــي  ــوزراء ف ــس ال ــوب رئي ــري يعق صب
ــات التي  ــا الفيضان ــا، في ضحاي ماليزي
ــن الواليات الماليزية،  وقعت في عدد م

وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
ــد «بلغنا نبأ   وقال ســمو ولي العه
ــي عدد من  ــي وقعت ف ــات الت الفيضان
ــا نتج عنها من  ــات الماليزية، وم الوالي
وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، 
ــرب لدولتكم ولجميع أســر  ــا إذ نُع وإنن
ــازي وصادق  ــغ التع ــن عن بال المتوفي
المواســاة، لنســأل هللا تعالى الرحمة 
للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، 

وأال تروا أي سوء أو مكروه». 

واس - الرياض

االجتماعية  الشــؤون  وزير  أشــاد 
والعمل اليمني الدكتور محمد ســعيد 
ــة العربية  ــود المملك ــوري بجه الزع
السعودية في دعم الحكومة والشعب 

اليمني في المجاالت كافة. 
وأكد الزعوري خالل مشــاركته في 
ــة  االجتماعي الشــؤون  وزراء  ــر  مؤتم
ــاض، أن  ــذي تحتضنه الري ــرب ال الع
ــن  ــر المانحي ــن أكب ــد م ــة تع المملك
والداعمين لليمن في جميع األصعدة. 
ــاح  ــي إنج ــة ف ــن دور المملك وثم
ــة  االجتماعي الشــؤون  وزراء  ــر  مؤتم
ــة  التنمي وزراء  ــر  ومؤتم ــرب،  الع
ــدى  ومنت ــة،  االجتماعي والشــؤون 
ــة  ــوالت االجتماعي ــج إدارة التح برنام
ــوزراء الشــؤون االجتماعية  MOST ل

ــة  العاصم ــي  ف ــة  المقام ــرب،  الع
ــرة من 20 - 23  ــاض، خالل الفت الري
ديسمبر تحت عنوان «اآلثار المتباينة 
ــد  يُع ــذي  ال ــد - 19»  كوفي ــة  لجائح
ــه إقليمياً، وذلك بجمع  األول من نوع
ــس الوزارية  ــال للمجال ــدة األعم أجن
ــة  االجتماعي ــات  بالقطاع ــة  المعني
ــوزاري وكبار  كافة على المســتوى ال
المســؤولين، لبحــث ســبل التعافي 
ــم الجهود  ــد - 19»، ودع من «كوفي
ــة لمواصلة تنفيذ خطة التنمية  العربي

المستدامة 2030م. 
االجتماعية  الشــؤون  وزير  وأشار 
والعمل اليمني إلى أن الحكومة اليمنية 
مســتمرة في التنســيق والتعاون مع 
ــس والمانحين الدوليين،  دول المجل
وترّحب بكل الجهود التي من شــأنها 

دعم الحكومة والشعب اليمني.

واس - الرياض

ــر منصــة  ــم عب ــوان المظال ــدأ دي ب
ــب التعاوني تلقي  ــر الرقمية للتدري خبي
ــي التدريب بمحاكم  ــات الراغبين ف طلب
ديوان المظالم وإداراته بجميع مناطق 
المملكة ولمدة أسبوعين تنتهي بنهاية 

عمل يوم الثالثاء 1 / 6 / 1443هـ. 
طالب  التدريبية  البرامج  وتستهدف 
اإلدارة  ــد  ومعه ــات  الجامع ــات  وطالب
ــم بالتقدم  ــة، بإتاحة الفرصة له العام
ــار التخصص المراد  عبر المنصة واختي
ــكان التدريب األنســب لهم، وتوفير  وم
ــي  ــب بشــكل رقم ــع الطل ــة تتب إمكاني

متكامل. 
ــب التعاوني  ــج التدري ــح برنام ويمن

ــوان المظالم في  ــم وإدارات دي بمحاك
كل مناطق المملكة للراغبين فيه فرص 
ــي تخصصــات: الشــريعة،  ــب ف التدري
ــة، والقانون، وأصــول الدين،  واألنظم
وتقنية  ــة،  القانوني الدراســات  ودبلوم 
ــوارد  والم ــات،  والمكتب ــات،  المعلوم
البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة 

األعمال. 
ــم من خالل  ويســعى ديوان المظال
ــي يتيحها  ــة الت ــج التدريبي ــذه البرام ه
ــى خلق مزيد من الفرص التشــاركية  إل
ــات الحكومية والخاصة في  مع القطاع
المملكة بما فيها القطاعات التعليمية 
ــه من خطط  وفق ما ُرســم له في رؤيت
ــه فيما يقدمه  وأهداف تقتضيها ريادت

من أعمال وما يتبناه من مبادرات.

القيادة تعزي ملك ورئيس وزراء 
ماليزيا في ضحايا الفيضانات

وزير الشؤون االجتماعية والعمل اليمني 
يشيد بجهود المملكة في دعم اليمن

«المظالم» تبدأ في تلقي طلبات 
الراغبين في التدريب والتطبيق

واس - إسالم أباد

ــس  رئي ــة  فخام ــن  ثم
باكســتان  ــة  جمهوري
ــور عارف  اإلســالمية الدكت
الصادقة  المواقف  علوي، 
الذي تجده  ــر  الكبي والدعم 
ــادم الحرمين  ــالده من خ ب
سلمان  الملك  الشريفين 
ســعود،  آل  عبدالعزيز  بن 
وصاحــب الســمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز ولي العهد نائب 
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي
ــاع - حفظهما  ــر الدف وزي
الدائم  ــا  ووقوفهم هللا -، 
ــم  ته ــي  الت ــا  القضاي ــع  م
أن  ــداً  مؤك باكســتان، 
الشعب الباكستاني يؤمن 
المملكة  ــن  أم ــأن  ب تماًما 
ــو  ه الســعودية  ــة  العربي
ــن  مســؤولية وواجــب ول
تتوانى باكستان في القيام 
ما  متى  المســؤولية  بهذه 

دعيت إليه. 
ــالل لقاء  ــك خ ــاء ذل ج
فخامته في القصر الرئاسي 
الباكســتانية  ــة  بالعاصم
لرئيس مجلس الشــورى 
ــد هللا  ــور عب الشــيخ الدكت
ــن إبراهيم آل  بن محمد ب
الشيخ والوفد المرافق له، 
الذي يزور باكستان رسمياً 
على رأس وفد من مجلس 
ــي  الشــورى، بحضورمعال
الوطنية  ــة  الجمعي رئيس 
باكســتان  ــة  بجمهوري
اإلسالمية أسد قيصر،وعدد 
المســؤولين  ــار  كب ــن  م
الحكوميين في باكستان. 

نقدر  ــه:  فخامت ــال  وق
تجده  ــذي  ال الكبير  ــم  الدع
ــادم  خ ــن  م باكســتان 
الشــريفين  ــن  الحرمي
وســمو ولي عهده األمين، 
ــة  الصادق ــا  ومواقفهم
ــا  القضاي ــف  مختل ــاه  تج
الشــعب  وأن  تهمنا،  التي 
ــن تماماً  الباكســتاني يؤم
ــن المملكة العربية  بأن أم
ــا  أمنن ــو  ه الســعودية 
ــاً ولن  ومســؤوليتنا جميع
نقصر في أداء هذا الواجب 

متى ما دعينا، فباكســتان 
معرباً  وجاهزة»،  مستعدة 
ــه وتقديره لدعم  عن امتنان
ــر لتخفيف  ــة الكبي المملك
ــا  به ــرت  م ــي  الت ــة  األزم

باكستان. 
وأشاد رئيس جمهورية 
ــاء  اللق ــالل  خ باكســتان 
ــة  التطويري ــوالت  بالتح
ــي  الت ــرة  الكبي ــة  والتنموي
ــي  ف ــة  المملك تشــهدها 
المملكة 2030  رؤية  ظل 
التي يشــرف عليها ســمو 
إلى  ــد، مشــيراً  ــي العه ول
ــة  رؤي ــك  يمل ســموه  أن 
وســمات  ــر  وفك ــة  ثاقب
ــاً  مبدي المســتقبل،  ــرأ  تق
إعجابه بإنشاء مدينة نيوم 
ــدة  الفري والمشــروعات 
ــة،  الرؤي ــا  تضمنته ــي  الت
متمنياً للمملكة المزيد من 
االزدهار والنماء والتطور. 

ــدور  بال ــه  فخامت ــوه  ون
ــه  ب ــت  قام ــذي  ال ــر  الكبي
المملكة في ســبيل تحقيق 
للشعب  واالســتقرار  األمن 
الحلول  ــاد  وإيج ــي  األفغان
ــي  ف األوضــاع  ــة  لمعالج
أن أمن  افغانستان، مؤكداً 

ــن  أم ــق  يحق افغانســتان 
ــع،  ــم أجم ــة والعال المنطق
ــا قام به ســمو  مشــيداً بم
ــود  جه ــن  م ــد  العه ــي  ول
ــد الدورة  ــرة تكللت بعق كبي
االســتثنائية لمجلس وزراء 
التعاون  ــة  منظم ــة  خارجي
واســتضافته  اإلســالمي 
باكستان بدعوة من المملكة 
لمناقشــة الوضع اإلنساني 
دعم  في أفغانستان، مثمناً 
ــة الدائم لكل ما من  المملك
في  األوضاع  تحسين  شأنه 

العالم اإلسالمي. 
ــد رئيس جمهورية  وأك
ــاء  اللق ــالل  خ باكســتان 
ــة العمل والتنســيق  أهمي
ــد  الصعي ــى  عل ــي  الثنائ
ــس  مجل ــن  بي ــي  البرلمان
ــان  والبرلم الشــورى 
إلى  مشــيراً  الباكســتاني، 
ستســهم  الزيارة  هذه  أن 
ــح  المصال ــق  تحقي ــي  ف
ــن  للبلدي المشــتركة 

الشقيقين. 
من جانبه، أشاد رئيس 
الشيخ  الشــورى  مجلس 
ــدهللا بن محمد  الدكتور عب
ــم آل الشــيخ،  ــن إبراهي ب

ــزة  المتمي ــات  بالعالق
ــي  الت ــة  المتين ــط  والرواب
وباكستان  المملكة  تجمع 
ــة المســتويات،  ــى كاف عل
ــة  العالق ــذه  ه أن  ــداً  مؤك
ــؤازرة  وم ــم  بدع ــع  تتمت

قيادتي البلدين. 
آل  ــور  الدكت ــل  ونق
ــس  رئي ــة  لفخام الشــيخ 
باكســتان  ــة  جمهوري
ــن  الحرمي ــادم  خ ــات  تحي
سلمان  الملك  الشريفين 
ســعود،  آل  عبدالعزيز  بن 
 - ــد  العه ــي  ول وســمو 
ــا هللا- معربًا عن  حفظهم

سعادته بهذه اللقاء. 
وأشــار رئيس مجلس 
ــاء  اللق ــالل  خ الشــورى 
ــي  البرلمان ــاون  التع ــى  إل
ــس  مجل ــن  بي ــي  المتنام
ــة  بالمملك الشــورى 
الباكســتاني،  ــان  والبرلم
ــات  ــا شــهدته المباحث وم
ــي  ــع معال ــا م ــي أجراه الت
الوطنية  ــة  الجمعي رئيس 
الباكســتاني  البرلمان  في 
أن  ــداً  مؤك ــج،  نتائ ــن  م
ستســهم  اللقاءات  ــذه  ه
ــاون  التع ــق  تعمي ــي  ف

ــا يحقق  ــن بم ــن البلدي بي
للبلدين  ــر  والخي المصالح 

والشعبين الشقيقين.
ــاء  ــالل اللق ــرى خ  وج
تناول عدد من الموضوعات 
ــام المشــترك  ذات االهتم
وباكســتان،  المملكة  بين 
واستعراض أوجه التعاون 
واالســتثماري  االقتصادي 
والبرلماني، وســبل تعزيز 
ذلك بما يسهم في توطيد 
الســعودية  الشــراكة 

الباكستانية.
عضــو  ــاء  اللق حضــر   
ــس الشــورى عضــو  مجل
البرلمانية  ــة  الصداق لجنة 
الســعودية - الباكستانية 
ــن محمد  ــد ب ــور خال الدكت
الســيف، وعضــو مجلس 
ــة  لجن عضــو  الشــورى 
ــة  البرلماني ــة  الصداق
الســعودية - الباكستانية 
ــد  عب ــن  ب ســعد  ــور  الدكت
الرحمن العمري، وســفير 
خادم الحرمين الشريفين 
األســتاذ  باكســتان  ــدى  ل
نواف بن ســعيد المالكي، 
المســؤولين  ــن  م ــدد  وع

بالمجلس. 

واس - الرياض

أســفرت الحمالت الميدانية المشــتركة لمتابعة وضبط مخالفي 
ــة اإلقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة  أنظم
كافة، وذلك للفترة من 12 / 5 / 1443هـ الموافق 16 / 12 / 2021م 
ــج  ــن النتائ ــق 22 / 12 / 2021م، ع ـــ المواف ــى 18 / 5 / 1443ه حت

التالية: 
ــم بالحمالت  ــن تم ضبطه ــن الذي ــي المخالفي ــغ إجمال - أوالً: بل
ــة (15076)  ــي مناطق المملكة كاف ــة األمنية المشــتركة ف الميداني
ــة، و(5375) مخالًفا  ــام اإلقام ــم (7777) مخالًفا لنظ ــا، منه مخالًف

لنظام أمن الحدود، و(1924) مخالًفا لنظام العمل.
ــغ إجمالي من تم ضبطهم خالل محاولتهم عبور الحدود   ثانيًا: بل
ــي المائة) منهم يمنيو  إلى داخل المملكة (208) أشــخاص، (64 ف
ــي المائة)  ــة) إثيوبيو الجنســية، و(8 ف ــي المائ الجنســية، و(28 ف
جنسيات أخرى، كما تم ضبط (34) شخًصا لمحاولتهم عبور الحدود 

إلى خارج المملكة. 
ــط (27) متورطاً في نقل وإيواء وتشــغيل مخالفي  ــا: تم ضب ً ثالث

أنظمة اإلقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. 
رابًعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا إلجراءات تنفيذ األنظمة 
ــالً، و(9179)  ــم (83125) رج ــن، منه ــن مخالفي (92304) وافدي

امرأة. 
ــا لبعثاتهم الدبلوماســية  ــة (81670) مخالًف ــم إحال ــا: ت خامًس
ــة (2242) مخالًفا الســتكمال  ــى وثائق ســفر، وإحال للحصــول عل

حجوزات سفرهم، وترحيل (8875) مخالًفا.
ــدت وزارة الداخلية أن كل من يســهل دخول مخالفي نظام   وأك
ــن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم  أم
لهم أي مســاعدة أو خدمة بأي شــكل من األشــكال، يعرض نفسه 
ــة مالية تصل إلى  لعقوبات تصل إلى الســجن مدة 15 ســنة، وغرام
مليون ريال، ومصادرة وســيلة النقل والســكن المستخدم لإليواء، 
إضافة إلى التشــهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم 
الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشــرف واألمانة، حاثة الجميع 
ــم (911) بمنطقتي مكة  ــن أي حاالت مخالفة على الرق ــى اإلبالغ ع عل

المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. 

خالل لقائه رئيس مجلس الشورى

رئيس باكستان: شعبنا يؤمن بأن 
أمن المملكة مسؤولية وواجب

«الداخلية»: ضبط (15076) مخالفاً ألنظمة 
اإلقامة والعمل وأمن الحدود

جانب من اللقاء

سمو ولي العهد خادم الحرمين الشريفين 
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الوظائف األكادميية
ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة

(أستاذ مساعد فما فوق)



10 ماليين عملية بحث عن األحكام

«العدل»: 13 مليون زيارة للبوابة القضائية العلمية
«الجزيرة» - الرياض

ــدل  كشــفت وزارة الع
ــة  ــارات البواب ــدد زي أن ع
القضائية العلمية بلغ أكثر 
من 13 مليون زيارة، فيما 
ــات البحث  ــدد عملي بلغ ع
ــكام أكثر من 10  عن األح

ماليين عملية.
أن  ــوزارة  ال وأوضحت 
ــد منصة  ــي تع ــة الت البواب
وقاعدة  ــة  تفاعلي ــة  رقمي
ــات قضائية وقانونية  بيان
ــف  أل  46 ــو  نح ــن  تتضم

وثيقة قضائية.
مركز  ــام  ع مدير  ــد  وأك
ــى  ــوث المشــرف عل البح
مشروع البوابة القضائية 
بشــار  ــور  الدكت ــة  العلمي
ــة تتيح  ــدى أن البواب المف
ــم  فيه ــن  -بم ــع  للجمي
أطراف العملية القضائية 
بالشــأن  ــن  والمهتمي
على  ــالع  االط ــي-  القانون
التجارية  ــكام  األح ــع  جمي
ــة-  للقطعي -المكتســبة 
ــم  المحاك ــن  م الصــادرة 
ــم  ومحاك ــة  االبتدائي
ــة  والمحكم االســتئناف 
ــن  م ــد  والعدي ــا،  العلي
بكل  ــة  القضائي ــق  الوثائ
يســر وســهولة وبأدوات 

تفاعلية مرنة.
وأشار الدكتور المفدى 
ــدف  ته ــة  البواب أن  ــى  إل
ــم العدالة  ــز قي ــى تعزي إل
ــر  وتوفي والشــفافية، 
موحدة  إلكترونية  منصــة 
ــة،  القضائي ــات  للمعلوم
وتعزيز المستوى المعرفي 
االختصاصي لدى المجتمع 
ــي،  واألكاديم ــي  القضائ
ــة  ــة العدلي ــراء الثقاف وإث

للمجتمع.
ــة  البواب أن  وأضــاف 
ــة تتميز  ــة العلمي القضائي
ــف  والتصني ــة،  بالدق
ــب  وترتي ــي،  الموضوع
ــرض  ــب ع ــكام بقوال األح

ــرض  ــة، وأســاليب ع فني
ــات  لمحتوي ــة  حديث
ســهولة  لضمان  البوابة؛ 
ــح،  والتصف االســتخدام 
ــن  بي ــل  التنق ــة  ومرون

صفحات البوابة.
ــة  البواب وتســتهدف 
ــة:  العلمي ــة  القضائي
ــراف  وأط القضــاة، 

ــن،  والمحامي ــوى،  الدع
وأعوان  ــة،  النياب وأعضاء 
ــن،  واألكاديميي القضــاة، 
الدراســات  وطــالب 
والمستشــارين،  ــا،  العلي

والباحثين.
ولالستفادة من البوابة 
يمكن الدخول على الرابط: 

http://sjp.moj.gov.sa

ـــ







إعـــالن عــن مـزاد علنـي 
مبجموعـة الدفاع اجلـوي الرابعة باجلنوب

تستهدف 100 ألف من منسوب المساجد بالمملكة

«الشؤون اإلسالمية» تباشر تنفيذ مبادرة 
«االنتماء الوطني مسؤولية وأمانة».. اليوم

رأس اجتماع مجلس إدارة «مدن»

وزير الصناعة يدّشن مشاريع جديدة في 
المدينة الصناعية الثانية بالدمام

«الجزيرة» - الرياض

تباشــر وزارة الشــؤون 
ــوة  والدع اإلســالمية 
ــد  ــة بمعه واإلرشــاد ممثل
األئمة والخطباء وبالتعاون 
ــوزارة بمختلف  مع فروع ال
ــذ  تنفي ــة  المملك مناطــق 
الوطني  ــاء  ــادرة «االنتم مب
ــة» اليوم  مســؤولية وأمان
ــر  الوزي دشــنها  ــي  والت
الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
ــز آل الشــيخ مؤخراً،  العزي
ــن  م ــة  مجموع ــن  وتتضم
المحاضــرات يقدمها نخبة 
ــن  ــاة والمختصي ــن الدع م
وتســتهدف  واألكاديميين 
قرابة 100 ألف مابين إمام 
من  وأكثر  وخطيب  ومؤذن 
«11» ألف مراقب ومراقبة 

بعموم مناطق المملك. 
وأوضح مدير عام معهد 
ــاء الشــيخ  ــة والخطب األئم
عيسى بن أحمد كاملي في 
تصريح له أن هذه المبادرة 
ــة معهد  ــن خط ــي ضم تأت

ــة والخطباء في تنفيذ  األئم
برامجه للعام الجاري، حيث 
المشــاركون  فيها  يتناول 
عددا من العناوين المهمة 
ــر األداء،  ــي : أمانة تطوي ه
والتأصيل الشرعي لالنتماء 
ــة لزوم  ــة وأهمي والمواطن
ــن  م ــر  والتحذي ــة  الجماع
ــوان،  اإلخ  ) ــات  التحزب

السروريين، والتبليغ ). 
وأضاف « كاملي « كما 
أن المشاركين سيتطرقون 
ــي تعزيز  ــى موضوعات ف إل
ــة  والمواطن ــاء  االنتم

ــاه  والواجــب الشــرعي تج
ــى  إل ــره،  أم ووالة  الوطــن 
ــة  عملي ــات  تطبيق ــب  جان
ــل لتعزيز  ــر ورش العم عب
ــة،  والمواطن ــاء  االنتم
ــل الشــرعي لفقه  والتأصي
االنتماء والمواطنة وكيفية 
ــن  م ــر  والتحذي ــه  تحقيقي
اعداد  ــة  وكيفي ــات،  التحزب
ــاء،  اإللق ــن  وف ــة  الخطب

واالنتماء والمواطنة واجب 
شرعي وتطبيق عملي. 

عيســى  الشــيخ  ــن  وبي
ــذه  ه ــم  تنظي أن  ــي  كامل
ــود  ــن الجه ــادرة ضم المب
تقدمها  ــي  الت ــة  المتواصل
ــة  ــه ومتابع ــوزارة بتوجي ال
الشــيخ  ــر  الوزي ــي  معال
ــف بن  ــد اللطي ــور عب الدكت
الشــيخ،  آل  ــز  العزي ــد  عب

الوزارة  ــات  قطاع ــر  لتطوي
ومنســوبي  ــة  المختلف
أنها  إلى  مشيراً  المساجد، 
ــة  العلمي ــج  البرام ــن  ضم
يســعى  ــي  الت ــة  والعملي
في  ــا  خالله ــن  م ــد  المعه
إبراز رســالة المساجد في 
تعزيز االنتماء الوطني وفق 
ــوزارة وأهدافها  رســالة ال

العامة.

سلطان المواش - الرياض

ــة  الصناع ــر  وزي ــن  دّش
األســتاذ  المعدنية  ــروة  والث
ــم الخريف  ــن إبراهي ــدر ب بن
ــس إدارة الهيئة  رئيس مجل
الســعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية «مدن» عدداً 
الجديدة  المشــروعات  ــن  م
في المدينة الصناعية الثانية 
بحضــور  ــام،  الدم ــة  بمدين
ــس إدارة الهيئة  أعضاء مجل
الســعودية للمدن الصناعية 
ومناطــق التقنية «مدن»، إذ 
تم تدشين عدد من المصانع 
والمناطــق  ــزة،  الجاه
ــى  إل ــة  باإلضاف المســاندة، 
توسعة نشاط أحد المصانع، 
التجهيزات  ــى  عل ــوف  والوق
ــع  ومواق األساســية، 
ــق  ــة، والمراف ــة التحتي البني
ــات اللوجســتية في  والخدم

المدينة الصناعية.
تفقد  ــاع،  االجتم ــب  وعق
ــروة  والث ــة  الصناع ــر  وزي
المعدنية رفقة أعضاء مجلس 
اإلدارة، المشروعات القائمة 
ــاري تنفيذها  والجديدة والج
في المدينة الصناعية الثانية 
المصانع  ــا:  ومنه ــام،  بالدم
البنية  ومشروعات  المنتجة، 
التحتية والمرافق والخدمات 
ــد  تفق ــا  كم اللوجســتية، 
كأحد  ــك»  ت مشــروع «مدن 
برامج المسؤولية االجتماعية 
في  تســهم  ــي  الت ــرة  الُمبتك
ــق برنامج جودة الحياة  تحقي
األنشــطة  ــز  لتعزي ــي  الرام
ضمن  والترفيهية  ــة  الثقافي
 ،2030 الســعودية  ــة  رؤي
االرتقاء  يســتهدف  باعتباره 
ــات  والطالب الطــالب  ــي  بوع
وتعريفهم بالقطاع الصناعي 
ــورة الصناعية  ــم الث ومفاهي

الرابعة.
وزار الوزير مصنع الشركة 
للخرســانة  الســعودية 
الجاهزة الواقع على مساحة 
ويســتهدف  64500م2 

الخرســانة  صناعة  ــن  توطي
في  والمســاهمة  ــزة،  الجاه
ــة  المتقدم ــات  التقني ــل  نق
ــى  إل ــال  المج ــذا  ه ــي  ف
ــا  كم ــة،  الصناعي ــدن  الم
ــن توســعة مصنع مران  دّش
للصناعة المملوك لمجموعة 
ــان للتجارة والصناعة  الرقط
ــى مســاحة  ــع عل ــذي يق وال
12012م2،  ــى  إل تصــل 
ــر أحد شــركاء «مدن»  ويعتب
الذين اســتفادوا من برنامج 
ــذي  ال ــي،  الوطن ــة  اإلنتاجي
بالشــراكة  ــه «مدن»  أطلقت
مع صندوق التنمية الصناعية 
الملك  ــة  ومدين الســعودي، 
ــز للعلوم والتقنية  عبد العزي
مســاعدة  ــدف  به  ،KACST
ــى تحقيق أعلى  ــع عل المصان
ــاءة اإلنتاجية،  ــدالت الكف مع
ويعمل على توطين منتجات 
ــرف  وغ ــرض،  الع ــات  ثالج
ــاري،  التج ــاع  للقط ــد  التبري
ــق الكهرباء للقطاع  وصنادي
ــن  م واســتفاد  ــي،  الصناع
ــات  والخدم ــات  المنتج
ــزّات  والٌمحف ــة،  المتكامل
ــي  ــراءات الُميســرة الت واإلج
لشــركائها  «مدن»  تقدمها 
ــن  ضم ــة،  الصناعي ــدن  بالم
ــن  لتمكي اســتراتيجيتها 
في  والمســاهمة  ــة  الصناع
ــي،  المحل ــوى  المحت ــادة  زي
ــة إليها  ــادرات الموكل والمب
الصناعة  ــر  تطوي برنامج  في 
ــات  والخدم ــة  الوطني

اللوجستية «ندلب».
ــس التنفيذي  وقال الرئي
ــن محمد  ــدس خالد ب المهن
ــر الصناعة  الســالم، إن وزي
ــح  افتت ــة،  المعدني ــروة  والث
ــات  المنتج ــن  م ــد  العدي
ــادة  لري ــة  الداعم ــدة  الجدي
األعمال والمنشآت الصغيرة 
ــة  ومنظوم والمتوســطة، 
اللوجســتية  ــات  الخدم
ــي  والت ــة،  الصناعي ــدن  بالم
تمكين  ــك  كذل شــأنها  ــن  م
االستثمارات النسائية وعمل 

ــرأة الســعودية بالقطاع  الم
الصناعي، ومنها: 30 مصنعاً 
بمســاحة  ــزاً  جاه ــراً  صغي
225م2 و32 وحدة مســاندة 
مساحة 150 م2 و24 مخزناً 
ذاتياً متعدد النماذج تشــمل 
ــاً بمســاحة 48م2  16 مخزن
و4 مخازن بمساحة 96 م2 
و4 مخازن بمساحة 192م2، 
ــاً أنه تم إنجاز مشــروع  مبيّن
المدينة  ــي  ف ــرق  الط تطوير 
ــام  ــة بالدم ــة الثاني الصناعي
بنسبة 100 في المائة، فيما 
ــاً  مصنع  32 إنشــاء  ــري  يج
ــزاً بمســاحة 1500م2  جاه
و52 مصنعاً جاهزاً بمساحة 
المنشــآت  ــم  لدع 700م2 
والمتوســطة  ــرة  الصغي
وريادة األعمال، مشــيرا إلى 
ــج اإلنتاجية الوطني  أن برنام
يستهدف تهيئة 100 مصنع 
للتحوُّل إلى تطبيقات الثورة 
بالتكامل  ــك  وذل ــة  الصناعي
مع شركاء «مدن» التقنيين، 
ــدي به  ــاً يقت ــح نموذج لتصب
ــث  حي ــن،   المصنعي ــي  باق
يشمل نطاق العمل أكثر من 
محور، أولها: مؤشــر النضج 
للصناعة «4.0» وهو ُمكّون 
ــاس  لقي ــر  معايي ــدة  ع ــن  م
ــع  المصن نضــج  مســتوى 
ــص  يخت ــي  والثان ــي،  الحال
ــع  المصن ــار  اختي ــر  بمعايي
ــاون  ــا بالتع ــم بناؤه ــي ت الت
ــي  الصناع ــدوق  الصن ــع  م
ــد العزيز  ــك عب ــة المل ومدين
ــار  الختي ــة  والتقني ــوم  للعل

المصانع األنســب للبرنامج، 
ــم  ــث يهت ــور الثال ــا المح أم
ــوُّل لعدد 20  ببناء خطط تح
ــل خارطة طريق  مصنعاً تمثّ
ــي  الرقم ــول  للتحُّ ــع  للمصن
النضــج  بمؤشــر  ــة  مرتبط

للصناعة 4.0.
وبيّن أن المدينة الصناعية 
الثانية بالدمام تأسست عام 
 25 مســاحة  ــى  عل 1978م 
بالكامل،  ــورة  مط م²  مليون 
محطة  ــن  م بقربها  ــاز  وتمت
ــام على مســافة  ــار الدم قط
32 كم، و40 كم ميناء الملك 
و55  ــام،  بالدم ــز  عبدالعزي
ــك فهد  ــار المل ــى مط كم إل
 1049 وتحتضــن  ــي،  الدول
ولوجســتياً  ــاً  صناعي ــداً  عق
بين منتج وقائم  واستثمارياً 
والتأسيس  اإلنشــاء  وتحت 
تشمل العديد من الصناعات 
المنتجات  ــا:  أبرزه ــة  النوعي
المشــروبات،  ــة،  الغذائي
اآلالت  الصيدالنية،  المنتجات 
والمعدات، صناعة المركبات 
والمركبات  ــركات  المح ذات 
المقطورة ونصف المقطورة، 
المعدات الكهربائية، صناعة 
ــة  صناع ــل،  النق ــدات  مع
ــات  والمنتج الحواســيب 
ــة،  والبصري ــة  اإللكتروني
وذات  ــة  الجلدي ــات  المنتج
الصلة، صناعة الملبوســات، 
الصناعات التحويلية، صناعة 
ــات  منتج المنســوجات، 
والبالســتيك،  ــاط  المط
صناعة  ــادن،  المع ــات  منتج
ــزف  والخ ــاء  البن ــواد  م
والزجاج، صناعة فحم الكوك 
والمنتجات النفطية المكررة، 
ــة  ــواد الكيميائي ــة الم صناع
ــى  ــة إل ــا، باإلضاف ومنتجاته

ــه. ــورق ومنتجات ــة ال صناع
ــذ  من ــدن»  «م ــم  وتهت
 2001 ــام  ع ــا  انطالقته
ــر األراضــي الصناعية  بتطوي
متكاملة الخدمات، إذ تشرف 
اليوم على 36 مدينة صناعية 
في  التطوير  وتحــت  ــة  قائم

ــة،  ــف مناطــق المملك مختل
إشــرافها  ــى  إل ــة  إضاف
ــدن  والم ــات  المجمع ــى  عل
ــة الخاصــة، وتضم  الصناعي
ــة  ــة القائم ــدن الصناعي الم
ــن 4 آالف مصنع بين  أكثر م
منتج وقائم وتحت اإلنشــاء 

والتأسيس.

الشيخ كاملي

وزير الصناعة

«أيتام الجبيل» توقع اتفاقية لتوفير الرعاية 
الشاملة لمستفيديها مع شبكة الجبيل الصحية

عيسى الخاطر - الجبيل

وقعت جمعية أيتام الجبيل اتفاقية 
ــة مع شــبكة الجبيل  شــراكة مجتمعي
الشــبكة  ــس  رئي بحضــور  ــة،  الصحي
الدكتور سعود المطرفي الذي وقع من 
ــه على االتفاقية التي اســتهدفت  طرف
ــن الطرفين؛ لخدمة األيتام  التعاون بي
ــات الصحية،  ــم، وتوفير الخدم وذويه
والرعاية الشاملة اإلرشادية والوقائية 

والعالجية والتأهيلية.
ــد الجمعية شــرحاً حول  ــدم وف وق
ــة ورســالة الجمعية التي تســعى  رؤي
لتهيئة مقومات العيش الكريم أليتام 
الجبيل واألهداف المراد تحقيقها على 
ــة التي تصب في مصلحة  األصعدة كاف

مستفيدي الجمعية.
وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية 
المســحل  ــن  عبدالرحم ــن  ب ــد  فه
ــام  األيت ــة  لخدم ــة  األولوي ــم  تقدي أن 

ــل هي أعظــم رســالة إيجابية  واألرام
ــع، ومســتفيدو الجمعية  ــن المجتم م
ــي تكمل  ــات الت ــك الخدم ــة لتل بحاج
احتياجات اليتيم من الناحية الصحية، 
ــي، وتعزيز  ــدف رفع مســتوى الوع به
واالهتمام  الوطنية،  المســؤولية  روح 
ــة المجتمع  ــن شــأنه خدم ــا م بكل م
ــة، وشــكر  والنهــوض بشــرائحه كاف
المسحل شبكة الجبيل الصحية نظير 

هذه المساهمة.
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ــة  البلدي الشــؤون  وزارة  ــت  أطلق
التوعوية  ــا  حملته واإلســكان،  ــة  والقروي
ــرار تســوير األراضي الفضــاء، إذ  ــذ ق لتنفي
ــالََّك األراضــي الفضاء  يســتهدف القرار م
(التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية 
ــة في المدن  ــة المرورية العالي ذات الكثاف
الرئيســة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، 
والمدينة المنورة، وحاضــرة الدمام)، التي 
ســتوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة 

معالجة التشوه البصري. 
ــن، حيث  ــى مرحلتي ــة عل ــي الحمل وتأت
تشــمل األولى إعالن المحاور المستهدفة 
وإطالق دليل التســوير في األول من شهر 
ــى أن تبدأ المرحلة الثانية  يناير المقبل، عل
المتمثلة في الرقابة وتطبيق الالئحة ورصد 
ــن شــهر يوليو  ــاًرا م ــالك اعتب ــال الم امتث
2022، بهدف تحســين المشهد الحضري 
عبر توحيد مظهر األراضي الفضاء المحيطة 
ــات  ــم المخلف ــن تراك ــد م ــي، والح بالمبان
داخل تلك األراضي وحمايتها من التعديات 

وتوضيح حدود الملكية لألرض. 
من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون 

ــة واإلســكان للتراخيص  ــة والقروي البلدي
اإلدارة  ــى  عل ــام  الع المشــرف  ــال  واالمتث
ــن األمانات المهندس  العامة لدعم وتمكي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن سعيد أن الحملة 
تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمسؤولية 
حيال تفعيل قرار تســوير األراضي الفضاء 
التي من شــأنها المســاهمة في تحســين 
التشــوه  ــة  ومعالج الحضــري  المشــهد 
ــًة إلى أنّها تشــكل حماية  البصــري، إضاف
للمالك من التعديات وســوء اســتخدامات 
األراضي، ورفع مســتوى أنسنة المدن عبر 

تشجير األسوار. 
وشدّد ابن سعيد على أّن تسوير األراضي 
الفضاء الواقعة على المحاور المحددة من 
ــات المناطــق تســتهدف تعزيز  ــل أمان قب
ــق األنظمة،  ــالك األراضــي بتطبي ــال م امتث
ــر العديد من  مبينًا أن منصــة «بلدي» توف
الخدمات بينها خدمة إصدار رخصة تسوير 
الشــؤون  وزارة  أن  ــر  يذك فضــاء.   أرض 
البلدية والقروية واإلســكان أطلقت العام 
الماضــي مبادرة معالجة التشــوه البصري 
ــة عناصــر التشــوه  ــى إزال ــدف إل ــي ته الت
ــدن المملكة  البصــري األكثر شــيوًعا في م

لتحسين المشهد الحضري.

واس - حائل

ضبطــت القوات الخاصة لألمن البيئي 
ــة، ارتكبا مخالفتي  ــن لنظام البيئ مخالَفي
ــص،  ــة دون ترخي ــة محمي ــول منطق دخ
ــورة (بمحمية  ــن محظ ــد في أماك والصي
ــة) في  ــدهللا الملكي ــن عب ــي ب ــام ترك اإلم
منطقة حائل.  وأوضح المتحدث الرسمي 
ــد  ــي الرائ ــن البيئ ــوات الخاصــة لألم للق
ــط المخالَفين  ــه تم ضب ــد المالكي، أن رائ
ــي  ف يســتخدمان  ــران  صق ــا  وبحوزتهم

ــة  النظامي ــراءات  اإلج ــت  وُطبق ــد،  الصي
بحقهما.  وبين المالكي، أن عقوبة دخول 
ــة دون ترخيص غرامة  المناطــق المحمي
ــغ عقوبة الصيد  ــال، فيما تبل (5) آالف ري
ــورة (5) آالف ريال،  ــن المحظ في األماك
ــام البيئة ولوائحه  ــص عليه نظ وفق ما ن
التنفيذية، داعيًا الجميع إلى اإلبالغ عن أي 
ــى البيئة أو الحياة  ــاالت تمثل اعتداءً عل ح
الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة 
و(996)  و(999)  ــاض،  والري ــة  المكرم

في جميع مناطق المملكة.

«البلدية واإلسكان» تطلق حملتها 
التوعوية لتسوير األراضي الفضاء

ضبط مخالَفين لنظام البيئة لدخولهما 
منطقة محمية لغرض الصيد

«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني

ــئ  ــة للموان ــة العام ــت الهيئ واصل
ــئ» جهودها في دعم القطاعات  «موان
الحيوية وتمكين أنشطتها في مختلف 
ــات  ــة، الســيما قطاع مناطــق المملك
السياحة والرياضة والترفيه باعتبارها 
ــة الداعمة  ــرز الروافد االقتصادي من أب
ــوع االقتصــاد الوطني، حيث شــهد  لتن
ــي  ف اســتثنائية  ــزة  قف  2021 ــام  الع
مســاهمة الموانئ السعودية في دعم 
والرياضية  السياحية  الحركة  وتنشيط 

والترفيهية.
مؤخرًا  ــئ»  ــود «موان جه وتُوجــت 
باســتقبال ميناء جدة اإلســالمي خالل 
شهر ديسمبر الجاري لسفينتي «جولي 
المحملتين  تيتانيو»  و«جولي  كوارزو» 
ــة و5  ــة متنوع ــن 1100 مركب ــر م بأكث
ــة للمشــاركة في  ــرات و 20 حاوي طائ
داكار2022؛  ــي  لرال  44 ـــ  ال النســخة 
ــاً في عالم  ــرق واألكثر تحدي ــي األع الرال
ــذي تســتضيفه  ــركات ال رياضــة المح

المملكة مطلع العام المقبل.
ــت  ــام 2021 كثف ــة الع ــذ بداي ومن
ــئ جهودها نحو  ــة العامة للموان الهيئ
تمكين ودعم نمو القطاع السياحي من 
خالل مساهمة الموانئ السعودية في 
تعزيز وتطوير الرحالت الســياحية على 
ســاحلي البحر األحمر والخليج العربي، 
ــك بالتزامن مع إنشــاء شــركة  كان ذل
ــم اإلعالن عنها  كروز الســعودية التي ت

في يناير الماضي.
مع  بالتعاون  ــئ»  ــت «موان وانطلق
شركائها في وضع إستراتيجية شاملة 
لتأهيل وتطوير البنية التحتية والخدمات 
ــع  ورف الســعودية  ــئ  للموان ــة  البحري
جاهزيتها الستقبال السفن السياحية 
«الكروز»، تمثل في تدشــين «موانئ» 
ــروز الســعودية في شــهر يوليو  و «ك
الماضي أول محطة لســفن الكروز في 
ميناء جدة اإلسالمي، واستقبال سفينة 
ــي أول رحلة  ــة ف «بيليســيما» العمالق

بحرية ســياحية تنطلق من السعودية 
إلى وجهات محلية وإقليمية.

ــى تطوير  ــت «موانئ» عل ــا عمل كم
صالة مخصصة لركاب ُسفن الكروز في 
ميناء جدة اإلســالمي تستوعب أكثر من 
ــب، باإلضافة إلى تخصيص  2500 راك

الســفن  الســتقبال  ــدة  جدي ــة  أرصف
الســياحية ُمصممة وفق أعلى المعايير 
ــة  منظوم ــن  م ــزء  ج ــو  وه ــة،  العالمي
والخدمات  ــزات  التجهي ــن  م ــة  متكامل
ــن موانئ وفق  اللوجســتية المقدمة م
أعلى متطلبات الســالمة البحرية لدعم 

والترفيهي  الســياحي  القطاع  وتمكين 
بالمملكة.

ــاءي  ــر مين ــة التطوي وشــملت خط
ــك عبدالعزيز في  ــاري والمل ــع التج ينب
ــة العامة  ــت الهيئ ــث وقع ــام، حي الدم
ــي نوفمبر الماضــي اتفاقية  للموانئ ف
ــع شــركة كروز الســعودية وشــركة  م
ــة العالمية «جلوب»  ــات البحري الخدم
إلنشاء وتطوير صاالت الركاب للسفن 
ــك عبدالعزيز  ــي المل الســياحية بمينائ
ــاري، ليتم بموجبها إنشــاء  وينبع التج
صالة مجهزة للركاب وتطوير رصيفين 
ــر  وتطوي ــز،  عبدالعزي ــك  المل ــاء  بمين
رصيفين بميناء ينبع التجاري الستقبال 
السفن الســياحية، حيث تقدر التكلفة 

بـ 27 مليون ريال.
ــة  الهيئ ــس  رئي ســعادة  وأوضــح 
ــن  ب ــر  عم األســتاذ  ــئ  للموان ــة  العام
ــور المســتمر  ــري،أن التط طــالل حري
ــئ  البحرية  والحثيث في شــبكة الموان
ــز رئيس  ــة كمرك ــة المملك ــزز مكان ؛ ع
للتجارة والســياحة البحرية والخدمات 
ــئ  موان أن    ــاً  موضح اللوجســتية، 
ــي  ف ــا   تصنيفه ــت  رفع الســعودية  
ــام 2021؛  ــي الع ــة ف ــم العالمي القوائ
ــئ بالمملكة ضمن أكبر  ودخول 3 موان
ــم و تحقيق ميناء  ــي العال 100ميناء ف
جدة اإلســالمي قفزة كبيرة في تصنيفه 
ــى المركز  ــز 42 إل ــن المرك ــي م العالم
ــوات  الخط يجســد  ــا  مم ــاً؛  عالمي  37
ــداف  األه ــق  تحقي ــو  نح المتســارعة 
الطموحة لإلستراتيجية الوطنية للنقل 

والخدمات اللوجستية. 
وتأتي هذه الجهود ضمن مســاعي 
ــة للموانئ لإلســهام في  ــة العام الهيئ
ــات  القطاع ــف  مختل ــن  وتمكي ــم  دع
مســتهدفات  وتحقيق  ــة،  المملك ــي  ف
اإلستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات 
ــة  المملك ــة  رؤي ــج  وبرام اللوجســتية 
2030، عبر تطوير منظومة نقل بحري 
ــم الطموحات  مســتدامة ومزدهرة تدع

االجتماعية واالقتصادية للمملكة.

واس - الضالع

ــز الملك ســلمان لإلغاثة  وزع مرك
 304 أمــس  اإلنســانية  ــال  واألعم
أطنان و950 كيلوجراماً من السالل 

ــر  ــن واألســر األكث ــة للنازحي الغذائي
احتياًجا في مديريات الضالع وقعطبة 
والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد 
ــزن الســلة  ــرد، وت ــا 17.100 ف منه
ــي 107 كيلو  ــة الواحدة حوال الغذائي

جرامات، تحتوي على ســبعة أصناف 
تلبي االحتياجات الغذائية األساســية 

للمستفيدين.
ــي ذلك ضمن مشــروع دعم   ويأت
األمن الغذائي 2021 -  2022م الذي 

ينفذه المركز في اليمن، ويســتهدف 
توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية 
ــف طــن على  ــن 20 أل ــر م ــزن أكث ت
األســر المحتاجة والمتضررة في 15 

محافظة يمنية. 

رئيس الهيئة العامة للموانئ:

تطوير موانئ المملكة البحرية مستمر.. 
ودخول 3 منها العالمية

توزيع 304 أطنان من السالل الغذائية في الضالع
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5 محليات

واس - الرياض

ــذي لهيئة فنون  ــدت الرئيس التنفي عق
ــا مفتوًحا  ــاءً افتراضيً ــي ميادة بدر لق الطه
ــون جزءًا  ــد أن تك ــوان «كيف تري تحــت عن
ــن تطوير قطاع فنون الطهي»، ناقشــت  م
ــن  المهتمي ــع  م ــاع  القط ــات  تحدي ــه  في
استفساراتهم  طرحوا  الذين  والممارسين 
وأفكارهم واقتراحاتهم. واســتهلت ميادة 
بدر الحديث باإلشــارة إلى أن هذه اللقاءات 
المفتوحة مع المهتمين ســتكون بشــكل 
ــع المهتمين  ــال لجمي ــة المج دوري إلتاح
لمعرفة مســتجدات المشاريع والمبادرات 
ــح الفرصة  ــا الهيئة، لتتي ــي تعمل عليه الت

الســتفادة أكبر شــريحة ممكنة. 
واستعرضت خالل اللقاء رؤية ورسالة 
إستراتيجية الهيئة المتمثلة بترسيخ ثقافة 
فنون الطهي السعودية، لتحويل المملكة 
إلى موطن للتجارب المميزة وجعل القطاع 
مصــدر رزق مهم ألبناء الوطن، موضحًة أن 
إســتراتيجية الهيئة تحرص على أن تجعل 
فنون الطهي «ســفيرًا» للمملكة من خالل 
تجســيد أفضل قيم الضيافة والثقافة التي 
ــة محليًا وعالمياً عبر تراث  تزخر بها المملك
ــي هذا القطاع،  ــون الطهي والمواهب ف فن
ــم تجارب  ــة مهمة لتقدي ــا تجرب ــًة أنه مبين
ــر خدمات  ــن والزوار عب ال تنســى للمواطني
ــى المملكة  ــة موســعة تغير النظرة إل محلي
وتســمح لألفراد بالتواصــل والتفاعل على 
ــون  ــة فن ــع منظوم ــردي م المســتوى الف
ــة لكونها مصــدر رزق توفر  ــي، إضاف الطه
ــر توليد  ــل لها عب ــة ال مثي ــا اقتصادي فرًص
ــي المحلية  ــن أصول فنون الطه القيمة م
ــاع مزدهر،  ــن فيها إلنشــاء قط والمختصي
والتحفيز على االبتكار والريادة الفكرية في 
سلسلة القيمة من أجل بلوغ الريادة عربيًا 

وإقليميًا في قطاع فنون الطهي. 

ــت  صمم اإلســتراتيجية  أن  ــرت  وذك
ــة من خالل  ــة فرعي على أســاس 35 مهم
خمســة محاور من شــأنها تفعيل القطاع 
ــون الطهي  ــي: تحديد عناصــر وتاريخ فن ه
ــج  والتروي ــا،  عليه ــة  والمحافظ ــة  الوطني
ــد والقصــص المعدة  ــوى الفري ــر المحت عب
ــن الطراز  ــارب طعام م ــا، وتقديم تج محليً
ــزوار، وتطوير  ــى المواطنين وال العالمي إل
ــن فنون الطهي الســعودية وتعزيزها،  مه
ــات  ــاج وخدم ــي اإلنت ــكار ف ــور واالبت والتط
ــة تعمل  ــدت أن الهيئ ــي.  وأك ــون الطه فن
ــا  ــع فيه ــات تجم ــدة بيان ــى إنشــاء قاع عل
ــواة  ــن واله ــع الممارســين المحترفي جمي
والمهتمين بهدف توطيد ســبل التواصل، 
إضافة إلنشــاء منصة تتيح للجميع التعرف 
على المســتجدات والفعاليات المستقبلية 

إلتاحة المجال للجميع للمشاركة. 
ــة  ــذي للهيئ ــس التنفي وكشــفت الرئي
أن  ــى  إل مشــيرةً  ــادرات  المب بعــض  ــن  ع
قنوات التواصل الخاصــة بالهيئة مفتوحة 
طوال الوقت الســتقبال جميع المقترحات 
واالستفســارات لمن لم يتمكن من حضور 

اللقاء.

«الجزيرة» - خالد الحارثي 

ــرع الرئاســة  ــام ف ــر ع ــة مدي زار فضيل
ــر بالمعروف والنهي عن  العامة لهيئة األم
المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدهللا بن 
محمد الشــبانات محافظ شــقراء األستاذ 
عادل بن عبدهللا البواردي في مكتبه بديوان 
ــه رئيس هيئة شــقراء  ــة، يرافق المحافظ

وعدد من مسؤولي الفرع بالمنطقة. 
وأكد «البواردي» في مســتهل اللقاء، 
ــا تقوم به الرئاســة العامة لهيئة  أهمية م
ــن المنكر من  ــروف والنهي ع ــر بالمع األم
ــل مخطــط له،  ــق عم ــام وف ــال ومه أعم
ــري،  ــن الفك ــز األم ــي تعزي والمشــاركة ف
ــم على  ــج الشــرعي القائ ــزام بالمنه وااللت
ــى  ــة عل ــدال، والمحافظ الوســطية واالعت
ــدة،  الحمي ــالق  واألخ الحســن  ــل  التعام
ــن  ــن مواطني ــع م ــراد المجتم ــة أف وحماي

ومقيمين وتعزيز االنتماء للوطن. 

من جانبه، أوضح الشــيخ «الشبانات» 
أن الزيارة تهدف إلى مد جســور التواصل 
والتعاون مع المحافظات لتفعيل الحمالت 
ــي أطلقتها الرئاســة العامة  ــة الت التوعوي
ــة  الوطني ــة  اللحم ــى  عل ــاظ  الحف ــدف  به
وتأصيل منهج الســلف الصالح في طاعة 
ولي األمر، موجهاً شــكره لسعادة محافظ 
شقراء على حسن االستقبال والتعاون غير 
المســتغرب ودعمه لهيئة األمر بالمعروف 

بالمحافظة. 
كما تفقد «الشبانات» هيئة المحافظة 
ــالل اللقاء  ــى منســوبيها، وأوضح خ والتق
ــروف  بالمع ــر  األم شــعيرة  ــم  فه ــة  أهمي
ــر وفق منهج الســلف  ــن المنك ــي ع والنه
ــن القيام بها  ــن العضو م ــح، ليتمك الصال
ــى خير وجه، مؤكداً ضرورة تحلّي العضو  عل
ــي  ــالق الحســنة، وأن يراع ــي باألخ الميدان
ــى النصح  ــة، ويحرص عل ــة العام المصلح

بالحكمة والموعظة الحسنة.

«فنون الطهي» تناقش تحديات 
القطاع مع المختصين

مدير هيئات الرياض يزور محافظة 
شقراء ويلتقي منسوب الهيئة 

«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني 
تصوير: فتحي كالي

ــاري الوطني لألحياء  روشــن المطور العق
الحضرية المتكاملة وإحدى الشركات الكبرى 
ــل لصندوق االســتثمارات  ــة بالكام المملوك
ــي تطوير  ــة فريدة ف ــق منهجي ــة، تطب العام
أحيائها الحضرية تسهم من خاللها في تعزيز 
جودة الحياة وتحقيق تطلعات المجتمع، من 
ــزز مفهوم  ــاء متكاملة تع ــر أحي ــالل تطوي خ
ــي مجتمعاتها  ــة ف ــة المعماري ــاء الثقاف إحي
ــي للمناطق  ــن اإلرث الثقاف والمســتوحاة م
ــا  ــر أحيائه ــى تطوي ــل روشــن عل ــي تعم الت
ــز تفاعل وتناغم ســكان الحي،  ــا، وتعزي فيه
إضافة إلى االهتمام بالطبيعة والتي تشــمل 
ــة القريبة من  المســطحات الخضراء واألودي
ــو تصميم الشــارع الحيوي  ــي. واألهم ه الح
للحي والذي يشجع على تفاعل سكان الحي، 
ــى تعزيز مفهوم الحياة الصحي من  إضافة إل

خالل مسارات المشاة والدراجات الهوائية.
ــز على تطوير  يأتي اهتمام روشــن بالتركي
ــي مجتمعاتها لتســاهم من  ــز ف ــذه الركائ ه
ــر العقاري  ــاء بمعايير التطوي ــا باالرتق خالله
في المملكة، لتطوير مجتمعات تلبي تطلعات 
فئات وشرائح المجتمع بما يتناسب مع رؤية 
السعودية 2030، وكذلك من خالل االهتمام 
ــان  لضم ــا  به ــام  واالهتم ــة  التحتي ــة  بالبني

استدامتها من خالل رسوم رمزية.
ــا المتكاملة  ــت روشــن أول أحيائه صمم
حي ســدرة في مدينة الرياض بطراز سلماني 
ــاض  للري ــي  الثقاف اإلرث  يعكــس  حضــري 
والمســتوحى من العمارة النجدية، ليجســد 
ــراث  ــن الت ــع بي ــي يجم ــي للح ــوم ثقاف مفه
واللمسة العصرية مع التركيز على االستدامة، 
وستعمل روشن في إحياء الثقافة المعمارية 
ــا التي ســتقوم بتطويرها في  في مجتمعاته

المناطق األخرى أيضاً.
ما يميز روشــن هو تطويرها للمجتمعات 
ــدات أو منازل  ــس تطوير وح ــة ولي المتكامل
ــة تطوير مجتمع يعزز  ــط، هنا تبرز منهجي فق

ــه من خالل مجموعة من  نمط الحياة وتفاعل
العوامل األساســية في الحي، وهي المرافق 
ــع احتياجات الســكان والتي  ــي جمي ــي تلب الت
ــل والترفيه، والتي  تجمع بين الســكن والعم
ــز الرعاية  ــة ومراك ــز التجاري تشــمل المراك
الطبية والمدارس وأماكن التسوق اليومية، 
ومرافق ثانوية مثل: الحدائق العامة ومناطق 
األلعاب وطرق للمشــاة ومسارات للدراجات 
ــي  ــز للح ــه ومراك ــة ومناطــق للترفي الهوائي

ومطاعم ومقاه.
ــز  الركائ ــدى  إح ــة  بالطبيع ــام  االهتم
ــام بها في  ــى االهتم ــي تعمل روشــن عل الت
مجتمعاتها المتكاملة، حيث تســعى روشــن 
ــد على مليون شــجرة و65  ــى زراعة ما يزي إل
ــا. إضافة إلى  ــي مجتمعاته ــون شــتلة ف ملي
ارتباط عناصر الطبيعة باألحياء مع المحافظة 
ــال: ارتباط وادي الســلي  ــى ســبيل المث ، عل

داخل حي سدرة.
ــز نمط الحياة الصحي في روشــن،  ولتعزي
عملت روشــن على تعزيز هذا الجانب المهم 
ــا من خالل ألســنة  ــل أحيائه ــع داخ للمجتم
الشــوارع وبمفهوم آخر مختلف في روشــن 
الشارع الحيوي (Living street) والذي أيضاً 
يوفر مسارات للمشــي والدراجات الهوائية. 
ــي «حي ســدرة» أول أحياء  ــو ما يتضح ف وه
ــر من  ــذي يضــم أكث ــة، وال روشــن المتكامل
30000 وحدة ســكنية بخيارات ومساحات 
وشــرائح  ــات  فئ ــف  مختل تناســب  ــة  متنوع

المجتمع السعودي.

«الجزيرة» داخل المشروع
ــع اإلســكان في  ــد مواق ــرة زارت أح الجزي
ــي اطلع على  ــة الرياض ضمن وفد إعالم بواب
ــدث باســم  ــث أوضــح المتح المشــروع، حي
شــركة ســدرة عبد هللا مغرم أن مشــروعات 
ــى تطلعات األســرة الســعودية  ســدرة تراع
ــدة من  ــي مشــروعات فري والمســتقبل، وه
ــودة في مشــاريع  ــات الموج ــا والخدم نوعه
ــي بعــض المشــاريع  ــر ف اإلســكان ال تتواف
ــرى، وأن هذه المشــاريع تخضع للرقابة  األخ

الدقيقة وتنفذ وفق مواصفات عالية.
ــرم إن مســاحة المشــروع 20  وقال مغ
ــون متر مربع مقســم إلى 8 مشــاريع تم  ملي
ــى 3055 وحدة  ــة األول ــن المرحل ــالن ع اإلع
ــي  ــذه أول مشــاريع الشــركة ف ســكنية وه
مدينة الرياض وكذلك على مستوى المملكة، 
ــاً أن إجمالي عدد الوحدات الســكنية  موضح
في مشــروع واجهة الرياض ما نحو 30 ألف 

وحدة سكنية.
وبيَّن مغرم أن الشــركة سوف تتوسع في 
مشاريعها في مناطق أخرى لخدمة المواطن 

في اختيار السكن المناسب.
ــرة التطوير فاطمة  ــن جانبها قالت مدي م
ــذا المشــروع فيه  ــي إن ه ــد هللا الصقعب عب
جميع الخدمات من حدائق وممرات للمشاة، 
وقد روعي فيه ارتفاع مســتوى جودة الحياة، 
وهو مصمم تصميما مختلفا، وقد تم معالجة 
وادي السلي ولدينا خطة لتطوير الوادي وقد 
تم األخذ في االعتبار المســاكن المجاورة من 
حيث كثافة الســكان ووضــع حلول لها، كما 
ــات للمجاورين  ــا على أن تكون الخدم حرصن
كافية، كما أن المشــروع يحظى بالتشــجير 
باإلضافة إلى المدارس والمساجد واألسواق 
ــوي للمنطقة  ــة إلى وجود شــارع حي باإلضاف

تتوافر عليه كافة الخدمات.
وأوضحت المهندسة الصقعبي أن الشركة 
وضعت خططا محكمة ومدروسة تلبي حاجة 
المواطن وترقى إلى مســتوى رؤية المملكة 
ــا تتطلع إليه  والعصــور القادمة وتم توفير م

األجيال القادمة.
وبيَّنت المهندسة مشــاعل الغوث مديرة 
المبيعات أن الشــركة ال تريد تســويق أو بيع 
وحدات للمواطــن إال إذا اكتملت فيها جميع 
ــة، ونحــن راعينا الذوق  ــات العالمي المواصف
ــام في األلوان والواجهات في المشــايع،  الع
ــة فريدة وهذا  وتجربتنا في المشــروع تجرب
أول حي متكامل على مستوى المملكة، ولدينا 
ــة ودبلكســات ومتاح  ــل ســكنية ومتصل فل
للعميل االطالع على كافة المرافق واختيار ما 

يناسبه من هذه المشاريع السكنية.

قيادات روشن أحد المطورين العقاريين لألحياء الحضرية المتكاملة:

لدينا 30 ألف وحدة سكنية بخيارات عديدة 
لجميع فئات المجتمع السعودي

ميادة بدر

لقطات من الجولة داخل المشروع
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نشتري
أراضي المنح
فـي/ الخير  - عريض - نمار 

- شرق الرياض - األحساء، 
وغيرها - أفضل األسعار
األهلي للعقارات

0568549995

المجمعة - فهد الفهد

ــي من  ــق طب ــح فري نج
ــة  بجامع الطــب  ــة  كلي
ــع  م ــاون  بالتع ــة  المجمع
ــد  خال ــك  المل مستشــفى 
في  ــة  المجمع ــة  بمحافظ
ــر  ــة تنظي ــراء أول عملي إج
لدى  ــة  الهوائي ــات  للقصب
ــا  عندم ــك  وذل ــال  األطف
بعمل  الطبي  ــق  الفري قام 
التنفســي  للجهاز  ــار  منظ
ــة  ــن كح ــي م ــة تعان لطفل
ــة  ــات رئوي ــة والتهاب مزمن

متكررة اســتدعت تنويمها 
ــي العديد  بشــكل متكرر ف
ــن مستشــفيات منطقة  م

الرياض. 
الفريق  ــس  رئي ــال  وق
ــدهللا  عب ــور  الدكت ــي  الطب
ــن محمد العليان أســتاذ  ب
المشــارك  ــال  األطف طب 
ــة  صدري واستشــاري 
األطفال إنه تم عمل تنظير 
الهوائية  ــات  للقصب ــرن  م
ــام،  الع ــر  التخدي تحــت 
حيث تم فحــص القصبات 
وفصــوص  ــة  الهوائي
ــن وتَبيَّن فيها وجود  الرئتي
كميات كبيرة من اإلفرازات 
الفــص  ــي  ف ــة  المخاطي
اليســرى  ــة  للرئ الســفلي 
الفــص  ــال  إقف ــى  إل أدى 
بالكامل وتم التعامل معه 
ــول الملحي  ــن المحل بحق
ــوم)  الصودي ــد  (كلوري
ــة  المقفل المناطــق  ــي  ف
تبعه  المخاطية  باإلفرازات 
سحب جميع تلك اإلفرازات 
الفصوص  ــح  لفت أدى  مما 

المقفلة وتم إرســال عينة 
للفحص المخبري. 

وجود  اســتثناء  تم  وقد 
أي عيوب خلقية أو نزيف  أو 
التهابات أخرى  أو أجسام 
ــة غريبة في قصبات  مبتلع
ــن، حيث  وفصــوص الرئتي
ــم تحصــل أي مضاعفات  ل
ــل المنظار - ولله  أثناء عم

الحمد.
ــة  الطفل ــادرت  وغ  
ــوم  الي ــي  ف المستشــفى 
ــي وهي بصحة ممتازة  التال
بعد أن وضعت لها الخطة 

ــذه  ه ــد  وتع ــة.  العالجي
ــى من نوعها  العملية األول
ــات  والمحافظ ــة  بالمنطق
ــت - ولله  ــاورة  وتم المج
إشــراف  تحــت   - ــد  الحم
طبي متخصص بمشــاركة 
استشاري التخدير الدكتور 
ــن ســعد البقمي  ــد ب محم
ــر  التخدي واستشــاري 
ــم  إبراهي ــل  كام ــور  الدكت
الدكتور  التخدير  وأخصائي 
ــارس ســليمان الدبيخي  ف
وأخصائية العالج التنفسي 

عائشة الهايم.

فريق طب من جامعة المجمعة يجري عملية تنظير لطفلة

أثناء إجراء العملية



local@al-jazirah.com.sa
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د على أهمية الضوابط  أمير منطقة القصيم يشد
لمستخدم التواصل االجتماعي

أمين الطائف يبحث استراتيجيات العمل 
وقياس مؤشرات األداء

عبدالرحمن التويجري - بريدة

الســمو  صاحــب  شــدَّد 
الملكي األمير الدكتور فيصل 
ــن مشــعل بن ســعود بن  ب
ــة  منطق ــر  أمي ــز  عبدالعزي
القصيم على أهمية الضوابط 
لمســتخدمي  ــة  واألنظم
االجتماعي  التواصل  وسائل 
ــوى  المحت ــي  ف ــاً  خصوص
ــداً  مؤك ــن،  للوط ــي  الداخل
ســموه أن المحتوى الرقمي 
ــر وعقلية  ــاس لفك ــو مقي ه
الناشــر، وهو وصــف دقيق 
ــاك أصحاب محتوى  له، وهن
ــن يشــرّفون دينهم  متميزي

ووطنهم.
جاء ذلك، خالل الجلســة 
ــي  األســبوعية لســموه والت
ــي قصــر التوحيد  ــت ف أقيم
ــوان:  بعن ــدة  بري ــة  بمدين
ــة المحتوى وأهميته  «صناع
والتي  ــد»  الجدي ــالم  اإلع في 
ــور  الدكت األســتاذ  ــا  ألقاه
عبدالرحمن بن حمود العناد 
وكالء  بحضــور  القاضــب، 
اإلمارة والمشــايخ وعدد من 
والمتخصصين  المسؤولين 

بالمنطقة.
العالم  أن  ســموه  ــد  وأك
ــرة  ــة صغي ــن قري ــول م تح
ــرة،  صغي ــة  غرف ــح  ليصب
ــم  يت ــا  م ســموه  ــاً  واصف
التواصــل  ــع  بمواق نشــره 
االجتماعي بأنه ســوف يتأثر 
به العاقل والجاهل، وبدأت 
ــا  لن تصــدر  الوســائل  ــك  تل
ــة  ــة مؤلم ــات إعالمي محتوي
ــث من خارج  وخاصــة بما يب
ــاك  هن أن  ــداً  مؤك ــن،  الوط
مســؤولية على مســتخدمي 

ما  عن  االجتماعي  التواصــل 
ــه ســواء كان داخل أو  يقدم
ــون  ويتحّمل الوطــن  ــارج  خ
عقاباً،  أم  ثواباً  المســؤولية 
ــراً  ــا تأثي ــى أن له مشــيراً إل
ــي  ــى األســر وتتســبب ف عل
أن  ســموه  مضيفاً  تفككها، 
بالدنا لديها قدسية يجب أن 
يليق  الذي  بالشــكل  نمثّلها 
بها، وال يتوقع كل من يختفي 
بأســماء مســتعارة بأنه لن 
ــة وهذا في  ــد الدول تطوله ي
يجــب  ــي  ــة الت ــة األهمي غاي
متسائالً  الجميع،  عنها  يعلم 
ــوى الذي  ســموه عن المحت
التواصل  وسائل  في  ينتشر 
الرأي  يمثّل  ــل  ه االجتماعي 

العام؟!
ــارة  ــن ســموه أن إم وبيّ
ــج  ببرنام ــًة  ممثل ــة  المنطق
تعزيز األمن الفكري أطلقت 
ــوى  المحت ــة  لصناع ــزة  جائ
الرقمي، متطلعاً ســموه إلى 
ــذه الجائزة نقلة  أن تحدث ه
ــة المحتوى  ــة لصناع إيجابي

وتحفيز المتميزين.
ــر  أمي ســمو  وأشــاد 
ــه الدكتور  ــم بما قدم القصي
لخارطة  ــاد  العن عبدالرحمن 
ــع  ــل م ــي التعام ــق ف الطري
وسائل التواصل االجتماعي، 
ــردد  ت أن  ســموه  ــاً  موضح
البعــض في المشــاركة في 
ــود  يع الســلبية،  ــب  الجوان
إلى خشــيتهم من تعرضهم 
ســموه  ــا  مطالب لإلســاءة، 
اإليجابي  الجانب  باستحضار 
للحد من الســلبية واالبتعاد 
ــل الشــائعات في  ــن تناق ع
ــع التواصل االجتماعي،  مواق
ويضيف سموه: بأن كل من 
وزارة  ــل  يحم ــوال  ج يحمل 
إعالم في جيبه، لذلك ال بد من 
من  الصحيح  الخبر  اســتقاء 
المصادر الرسمية، واالبتعاد 

عن تناقل اإلشاعات.
ــر  كثي ســموه:  ــال  وق
ــن مســتخدمي التواصــل  م
ــث  ــق الحدي ــي يطل االجتماع
على عواهنه وهذا يغفل عنه 

ــن الناس، متمنياً من  كثير م
ــة أن يكون  ــات المعني الجه
ــط  بالضواب تشــديد  ــا  لديه
مســتخدمي  على  ــة  واألنظم
التواصل االجتماعي من خالل 
عدم السماح لهم بالنشر إال 
بعد تراخيص نظامية لضبط 
صناعة المحتوى الداخلي في 

البالد.
وأبدى سمو أمير القصيم 
ــاب  أصح ــن  م اســتياءه 
ــذي  ال ــط  الهاب ــوى  المحت
يتنافى مع العقيدة والثوابت 
ــادات والتقاليد، مطالباً  والع
ــوى هللا فيما  ــا بتق أصحابه
ينشرونه وتحّملهم وزر من 

يتأثر به.
من جانبه، أعرب األستاذ 
ــور عبدالرحمن العناد،  الدكت
ــر  أمي لســمو  شــكره  ــن  ع
الفرص  إتاحة  على  القصيم، 
له للمشاركة بهذه المناسبة 
ــزة  جائ إطــالق  ــاركاً  مب
ــن صناعة  ــدوة، وتحدث ع ق
ــه البالغة  ــوى وأهميت المحت

ــه من مواضيع الســاعة  كون
ــي كثير من  ــذ اهتماماً ف وأخ
مستخدمي  كون  القطاعات، 
االجتماعي  التواصل  وسائل 
ــة  حري وســقف  ــاد،  بازدي
ــع جداً، بل يكاد  التعبير مرتف
ــذا العالم،  ــدود له في ه ال ح
وتنّوع الجماهير المستخدمة 
لهذه الوسائل وأن الخاصية 
التركيز  الوحيدة  المشــتركة 
على جيل الشباب، وأال يترك 
هذا العالم لهذا الجيل وإنما 
ــاء واألجداد  يتوجــب على اآلب
ــول  ــة عق المشــاركة لحماي

النشء.
ــاك  ــاد أن هن ــر العن وذك
ــاً كبيراً في اســتخدام  إفراط
وسائل التواصل االجتماعي، 
ــى  إل االســتغراب  ــع  تدف
التواصل  وســائل  أن  إيحاء 
ــع  جمي ــى  عل تســتحوذ 
ــع  ــم، ويلحــظ المتاب أوقاته
المشاركات  غالبية  سطحية 
القيمة  منخفضة  تكون  التي 
واألثر، والتركيز على الجوانب 
الســلبية والنقد وتضخيمها 
والتشــكيك  المجتمع،  ــدى  ل
بمؤسســات الدولة وترويج 

الشائعات.
ــط  ــى أن الضب وأشــار إل
ــة  والمالحق ــي  القانون
ــن قبل  ــة ســواء م القانوني
األفراد  أو  الدولة  مؤسسات 
ســاهم في الحد من سلبية 
التواصــل االجتماعي، ولفت 
ــي كانت  ــى أن النخــب الت إل
ســابقاً  العام  ــرأي  ال ــود  تق
عنها  ــرت بديالً  اختفت وظه
ــودون الرأي العام،  نجوم يق
وهذا ينطبق على جميع دول 

العالم.

هالل الثبيتي - الطائف

ــف  الطائ ــن  أمي بحــث 
ــي  القثام ــد  أحم ــور  الدكت
بحضور الوكالء ومساعديهم 
ــة  باألمان ــن  والمختصي
ــل  العم اســتراتيجيات 
ــإلدارات  ل األداء  ومؤشــرات 
ــن،  والموظفي ــات  والبلدي
ــود لعزيز  ــن جه ــك ضم وذل

بيئة  وتطوير  العامة  الكفاءة 
العمل ورفع نســب اإلنجاز، 
خطوات  إلى  ــاء  اللق وتطرق 
ــة،  ــي واألتمت ــول الرقم التح
ــة المملكة  ــع رؤي تماشــياً م
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الطائف  ــن  أمي وأوضــح 
ــات  آلي ــورت  ط ــة  األمان أن 
ــاس األداء العام لإلدارات  قي
والبلديات والموظف وســير 
ــم  تقدي ــان  لضم ــاز،  واالنج
ــة  ــورة، باإلضاف ــة متط خدم
ذات  اإلدارات  ــأة  مكاف ــى  إل
ــز  وتحفي ــز،  الممي ــاز  اإلنج
ورصــدت  ــن،  الموظفي
ــالل  ــن خ مؤشــرات األداء م
أكثر من 20 معياًرا للتقييم، 
منها نسب اإلنجاز والتفاعل 
واســتقبال  ــي،  األهال ــع  م
وجودة  ــات،  البالغ ومعالجة 
ــام ،  ــات، واألداء الع المخرج

وسير المعامالت.

وقد أحدثت استراتيجيات 
العمل نقله نوعية في األداء 
ــت  وعمل ــة،  لألمان ــام  الع
األمانة على تطبيق مخرجات 
ــر  ــة لتطوي دراســات مختلف
ــل،  والعم الموظــف  أداء 
وبحــث ودراســة المعوقات 
ــات، ووضــع الحلول  والعقب
السريعة، وتوفير بيئة تحفز 

األداء.
ــد  احم ــور  الدكت وأشــار 
القثامي إلى أن استراتيجيات 
العمل المستحدثة ساهمت 
ــة لمركز  ــق األمان ــي تحقي ف
 5 أفضــل  ــن  ضم ــدم  متق
ــي التحول الرقمي،  أمانات ف
وفق قياس التحول الرقمي 
ــي التاســع الصــادر  الحكوم
ــة الحكومة الرقمية  من هيئ
ــك لمرحلة اإلبداع  لتصل بذل
ــول  التح ــي  ف ــل  والتكام

الرقمي بحمد هللا.

من الجلسة األسبوعية لسموه
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سفير اليابان لدى المملكة عقب زيارته للجبيل:

سأطلع الشركات اليابانية على هذا 
الصرح الصناعي في المملكة

رئيس جامعة الملك خالد يرعى 
االحتفال باليوم العالم للغة العربية

عيسى الخاطر - الجبيل

 أكد الســيد فوميو إيواي سفير اليابان 
ــه للجبيل  ــة الســيد أن زيارت ــدى المملك ل
ــرف أكثر  ــل التع ــن أج ــي م ــة تأت الصناعي
ــة الملكية، وأضــاف «لقد زرت  ــى الهيئ عل
ــن بعيد  ــة منذ زم ــل الصناعي ــة الجبي مدين
ــة لها، ولقد ســررت  ــارة الثاني ــذه الزي وه
ــذه الزيارة للمدينة والتعرف  كثيرًا بتكرار ه
ــل وتاريخها  ــة بالجبي ــة الملكي على الهيئ
عن قرب، ومعرفة المشاريع التي أنجزتها 
ــا،  ــي اســتحدثت فيه ــات الت ــر التقني وآخ
وسأقوم بدوري بإطالع الشركات اليابانية 
ــة». جاء ذلك  ــى هذا الصــرح في المملك عل
ــاء زيارته للهيئة الملكية بالجبيل، حيث  أثن
ــه  ــق ل ــد المراف ــي اســتقباله والوف كان ف
الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد بن زيد آل 

حســين، وتعرَّف الســيد فوميو إيواي من 
ــة الملكية  ــز زوار الهيئ ــالل زيارته لمرك خ
ــرض مركز الزوار،  بالجبيل على أجنحة مع
واطلع على النماذج والصور والمجســمات 
ــة  الهيئ ــا  به ــت  قام ــي  الت للمشــروعات 
الملكية بالجبيل الحالية والمستقبلية وما 
تزخر به المدينة من استثمارات نوعية على 

مستوى العالم.
كما قدَّم قطاع تطوير االســتثمار عرضاً 
عن أهم المســتثمرين العالميين بالمدينة 
واستعرض العرض المقدم أهم الممكنات 
ــي جعلت منها  االســتثمارية بالمدينة والت
ــي العالم والتي تضم  أكبر مدينة صناعية ف
ــك عرض لقطاع  ــر تجمع صناعي، تال ذل أكب
ــة المتبعة  ــن اآللي ــة ع التشــغيل والصيان
ــة المدينة مما جعل منها من  إلدارة وصيان

المدن الرائدة في جودة الحياة.

فيصل األحمري - أبها

ــة الملك خالد  ــس جامع ــد معالي رئي أك
األستاذ الدكتور فالح بن رجاء هللا السلمي، 
ــة العربية فإننا  ــا «حين نتحدث عن اللغ أنن
ــة والحضــارة  ــن والهوي ــن الدي ــدث ع نتح
ــوم العالمي  ــي بالي ــن نحتف ــة، وحي والثقاف
ــف عند جوانب من  ــة العربية فإننا نتوق للغ
جمال اللغة وسلطتها وكينونتها وقدرتها 
ــق التواصل الحضــاري الذي هو  على تحقي

محور االحتفاء بها هذا العام».
ونوه السلمي بما تقدمه القيادة الرشيدة 
ــة العربية من رعاية واهتمام  والمملكة للغ
كبيرين، وأضــاف «لعلكم هذا العام بالذات 
هللا  بفضــل  ــة  المملك أن  ــف  كي ــم  الحظت
ــز والمحرك ألهم األنشــطة  أصبحــت المرك
ــة باليوم العالمي للغة  والفعاليات المتعلق
ــع الملك ســلمان  ــف أن َمْجم ــة وكي العربي
العالمي للغة العربية أصبح مصدر إشــعاع 
وإلهام وكيف أن االحتفاالت باليوم العالمي 
ــي محتواها وأفكارها  للغة العربية نبعت ف
ــع وهذا بال  ــن الَمْجم ــة م ــا البصري وهويته
شــك ليس بجديد على بالدنا وهو أمر يدعو 
ــة معاليه  ــاء ذلك خالل رعاي ــى الفخر «ج إل
االحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي 
نظمته وكالة الجامعة للشــؤون التعليمية 
ــة  ــع اإلدارة العام ــاون م ــة بالتع واألكاديمي
ــن فقرات  ــات، والذي تضم ــالم والعالق لإلع
ــي لبعض  ــرض مرئ ــن أبرزها ع ــة م متنوع
ــة العربية  ــي خدمة اللغ ــود الجامعة ف جه
ــة  ــوان «اللغ ــة بعن ــة حواري وجلســة علمي
العربية والتواصل الحضاري» قدمها نخبة 

من أساتذة وطالب الجامعة. 

واشتملت الجلســة العلمية التي أدارها 
عضو هيئة التدريس بكلية العلوم اإلنسانية 
ــى خمس أوراق  ــد أبوحكمة عل الدكتور خال
ــة التدريس  ــدم عضــو هيئ ــة، حيث ق علمي
ــة العلوم اإلنســانية األســتاذ الدكتور  بكلي
ــة بعنوان  ــة علمي ــي ورق ــم جدام عبدالمنع
العربية»،  ــة  اللغ وتاريخ  «المستشــرقون 
فيما ألقت عميدة كلية العلوم واآلداب بأحد 
ــدة وأســتاذ اللغة اإلنجليزية المســاعد  رفي
ــي ورقة  ــى موضــوع الجلســة ف الضــوء عل
ــة العربية بين لغات العالم»،  بعنوان «اللغ
ــاب  ــل الخط ــا اســتعرض أســتاذ تحلي كم
اإلعالمي المســاعد بكلية اللغات والترجمة 
ــف دور الترجمة في إثراء  الدكتور فهد عطي
ــي، وتناولت الورقة العلمية  المحتوى العرب
لألســتاذ المســاعد بكلية العلوم اإلنسانية 
ــي  االصطناع ــذكاء  ال ــز  بمرك والمستشــار 
موضوع «دور الذكاء اللغوي االصطناعي في 
ــاءت ورقة طالبة  التواصل الحضاري»، وج
ــة وآدابها  ــة العربي ــوراه بقســم اللغ الدكت
ــوان «الســرد الروائي  ــي بعن ــة الفيف جمع
العربي والتواصل الحضاري»، فيما أشــاد 
ــه األوراق العلمية من  ــا تضمنت الحضور بم

أفكار وتجارب مميزة.
ــرم معالي رئيس  ــي ختام االحتفال ك وف
الجامعة الجهات التي ساهمت في االحتفال 
باليوم العالمي للغة العربية، والمشــاركين 
ــة، وكذلك  ــة الحواري ــي الجلســة العلمي ف
ــي خدمة اللغة العربية  المبادرات النوعية ف

التي قدمتها عدد من الجهات بالجامعة.
ــاء حظي بحضــور وتفاعل  ــر أن اللق يذك
ــج  برام سلســلة  ــن  ضم ــي  ويأت ــن،  كبيري

استمرت على مدى أسبوع. 

الرئيس التنفيذي والسفير الياباني أثناء تجولهما في المركز

من االجتماع

توزيع 74 طناً من السالل الغذائية 
للمتضررين من الفيضانات بالسودان

واس - الخرطوم
ــة واألعمال  وزع مركز الملك ســلمان لإلغاث
ــا و200 كيلو جرام من  ً اإلنســانية أمس 74 طن
ــن الفيضانات  ــة للمتضررين م الســالل الغذائي
ــي محليتي  ــة في عدة مناطق ف واألســر المحتاج

ــة  ــل بجمهوري ــر الني ــة نه ــر بوالي ــر والدام برب
السودان الشقيقة، استفاد منه 14.800 فرد. 
ويأتي ذلك في إطار المســاعدات اإلنســانية 
المقدمة من المملكة ممثلًة بالمركز لدعم األمن 

توزيع السالل الغذائية على المتضررينالغذائي للشعب السوداني الشقيق.
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إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الحادية عشرة دائرة التنفيذ

401639652 رقم القرار القضائي

16 / 09 / 1440 التاريخ

خميس زاحم حميد بردي اسم المنفذ ضده

2046012569 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية والثالثون دائرة التنفيذ

61045002 رقم القرار القضائي

27 / 05 / 1442 التاريخ

احمد عمر احمد سليمان اسم المنفذ ضده

216242997 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة دائرة التنفيذ

3400722613574 رقم القرار القضائي

07 / 04 / 1442 التاريخ

محمد جعفري فهيم مصطفى اسم المنفذ ضده

2422445979 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السادسة والعشرون دائرة التنفيذ

390877003 رقم القرار القضائي

13 / 11 / 1442 التاريخ

مؤسسة رمال الطفل اللعاب 
األطفال

اسم المنفذ ضده

7009030722 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

الدائرة العشرون دائرة التنفيذ

159750003 رقم القرار القضائي

12 / 03 / 1443 التاريخ

مطاعم أنماط الغذاء لتقديم 
الوجبات

اسم المنفذ ضده

4032147648 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

41756754 رقم القرار القضائي

20 / 04 / 1441 التاريخ

محمد حسين علي  عبدهللا اسم المنفذ ضده

2174827960 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعه والثالثون دائرة التنفيذ

335354003 رقم القرار القضائي

19 / 10 / 1442 التاريخ

تموينات فايز بن حسين بن 
فويران السحيمي

اسم المنفذ ضده

7017303731 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بالخرج
الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

421361827 رقم القرار القضائي

20 / 04 / 1442 التاريخ

مسفر محمد كهف الدوسري اسم المنفذ ضده

1028328191 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثامنة دائرة التنفيذ

112747002 رقم القرار القضائي

22 / 02 / 1443 التاريخ

شركة بحر دارين الطبي اسم المنفذ ضده

1010539527 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بحائل الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

164103005 رقم القرار القضائي

13 / 03 / 1443 التاريخ

كافيرينا كاستانيتو  كاديلينا اسم المنفذ ضده

2210895328 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة عشر دائرة التنفيذ

335699003 رقم القرار القضائي

19 / 10 / 1442 التاريخ

مطعم تايم للوجبات السريعة اسم المنفذ ضده

7007592780 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بمحافظة الدوادمي
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421359244 رقم القرار القضائي

20 / 04 / 1442 التاريخ

عبدالرحمن غرمان عبدالرحمن 
البكري الشهري

اسم المنفذ ضده

1045129119 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

41756732 رقم القرار القضائي

20 / 04 / 1441 التاريخ

محمد حسين علي  عبدهللا اسم المنفذ ضده

2174827960 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعه والثالثون دائرة التنفيذ

135418003 رقم القرار القضائي

04 / 03 / 1443 التاريخ

مطاعم النكهات العالمية للوحبات 
السريعة

اسم المنفذ ضده

1010454445 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بمحافظة طبرجل
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

177053005 رقم القرار القضائي

19 / 03 / 1443 التاريخ

فهد حمدان حامد الشراري اسم المنفذ ضده

1066199413 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة عشر دائرة التنفيذ

345897004 رقم القرار القضائي

22 / 10 / 1442 التاريخ

مؤسسة طارق محمد ونيس 
القثامي  الطبية

اسم المنفذ ضده

4032034806 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بمحافظة الدوادمي
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421359232 رقم القرار القضائي

20 / 04 / 1442 التاريخ

عبدالرحمن  قمزان  عبدهللا  
السبيعي

اسم المنفذ ضده

1093227740 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السادسة والعشرون دائرة التنفيذ

417015458 رقم القرار القضائي

22 / 11 / 1441 التاريخ

عبدهللا بن دخيل   الشايع اسم المنفذ ضده

1049503616 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السادسة عشر دائرة التنفيذ

148463003 رقم القرار القضائي

07 / 03 / 1443 التاريخ

مؤسسة متجر هديتي للتجارة اسم المنفذ ضده

1010420818 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ ببريدة الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

192053005 رقم القرار القضائي

25 / 03 / 1443 التاريخ

كاوشال باراتي  ماهيندرا اسم المنفذ ضده

2295291898 رقم الهوية

بمشاركة مستفيداتها 

األميرة سميرة الفرحان ترعى الحفل النسائي 
السنوي لختام أنشطة الجمعية السعودية للفصام

مكتب تعليم النهضة يحتفي باليوم 
العالم للتطوع

جواهر الدهيم - «الجزيرة»

الســمو  صاحبة  ــت  رع  
عبدهللا  بنت  سميرة  األميرة 
النســائي  الحفل  الفرحان 
السنوي الترفيهي للجمعية 
للفصــام  الســعودية 
ــك بحضور  ــواء»، وذل «احت
ــدد من صاحبات الســمو  ع
ومســتفيدات  ــرات  األمي
ونزيالت  وبناتهن  الجمعية 
ــات  والداعم ــدة  رغ ــع  مجم
ــات،  اإلعالمي ــن  م ــدد  وع
ــى التالحم  ــذي يهدف إل وال
للمســتفيدات  ــي  االجتماع

ودمجهن في المجتمع.
ــة  بكلم ــل  الحف ــدأ  وب
ــرة  األمي الســمو  ــة  لصاحب
ــدهللا  عب ــت  بن ســميرة 
ــت  رحب ــي  والت ــان،  الفرح
بالحضور،  مســتهلها  ــي  ف
ــوم  الي يســعدني  ــت:  وقال
مشاركتكم الحفل السنوي 
ــذي يجمعنا بكم لنســعد  ال
تشــاركنا  التي  لليلة  ــذه  به
به ســيدات الوطن مع فئة 
عزيزة على قلوبنا من نزيالت 

ــع إرادة إلدخال الفرح  مجم
والســرور وتحقيق التالحم 
ــة  ــن منســوبات الجمعي بي
ــة،  االجتماعي ــات  والفئ
الجمعية  بخدمات  وتعريف 
ــم  خبراته ــى  عل ــرف  والتع
الفصام،  ذوي  ــم  أبنائه مع 
وأشكر الحضور والدعمين.

ــل  الحف واشــتمل 
ــن  م ــة  رائع ــات  كلم ــى  عل
ــن  وتجاربه المســتفيدات 
ــن  المصابي ــن  أبنائه ــع  م
ملهمة  قصًصا  تعتبر  والتي 
ــث على البشــر واألمل،  تبع
ــل على  ــا اشــتمل الحف كم
ــة  الثقافي المســابقات 

والترفيهية.
ــام  الع ــر  المدي ــت  وأبان
ــواء» الدكتورة  لجمعية «احت
ــال الصــوان أن الجمعية  من
التوعوية  ــا  جهوده ــب  بجان
وخدماتها االجتماعية تقتطع 
للترفيه  أنشــطتها  من  جزءًا 
عن مســتفيدي ومستفيدات 
ــي حفل ســنوي  ــة ف الجمعي
ترفيهي من أجل دمجهم في 
المجتمع، وقد صاحب الحفل 
واألشــغال  لألعمال  ــرض  ع
للمســتفيدات  ــة  اليدوي
ــل زفة  وعروض شــعبية مث
ــي  واألغان ــا  قديًم ــروس  الع

الوطنية والعشاء.

«الجزيرة» - طفلة النفيعي

ــم  تعلي ــب  مكت ــى  احتف
ــي  العالم ــوم  بالي النهضــة 
نشــاط  بوحدة  ممثالً  للتطّوع 
باســتضافة  ــات  الطالب
ــدارس الجامعة  كريمة من م
ــة وبحضور  ــة األهلي التطبيقي
ــة  فاطم ــب  المكت ــرة  مدي
ــي ونخبة من  ــي القحطان ناج
ــن  ــات م المشــرفات التربوي
ــة  بمنطق ــم  التعلي ــب  مكات
ــرات المدارس  الرياض ومدي
والمســاهمين  ــن  والمهتمي
ــة من  ــال التطوعي ــي األعم ف
وأفراد  ــات  وهيئ مؤسســات 
ــج االحتفاء على  تضّمن برنام
العديد من الفقرات المتنوعة 
والتي تعكس جهود المملكة 
ــد  ــي وم ــل التطوع ــي العم ف
ــد، العون والمســاعدة لكل  ي
ــاء  أنح ــع  جمي ــي  ف ــاج  محت
العالم كمركز الملك ســلمان 

لإلغاثة.
الذكر  ــات  بآي االحتفاء  بدأ 
ــم الســالم الملكي  ــم ث الحكي
ــك كلمة  ــى ذل الســعودي، تل
ترحيبية بالضيفات الكريمات، 
تالها كلمة مديرة مكتب تعليم 
ــة القحطاني  النهضــة فاطم
ــن أن العمل  ذكرت خاللها م
ــط  ارتب إنســاني  ــي  التطوع
معاني  ــكل  ب ــاً  وثيق ــاً  ارتباط
ــق قول رســولنا  ــر وحق الخي

الكريم عليه الصالة والســالم 
ــن كالبنيان  ــن للمؤم (المؤم

يشد بعضه بعضا ...).
وأشادت القحطاني بأبناء 
ــات الوطن بقولها: اليوم  وبن
يحق لنا أن نفتخر بالشــباب 
ــوا جهدهم  ــد الذين بذل الواع
الخير  ــال  أعم ــي  ف ــم  ووقته
ــدوة والنافذة  ليكونوا هم الق
ــة  ثقاف ــا  منه ــث  تنبع ــي  الت
ــي، «وهم من  العمل التطوع
صنع الفرق» فلهم منا جزيل 
الشــكر واالمتنان. ولهم من 

هللا خير الجزاء.
منســقة  كلمة  ذلك  وبعد 
ــي  التطوع ــل  العم مشــروع 
ــة شــرف  المشــرفة: التربوي
ــة األســتاذ  ــم كلم ــي. ث النعم
ســامي الحمود مساعد إدارة 
ــوي واالبتعاث  ــب الترب التدري
ــس إدارة  ــب رئيس مجل ونائ

جمعية كبار السن األهلية.
وصاحب برنامج االحتفاء 
وطــن»  ــاء  «عط ــرض  مع
األركان  ــن  م ــد  العدي ضــم 

ــادرات التطوعية الغير  والمب
ربحية لخدمة األسر المنتجة 

والمجتمع.
ــم  ــل ت ــام الحف ــي خت وف
ــراد  واألف ــات  الجه ــم  تكري
والمساهمين  والمشــاركين 

والداعمين.
العالم  أن  ــر  بالذك الجدير 
أجمع يحتفي في الخامس من 
شــهر ديســمبر من كل عام 
بيوم التطوع العالمي، عرفاناً 
للمتطّوعين  وشــكراً  وتقديراً 
ســخروا  الذين  والمتطّوعات 
ــم في خدمة  ــم ووقته جهده
واإلنســانية  ــم  مجتمعاته
ــوم واالحتفاء  ــذا الي ــي ه ويأت
ــل  ــة العم ــى أهمي ــداً عل تأكي
ــة  ــي تنمي ــي ودوره ف التطوع
للعمل  وتشــجيعاً  ــع  المجتم
ــق  يحق ــذي  وال ــي،  التطوع
ــة والتحول الوطني من  الرؤي
خالله في الوصول إلى مليون 
متطّوع ومتطّوعة وخمســين 
ــة في  ــون ســاعة تطوعي ملي

. 2030

من أعمال المستفيدات

بعد زيارته لمشــروع دريم فاريم للسياحة الزراعية.. مدير عام صندوق التنمية الزراعية لـ«الجزيرة»:

حدثنا إستراتيجية الصندوق.. وزاد دعمه من 500 مليون قبل خمس 
سنوات إلى ثالثة مليارات وسبعمائة مليون في العام قبل الماضي

محافظ شقراء يستقبل مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض

المجمعة - فهد الفهد

ــدوق  ــام صن ــر ع ــام مدي  ق
األســتاذ  ــة  الزراعي ــة  التنمي
ــد الســهلي يوم  ــن فه منير ب
ــارة  بزي الماضــي  ــس  الخمي
لمشروع دريم فاريم للسياحة 
المدعوم  ــة  بالمجمع الزراعية 
برنامج  ــن  ضم ــدوق  الصن من 
ــه  يرافق ــة،  الزراعي الســياحة 
ــدوق  الصن ــرع  ف ــام  ع ــر  مدي
بمنطقة الرياض األستاذ سعد 
ــز الحماد وأمين  ــن عبد العزي ب
ــس إدارة الصندوق  ــام مجل ع
المهندس ناصر محمد الزكري، 
ــدى  ل اســتقبالهم  ــي  ف وكان 
المشــروع  صاحب  ــم  وصوله
األستاذ خالد بن أحمد الثميري 
ــرع الصندوق  ــاؤه ومدير ف وأبن
بمحافظة المجمعة المهندس 
ــة.  العول حســن  ــن  ب ــد  محم
ــام الســهلي ومرافقوه  وقد ق
ــل  داخ ــة  بجول والحضــور 
المشــروع اطلعوا خاللها على 
ــدى  وأب ــة،  المختلف ــه  مرافق
بالمشــروع  ــه  إعجاب ــع  الجمي
ــن نوعه  ــر األول م ــذي يعتب ال
ــة. وفي نهاية الجولة  بالمنطق
ــا  ً ــا تذكاري ــري درًع ــدَّم الثمي ق
ــا  كم ــدوق،  الصن ــام  ع ــر  لمدي
ــة.  التذكاري الصــور  التقطــت 
ــدث  تح ــارة  الزي ــة  نهاي ــي  وف
لـ»الجزيرة» مدير عام صندوق 
التنمية الزراعية األســتاذ منير 
ــد  ــال «لق ــث ق الســهلي، حي
ســعدت بما شــاهدته في هذا 
نموذًجا  ــدُّ  يع الذي  المشــروع 
للمشــاريع السياحية الزراعية 
ــة ســياحية للمنطقة».  ووجه
ــن  م ــدف  نه ــا  إنن وأضــاف: 

المشــاريع السياحية الزراعية 
ــا  إضافيً ــالً  دخ تشــكل  أن 
ــن، حيث نســعى إلى  للمزارعي
ــزارع في  ــى الم ــة عل المحافظ
ــن  م يســتفيد  وأن  ــه  مزرعت
ــه، وقد نفذ  ــة ل ــواد المتاح الم
ــر من  ــي أكث ــج ف ــذا البرنام ه
ــه الحمد-  ــة ولقي -ولل منطق
نجاًحا جيًدا.. وهذا المشــروع 
ــد أن  ــوم يؤك ــاه الي ــذي زرن ال
هذا البرنامج ســيكون ذا قيمة 
كبيرة ويوجد به اســتثمار أكثر 
ــدوق، وذلك  ــه الصن ــا قدم مم
عائد لحرص وجدية المستثمر 

ــري. ــد الثمي األخ خال

 وعن اإلستراتيجية الجديدة 
التحول،  ــج  وبرنام ــدوق  للصن
ــال: بدأنا اإلســتراتيجية من  ق
عام 2016 إلى 2020 وحدثناها 
ــى 2025،  ــام 2021 إل ــن ع م
اإلســتراتيجية  ــذه  ه ــدف  وته
ــي والتنمية  ــن الغذائ ــى األم إل
كثيرة  ــج  برام ولدينا  ــة،  الريفي
ــي، كما  ــن الغذائ ــي دعم األم ف
أننا ندعم االســتزراع السمكي 
ــوت المحمية ومشــاريع  والبي
ــا قدمنا برامج  الدواجن، وأيًض
ــة الريفية ودعم  خاصة بالتنمي
ــار المزارعين.  الصيادين وصغ
ــة لهذه اإلســتراتيجيات  ونتيج
ــدوق من 500  ــم الصن زاد دع
ــل خمس ســنوات  ــون قب ملي
ــل الماضي  ــام قب ــا الع ووصلن

وســبعمائة  مليارات  ثالثة  إلى 
ــي ذلك  ــون، وسنســتمر ف ملي
ــادم  خ ــة  حكوم ــن  م ــم  بدع
وســمو  الشــريفين  الحرمين 
ــا هللا  ــد - حفظهم ــي العه ول
ــس  ــة وحــرص مجل - ومتابع
إدارة الصندوق .. والتوجه اآلن 
ــو دعم برامج االســتثمار في  ه
القطاع الزراعي ألهميته لألمن 

الغذائي.
ــات الصندوق  ــن توجه  وع
ــة  الزراعي ــات  القطاع ــي  ف
ــد أن الزراعة  المســتهدفة، أك
ــة التقليدية  ــرت من الزراع تغي
ــي تعتمد على  ــة الت ــى الزراع إل
التقنية.. وأضاف أن الصندوق 
ــم  الدع وزاد  ــات  منتج ــدم  ق
تســتخدم  ــي  الت للمشــاريع 

ــات الحديثة مثل البيوت  التقني
المحمية التي تســتخدم المياه 
ــادة في  بشــكل قليل ولها زي
االســتزراع  ــك  وكذل ــاج،  اإلنت
الســمكي والدواجن، والهدف 
ــن  األم ــن  بي ــوازي  ن أن  ــو  ه

الغذائي واألمن المائي.
 وعن دور الصندوق في دعم 
الجمعيات التعاونية، قال مدير 
ــة الزراعية  عام صندوق التنمي
ــة  الئح ــدوق  الصن ــدى  ل إن 
ــات التعاونية  إلقراض الجمعي
ــة تخدم أكثر  لكون أن الجمعي
من المزارع، وأشار أنهم زاروا 
ــة  ــة التعاوني مشــروع الجمعي
وشــاهدوا  الزلفي  ــة  بمحافظ
فيه أشياء تثلج الصدر، حيث إن 
لديهم أكثر من مشروع أغلبها 
ــة، وأضاف أن  مشــاريع زراعي
لمصنع  ــا  دعًم ــدَّم  ق الصندوق 
ــدَّم  ق ــا  كم ــي،  بالزلف ــور  التم
ــة  التعاوني ــة  للجمعي ــا  قرًض
ختام  ــي  ف ــد  وأك ــة..  بالمجمع
حديثه أن الصندوق سيســتمر 
ــى أن  ــه.. مشــيرًا إل ــي دعم ف
ــس إدارة الصندوق اعتمد  مجل
تقدر  والتي  ــدوق  الصن ميزانية 
ــة مليون  ــة مليارات ومائ بثالث

ريال دعًما للقطاع الزراعي. 

شقراء - محمد الحميضي
 

شقراء  محافظ  استقبل 
ــدهللا البواردي  ــادل بن عب ع
مدير عام فرع الرئاسة العامة 
ــروف  بالمع ــر  األم ــة  لهيئ
ــن المنكر بمنطقة  والنهي ع
ــدهللا  عب الشــيخ  ــاض  الري
الشبانات يرافقه مدير إدارة 
ــه الشــيخ  ــة والتوجي التوعي
محمد الشقيفي ومدير إدارة 
الشــؤون الميدانية الشــيخ 
ــي ومســاعد  ــدهللا الحرب عب
ــة  العام ــات  العالق ــر  مدي
ــالم جيالني الشــمراني  واإلع
ــة  هيئ ــس  رئي وبحضــور 
الشــيخ   شــقراء  ــة  محافظ

طالل العتيبي.
وقد رحب بهم المحافظ 

وتباحــث معهم في عدد من 
ــة،  ــم الهيئ ــي ته ــور الت األم
ــة ما تقوم  ــداً على أهمي مؤك
ــة لهيئة  ــه الرئاســة العام ب
األمر بالمعروف والنهي عن 
ومهام  ــال  أعم ــن  م المنكر 
وفق عمل مخطط له إضافة 
ــي تعزيز  ــى المشــاركة ف إل

ــزام  وااللت ــري،  الفك ــن  األم
ــم  ــج الشــرعي القائ بالمنه
واالعتدال،  الوســطية  ــى  عل
التعامل  ــى  عل ــة  والمحافظ
الحســن واألخالق الحميدة، 
ــراد المجتمع من  وحماية أف
ــن ومقيمين وتعزيز  مواطني

االنتماء للوطن. 

ــة  فضيل أوضــح  ــا  كم
الشيخ الشبانات أن الزيارة 
التواصل  جسور  لمد  تهدف 
ــع المحافظات  ــاون م والتع
التوعوية  ــالت  الحم لتفعيل 
الرئاســة  ــا  أطلقته ــي  الت
ــدف الحفاظ على  العامة به
وتأصيل  ــة  الوطني ــة  اللحم

ــج الســلف الصالح في  منه
طاعة ولي األمر. 

ــي نهاية اللقاء شــكر  وف
محافظ  الشــبانات  الشــيخ 
شقراء على حسن االستقبال 
والتعاون غير المستغرب من 
ســعادته ودعمه لهيئة األمر 

بالمعروف بالمحافظة.

صورة جماعية بعد الجولة

الضيوف مع محافظ شقراءمحافظ شقراء يتسلم بعض الكتب من الشيخ الشبانات

مجلس إدارة 
الصندوق اعتمد 

ميزانيته بثالثة مليارات 
ومائة مليون ريال 

دعًما للقطاع الزراعي



eco@al-jazirah.com.sa

االقتصاد
األحد 22 من جمادى األولى 1443هـ 26 ديسمبر (كانون األول) 2021م العدد 817890

«سابك» تقيم الدورة الـ12 من برنامج القيادة
أقامت الشركة السعودية للصناعات األساسية «سابك»، الدورة الـ12 من برنامج القيادة في سابك المخصص لقيادات 
القطاع الحكومي، وذلك في أكاديمية ســابك في الرياض من 19 إلى 22 ديســمبر 2021م، وذلك في إطار اهتمام «سابك» 
بتطوير الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدراتها المهنية والعلمية والقيادية، وضمن دور «أكاديمية سابك» كمركز لالمتياز 

في مجال التعلم والمعرفة وفقاً ألحدث المستويات العالمية.

ــروس كورونا على  ــة التي فرضها فاي  األزم
العالم صحياً واقتصادياً كانت بمنزلة المحاسب 
ــة مدى حصانتها  العظيم الذي كشــف لكل دول
ــن تطوير ومعالجات  ــرى وماذا تحتاج م ضد األزمات الكب
للثغرات وبواطن الضعف التي كشفتها هذه األزمة، إضافة 
ــتراتيجية لتطوير وتأمين  الختبار مدى نجاح خططها اإلس
ــتدامة االقتصاد، ففي عام 2020 الذي شهد اشتعال  اس
األزمة كانت الجهود منصبَّة على المواجهة الصحية للوباء 
ــالج الفعال  ــى إيجاد الع ــن تفشــيه والعمل عل ــد م والح
ــادرات تحمي االقتصادات من  ضد الفايروس، إضافة لمب
السلبيات التي تسبب بها اإلغالق الكبير الذي جاء من ضمن 
االحترازات الصحية. وقد بُذلت جهود كبيرة وغير مسبوقة 
ــت تكلفتها آالف المليارات من الدوالرات. وفي  عالمياً بلغ
ــت الذي بدأ العالم يحتفل بنجاح جهوده باكتشــاف  الوق
اللقاحات التي تعد الســالح األول لمكافحة انتشار الوباء 
إضافة لعودة النمو الجامح لالقتصاد العالمي بدأت تظهر 
أخطاء إستراتيجية لدى الدول الصناعية الكبرى في توفير 
الطاقة المســتدامة لمجتمعاتها، حيث عانى بعضها من 
ــات بالكهرباء، إضافة إلى ارتفاع كبير بأســعارها  انقطاع

في أوروبا تحديداً.
ــن  ــر وآراء لمختصي ــن تقاري ــا يصــدر م فبحســب م
اقتصاديين أو بمجال الطاقة أجمع الكثير منهم أن دولهم 
ــت أخطاء في  ــرى ارتكب ــة الكب ذات االقتصــادات المتقدم
ــتراتيجية توفير الطاقة من خالل مزيج غير متجانس،  إس
حيث هرول الكثير منهم نحو الطاقة المتجددة من الرياح 
والطاقة الشمسية بنسب أعلى مما كان يجب أن تشغله 
ــراً النقطاعها وتذبب إنتاجها،  هذه األنواع من الطاقة نظ
ــاخ التي ال يمكن التحكم بها،  كونها مرتبطة بعوامل المن
فإذا انخفضت أو توقفت الرياح أو لم تكن األجواء مشمسة 
فإن إنتاج الكهرباء سينخفض. هذا، إضافة إلى صعوبات 
ــتثمارات الضخم  ــددة وحجم االس ــة المتج ــن الطاق تخزي
ــون دوالر لتحقيق  ــو 27 تريلي ــدرة بنح ــذي تتطلبه المق ال
ــة الطاقة  ــداف اتفاقية باريس للمناخ. وكشــفت أزم أه
ــود األحفوري هو الكفيل  ــي ضربت تلك الدول أن الوق الت
ــة مســتدامة، وأن الضغوط  ــان بإنتاج طاق ــق األم بتحقي
ــركاتها النفطية  ــي تمارس من قبل تلك الدول على ش الت
ــن إنتاج الوقود األحفوري أسســت  ــل أو االبتعاد ع لتقلي
ألزمة طاقة كبرى قادمة في العالم خالل السنوات العشر 
القادمة، إضافة إلى إصدار أنظمة وجهت التمويل المقدم 
من البنوك للطاقة الخضراء وغيرها من التشــريعات التي 

قللت من زيادة اكتشافات الطاقات األحفورية عالمياً. 
ومع تفاقم أزمة الطاقة عادت هذه الدول سريعاً لزيادة 
ــط والغاز والفحم الحجري إلنتاج الطاقة  الطلب على النف
ــن الطاقة المتجددة  ــاض إنتاجها م ــة مع انخف الكهربائي
ــراً لألحوال الجوية غير المواتية لكي تنتج الطاقة منها  نظ
بالحجم الذي صممت على أساسه المشاريع الضخمة في 
أوروبا وغيرها من كبار المستهلكين. ولعل التحذير الذي 
أطلقه سمو وزير الطاقة الســعودي األمير عبدالعزيز بن 
سلمان قبل أيام حول خطورة تراجع االستثمارات بالنفط 
ــر أن 65  ــة، حيث ذك ــيؤدي ألزمة طاق ــاً س ــاز عالمي والغ
بالمائة من االستثمارات الحالية هي فقط للمحافظة على 
حجم اإلنتاج الحالي، وفعلياً فقد شهد العالم تراجعاً كبيراً 
باستثمارات النفط والغاز وصلت إلى 309 مليار دوالر في 
ــه العالم إلى  ــذي يحتاج في ــام الماضــي، في الوقت ال الع
ــتثمارات قدرت عند 525 مليار دوالر سنوياً حتى العام  اس
ــرض نمو الطلب. فالتحذير  2030، وذلك لكي يواكب الع
ــة كون المملكة  ــر الطاقة له أهمية بالغ ــذي أطلقه وزي ال
ــاز بالعالم وتملك احتياطيات  ــن أكبر منتجي النفط والغ م
ــر من حيث  ــا الدولة األكب ــى إنه ــا، إضافة إل ــة منه ضخم
االحتياطيات اإلنتاجية غير المستغلة والتي يتم اللجوء لها 
ــد الدولة التي تمثل  ــدادات عالمياً، ولذلك تع ــد تأثر اإلم عن
صمام األمان إلمدادات الطاقة الموثوقة عالمياً. فالمملكة 
ــتثمارية البعيدة المدى بقطاع  ــتراتيجيتها االس تتميز بإس
النفط والغاز وال تنظر للتقلبات السعرية القصيرة األجل، 
فالعالم من دون الطاقة األحفورية لن يستقر اقتصاده أو 
تنميته، ألن البدائل ليست بالكفاءة نفسها. فإذا بقي هذا 
ــتثمارات مســتمراً فإن النقص بالعرض  التراجع في االس
قد يصل إلى مســتوى غير مســبوق قد يفوق 20 بالمائة 
تراجعاً عن حجم الطلب بحســب بعض التقديرات، فبكم 
ــيكون ســعر برميل النفط في حينها وما هي التداعيات  س
ــم واالضطرابات  على االقتصــاد العالمي من حيث التضخ
ــية  ــك ذهبت بعض التوقعات المتماش ــة، ولذل االقتصادي
ــتثمار بالطاقة األحفورية ألسعار  مع تحذيرات تراجع االس
ــى 180 دوالرًا، فيما  ــوق 120 دوالرًا، ووصل بعضها إل تف
ــية العالم بتوقع وصول  ــركة لوك اويل الروس فاجأت ش
ــى 380 دوالرًا وفق شــروط واحتماالت  ســعر البرميل إل

حددتها بتقريرها قبل نحو أسبوعين. 
ــة من النفط  ــادة االستكشــافات والطاقة اإلنتاجي زي
ــة أو حتى الوبك +  ــاز مســؤولية عالمية ال يمكن لدول والغ
ــي كل الطلب لوحدها مســتقبالً، فقد ينظر البعض  أن تلب
ــك + التحالف القوي الذي  ــى أن المتتجين من دول أوب إل
حمى صناعة النفط واالقتصاد العالمي بأنهم مستفيدون 
ــي الحقيقة أن  ــن ارتفاع كبير في أســعار النفط، لكن ف م
ــات بضــرورة توفير ضخ  ــم هو عكــس تلك التوقع هدفه
ــوازن في الســوق للحفاظ  ــق الت ــتثماري كاٍف لتحقي اس
ــع التقلبات  ــة اقتصادية عالمية مســتدامة ومن ــى تنمي عل
ــتقرار الدول المســتهلكة  ــادة فيه والمســاهمة باس الح
ــق المصلحة للمنتج  ــاً، ألن ذلك يحق ــاً واجتماعي اقتصادي
ــوري بمزيج الطاقة  ــل الوقود األحف والمســتهلك، فتمثي
ــرن الحالي، وهو  ــى نهاية الق ــيبقى كبيراً حت ــة س العالمي
ــة من المســتهلكين الكبار إلعادة  ــا يتطلب عودة واقعي م
ــة وإال فإن الكرة  ــتراتيجياتهم بإمدادات الطاق صياغة إس
ــيكون الضرر المتحصــل كبيراً من تراجع  في ملعبهم وس
استكشفات الطاقة األحفورية عالمياً مما قد يؤدي ألزمة 

طاقة مستقبالً من صنع يدهم. 

أزمة طاقة تلوح في األفق والكرة 
في ملعب المستهلكين

محمد سليمان العنقري
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ــة  المالي ــر  وزي ــي  معال ــن  أعل
ــز  المرك إدارة  ــس  مجل ــس  رئي
الوطني إلدارة الدين محمد بن عبد 
ــان اكتمال تنفيذ خطة  هللا الجدع
اقترحها  التي  السنوية  االقتراض 
ــم  بحج 2021م،  ــام  للع ــز  المرك
ــار ريال،  ــارب 125 ملي تمويل يق
الدين  إســتراتيجية  ــن  ضم وذلك 
ــدة لتلبية احتياجات  العام المعتم
ــة، واغتنام الفرص  ــة العام المالي
المحلية  األســواق  ــي  ف ــة  المتاح

والعالمية، وإدارة المخاطر. 
إدارة  ــس  مجل أن  وأوضــح 
المركز أقرَّ اقتراح خطة االقتراض 
الســنوية مطلع العام، وشــملت 
ــات مالية عن طريق  تلبية احتياج
ــن بحوالي 125  إصــدار أدوات دي

ــوك  ــال، شــملت الصك ــار ري ملي
ــا من  ــي كان ُجلّه والســندات الت
األدوات ذات العائد الثابت لتجاوز 
ــات أســعار الفائدة  ــر تقلب مخاط
ــاً أن المركز نجح  ــة، مبيِّن المحتمل
في ترتيب إصدار ســندات سيادية 
ــار  الملي ونصــف  ــار  ملي ــة  بقيم
ــورو بأكبر شــريحة عائد ســلبي  ي
ــارج دول االتحاد  على اإلطــالق خ
ــي  إجمال ــغ  بل ــث  حي ــي،  األوروب
ــادل 6.8 مليارات  ــا يع اإلصدار م
ريال وبلغت نســبة تغطيتها 3.3 
ــارات  ــارب 5 ملي ــا يق ــرات (بم م
يورو) من إجمالي اإلصدار، وهو ما 
ــد المكانة الرائدة للمملكة في  يؤك
األسواق العالمية، كما قام المركز 
ــى صعيد آخر بتنســيق وترتيب  عل
تمويل مقدم من الشركة الكورية 
للتأمين التجاري (KSURE) بقيمة 

ــادل  ــا يع ــارات دوالر، أي م 3 ملي
ــام  ــع الع ــال مطل ــار ري 11.3 ملي
ــل من ناحية أخرى  الجاري، وأكم
ترتيب ثاني عملية شراء مبكر لجزء 
مســتحقة  وصكوك  ســندات  من 
خالل العام القادم 2022م بقيمة 
ــار ريال. وأضاف  تجاوزت 33 ملي

ــل  التموي ــي  إجمال أن  ــان  الجدع
المحلي بلغت نسبته (60.5 %)، 
فيما بلغ التمويل الدولي ما نسبته 
ــة  خط ــي  إجمال ــن  م  (%  39.5)
االقتراض السنوية لعام 2021م، 
مردفاً بأنه تم اســتحداث عدد من 
قنوات التمويل شــملت: التمويل 
ــات  وعملي ــل،  البدي ــي  الحكوم
لإلصــدارات  ــر  المبك الشــراء 
بدء  وكذلك  ــة،  المحلي ــة  الحكومي
العمل على إطار التمويل األخضر 
ضمن المبادرات الجديدة وقنوات 
ــل التي تعمل وزارة المالية  التموي
والمركز على إطالقها خالل العام 
ــى  ــاً باإلشــارة إل ــل، مختتم المقب
ــف  ــه وكاالت التصني ــت ب ــا قام م
ــل تقييماتها  ــن تعدي ــي م االئتمان
ــا المســتقبلية إلى نظرة  ونظرته
ــد كفاءة  ــا يؤك ــو م مســتقرة، وه

المنظومة المالية العامة وقدرتها 
ــات، وعملها  ــاوز التحدي ــى تج عل
على استشراف المستقبل ووضع 
خطــط  للتعامل مع المخاطر. من 
ــذي  التنفي ــس  الرئي ــن  بيّ ــه  جهت
ــن  الدي إلدارة  ــي  الوطن ــز  للمرك
ــز يعمل  ــي أن المرك ــي المدين هان
على توســيع قاعدة المستثمرين، 
ــم  ــوات التواصــل معه ــح قن وفت
ــى  إل والوصــول  ــاً،  ودولي ــاً  محلي
ــة جديدة، والعمل  مناطق جغرافي
ــة  ــة مؤسســات مالي ــى إضاف عل
ــن  ــج المتعاملي ــى برنام ــة إل دولي
رؤوس  واســتقطاب  ــن،  األوليي
ــن الفرص  األموال لالســتفادة م
ــن التي  ــي أدوات الدي ــة ف المتاح
الفرص  واغتنام  ــا،  إصداره يُرتب 
ــي  المحل الســوق  ــي  ف ــة  المتاح

والدولي. 
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ــر الصناعة  ــي وزي ــن معال دشَّ
والثروة المعدنية األستاذ بندر بن 
مجلس  رئيس  ــف  الخري إبراهيم 
ــدن  ــة الســعودية للم إدارة الهيئ
الصناعية ومناطق التقنية «مدن» 
الجديدة  المشــروعات  ــن  م عدداً 
ــة  الثاني ــة  الصناعي ــة  المدني ــي  ف
ــام، بحضــور أعضاء  ــة الدم بمدين
ــس إدارة الهيئة الســعودية  مجل
التقنية  ومناطق  الصناعية  للمدن 
ــن  م ــدد  ع وتدشــين  ــدن»،  «م
والمناطــق  ــزة،  الجاه ــع  المصان
ــة إلى توســعة  المســاندة، إضاف
ــع، والوقوف  نشــاط أحد المصان
األساســية،  ــزات  التجهي ــى  عل
ــع البنية التحتية، والمرافق  ومواق
والخدمات اللوجستية في المدينة 

الصناعية.
ــاع تفقد معالي   وعقب االجتم
ــروة المعدنية  ــر الصناعة والث وزي
والجديدة  ــة  القائم المشــروعات 
ــة  ــي المدين ــا ف ــاري تنفيذه والج
ومنها:  بالدمام،  الثانية  الصناعية 
ــع المنتجة، ومشــروعات  المصان
ــق  والمراف ــة  التحتي ــة  البني
تفقد  كما  اللوجستية،  والخدمات 
مشروع «مدن تك» بوصفها أحد 
ــة  االجتماعي المســؤولية  ــج  برام
الُمبتكرة التي تســهم في تحقيق 
برنامج جودة الحياة الرامي لتعزيز 
ــة  ــة والترفيهي األنشــطة الثقافي
الســعودية 2030،  ــة  رؤي ضمن 

ــاء بوعي  ــه يســتهدف االرتق لكون
ــم  ــات وتعريفه الطــالب والطالب
بالقطاع الصناعي ومفاهيم الثورة 

الصناعية الرابعة. 
وشملت الزيارة مصنع الشركة 
ــزة  الســعودية للخرســانة الجاه
الواقع على مســاحة 64500م2 
ــة  صناع ــن  توطي ويســتهدف 
ــزة، واإلســهام  الخرســانة الجاه
ــة  المتقدم ــات  التقني ــل  نق ــي  ف
ــدن  الم ــى  إل ــال  المج ــذا  ه ــي  ف
ــن توســعة  ــا دّش ــة، كم الصناعي
المملوك  ــة  للصناع ــران  م مصنع 
ــارة  للتج ــان  الرقط ــة  لمجموع
والصناعة الذي يقع على مســاحة 
ــى 12012م2، ويعدّ أحد  تصــل إل
شــركاء «مدن» الذين اســتفادوا 
ــي،  ــة الوطن ــج اإلنتاجي ــن برنام م
ــذي أطلقته «مدن» بالشــراكة  ال
ــة  ــة الصناعي ــدوق التنمي ــع صن م
عبد  ــك  المل ــة  ومدين الســعودي، 
 ،KACST ــوم والتقنية العزيز للعل
على  ــع  المصان مســاعدة  ــدف  به
ــاءة  ــدالت الكف ــى مع ــق أعل تحقي
ــى توطين  ــل عل ــة، ويعم اإلنتاجي
ــرض،  الع ــات  ثالج ــات  منتج
ــاع التجاري،  ــرف التبريد للقط وغ
ــاع  للقط ــاء  الكهرب ــق  وصنادي
الصناعي، واستفاد من المنتجات 
والخدمات المتكاملة، والمحفزّات 
واإلجراءات الُميسرة التي تقدمها 
ــدن  بالم لشــركائها  ــدن»  «م
ــة، ضمن إســتراتيجيتها  الصناعي
واإلســهام  ــة  الصناع ــن  لتمكي

ــي،  المحل ــوى  المحت ــادة  زي ــي  ف
في  ــا  إليه ــة  الموكل ــادرات  والمب
ــة الوطنية  ــج تطوير الصناع برنام

والخدمات اللوجستية «ندلب». 
ــس  ــه أوضــح الرئي ــن جانب م
ــة الصناعية خالد  التنفيذي للمدين
الســالم أن افتتاح هذه المنتجات 
األعمال  ــادة  لري الداعمة  الجديدة 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
ــة الخدمات اللوجســتية  ومنظوم
ــدن الصناعية، ســتعمل على  بالم
النســائية  االســتثمارات  ــن  تمكي
بالقطاع  السعودية  المرأة  وعمل 
صغيراً  الصناعي، منها 30مصنعاً 
و32  225م2  بمســاحة  ــزاً  جاه
وحدة مســاندة مســاحة 150 م2 
ــدد النماذج  ــاً ذاتياً متع و24 مخزن
تشمل 16 مخزناً بمساحة 48م2 
ــازن بمســاحة 96 م2 و4  و4 مخ
ــازن بمســاحة 192م2، مبيّناً  مخ
أنه تم إنجاز مشروع تطوير الطرق 
ــة  الثاني ــة  الصناعي ــة  المدين ــي  ف

ــا  فيم بنســبة 100 %،  ــام  بالدم
جاهزاً  ــاً  يجري إنشــاء 32 مصنع
بمســاحة 1500م2 و52 مصنعاً 
ــم  ــزاً بمســاحة 700م2 لدع جاه
والمتوسطة  الصغيرة  المنشــآت 

وريادة األعمال. 
وأشار إلى أن برنامج اإلنتاجية 
ــة 100  ــي يســتهدف تهيئ الوطن
ــات  تطبيق ــى  إل ــوُّل  للتح ــع  مصن
بالتكامل  وذلك  ــة  الصناعي الثورة 
ــن،  التقنيي ــدن»  شــركاء «م ــع  م
ــه باقي  ــاً يقتدي ب ــح نموذج لتصب
نطاق  يشــمل  ــث  المصنعين، حي
ــور، أولها:  ــن مح ــر م ــل أكث العم
ــة «4.0»  مؤشــر النضج للصناع
ــر  معايي ــدة  ع ــن  م ــّون  ُمك ــو  وه
ــاس مســتوى نضــج المصنع  لقي
ــص بمعايير  ــي، والثاني يخت الحال
ــم بناؤها  ــع التي ت ــار المصن اختي
الصناعي  ــدوق  الصن مع  بالتعاون 
ــد العزيز للعلوم  ومدينة الملك عب
والتقنية الختيار المصانع األنسب 
للبرنامج، أما المحور الثالث يهتم 
ببناء خطط تحوُّل لعدد 20 مصنعاً 
ــع  للمصن ــق  طري ــة  خارط ــل  تمثِّ
بمؤشــر  مرتبطة  الرقمي  للتحّول 
ــة 4.0، وبيَّن أن  النضــج للصناع
ــة الصناعية الثانية بالدمام  المدين
تأسست عام 1978م على مساحة 
ــورة بالكامل،  ــون م2 مط 25 ملي
ــن محطة قطار  ــاز بقربها م وتمت
الدمام على مســافة 32 كم، و40 
كم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، 
ــك فهد  ــار المل ــم إلى مط و55 ك

ــداً  ــي، وتحتضــن 1049 عق الدول
واســتثمارياً  ولوجســتياً  صناعياً 
ــج وقائم وتحت اإلنشــاء  بين منت
ــد من  والتأســيس تشــمل العدي
ــا:  أبرزه ــة  النوعي ــات  الصناع
المنتجات الغذائية، والمشروبات، 
واآلالت  ــة،  الصيدالني ــات  والمنتج
والمعدات، وصناعة المركبات ذات 
ــركات والمركبات المقطورة  المح
ــدات  والمع ــورة،  المقط ونصــف 
ــدات  مع ــة  وصناع ــة،  الكهربائي
الحواســيب  ــة  وصناع ــل،  النق
والمنتجات اإللكترونية والبصرية، 
والمنتجات الجلدية وذات الصلة، 
وصناعة الملبوسات، والصناعات 
المنسوجات،  وصناعة  التحويلية، 
ــات المطاط والبالســتيك،  ومنتج
ــة  وصناع ــادن،  المع ــات  ومنتج
والزجاج،  ــزف  والخ ــاء  البن ــواد  م
ــوك والمنتجات  وصناعة فحم الك
النفطية المكررة، وصناعة المواد 
الكيميائية ومنتجاتها، إضافة إلى 

صناعة الورق ومنتجاته. 
ــدن» منذ انطالقتها  وتهتم «م
األراضــي  ــر  بتطوي  2001 ــام  ع
ــات،  الخدم ــة  متكامل ــة  الصناعي
ــى 36 مدينة  ــوم عل إذ تشــرف الي
صناعية قائمة وتحت التطوير في 
مختلف مناطــق المملكة، إضافة 
ــات  ــى المجمع ــى إشــرافها عل إل
والمدن الصناعية الخاصة، وتضم 
المدن الصناعية القائمة أكثر من 
ــج وقائم  ــن منت ــع بي 4 آالف مصن

وتحت اإلنشاء والتأسيس.

«الجزيرة» - االقتصاد

اســتعرض مجلس تنســيق المحتوى المحلي برئاسة 
ــة أبرز  ــي والمشــتريات الحكومي ــوى المحل ــة المحت هيئ
لحســاب  ــدة  الموح ــة  المنهجي ــادرة  مب ــي  ف ــورات  التط
ــي المجلس، التي  المحتوى المحلي للشــركات األعضاء ف
ــي إنفاق أعضــاء المجلس  ــرى حصر إجمال ــن خاللها ج م
ــات بقيمة تصــل إلى 272  ــى مســتوى الســلع والخدم عل
مليار ريال ســعودي في عام 2019، وعليه عمل المجلس 
ــي بناء على  على احتســاب إجمالي نســبة المحتوى المحل
ــن إجمالي  ــدة للمبادرة للعام نفســه م ــة الموح المنهجي
ــة اإلنفاق على الســلع والخدمات لتصل النســبة إلى  قيم
44 في المائة، أي ما يعادل 120 مليار ريال سعودي على 
ــادة إجمالي  الســلع والخدمات، ويســتهدف المجلس زي
ــى 52 في المائة بحلول  نســبة المحتوى المحلي لتصل إل

.2024
 وتعد مبادرة المنهجية الموحدة للمحتوى المحلي من 
ــداف المرجوة  ــم المبادرات الُمســهمة في تحقيق األه أه
ــد مراجعة  ــم اعتمادها بع ــس، التي ت من تشــكيل المجل
ــدى الشــركات األعضــاء.  ــة ل ــات المتبع ــع المنهجي جمي

ــادرات التي يعمل  وتضــاف هذه مبادرة إلى سلســلة المب
عليها المجلس حالياً، في إطار إســتراتيجيته الهادفة إلى 
زيادة المحتوى المحلي لدى األعضاء المتمثلين في أرامكو 
الســعودية، والشــركة الســعودية للصناعات األساسية 
(ســابك)، وشــركة التعدين العربية السعودية (معادن)، 
والشركة الســعودية للكهرباء، وشركة stc، والمؤسسة 
العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وممثلي وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، واتحاد الغرف 
ــادرة تطوير وإطــالق فرص  ــى مب ــة إل الســعودية. إضاف
ــات، وتعزيز فاعلية  ــوى المحلي في مختلف القطاع المحت

التواصل مع مختلف الشرائح االقتصادية. 
ــي  ــوى المحل ــة المحت ــذي لهيئ ــس التنفي ــد الرئي وأك
والمشــتريات الحكومية األســتاذ عبدالرحمن بن عبدهللا 
والمســتهدفات  األســاس  ــط  خ ــد  تحدي أن  الســماري 

للشركات أعضاء المجلس يعد خطوة مهمة لالنطالق نحو 
المستقبل في ســبيل تنمية المحتوى المحلي في القطاع 
الخاص للشركات األعضاء ومورديهم في قطاعات حيوية 
ــن واالتصاالت وتقنية  ــة والبتروكيماويات والتعدي كالطاق

المعلومات والنقل. 
ــدة  ــة الموح ــاد المنهجي وأضــاف الســماري أن اعتم
ــوى المحلي سيســهم في  ــادة المحت والمســتهدفات لزي
ــة المحتوى المحلي  ــات الرائدة في تنمي ــق دور الجه تحقي
ــل وفق توجه إســتراتيجي  ــالل منصــة موحدة تعم من خ
ــداف مشــتركة ســتنعكس بشــكل إيجابي  واضــح، وأه
ــج المحلي  ــوى المحلي في النات ــى ارتفاع نســبة المحت عل
ــا على تدقيق  ــى أن العمل يجري حالي اإلجمالي، مشــيرا إل
بيانات المحتوى المحلي للمجلس لعام 2020. يشار إلى 
أن أعمال المجلس تتضمن العديد من المبادرات التي من 
ــا توطين الصناعات ونقل التقنية، وتوحيد الجهود  ضمنه
في تأهيل الموردين والتدريب المشــترك، كذلك مشاركة 
ــات تفضيل  أفضــل الممارســات فيما يخــص تطبيق آلي
ــة والتفضيل  ــق القوائم اإللزامي ــوى المحلي كتطبي المحت
ــات المحتوى  ــي وتضمين متطلب ــج الوطن الســعري للمنت

المحلي في المشاريع عالية القيمة.

«المركز الوطني إلدارة الدين» يعلن اكتمال 
تنفيذ خطة التمويل للعام 2021م

ن مشاريع جديدة في  وزير الصناعة يدش
المدينة الصناعية الثانية بالدمام

مجلس تنسيق المحتوى المحلي يحقق 44 
في المائة من إجمالي إنفاق الشركات

محمد بن عبد هللا الجدعان

بندر بن إبراهيم الخريف
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وزارة البيئة «قدرها»

المجتمع والتنمية الصحّية.. 
مسؤولّية تضامنّية

وقفة في ثنايا الملتقيات الثقافية.. العالقات 
السعودية األردنية.. تاريخ من التعاون

الوسواس الخناس

 ماجد البريكان

ــة والمياه والزراعة  تبدو مســيرة وزارة البيئ
ــة بالمحطات  ــام بمهامها كاملة، مليئ في القي
ــل منها مؤسســة وطنية  ــي تجع ــة الت المضيئ
ــتهان به في  ــراً ال يُس ــب دوراً كبي خالصــة، تلع
المجتمع، فضالً عن دورها في التوعية والتثقيف 
ــة على  ــة المحافظ ــم بأهمي للمواطــن والمقي
النعم وحمايتها وصونها من الهدر، حتى تدوم 
ــا» التي  ــت حملة «قدره ــن هنا كان ــى، وم وتبق

استهدفت إلقاء الضوء على جهود الوزارة وخدماتها وبرامجها المتنوعة، 
وإشــراك أفراد المجتمع معها في االســتفادة من هذه الخدمات بأفضل 

صورة وأحسن أداء. 
وتوزع الوزارة جهودها في ثالثة مســارات رئيسة، رأت أنها أبرز نقاط 
ــي، واألمن  ــي األمن المائ ــي التركيز عليها دون ســواها، وه ــة، ينبغ مهم
الغذائي وحماية البيئة، وال تبتعد هذه النقاط عن مستهدفات رؤية 2030 
ــاً، وحققت فيها نجاحات كبيرة،  التي أولت هذه المســارات اهتماماً خاص
تبقى محل شــكر وتقدير، رغم ما تضمنه كل مســار من تحديات جســام 

وصعوبات جمة، تمكنت الوزارة من التغلب عليها بشكل أو بآخر. 
ــى نطاق األمن المائي، نجد أن الوزارة تفوقت وبامتياز في التغلب  وعل
على ندرة مصادر المياه العذبة في المملكة، من خالل مشاريع تحلية المياه 
ــى تحلية المياه، وهو  ــة أكبر دولة في العالم تعمل عل ــي جعلت المملك الت
ما انعكس إيجاباً على تعزيز األمن الغذائي، من خالل زيادة االســتثمارات 
ــرة ومتنوعة، تواكب  ــن البيئي، فمبادراته كثي في مشــاريع الغذاء، أما األم
ــرات المناخية  ــب الدولية بضــرورة حماية كوكب األرض من التغي المطال
ــات الطبيعية، وعدم المســاس  ــراري، والعبث بالمحمي ــاس الح واالحتب

بالحيوانات المهددة باالنقراض. 
ــع، الذين  ــر الجمي ــود محــل تقدي ــذ عق ــوزارة من ــا كان دور ال ولطالم
ــام بكميات  ــي تأمين الطع ــات المقدمة لهم، ف استشــعروا عظم الخدم
ــك يظل الدور  ــات لمنتج بعينه، ومع ذل ــام، دون أي أزم ــرة طوال الع وفي
الذي قامت به الوزارة في خالل العامين الماضيين، المتزامنين مع جائحة 
ــي تاريخها، إذ أبت أن يشــعر المواطن أو  ــو األكبر واألعظم ف ــا، ه كورون
ــم باختفاء أي أنواع من الغذاء أو حتى قلتها، حيث عملت على توفير  المقي
ــاف؛ المحلية منها والمســتوردة بكمياتها المعتادة، األمر الذي  كل األصن

بعث برسالة تطمين للكل أن المملكة ال تتأثر بالجائحة.   
وفي برامجها ومشاريعها خالل السنوات الخمس الماضية، حرصت 
ــة 2030، من خالل آليات  ــوزارة على أن تكون حاضرة في مشــاهد رؤي ال
ــة، وخطط طموحة وبرامج تســتطلع المســتقبل الزاهر، ما  ــل محكم عم
يجعل من خدمات الوزارة، قيمة مضافة لمســتهدفات الرؤية وتطلعاتها 
ــى مرتكزات قوية، ومن هنا واصلت  ــا في بناء المملكة الثالثة عل وأهدافه
الوزارة السير على منهاج الرؤية، وتنفيذ مبادراتها بكل دقة، وهو ما أثمر 
ــوم عن وزارة قوية، تواكب كل ما هو جديد في عالم التقنيات الحديثة،  الي
في إطار استكمال جهود التحول الرقمي، ولعل آخر هذه التقنيات، تجسد 
ــة بأذونات العبور، تماشــياً  ــات إلكترونية جديدة، متعلق ــالق خدم في إط
ــة، وانطالقاً من  ــة 2030 في تطوير الحكومة اإللكتروني ــع رؤية المملك م

حرصها على تطبيق أعلى معايير تجربة ورضا المستفيدين. 
 وبجانب ما ســبق، يُحســب للوزارة حرصها على اســتخدام التقنيات 
الحديثة في اإلنتاج الزراعي، مع استحداثها خطة وطنية لتحسين إنتاجية 
ــة الستكشــاف ومكافحة الجراد  ــات أخرى مماثل قطاع الماشــية، وتقني

الصحراوي، وبذل جهود للحد من تدهور األراضي. 

د.عبدالرحمن بن عباس المتوكل

ــاً  أساس المجتمعية  المشــاركة  ــل  تمثّ
ــة األولية، في  ــج الرعاية الصحي لتطبيق نه
ــرات الصّحة والتغذية،  ســبيل تعزيز مؤّش
ــة تســتجيب لمرامي  ــن أولوي ــا تمثله م بم
ــا  ــدّدت مداه ــي ح ــة المســتدامة الت التنمي
ــى العام 2030م. واألمل معقود  الزمني حت
بأن تحقق مؤّشرات أداء هذه المرامي نتائج 
أكثر فاعلية من ســابقاتها، التي توالت منذ 

ــر ألما آتا في العام 1978م، حتى إعالن هذه المرامي في العام  مؤتم
ــي على هذه المرامي ال يغيّر من واقع  ــر أن التوافق الدول 2015م. غي
ــدان العالم هي  ــالت المســتندة إلى المجتمع في أي من بل أّن التدّخ
ــل االجتماعي  ــن أن يصنع التغيير، نحو تجســيد مبدأ التكاف ــا يمك م
لتحسين الحالة الصحيّة والتغذويّة، وتطبيق أنماط سلوكية سليمة 
تقي من المراضة، وتحمي المجتمع من أخطار الفاشــيات واألوبئة، 
والجوائح. وال شــك أن الجائحة التي يشهدها العالم اليوم متمثّلة 
باالنتشار الهائل للفيروس المســبب لمرض كوفيد - 19 هي خير 
ــي اآلليّات الراهنة، نحو تمكين  ــال على الحاجة إلى إعادة النظر ف مث
البلدان من وسائل الوقاية والتشخيص والعالج، لتستجيب للوضع 

ــة.       ــة المطلوب ّ ــارئ بالمعياري الط
إن من أكثر أســباب القلق الراهن هو ما يرتبط بعدم القدرة على 
ــات التي تفضي إلى إهمال  ّ الســيطرة على الجائحة، وتزاحم األولوي
ــا. وهنا، ال بد من التأكيد على  ــة من التدّخالت الحيويّة في حياتن جمل
ــالل تمكين أفراده من  أننا مســؤولون عن ســالمة المجتمع، من خ
اتّخاذ القرار المســتنير بشأن األولويّات الصحيّة، في ظل الجائحة، 
ــة والتغذويّة لجميع  ــز الحالتين الصحيّ واســتمرار العمل على تعزي
ــى فئتي األّمهات واألطفال باعتبارهما  أفراد المجتمع، وبالتركيز عل
الفئتين األكثر عرضة ألخطار، وال شــك أن تمرير المعرفة الصحيحة 
مســؤوليّة نتحّملها جميعاً، نحو حماية أنفسنا وأهلينا من مخاطر 
األمراض بأنواعها، وهنا أرّكز على تلك األمراض المرتبطة بالتغذية. 
ففي ظّل الحاجة الملّحة إلعادة توجيه تدّخالتنا، ال بد من تأييد الرجوع 
ــة التغذويّة  ــدها الثقاف ــة الصحيحة، التي تجّس ــى الحالة الصحيّ إل
المســتندة إلى العودة إلى األصل. ومع كثرة البدائل الغذائيّة تشــح 
ــي حياتنا االختيارات التغذويّة، ويصبح اإلنســان أســيراً للتنافس  ف
الدعائي على منتجات تكثر في صناعتها المواد الحافظة، والملّونات، 
ــي من الغذاء  ــال التراث المجتمع ــي حين يتم إهم ــات، ف ّ والكيماوي
ــي بالمكّونات الدقيقة التي يحتاجها الجســم، وتمنحه الوقاية  الغن
ــذاء الصّحي  ــا، حيث يمثّل الغ ــراض، أو تداعياته ــن اإلصابة باألم م

عامالً مهّماً في تحسين قدرة الجسم على مقاومة األمراض.  
إن تاريخنا الغذائي الغني يستحق منا التأّمل فيما نتناوله اليوم، 
ــة الغذائيّة  نحو تعزيز األنماط الســلوكيّة الســليمة، وتقديم القيم
ــل المصنّعة، والمتحّولة، والمســتوردة.  ــداً عن البدائ الفضلى، بعي
ــة على تمكين  ــالل المجتمعات المحليّ ــإّن العمل من خ ــي ف وبالتال
ــة أفرادها هو  ــي صّحة وتغذي ــد خياراتها األمثل ف األســر من تحدي
ــراتنا الصحيّة، وبما يشــتمل على الرعاية  الســبيل لتحســين مؤّش
ــة، والثالثيّة، في جميع مراحل الحياة، ومنذ التكّون  ّ األوليّة، والثانوي

الجنيني األول حتى نهاية العمر. 
وهللا ولي الهداية والتوفيق.

عادل علي جودة

ــن الصفاء  ــذا النحو م على ه
ــي  ــوان النشــاط الثقاف ــاء عن ج
ــاب  الكت ــاد  «اتح ــه  أقام ــذي  ال
ــن» بتاريخ 19  ــاء األردنيي واألدب
ديسمبر 2021م في مقر االتحاد 
ــة األردنية «عّمان»،  في العاصم
ــات الســعودية األردنية  «العالق

ومئوية الدولة األردنية.. تاريخ من التعاون».
ــار الحراك  ــل نقلة نوعية في إط نشــاط ثقافي يمث
الثقافي الذي يقوده «اتحاد الكتاب واألدباء األردنيين»، 
ــك أنه يؤكد على المرحلة المتجددة بكل ما فيها من  ذل
ــددة التي توثق  ــة وشــمول، المرحلة المتج عمق ودق
ــة لهذا  ــة اإلداري ــي فكر الهيئ ــم الراســخة ف المفاهي
ــالم رحال،  ــادة األديب محمود س ــاد الماجد بقي االتح
ــر القائمين  ــق كذلك المفاهيم الراســخة في فك وتوث
ــرة  ــان المختلفة التي شــكلها االتحاد مباش على اللج
ــه الحالية 2021  بعد تشــكيل هيئته اإلدارية في دورت

- 2023م.
ــُت االتحاد  ــي لطالما وصف ــددة الت ــة المتج المرحل
ــي اعتماِدهِ للحرِف  ــه صرح أدبي صادٌق ف بموجبها بأن
النزيِه المتسمِ بنقاءِ فصاحتِِه وحسِن بيانِِه، فال حزبيَة 
ــٍس، أو مذهٍب،  ــاَت للوٍن، أو عرٍق، أو جن ــِه، وال التف في
ــْن. وأنه صرح أدبي الفت بأبوابِه المفتوحِة دوًما  أو س
ــا مجاملٍة أو  ــِة واألدِب، دونم ــرِ والثقاف ألصحاِب الفك
ــاذٌخ برعايته ألصحاِب  محســوبياْت. وأنه صرٌح أدبي ب
ــق ليأخذوا  ــم الطري ــًدا له ــة ممه ــب الحقيقي المواه
ــداع. وأنه صرٌح أدبي  ــم في ميادين اإلنجاز واإلب مكانه
ماجٌد يمد جســور التعاون خارج حدود األردن جنبًا إلى 

جنِب شركاء الحب والعطاء.
ــز والرخاء، بلد  ــه إلى بلد الع ــت أولى انطالقات فكان
ــى المملكة  ــوة، إل ــد الفزعة والنخ ــان، بل ــن واألم األم
العربية السعودية بكل ما فيها من تطور ونماء، ممثلة 
في حامل نخلتها لدى األردن سعادة السفير نايف بن 
ــي الكلمة الضافية  ــدر الســديري.لقد بدا هذا جليا ف بن
ــاد، مرحبًا بضيفه  ــود رحال؛ رئيس االتح لألديب محم
ــر، فراح يؤكد أن هذا التوجه في إطار التعاون مع  الكبي
ــر والثقافة واألدب، إنما تدعمه مؤسســات  ذوي الفك
ــي وزارة الثقافة المنفتحة على العالم،  الدولة ممثلة ف
ــٍة تليق بضيفه الكريم  ــم راح يعبّق المكان بتحيٍة ألق ث
واصًفا إياه بصاحب الكلمة المتزنة، والهمة الملتزمة، 
ــاء بين مملكتين  ــادي البيضاء في مد جســور اإلخ واألي
ــي والروح  ــدم العرب ــا ال ــن يربطهم ــن عظيمتي جارتي
ــة العربية الســعودية  ــفير المملك اإلســالمية؛ إنه س
ــتاذ نايف بن بندر الســديري، مســتذكرًا  ســعادة األس
وقفاته األدبية بوصفه كاتبًا ذا رسالة أثْرت العديد من 
ــيا حاذقًا  المؤتمرات الفكرية، وأيًضا بوصفه دبلوماس
ــية القيادية داخل  ــى العديد من المناصب السياس تول

السعودية وخارجها.
ــل في كلمته االفتتاحية الترحيبية معبرًا عن  ثم انتق
مكانة المملكة العربية السعودية في الوجدان العربي 
واإلسالمي، مشيرًا إلى أن الحديث عن السعودية إنما 
ــا الفخر اعتزازًا  يأخذنا إلى دولة عربية إســالمية يملؤن

ــئ لألمتين  ــا تمثله من حضن داف ــا؛ ليس فقط لم به
العربية واإلســالمية، وليس فقط بما تقدمه من دعم 
ــا القضية  ــة وفي مقدمته ــا المصيري ــد لقضايان وتأيي
الفلسطينية، إنما أيًضا بما تمثله من ثقل سياسي كبير 
ــره، واكتفى رئيس االتحاد  على المســتوى الدولي بأس
ــارة إلى قيادة الســعودية لمجموعة العشــرين  باإلش
التي استضافتها الرياض مؤخرًا، والتي شهدت التأثير 
اإليجابي القوي الذي أحدثه خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ يحفظه هللا، وسانده في 
ــده صاحب الســمو الملكي األمير  ــك عضده ولي عه ذل
ــالده رؤيته  ــذي قدم لب ــلمان، ال الشــاب محمد بن س
الماجدة (2030) التي مهدت الطريق لتحقيق التقدم 

للشعب السعودي الشقيق.
وختم رئيس االتحاد كلمته بهمســات ندية تعكس 
ما يحمله قلبه من محبة ومودة للسفير السعودي قائالً 
«ها نحن في هذا المساء العابق نلتقي بضيفنا الكريم 
على بساط الفكر والثقافة واألدب بروح المحبة واأللفة 
ــى مجددًا الترحيب بســعادة الســفير  ــاء»، وأنه واإلخ
ــاد يفرد ذراعيه على اتســاعهما لذوي  ــًدا أن االتح مؤك
العلم والمعرفة من أبناء األمتين العربية واإلســالمية 

وفي المقدمة أبناء الشعب السعودي النبيل.
وبالمشــاعر الجياشة نفسها رحب سعادة الدكتور 
بكر خازر المجالي؛ نائب رئيس االتحاد، بضيف االتحاد 
ســعادة السفير نايف بن بندر الســديري، واضًعا بين 
ــم العالقات الســعودية األردنية الالفتة في  يديه معال
ــيا، واقتصاديا، واجتماعيا،  مختلف االتجاهات؛ سياس
ــة  ــة العربي ــا المملك ــي تبذله ــود الت ــًدا أن الجه مؤك
ــع من شــأن دول المنطقة  الســعودية في إطار الرف
ــا تذكر فتشــكر. ومن ثم أفســح  ــا إنم واألردن إحداه
المجال لضيف االتحاد الذي شــنف أسماع الحاضرين 

بحديثه الشيق المجلل بالمشاعر الدافئة.
لقد لفت السفير الســعودي أعين الحاضرين وهو 
يرد التحية بمثلها لالتحاد ممثالً وزارة الثقافة األردنية، 
ــن اإلدارية  ــي الهيئتي ــاد وصحبه ف ــي رئيس االتح وف
ــذه الفرصة الجميلة التي يلتقي  والعامة، مثمنًا لهم ه

من خاللها بذوي الثقافة واألدب في األردن الغالي.
ــق بمشــاعره الندية  ــق المعب ــم راح بســرده األني ث
يغوص في عمق العالقات الســعودية األردنية، موثًقا 
ــى قائالً: «الشــك أن  ــي مئويته األول ــة لألردن ف التحي
ــة األردنية الهاشــمية  ــرى مئوية تأســيس المملك ذك
الشــقيقة وتطورها يعتبر قصة نضال وكفاح خاضها 
الهاشميون كابرًا عن كابر من جاللة الملك المؤسس 
عبدهللا األول؛ طيب هللا ثراه، وإلى الملك عبدهللا الثاني؛ 
ــون األوفياء  ــه، يســاندهم األردني ــزه هللا وأدام ملك أع
لبناء نموذج وطني فريد كرس ترابط الشــعب األردني 
والتفافه حول قيادته الحكيمة، فترسخت قواعد البناء 
واإلنجاز»، مشيرًا إلى أن مسيرة البناء الوطني في البالد 
ــم تكن ســهلة، ألنها جاءت  ــود الماضية ل خالل العق
ــة، ولكن بالعزيمة  ــة وإقليمية دقيق في ظروف محلي
والتحدي واإلصرار استطاع األردن بقيادته الرشيدة أن 
يتجاوز تلك التحديات وينتصر عليها ويحقق لألردن ما 

هو فيه من استقرار وازدهار.
ــي تربط المملكتين أكد  ــي إطار عمق العالقة الت وف
ــة العربية الســعودية  الســفير الســعودي أن المملك

تشــاطر المملكة األردنية الهاشــمية االحتفال بذكرى 
المئوية، والتأســيس، وأردف مؤكًدا أن العالقات بين 
المملكتين واألسرتين المالكتين والشعبين الشقيقين 
ــي البلدين  ــذرة وأصيلة من عهد مؤسّس ــات متج عالق
ــن عبدالرحمن آل ســعود  ــك عبدالعزيز ب ــة المل جالل
ــا إياها  ــدهللا األول، واصًف ــة الملك عب وشــقيقه جالل
ــن توأمتين  ــت بين مملكتي ــا عالقات مميزة جمع بأنه
ــذور والتاريخ  ــالن ذات الهوية والج ــن تحم متجاورتي
ــم، تماًما كما تحمالن لواء الوســطية واالعتدال  والقي
ــة ومصالحها  ــتيهما الحكيم ــا وسياس ــي نهجيهم ف
ــدة؛ إذ إن كل منهما يرى في اآلخر عمقه  ــا الواح العلي
ــة على قاعدة  ــي بالتالي عالقة قائم ــتراتيجي، فه االس
صلبة قوامها وحدة الموقف، ووحدة المصير، والهوية 
ــن  ــي المشــترك؛ إذ إن أم ــن الوطن المشــتركة واألم
المملكة األردنية الهاشــمية من أمن المملكة العربية 
السعودية والعكس صحيح.وتقديرًا منه لمكانة اتحاد 
ــاء األردنيين، وثق الســفير الســعودي  ــاب واألدب الكت
ــد متانة  ــاد الكريم أؤك ــذا االتح ــه: «في رحاب ه بقول
العالقات الثقافية الطيبة بين المملكتين تماًما كمتانة 
ــية، وأهمية الســعي مًعا  ــا العالقات السياس نظيرته
لتعزيز التنمية المستدامة على نحو يحقق اآلمال التي 
ــان الحكيمتان من خالل التعاون  ــع إليها القيادت تتطل

في المحافل الثقافية».
وأردف أن العالقات التي تربط الشعبين الشقيقين 
ــد على أن التواصــل الثقافي  الســعودي واألردني تؤك
بين الشــعوب والدبلوماسية الشــعبية والثقافية من 
ــة المختلفة،  ــة واالجتماعي ــات الثقافي ــالل الفعالي خ
ــد من أواصر المحبة  ــي الطريق األمثل إليجاد المزي له

والسالم.
ثم بنشــوة الفخار أكد الســفير نايف السديري أن 
الحراك الثقافي السعودي يحتل موقًعا ثقافيا متقدًما 
من بين دول العالم، وذلك للنقلة النوعية التي يعيشها 
المشــهد الثقافي في ظل ما تشهده المملكة العربية 
السعودية من معالم التحول التنموي والحضاري منذ 
إطالق الرؤية (2030) التي أولتها القيادة الحكيمة ما 
ــة والتزام، فباتت  ّ تســتلزمه من رعاية واحتضان وجدي

ممر العبور اآلمن لحقبة أكثر نضًجا وتطورًا.
ــه مخاطبًا  ــم الســفير نايف الســديري حديث واختت
ــيًدا  ــة الرائعة التي أمامه من الكتاب واألدباء مش النخب
ــاء األردنيين من دور  ــوم به اتحاد الكتاب واألدب بما يق
ــم والمعرفة، ومن  ــة العل ــي في خدم ــري وتثقيف تنوي
خالل تنشيطه للحركة الثقافية والنهوض بها، مؤكًدا 
ــان تتناقلها األجيال جيالً  ــة هي ذاكرة األوط أن الثقاف

بعد جيل.
وفي هذه األجواء العابقة بالجمال انتهت الكلمات 
ــع العطاء  ــي أراها نب ــالل المنصة الت الرســمية من خ
المتدفق في األردن الغالي، إال أن اللقاء لم ينته، بل راح 
الحضور الراقي يلتف حول السفير؛ هذا يصافح، وذاك 
يلتقط صورة، وآخرون يهامســون السفير بما يختلج 
قلوبهم من حب وإجالل للمملكة العربية السعودية؛ 
أرًضا مباركة، وقيادة حكيمة، وشعبًا استنشق األصالة 

من أنفاس ماضيه العريق وحاضره المشرف.

aaajoudeh@hotmail.com

سهام الرميح

تضــع  أن  ــب  زين ــت  هم أن  ــرد  بمج
ــي طريق العودة  ــيارة ف قدميها في الس
ــل واألقارب  ــع األه ــاء م ــد لق ــت بع للبي
ــتديو  بدأت كريماتها الحســناوات باالس
التحليلي للجلســة معتمدات في الحكم 
على «سوء الظن» والتشكيك في النوايا 
ــك  ــن بذل ــركات والســكنات ففتح والح
باباً من أبواب الشــيطان أال وهو «سوء 
ــة وخناجر تلقى هنا  الظن». تهم بال أدل
وهناك وسم يعكر صفو الصدور وبياض 
ــة الخطى  ــت زينب متثاقل الســريرة. نزل
ــا بها أحب الناس  بداخلها غصة طعنه
ــاراً في قلبها  إليها شــجن حزن أضرم ن
يشغل بالها صدى حديث حرك هواجس 
بالســواد.  تلطخــت  ــف  ومواق ــور  وص
أقفرت فيافي روحها وتبدد أنســها إلى 
هم ووحشــة فهجر النوم عينيها. ندبت 
حظها في اآلخرين وخيبات أملها فيهم 
وشعرت باالضطهاد والضعف فتطاول 

ليلها وكأنها تردد:

في الليل طول تناهى العرض والطول                    
مــوصــول  بــالــصــبــح  ليله  كــأنــمــا 

قتل متعتها وســعادتها من ال يعلم 
ــأل  ــا م ــا بم ــن أخواته ــه ع ــي حديث أن ف
ــيئة وتفســير  مســامعها من ظنون س

ــئ للمواقف واألقوال وتدخل بأدق  خاط
التفاصيل متناسيات أن أمهن عاشت مع 
أخواتها سنوات أطول بكثير مما عاشت 
وتبادلن  واحداً  ــاً  معهن تقاسمن فراش
اللباس وتشــاركن اللقمة جمعهن حب 
وتآلف ودم. فحســناوات زينب قد يكن 
ــة أو جارة, وكل  ــة أو أختاً أو صديق زوج
ــد أنه يفهم خبايا  ذي قلب مريض يعتق
النفوس وينتقد براءة اآلخرين ويتهمهم 
بالغباء فهو المحلل الحذق فهو ال ينظر 
ــه ولكن حســب  ــه وعقل ــف بعين للموق
ظنونه المريضة فسرائر البشر ال يعلمها 
إال هللا فهذه االبنة التي أوغرت صدر أمها 
وأبكت عينها كيف تقابل ربها وقد بترت 
جذور عالقة أخوية بافتراءات وتفسيرات 
ودخول بالنوايا التي ال يعلمها إال هللا؟

ــا  ــب بأخواته ــاءات زين ــد لق ــم تع ل
كســابقها بها من االنسجام والسعادة 
والحــب الشــيء الكثير؛ ألنها ســمحت 
وســمعت للوســواس الخناس أن يبث 
سمومه في مسامعها ليخترق عاطفتها 
ــل ملجمة  ــاً وردة فع ــذ موقف ــم تتخ ول
لمن يحاول تشــويه صــورة أحبتها. الح 
ــق ســعاد شــبح الشــعور بالوحدة  بأف
وفقدان الثقة وخيبة آمال صنعها سوء 
ــمياً  ــح التواصل رس ــئ فأصب ظــن خاط
ــام من غير وعي  ــز زرعت باأللغ والحواج
الحتياج زينب ألخواتها وأقاربها وخاصة 
ــت عندما كبر األبناء وأصبح  في هذا الوق

لهم عالمهم واستقاللهم  
ــب  والتخبي الحــب  ــع  مناب فتســميم 
المبطن أحدث شرخاً يهدد عالقتنا بذوي 
ــى ويربي الضغينة ويخترق لقاءات  القرب
ــذا حذرنا ديننا  ــارب ليعكر جمعهم ل األق
ــن ســوء الظن لما يســبب  اإلســالمي م
ــن القلوب فالقرآن  من فجوة وجفوة بي
َِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا  َُّها ال الكريم يقول {يَا أَي
ــنِّ إِثٌْم}  ــنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّ ــرًا مَِّن الظَّ َكثِي
ــم صلوات هللا وســالمه  ــولنا الكري ورس
ــم والظــن»، ويقول  ــول «إياك عليه يق
عليه أفضل الصلوات وأتم التســليم «ال 
ــيئاً عن أصحابي فإنني أحب  تنقلوا لي ش
أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر». قال 
أحدهم لرجل: فالن شــتمك فقال: «هو 
ــي وأنت حملت  رماني بســهم ولم يصبن
ــته في قلبي». فالمشاعر  السهم وغرس
أضحــت بين منطوق لم يقصد ومقصود 
متســرعة  ــال  أفع وردود  ينطــق  ــم  ل
ــز على التفاصيل  ــات مرتدة وتركي وهجم
الصغيرة قبل الكبيرة فكم من ابتســامة 
وئدت وكم من راحة نزعت نتيجة لشعور 
الشــخص بأنه المنبوذ والمقصود بكل 
كلمة تقال وكل شاردة تمر فاالجتماعات 
ــة والحقد  ــم عليها الشــك والكراهي خي
والتباعد والتنافر والحساسية لكل كلمة 
وسلوك فاالبتســامة مصلحة والسؤال 
عن األحوال تطفل وتجســس والنصح 
تدخل بالخصوصيات والمزح لمز مبطن 

فالشكوك السيئة باطلة تنكد على الذات 
ــن فلدغات  ــل أن يصــل أثرها لآلخري قب
اللقاءات مميتة للبهجة ومغتالة لألنس 
فالكل يرى نفسه المحق وهو المظلوم 
وغيره الظالم ففسدت عالقات وهدمت 
ــت أرحام  ــع وتقطع بيوت وتشــتت جم
ــى عتاب ولوم وتفشــى  ــب الود إل وانقل
ــن العوائل واألقارب  ــد والتنافر بي التباع
فأصبحــت األواصر على صفيح ســاخن 
ــره. فالتماس العذر  ــدد مجتمعاً بأس يه
ــن هفواتهم  ــر الدماغ ع ــن وتكبي لآلخري
ــم  ــنا مكانه ــم ووضــع أنفس وتقصيره
ــاة ال  ــب فالحي ــة النفــس مطل ومراجع
تستحق أن نرهق أنفسنا باالستنتاجات 
واألوهام والظنون وأن يظن بك الناس 
ما ال يخطر على بالك ظلم وإيذاء نفســي 
يفسد صفو أنسك فمثلما أن لنا حقوقاً 
ــات فالتســامح تصالح مع  ــا واجب فعلين
الذات وســمو وانشــراح للصدر فال تكن 
ــوب بالكراهية ويقطع  أنت من يمأل القل
ــث صــالت القربى  ــودة ويجت ــال الم حب
ــن  بي باإلفســاد  ــات  االجتماع ــزع  ويزع
الناس اخلع منظار الريب والشــك عنك 
ــرم الجميع  ــال االجتماع وأك وتمتع بجم
بحســن الظن تعامل بحســب ما يظهر 
لك فالســرائر يتوالها خالقها أقبل على 
ــن الهواجس  ــريء م ــن بصــدر ب اآلخري
وتصيد الزالت اجعل شــعارك «التمس 

ألخيك سبعين عذراً». 
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روشن وتقنيات البناء الحديث

فلسطين ستبقى القضية التي ال تموت

إســتراتيجية  ــل  تتمثَّ
ــة  التابع لإلســكان  (روشــن) 
لصندوق االســتثمارات العامة 
بانتهاج تقنيات البناء الحديث من خالل 
أهداف رئيســية هي: السعر المناسب، 
والجودة العالية، وسرعة اإلنجاز، وتوليد 
ــوى المحلي.  ــز المحت ــف وتعزي الوظائ
وأذكر أن وزارة اإلســكان والبلديات قد 
أقرت برنامج «االبتكار وتقنيات البناء» 

في وقت سابق وتعمل عليه حالياً. 
ويبدو أن الحاجة هي ســيدة اإلبداع 
وأم االختراع، ولطالما طالب الكثير من 
ــن والمهتمين في شــؤون  المتخصصي
ــن  م باالســتفادة  واإلنشــاءات  ــاء  البن
تقنيات  باســتخدام  العالمية  ــارب  التج
ــد الحلول  ــي تُعد أح ــاء الحديثة الت البن
لتقليل التكلفة في بناء المنازل، ولكنهم 
لم يجدوا اســتجابة لمطالباتهم! حيث 
إن اســتخدام وســائل البناء التقليدية 
ــاً تســتنفد  ــازل حالي ــي تشــييد المن ف
الوقت والجهد والمال، وقد يســتغرق 
ــي المملكة  بناء وحدة ســكنية واحدة ف
ــام! العتماده  ــر من عام ونصف الع ألكث
على تقنيات الجيل األول التي تتم بطرق 
ــاء في الدول  ــة، بينما نالحظ البن تقليدي
المتقدِّمة ال يســتغرق عدة أسابيع حال 

االستفادة من التقنيات الحديثة. 
ــم  العال دول  معظــم  ــدأت  ب ــد  وق
حديثة  ــات  تقني باســتخدام  ــة  المتقدِّم
ــاوزت  وتج ــاً  فعلي ــازل  المن ــاء  بن ــي  ف
ــة الجيل الثالث، وشــرعت لتطوير  تقني

ــا تتعرُض له فلســطين  إن م
األرض والشعب والتاريخ والتراث 
ــرن  ق ــدى  م ــى  عل والمقدســات، 
كامل من الزمن يفوق طاقة دول 
ــت خالله الشــعب  ــرى، قد أثب وشــعوب كب
ــة على االســتمرار  ــدرة فائق الفلســطيني ق
ــة والقومية  ــه الوطني في التمســك بحقوق
ــاظ على الذات،  ــة، وبقدرته في الحف والديني
ــه الثقافي  ــى هويته المســتندة إلى إرث وعل
ــة  ــد شــكلَّ العقب ــي، وق ــي والدين والتاريخ
ــاح المشــروع الصهيوني  ــكأداء أمام نج ال
في ابتالع فلســطين، وتبديد هوية الشعب 
ــي الفضاء الخارجي  الفلســطيني وتذويبه ف

لجغرافيا فلسطين.
زال  وال  الفلســطيني  الشــعب  ــارس  م
ــي  ــة، ف ــة أشــكال النضــال والمقاوم كاف
والطمس  ــة  التصفي ــات  مخطط ــة  مواجه
ــا، اليوم في زمن  ــه في كافة مراحله لقضيت
التيه والتشظي والضعف العربي، وانشغال 
ــم العربي بقضايا خاصة وشــتى،  دول العال
المفروضة  والصراعات  الحروب  أشــعلتها 
ــوى الدولية  ــت فيها الق ــد تكالب ــا، وق عليه
ــان الصهيوني فيها  ــد الكي ــة، يج واإلقليمي
فرصة ذهبية أن يكون شريكا مع هذه القوى 
في تثيبت أركانه وتسويق دوره االستعماري 
في المنطقة والشراكة في اقتسام الغنائم 
والهيمنة والنفوذ فيها، والدخول مع بعض 
ــات وتفاهمات وتحالفات  القوى في توافق
بعضها ظاهر وبعضها مســتتر، هادفاً من 
ورائها إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، 
والتخلص من أعبائها القانونية والسياسية 

واألخالقية، بأقل التكاليف الممكنة.
ــن هنا تأتي سياســة االحتالل القائمة  م
ــالب  االنق وترســيخ  ــات  التباين ــق  خل ــى  عل
ــاع غزة  ــج عنه من انقســام بين قط ــا نت وم
ــة الغربية، لتقويض  والقدس وباقي الضف
وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة سلطته، 
ــزة باتجاه مصــر أو قيام  ــاع غ ــع بقط والدف
كيان منفصــٍل فيه، مســتغالً رغبة اإلخوان 
ــاس في  ــة حم ــم حرك المســلمين وذراعه
ــص صالحية الســلطة  ــذا الشــأن، وتقلي ه
ــة تدعو  ــا إلى درج الفلســطينية وإضعافه
إلى إعادة العجلة السياســية إلى الوراء في 
التعامل المباشر لالحتالل مع سكان الضفة 
الغربية ودفع بعض القوى االجتماعية للتمرد 
ــا وافقادها هيبتها  على قراراتها وقوانينه
كما حصل اليوم في مدينة الخليل وإشاعة 
حالة من الفوضى والفلتان األمني، والسعي 
ــث إلى ضــم القدس والمســتوطنات  الحثي
ــوار الفلســطينية، كل ذلك من  ــى األغ وحت
ــن االســتحقاقات الوطنية  أجل الهروب م
ــة الفلســطينية التي نصــت عليها  والقومي
قرارات الشــرعية الدولية ومبادرة الســالم 
ــة الدولة  ــى بإقام ــا األدن ــة في حده العربي
الفلســطينية على حدود الرابع من حزيران 

ــن الصناعة؛ القائم على  الجيل الرابع م
استخدام الطباعة ثالثية األبعاد،  وكلنا 
ــوا إليه أو  ــا وصل ــل أن نصــل إلى م أم

أسرع!
ــرار  إق ــي  ف ــح  تنج روشــن  ــل  ولع
ــل  تحم ــث  حي ــة؛  الحديث ــات  التقني
ــن  ــداً ع ــاع الخــاص بعي ســمات القط
ــا أرجو أن  ــة، كم ــة المقيت البيروقراطي
ــالً بتوليد الوظائف للشــباب  ــح فع تنج
والشــابات الســعوديين العائدين من 
ــن تعلموا اســتخدام هذه  ــات مم البعث
التقنية، ومارســوها. ومعروف أن هذه 
التقنية يتم فيها إعداد أعمال البناء في 
مصانع مناســبة للعمل، وأقل إجهاداً، 
وكثير من المهندســين الشباب لديهم 
المهارة بتبنّي أســاليب بناء مستقبلية 
وصوالً لتسهيل الطريق لتنفيذ تقنيات 
ــدة على الســعر  ــع المعتم ــل الراب الجي
المناســب إلمكانيات المواطن ومعايير 
الجودة المطلوبة والسرعة في اإلنجاز.

ــاء الحديث من  ــات البن ــرار تقني وإق
شأنه تقليل الوقت، مع ضمان الجودة 
ــر  ــة والســعر المناســب، وتوفي العالي
ــا وتشــرف  ــل به ــي تعم ــاءات الت الكف
عليها، مع االستعانة بالخبرات األجنبية 
وجلب  ــن،  والمطوري ــن  المصنّعي ــن  م
أفضــل التقنيات العالمية، لتنتهي أزمة 
ــم المواطن باالســتقرار  الســكن وينع

والراحة.
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1967م بما فيها القدس الشرقية عاصمة 
لها، وعودة الالجئين الفلسطينيين...

ــة  والكفاحي ــة  النضالي ــة  التجرب إن 
ــه  وقيادت الفلســطيني  للشــعب  ــة  الطويل
ــان الصهيوني  ــة الكي ــي مواجه ــة ف الوطني
ــل مخزوناً ال ينضب في القدرة  وحلفائه تمث
على مواجهة التحديات والحفاظ على الذات 
وعلى جوهر القضية الفلســطينية بأبعادها 
ــة  واإلقليمي ــة  والديني ــة  والعربي ــة  الوطني
والدولية، ســتبقى فلســطين القضية التي 
ــة على الطمــس والتذويب،  ــوت، عصي ال تم
مهما عال الضجيج من النشاز من المواقف 
ــن المتآمرين على  ــة م واألصــوات، المنبعث
ــه  وحقوق الفلســطيني  الشــعب  ــدة  وح
ــي وطنه، إن  ــة المشــروعة ف ــة كاف الوطني
فلســطين ســتبقى تمثل دور الضحية التي 

ترفض أن تموت.
ــوب  ــرات المطل ــذه المتغي ــي ظــل ه ف
من الشــعب الفلســطيني وقواه المختلفة 
لحالة التشــظي واالنقســام  ــداً  أن يضع ح
ــات الداخلية التي  ــاوز كافة الخالف وأن يتج
ــوده وذلك أن يتم بواســطة  اســتنزفت جه
اجراء االنتخابات المتتابعة لكل المستويات 
وصــوال  الشــعبية  ــات  والتنظيم ــة  النقابي
ــات السياســية والدســتورية  ــى االنتخاب إل
التي تعيد إلى الشــعب الفلســطيني توحيد 
ــة  كاف وحشــد  وضــم  ــة  الوطني ســلطته 
الطاقات الفلسطينية الشعبية والفصائلية 
ــالق كافة الثغرات في  في إطار م.ت.ف وإغ
ــي التي فتحــت المجال  جســد البناء الوطن
ــة والدولية منها  ــوى المختلفة اإلقليمي للق
وألصحاب األجندات الداخلية الخاصة للعبث 

في مصيره..!
ــة  القضي أن  ــع  الجمي ــدرك  ي أن  يجــب 
الفلســطينية ال زالت وســتبقى قضية أمن 
وطني وقومي لجميع الدول العربية، ورفض 
التعامل مع القضية الفلسطينية بالقطعة، 
ــي بالقضية  ــزام العرب ــاء االلت ــن بق والبد م
الفلســطينية التزاماً يستند إلى رؤيا وطنية 
ــى كما عبرت  وقومية شــاملة في حده األدن
ــا تهدف  ــة وم ــادرة الســالم العربي ــه مب عن
ــوق القومية العربية  ــن تحقيق الحق إليه م
ــي إنهاء  والوطنية للشــعب الفلســطيني ف
ــة الدولة  ــالل لألراضــي العربية وإقام االحت
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، 
ورفض التعامل مع هذا المخطط التصفوي 
للقضية الفلســطينية ورفــض الفصل بين 
ــة وما  ــدول العربي ــري في بعــض ال ــا يج م
ــات الجميع في  يجري في فلســطين، لقد ب
دائرة االستهداف الدولي واإلقليمي والكيان 
ــوى الطامعة  ــن هذه الق ــي جزء م الصهيون
ــوذ والهيمنة في  في اقتســام الغنائم والنف

عالمنا العربي.

E-mail: pcommety @ hotmail.com

المنشود
رقية سليمان الهويريني

مختلف

د. عبد الرحيم جاموس

مشروع وسط جدة «والنهى والُحلم»
ــك غـــريـــُق  ــي ــئ ــاط ـــهـــى بـــيـــن ش ـــن «ال

ــُق ــفــي ـــم مـــا ي ـــال ــــوى فــيــك ح ــــه  وال
شتى ـــك  ـــاب رح ـــي  ف ـــحـــب  ال ورؤى    

ــا الــطــلــيــق ــه ــن ــز األســـيـــر م ــف ــســت   ي
ـــبٌّ  ـــَص َ ـــاة ل ـــي ـــح ــة ال ــن ــت ـــــه يــــا ف   إي

ـــده فــــي هــــــواك عـــهـــد وثـــيـــُق ـــه   ع
والفتنة  الــشــعــر  عــالــم  أنـــت  ــي»  ــدت «ج

ـــــــــروُق ـــــــــروي مــــشــــاعــــري وي ي
ــــم أنـــســـه فـــيـــك قــد  ــــــاٍض ل ــــي م ل

ـــه والــــشــــروُق» ـــروب غــــصَّ بـــشـــدو غ

ــع الشــعري النابض للشــاعر الســعودي  ــذا المقط  ه
الحالم حمزة شحاتة -رحمه هللا- الذي أيقظ مشاعر دافقة 
نحو محافظة «جدة» المكان والتاريخ وصفوف من المعاني 
ــه، وما يتوهج حولها  ــي جعلتها مميزة جديرة بما هي في الت
ــر محافظة جدة  ــع، فال يأتي ذك ــن إمكانات عمالقة بمقط م
ــا زالت أبياتها األولى  إال وتُذكر قصيدة حمزة شــحاتة التي م
تُزيِّن أحد أبرز المجسمات الجمالية على شواطئها؛ ولما أن 
المكان ذاكرة ومفهوم مقيد بالزمن بأحداث وتطورات تحدد 
قيمته فإن «جدة» تأتي وهي تتباهى «بمشــروع وسطها» 
الذي أطلقه في هذا الشــهر ســمو ولي العهد األمير محمد 
بن ســلمان صانع الحضارة السعودية الحديثة؛ وقد تباهت 
ــل تواقيع أخرى  ــي تحم ــة العريقة وه ــك المدين ــدة» تل «ج
باستقبال البصمة الجديدة الستلهام المكان والستنطاقه، 

فهناك مالمح تفضي عبر المساحات هناك إلى جدة حاضنة 
ــر األحمر الذي يبصُر بعينها ويســمع بأذنها؛ ودائًما ما  البح
ــرة؛ وتحيُك ثياب  ــا نحوه بالحــب والوعود الفاخ ــوح بيده تل
ــت هللا الحرام  ــة يدلف منها حجاج بي مســتقبلها وهي بواب

حين يقضون تفثهم في مكة المكرمة،،
ومشروع وسط جدة جاء ليعانق شموخ «جدة».

عندما يكون االنتقاء عمالًقا وبصيرًا يتقاصر دونه الخيال، 
فالبداية رؤية وطنية عمالقة 2030 تشرق في بقاع الوطن 
ووتســتثمر مقدراته؛ ويحمل المشــروع جليل األمنيات في 
مخيال مســيرة النهوض ووثباته عندما يخطط له العباقرة 

وعندما يحمله العزم إلى رياض التنفيذ الخضراء!
ــا دلفنا إلى ســدة المشــروع بمنظار الشــمولية  فإذام
وجدناه يرســم واقًعا تنمويًا حديثًا تنبؤ عنه تكلفة إجمالية 
ــر 5700 مليون  ــى 75 مليار ريال تضُخ في تطوي ــت إل وصل
ــى البحر األحمر، والهدف  ــر مربع من األراضي المطلة عل مت
ــة عالمية في  ســامٍ نحو مدينة ســامية حيث «صناعة وجه
قلب جدة»، وتصطف في المشروع حزمة من المشروعات 
تتمثل في دار لألوبرا، ومتحف عمالق واستاد رياضي فاخر، 
ــن تطوير أكثر من 10 مشــاريع  ــة، فضالً ع ــزارع مرجاني وم
نوعية في قطاعات تســتهدف تحقيق جودة الحياة تشمل 
السياحية، والرياضية، والثقافة، والترفيه، وبجانب مناطق 

سكنية عصرية تضم وحدات بطراز يتجلّى ومشاريع داعمة 
ــا، مصحوبًا ذلك بحلول متنوعة،  ــة تترتقي من خالله فندقي
ــرص واعدة  ــال نصيب من المشــروع في ف ــاع األعم ولقط
ــة والفنون المعمارية  وســياق متناغم يبرز الهوية الثقافي
ــع تطبيق  ــة جدة بقالب عصــري ومتجدد، م ــة لمدين األصيل
ــر االســتدامة وللبيئة محاســن  ــة ومعايي ــات العالي التقني

ومحاضن،،
إن هذه المؤشــرات اإلجمالية في مشــروع وســط جدة 
ــا وثقافة  ــك الباســقة تاريًخ ــدة تل ــى أن مدينة ج ــئ إل توم
ومجتمعها الحضاري المتشــوق لكل جميل يحيط ببحرهم 
ــة الخضراء لتكون جدة أنيقة كما  األحمر من الحقول النامي
شــهدناها عندما يعلن فيها وهج جديد، ونرقُب في وســط 
ــة، فالمســتراد هناك  ــة الثقافي ــي الحصيل جدة اســتثناء ف
خصب ووافر والتأسيس متين وتاريخ جدة يتحدث مليًا عن 

عراقة «جدة».
كما أن مشروع وسط جدة يتماهى مع ازدهارها الحديث 

في ذاكرة الجماهير 
ــُب وثب المشــروع بوفير من الشــوق، ووفير من  ونرق
ــي جدة وكل  ــر األحمر وهيبته، وف ــع فهي وجهة البح التطل
ــع كل حجر يضاف  ــق قلوبنا م ــاء الوطــن الحبيب تخف أرج
ــى مدينة جدة  ــا وتبق ــا، وأيامن ــى البناء، وتشــرق لحظاتن إل
ــر األحمر العمالق  ــس به حرارة الحب للبح ــرًا» نقي «ترمومت
ــى يد عراب  ــة توالْت عل ــذي تزين وتهيأ لمشــاريع عمالق ال

الرؤية ومهندسها سمو ولي العهد -حفظه هللا.

مفرح الزيادي

عروبُة العلماء.. (عوٌد على بدء)..
تحــت  ديســمبر 2020م  ــي 27  ف ــاالً  مق ــا  هن ــت  «كتب
https://www.al-jazirah.) ــاء)،   العلم ــة  (عروب ــوان:  عن

(ar2.htm/20201227/com/2020
وهذا اسم كتاب للعالمة العراقي الدكتور: (ناجي معروف 
ت 1397هـ)، الذي تتبع مشــاهير العلماء العرب المنسوبين 
ــم؛ وهو يرد  ــاٍت وآالًفا منه ــدان األعجمية، فذكر مئ ــى البل إل
ــّل علماء  ــذي قال بأن: (ُج ــة ابن خلدون ال ــك على مقول بذل
المســلمين من العجم)..! وهذا غير صحيح. ناجي معروف؛ 
ــرة، لكن جاء  ــدان أعجمية كثي ــي بل ــا أمكنه ذلك ف تقصــى م
باحث عراقي آخر هو: (يونس الشــيخ إبراهيم السامرائي ت 
1422هـ)، فصدر له كتاب ال يقل أهمية عن السابق عنوانه: 
(علماء العرب في شبه القارة الهندية)، وكان المؤلف عضًوا 
ــاب عام 1986م عن  ــع العلمي الهندي. صدر الكت في المجم
وزارة األوقاف والشــئون الدينية العراقية في 930 صفحة، 
ــداء ومقدمة،  ــى ســبعة فصــول، مســبوقة بإه ــة عل موزع

ومختتمة بتوضيحات وفهارس.
ــه مكانيًا  ــذا؛ حصر بحث ــي كتابه القيم ه «الســامرائي ف
ــا يعرف اليوم بـ (الهند وباكســتان  ــارة الهندية، مم في الق
ــا في أعيان  ــا حصره زمانيً ــش وأفغانســتان)، كم وبنجالدي
القرون الهجرية التالية: (السابع والثامن والتاسع والعاشر 
والحادي عشــر والثاني عشــر والثالث عشر) ما يقارب سبع 
مئة عام. وقدم لنا تراجم لـ (746 عالًما شــهيرًا)، ممن لهم 
شأن في شتى العلوم والمعارف، وتعود أنسابهم إلى قبائل 
وعشــائر وأســر عربية معروفة ومشــهورة. أورد لنا من آل 
البيت 146 عالًما، ومن آل عمر بن الخطاب 103 علماء، ومن 
العلويين 81 عالًما، ومن الســادة الحســنيين والحسينيين 
ــن العمريين 103  ــن األنصــار 58 عالًما، وم ــم، وم 102 عال
علماء، ومن البكريين 72 عالًما، ومن نســل عثمان بن عفان 
ــف 22 عالًما..  ــش 38 عالًما، ومن ثقي ــا، ومن قري 41 عالًم
ــي بين قبائل وعوائل شــتى معروفة في بالد  ــم يتوزع الباق ث

العرب حتى اليوم.
«يقول الباحث في مقدمته: (دخل اإلسالم في بالد الهند 
ــي عهد أمير المؤمنين  منذ الصدر األول للدعوة اإلســالمية ف
ــه، وتوســعت الفتوحات في  ــن الخطاب رضي هللا عن ــر ب عم
العهد األموي بقيادة (محمد بن القاســم الثقفي)، فاستقر 
ــات العربية والقبائل  ــالد وغيرها؛ عدد من البيوت في تلك الب
ــوم يحتفظون بأنســابهم  ــذا الي ــى ه ــون إل ــة ال يزال العربي
ــا، مثل  ــي نزحوا منه ــل العربية الت ــى القبائ وانتســابهم إل
العراق والجزيرة العربية، ثم هاجر من العراق كثير من األسر 

ــد، وذلك في فجر  ــة إلى بالد الهن الشــريفة والقبائل العربي
القرن الســابع الهجري، لتحتمي بظل حكوماتها اإلسالمية 
القوية من الوحوش التترية. ثم أعقبتها هجرة بعد الهجمة 
ــود أكثر  ــراق..). ويشــير الباحث إلى وج ــى الع ــة عل الصفوي
ــة عربية بمدينة (ســلهات) وحدها في  ــن خمس مئة عائل م
ــالدش. كما يشــير- وهذا مهم للغاية- إلى أنه تجشــم  بنج
ــد للبحث والدراســة،  ــرات إلى بالد الهن ــاء الســفر عدة م عن
ــة الخواطر وبهجة المســامع  ــاب: (نزه ــه وقف على كت وأن
ــن فخر الدين الحســني)،  ــة (عبد الحي ب ــر) للعالم والنواظ
البغدادي األصل، المطبوع بحيدر آباد الدكن في تسعة أجزاء 

في تراجم آالف الرجال.
ــن ممن ترجم لهم الباحث؛ كان لهم شــأن  «إن الكثيري
ــي بلدانهم في مناصب الحكم والقضاء واإلفتاء والتدريس  ف
ــن ينتظر،  ــن البحث وم ــم من قضى زم ــا، فكان منه وغيره
ــع كثير من  ــه صداقات متينة م ــول: بأنه صار ل والباحــث يق
علماء الهند الذين عرض عليهم مسودات كتابه هذا فأقروا 
ــة ما جاء فيه. ثم يختم الكتاب بقصيدة عصماء من 36  بصح
بيتًا لألديب النســابة الشــاعر: (الســيد عبدالستار درويش 

الحسني)، تقريًضا للكتاب يقول منها:

هُم من  القوم  عن  تسأل  إن  العرب  هم 
يُكتُم ليس  (مسند)  عــالهــم  ــٌث)  ــدي (ح

ــل تــفــيــأ ظــاللــُه ــل الــمــجــد عــنــهــم ه س
زوحموا..؟ الحق  مهيع  في  وهل  سواهم.. 

ــٌة ــّم ـــم وهــــي ج ـــاره وهــــل نــطــقــت آث
ــه الــفــُم ــشــدو ب ــر ي ــذك بــغــيــر جــمــيــل ال

بـــنـــاة حــــضــــاراٍت عـــــدول شــهــودهــا
يحكُم ــصــدق  ــال ب ــخ  ــاري ــت ال ــم  ــرق ي لــهــا 

مضيئة شــمــوًســا  ــا  ــي ــدن ال عــلــى  ــوا  ــل أط
مظلُم الــجــهــل  ــن  م داٍج  بــهــم  فـــزال 

بها ــــة  راي مـــن  ــعــدل  ــل ل نـــشـــروا  ـــم  وك

َمظلُم ثـــّم  ــا  م حــيــث  ــا  ــراي ــب ال اســتــظــل 
ــغــرب دولــة ــم عــمــروا فــي الــشــرق وال وك

يحلُم الــدهــر  فــي  ــان  ك مــا  غيرهم  بهم 
منهًجا الــعــزائــم  ـــاد  ـــأوت ب وأســــــروا 

هللا (مــحــكــُم) مـــن  يـــســـدده (قـــــوٌل) 

«إلى أن يقول في تمامها:

أضــــاءت لــهــم أحــســابــهــم ووجــوهــهــُم
منهُم النور  اكتسى  والكون  الليل)  (دجى 

ضلًة الــقــوم  فــي  الحكم  ــذا  ه ــان  ك ــا  وم
ــُم ــلّ ــس ــُم ــه الـــحـــق الـــصـــراح ال ــن ــك ول

ما فــهــاك  ــصــواب  ال تحقيق  شئت  وإن 
قيُّم الــشــمــس)  (حــكــى  سفر  ــه  ب ــا  ــان أت

مبحٍث ـــّب  غ مــبــحــث  فــيــه  ــس)  ــون ــي (ل
ـــُم ـــزْع ـــاك م ــــذي شـــك هـــن ــس ل ــي ــل ف

حلبة كـــل  فـــي  جــلــيــت  ـــد)..  ـــاب ع ــــا  (أب
ملهُم ــــرأي  وال الــبــحــث  ــار  ــم ُغ وخــضــت 

مثلما فـــإنـــك  ــى  ــب ــق ــع ال ـــك  ل فـــدمـــت 
خــدمــت الــغــطــاريــف الــكــرام ســتـُـخــدُم 

ــة العلماء)، وكتاب: (علماء العرب في  «إن كتاب: (عروب
ــن بحوث جادة  ــا ُكتب وظهر م ــارة    الهندية)؛ وم شــبه الق
ــة على الحضــور العربي  ــح نافذة مضيئ ــا؛ ليفت ــى غرارهم عل
ــر بلدانهم األصلية على مدى أربعة عشــر قرنًا،  ــي بلدان غي ف
ــة الدامغة؛  ــرب، ويدحــض بالحج ســواء في الشــرق أو الغ
ــن أن: (ُجّل علماء المســلمين من غير  ــة ابن خلدون؛ م قول
العرب)، والتي أخذ بها بعــض المؤرخين، وظن أنها نظرية 
ــم أعجمية، وخاصة من بالد  ــن نظرياته، وفيه رد على مزاع م
فارس؛ ظلت تنسب أسماء كثيرة من األعالم العرب العلماء؛ 
إلى أصول غير عربية، فارســية وخالفها، من أجل االنتقاص 
ــة الحرب ضد  ــرب، والتقليل من شــأنهم، ومواصل ــن الع م
العنصــر العربي متى كان وأين ما كان. وها قد أثبت التاريخ؛ 

أن شاعرنا العربي (عنترة بن شداد) كان صادًقا يوم قال:

ــُب  ــرّت ال ــه  ب تعلو  مــن  الــِحــقــدَ  يحمل  ال 
الــغــضــُب طــبــعــه  ــن  م ــال  ــُع ال ــال  ــن ي وال 
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ــة الدولة  ــن ميزاني ــالن ع مع اإلع
التريليونية والُمبشرة بالخير والنماء 
ــادة دول  ــت مع وصول ق ــي تزامن الت
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ــات  ــي فعالي ــة للمشــاركة ف للمملك
ــن للمجلس  ــدورة الثانية واألربعي ال
ــاون  التع مســار  ــادة  إع ــة  قم ــي  ف
ــل الذي  ــى وضعه الفاع ــي إل الخليج
ــس لتحقيق  أنشــئ من أجله المجل
ــن ورخاء شــعوب المجلس، بكل  أم
ــا الذاكرة  ــادت بن هذه الُمبشــرات ع
لعقود مضت ألوائل سنوات التوحيد 
ــكل بســالة وبطولة  ــي قادها وب الت
الملك عبدالعزيز رحمه هللا بتضحيات 
ــة ولنتائجها الباهرة التي تشــبه  جم
ــام أعيننا  ــا مائلة أم ــزة ونراه المعج
اليوم فقد تطرق لتوثيقها الكثير من 
ــن  ــن والساســة واإلعالميي المؤرخي
ومنهم المؤرخ البريطاني أرمسترونغ 
ــك جزيرة  ــز مل ــه: عبدالعزي ــي كتاب ف
 Lord» العرب، سيرة ُملهمة عن ملك
 of Arabia:Ibn Saud.The Intimate
ــذه  ه موضــوع   ،Study of a King
ــن دار كيغن  ــذي صــدر ع ــة ال المقال
ــة اإلنجليزية  ــاول البريطانية باللغ ب
برعاية دارة الملك عبدالعزيز ونُشرت 
ــع  ويق ــام 2005  ع ــى  األول ــه  طبعت
الكتاب في 296 صفحة ُمقسمة إلى 
ــا مكون من  ــزءاً وكل جزء منه 15 ج
عدد من الفصول. ومع توجه األنظار 
ــة العروبة في  ــاً للرياض عاصم دوم
أوقات الرخاء والشــدة فهناك قصة 
ُملهمة عنها بدأت بمغامرة محفوفة 
ــا الملك  ــواع المخاطر قاده ــكل أن ب
ــكل بســالة وشــجاعة  ــز ب عبدالعزي
الســتردادها  ــر  النظي ــة  منقطع
ــو األخرى  ــا الحملة تل ولتنطلق منه
لتوحيد جزيرة العرب في فترة قصيرة 
ــارة تبلغ مســاحاتها  ــة شــبة ق بدول
ــطر  2.15 مليون كيلومتر مربع ويُس
ــي كتابه  أرمســترونغ هذه الحقبة ف
ــرى رصده  ــك عبدالعزيز ون ــن المل ع
ــي الجزءين األوليين  لهذه األحداث ف
ــث خصص الجزء األول  من كتابه حي
لرصد نشــأة الملك عبدالعزيز وتأثره 
ــام عبدالرحمن  ــده اإلم الشــديد بوال
ــي  ــم هللا وف ــه رحمه ــه وأخت ووالدت
ــي خصصه لســرد قصة  ــزء الثان الج
ــاض بتفاصيل ُملهمة  اســترداد الري
ــن شــخصية ملك  ــال ع تلهــب الخي
ــوغ حلمه  ــن أجل بل ــه م ــر بحيات غام

بعودة ملك آبائه وأجداده.
ــرق  يتط ــاب  الكت ــة  مقدم ــي  ف
ــب لشــرح مقتضــب ولكن غني  الكات
العالقة  وذات  ــة  المهم بالمعلومات 
ــة قبل وبعد  ــرة العربي ــخ الجزي بتاري
ــت  على  ــا انكفئ اإلســالم وكيف أنه

نفسها لمئات الســنيين بعد انتقال 
الســلطة منها في صدر اإلسالم إلى 
حواضر دمشــق وبغداد واســتانبول 
باللقاء  ــدداً  ــا مج ــودة الروح له وبع
ــرى األحداث  ــي الذي غيّر مج التاريخ
بين اإلمام محمد بن سعود والشيخ 
ــاب رحمها هللا  ــن عبدالوه ــد ب محم
ــذا  ه ــن  م ســنوات  ــد  بع ــق  ولتنطل
ــن الفتوحات  ــة ثانية م ــاء موج اللق
وصلت لتخوم الشام والعراق شماال 
وشواطئ المحيط الهندي جنوباً وهو 
ــذي أرعب القوى السياســية  األمر ال
ــا  لمصالحه ــد  تهدي ــه  أن رأت  ــي  الت
ــوى متمثلة  ــدا بإحدى هذه الق مما ح
ــه حمالت  ــن في توجي ــي العثمانيي ف
ــرة  ــب الجزي ــة لقل عســكرية  ضخم
ــد علي  ــا لمحم ــة أســند أمره العربي
ــروف الصعبة  ــذه الظ ــا وفي ه باش
والخطيرة واألحداث المتسارعة التي 
ــرب ولد  ــت وشــهدتها جزيرة الع تل

الملك عبدالعزيز.
ــة ينتقل الكاتب  بعد هذه المقدم
ــزء األول الذي قســمه لخمســة  للج
ــا عن ســنوات  ــرق فيه فصــول تط
ــز األولى في الرياض  الملك عبدالعزي
ونشأته وتربيته وتأثره الشديد بثالث 
ــت في  ــه ترك ــن عائلت شــخصيات م
نفسه بالغ األثر في تكوين شخصيته 
وهم والده اإلمام عبدالرحمن ووالدته 
ــرة ســارة بنت أحمد الســديري  األمي
ــورة بنت عبدالرحمن  وأخته األميرة ن

رحمهم هللا. 
في هذا الجزء وصف دقيق للحياة 
ــي قوضت  ــد والصراعات الت ــي نج ف
ــي كانت  ــا والت ــن والســلم فيه األم
الشغل الشــاغل لإلمام عبدالرحمن 
ــه هدفاً  ــام نصب عيني ــذي وضع أم ال
ــع كلمة  ــو جم ــه وه ــاً ليحقق جوهري
ــداً عن  ــة واحدة بعي ــرب تحت راي الع
ــي، هدف ألزم  ــن والنفوذ األجنب الفت
ــاءه على  ــي أبن ــه ورب نفســه بتحقيق
ــدف وبذل الغالي  التمســك بهذا اله
ــه واتصف اإلمام  ــس لتحقيق والنفي
عبدالرحمن بشــخصية حكيمة متزنة 
ــذي  ــز ال ــه عبدالعزي ــه ابن ــا عن ورثه
ــان فنون الحرب  ــه في صباه إتق علم
والفروســية وتحمل المشــاق وهو 
ــر في شــخصية الملك  ــر الذي أث األم
ــه على التســامح  ــز بمقدرت عبدالعزي
ــه الموقف  ــا ســبب ل الســريع مهم
الذي يواجه من غضب أو عدم ارتياح. 

ــزء وصف شــيق وممتع  ــي هذا الج ف
ــادرة والفطنة وتحمل  للشــجاعة الن
ــذ القرارات الســليمة  المشــاق وأخ
ــي امتاز  ــت المناســب الت ــي الوق وف
اإلمام عبدالرحمن ومنها  بها جميعاً 
رفضه القاطع لتلقي المســاعدة من 
ــي ذلك  ــة ف ــة الفاعل ــوى األجنبي الق
لذلك  الماســة  ــه  حاجت ــت رغم  الوق
ــذه القوي تلعب  باستشــعاره بأن ه
ــن  ــاء م ــت الفرق ــات بي ــى الخالف عل
ــي نهاية  ــا وف ــرض هيمنته ــل ف أج
ــام عبدالرحمن  المطــاف لم يجد اإلم
بُداً من ترك الرياض باتجاه الشــرق 
لألحســاء وذلك لســبب جوهري هو 
الحفاظ على أرواح الناس من نتيجة 
ــات التي بدت تلوح في األفق.  الصراع
ــة رافق  ــذه الظروف الصعب ــالل ه خ
الملك عبدالعزيز والده وشــاركه في 
ــا الدقيقة حتى أســتقر  كل تفاصيله

بهم الحال في الكويت. 
ــزء الثاني يحتوي على تســعة  الج
فصول تبدأ بوصف الحياة في الكويت 
ــر من أهل  ــا الكثي ــي كان يقطنه الت
نجد الذين قدموا إليها للتجارة حيث 
ــل المحملة  ــدأ منها القواف كانت تب
بالســلع من الهند وفارس إلى قلب 
الجزيرة العربية وســوريا وكان تجار 
نجد ينقلون تطورات األخبار من نجد 
ــت وكانت هذه األخبار تزيد من  للكوي
عبدالرحمن  اإلمام  واشــتياق  شغف 

ــاض.  ــودة للري للع
الصباح  الشــيخ مبارك  حقبة  في 
ــي  الدول ــام  االهتم ازداد  هللا  ــه  رحم
ــل العديد من القوي  بالكويت من قب
العالمية حينها والتي شملت الروس 
ــراك وكانت  ــز واأللمان واألت واإلنجلي
وفودهم تصل لديوان الشيخ مبارك 
ــه الملك عبدالعزيز بعد  الذي قرب من
ــة  ــات الفطن ــه صف أن استشــعر في
والشــجاعة ورجاحة الرأي وســرعة 
ــر ســنه وكانت  ــم صغ ــة رغ البديهي
هذه الفترة حاسمة في تعرف الملك 
ــم  ــى العال ــرب عل ــن ق ــز ع عبدالعزي
ــذي كان وبحكمة  ــو ال ــي وه الخارج
ينصت بإمعان لما يدور من نقاشات 
سياســية في ديوان الشــيخ مبارك. 
بعد محاولتين لم يكتب لهما النجاح 
للعودة للرياض وبعد ســت سنوات 
من اإلقامة في الكويت وبلوغه ســن 
ــك عبدالعزيز  العشــرين وصــل المل
ــزع بأن اآلوان قد حان  لقناعة ال تتزع
ــق حلمه وحلم والده  للتحرك للتحقي
ــن بالعودة للرياض  اإلمام عبدالرحم
ــر تحقيق هذا  ــد يتحمل تأخي ــم يع ول
التقاعــس والركون  ــم رافضــاً  الحل
ــة الظروف  ــن كاف وبغــض النظر ع
ــي أحاطــت به. في  ــر المواتية الت غي

ــرر الملك عبدالعزيز  هذه الظروف ق
ــه واصدقائه  ــن أقارب ــن م ــع ثالثي م
ــر محمد  ــوه األمي ــى رأســهم أخ وعل
ــوي بالتحرك  ــدهللا بن جل ــر عب واألمي
نحو الرياض وودع والديه وشقيقته 
ــه صوب  ــة أفراد أســرته وتوج وبقي
الرياض في رحلة محفوفة بالمخاطر 
ــي طريقه  ــا. ف ــى يائه ــن ألفها إل م
ــن والده  للرياض وصله مرســول م
اإلمام عبدالرحمن يطلب منه العودة 
ــى علمه بأن  ــد أن نما إل ــت بع للكوي
الظروف غير مواتية لدخول الرياض 
ــز طلب من  ــك عبدالعزي ــن المل ولك
المرسول إبالغ والده خالص السالم 
وبأن يبلغه التالي «راهنت على نجاح 
المهمة بالموت في سبيل تحقيقها 
ــي النجاح أو  ــى يكتب ل ــن أعود حت ول
استشــهد دونها والموت أهون علي 

من الفشل ووكلت أمري لله».
خطة الملك عبدالعزيز الســتعادة 
ــه ضربة  ــزت على توجي ــاض ترك الري
ــه توارى هو  ــة ومفاجئة وعلي خاطف
ــن األنظار لمدة خمســين  ــه ع ورجال
يوماً وأشيع بأنهم تفرقوا عنه وكانت 
ــى رفاقه وكان  أيام انتظار عصية عل
ــم ويحثهم على  ــن معنوياته يرفع م
الصبر ليتحقق النجاح للمهمة شــبه 
المســتحيلة التي في انتظارهم. بعد 
ــار وتأدية صالة  ــام اإلفط ــاول طع تن
ــوم العشــرين من  ــي الي ــرب ف المغ
ــك عبدالعزيز  شــهر رمضان أمر المل
ــة قد  ــأن المهم ــرك وب ــه بالتح رجال
ــة شــملت الســير ليالً  ــدأت. الخط ب
ــى  ــوا إل ــى وصل ــاراً حت ــي نه والتخف
ــث أدوا صالة عيد  ــان حي ــار أبو جف آب
ــوا تحركهم حتى  ــر ومنها أكمل الفط
بساتين الشــغيب التي تبعد مسافة 
ــى األقدام  عل ســاعة ونصف مشــياً 
ــع أمر  ــذا الموق ــاض. في ه من الري
الملك عبدالعزيز عشــرين من رجاله 
ــد  ــر محم ــوه األمي ــى رأســهم أخ عل
بالبقاء وبأال يلتحقوا به حتى يرســل 
ــوم على عدم  ــي حالة مرور ي لهم وف
ــه عليهم  وصول مرســول من طرف
ــالم والده اإلمام  العودة للكويت وإع

عبدالرحمن بأنه استشهد.
ــث  ــة الشميســي حي ــد منطق عن
تبدأ المســاحات الخضراء المفتوحة 
تاركة من ورائها أشجار النخيل، عند 
ــة تحرك الملك عبدالعزيز  هذه النقط
ــو حصــن  ــه نح ــن رجال ــون م وأربع
الرياض واستطاعوا اختراقه وما هي 
إال ساعات فقط يصف الكاتب غالبية 
تفاصليها حتى تمت السيطرة التامة 
ــاض  ــى الحصــن واســتعادة الري عل
ــك لله ثم  ــأن الُمل ــر ب ــن المكب وليعل

ــز. لعبدالعزي

قراءة مختصرة من كتاب المؤرخ البريطاني أرمسترونغ

«عبدالعزيز ملك جزيرة العرب: سيرة ُملهمة عن ملك»

د. محمد بن
يحيى الفال

الثقافة والجهل

التشخيص والدواء

ــل  ــة تضــيء العق ــة كهرب للثقاف
ــروح، وتغذي المجتمع بالوعي،  وال
وتمنحهم البعد الفكري، بعيدا عن 
التسطيح والهامشية، تنير العقول، وتزيح 
ــل المعتمة، عكــس الجهل الذي  بؤر الجه
ــول، ويوهن  ــم العق ــوس، ويعت يصدأ النف
األرواح، ويعمي األبصار، والجهل ال يناطحه 
سوى العلم، أبدا مثل الضوء يضيء الدروب 
ــا قيل  ــة، وكم ــز المعتم ــة، والدهالي الضيق
العلم نور، والجهل ظالم، وهما ال يجتمعان 
ــداً، ونقيضان لألبد، وال يتجانســان البتة،  أب
مثل الشــمس والجليد، والصيف والشتاء، 

وعلى قول الشاعر:
ــهــا ــذل ــل يــســقــط أمــــة وي ــه ــج ال

ــرفــعــهــا أجــــل مــقــام ــم ي ــل ــع وال
ــل عدو العالم، وهو من أشــد  إن الجاه
خصومه، والجهل أشــد من الباليا والرزايا، 
وأخطر من األمراض واألوبئة، إن األســقام 
قد تصيب األفراد أو الجماعات وتنتهي، لكن 
الجهل كارثة ال تزاح إال بقوة ثقافية مضادة، 
ــي األمة،  ــى رق ــة عل ــات الدال ــن العالم إن م
انحدار نســبة الجهل، وارتقاء نســبة العلم 
والثقافة، وتطوير الحراك الفكري والثقافي 

ــات مدينة أوتاوا  ــي إحدى صيدلي ف
(عاصمة كندا) توقت لشــراء دواء 
ــل على خفض  ــذي يعم ــور ال ليبيت
إنتاج الكوليســترول عن طريق تثبيط عمل 
ــة  ــد، ابتســمت الصيدالني ــي الكب ــم ف اإلنزي
ــة طبية.  ــاع بوصف ــدواء يب ــذا ال ــت: ه وقال
ــات المملكة  ترى كم نســبة مبيعات صيدلي
ــة هل 40  ــة طبي ــدون وصف ــن األدوية ب م
ــن إجمالي  ــي المائة م ــة أم 50 ف ــي المائ ف
ــى 40  ــع أن تصــل إل ــي يتوق ــات الت المبيع
ــار دوالر) بحلول عام  مليار ريال (10.7 ملي
2023. يخطــئ البعــض عندما يشــكو ألمه 
للصيدلي أو لجاره، فلن يستطيع أحد منهما 
ــم يتخصصوا في  ــه ألنهم ل ــم العون ل تقدي
ــب، ويؤكد العلماء أن أحد أهم أســباب  الط
تدهور حالة المريض هو تناوله الدواء بغير 
مناسبة بناءً على تلك النصائح من الهالمية. 

فما بالكم إذا كان التشخيص خاطئا؟
ــرض نفكر بأجســامنا  ــا نفكر بالم عندم
وننســي حالتنا النفســية، المرض حالة غير 
ــة تصيب الجســد البشــري أو العقل  طبيعي
ــي  ف ــاً  ــاً، أو ضعف ــة انزعاج البشــري محدث
ــب  ــي دور الطبي ــا يأت ــف الجســم وهن وظائ
أن  ــدرك  ن ونحــن  ــرض  للم الُمشــخص 
تشخيص المرض هو أهم خطوة في طريق 
العالج، فهو يتضمن وصف الحالة المرضية، 
وتحديد أســباب المشــكلة، وتبين من خالل 
ــي تناولت دور  ــاث الت ــج األخيرة لألبح النتائ
ــض إلى  بالمري الوصــول  ــي  التشــخيص ف
ــل 92 في  ــان أن التشــخيص يتحم ــر األم ب
ــاذ المريض  ــاح محاوالت إنق ــة من نج المائ
ــح العالج  والتشــخيص الســليم أول مفاتي
ــم قله  ــاء وه ــاك بعــض األطب ولألســف هن
يخطئون في التشخيص ويدخلون في دائرة 
التوقعات والتحاليل وإرهاق جيب المريض، 
كذلك فإن  التشــخيص الخاطئ لألمراض.. 
يؤدي إلى حدوث 10 في المائة من الوفيات. 
ــب يبدأ التشــخيص  ــي أن الطبي ــن البديه م
على تحديد شــكوى المريض، وجمع أعراض 
المرض التي يشكو منها المريض، ثم يعمد 
ــى حصر  ــه أســئلة معينة إل ــن خالل توجي م
ــى مجموعة  ــة إل ــرض المحتمل ــارات الم خي

خيارات ومن ثم يقرر الدواء المناسب. 
ال شك أن المريض أول ما يفكر فيه أثناء 
ــه هو البحث على الطبيب المناســب  معانات
ــي المجتمع  ــازة ف صاحــب الســمعة الممت
ــف األلم  ــص منه ولوق ــف األلم والتخل لوق
يحتاج المريض إلى طبيب يتمتع بمواصفات 
خاصــة وقادر على الفحــص الدقيق وتوفير 
الراحة النفسية لمريضه والحكم على الحالة 
ــي يعاني منها مريضه بالصورة  المرضية الت
الصحيحة، أظهرت نتائج دراسة نُشرت في 
ــو كلينك»  ــل الماضي لمؤسســة «ماي أبري

ــس كل مخلفات  ــم كن ــى يت ــه، حت وديمومت
ــالء، إن الجاهل ترعبه  الجهل وإزاحة الجه
ــة تزيحه وتســقطه، ويفضحه العلم  الثقاف
ويكشف ادعاءاته وزيفه، وتصبح أطروحاته 
ــي مهب الريح العاتية،  وتنظيراته الباهتة ف
ــح  والكواب المصــدات  ــن  م ــل  الجاه إن 
ــة للوعي، وهو ضد الشــمس، يحب  المعيق
ــر التاريخ  ــور، ومنذ فج ــره الن ــة، ويك العتم
والجاهل عدو نفســه وعدو البشرية وعدو 
ــور والتقدم، وهو ضد  ــاة وصيروة التط الحي
ــم لالرتقاء، يحب  ــاس، ويؤهله ــا ينفع الن م
ــح والتخلف  ــره الجمال، إن القب القبح ويك
ــن للجاهل، كونه ال  والحمق والتهور عناوي
يحب سوى نفسه، وله مطامع واشتهاءات 
ــده عالية،  ــة، والنرجســية عن ــح ذاتي ومصال
ــن الجاهل، ودرجته  إن العالم أرفع كثيرا م
عالية عند هللا، قال تعالى: ﴿يَرَْفِع اللَُّه الَِّذيَن 
ــَم دَرََجاٍت﴾،  ــْم وَالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلْ آَمنُوا مِنكُ
ــع العالم، كما ال  فال يســتوي أبدا الجاهل م

يستوي مطلقا النور والظالم.   

ramadanalanezi@hotmail.com

 ramadanjready@

حول أهمية حصول المريض على رأي طبي 
ــة العالج.  ــره في تحديد خط ــاٍن ومدى تأثي ث
ــاذا بعــض األطباء يصــرون على  ال أدري لم
ــرس القلق والخوف في نفوس مرضاهم  غ
ــن العالج  ــم أنهم مرضــى وال بد م وإيحائه
ــر قبل جائحة  شــخصيا حدث معي هذا األم
كورونا وكما تعودت إجراء الفحص الدوري 
ــة العينين، في أحد مستشــفيات  ــى صح عل
ــد استشــاري عيون  ــاع الخــاص وعن القط
ــن التشــخيص ابتســم  ــاء م ــن االنته وحي
ــاء األبيض في  ــك الم ــى مع ــذ مت ــال: من وق
عينيك اليمني. اســتغرب حيث إني ال أشــعر 
بأي أعرض الماء األبيض وأهمها الرؤية غير 
ــارة أخصائية  ــْم أتردد قمت بزي الواضحة. ل
عيون في أحد المســتوصفات القريبة وبعد 
االنتهاء من التشخيص ســألتها هل يوجد 
ــي عيني اليمني، لم تتردد قالت:  ماء أبيض ف
هل زرت مستشــفيي (...). في اليوم التالي 
ــدى العيادات االستشــارية  قررت زيارة إح
(...) عند استشــاري عيون ســعودي وبعد 
الفحص الدقيق قال: عيناك سليمتان. ماذا 
ــد ماء أبيض  ــض، أبًدا ال يوج ــن الماء األبي ع
توّكل على هللا وبعد ســنتين أفحص عينيك 
ــا األمانة  ــرى. إنه التشــخيص وأنه مرة أخ

المهنية واألخالقية. 
المتابع لصناعة الدواء يدرك أن إنتاج أي 
ــددة ومعقدة ومكلفة  دواء يمر بمراحل متع
للغاية بدءًا من اكتشــاف الشــركة المنتجة 
ــة الكيميائية مروًرا  للمادة الفعالة والتركيب
ــى  عل ــة  والتجرب ــاث  األبح ــراء  إج ــة  بمرحل
ــى متطوعين من  ــارب ثم عل ــات التج حيوان
ــة إنتاج  ــع بتملك تقني البشــر وقيام المصن
ــاء هذا  ــال انته ــدة ســنوات وح ــدواء لع ال
ــدواء البديل،  ــدأ اآلخرون بإنتاج ال الفترة يب
ــة لها نفس تأثير الدواء  حيث األدوية البديل
ــي، إذ يتم اســتخدام نفــس التركيبة  األصل
الدوائية في تصنيعه بعد انتهاء حق الملكية 
ــا الشــركة  ــوم بتحديده ــي تق ــة الت الفكري
األم، مما يســمح للشــركات األخرى بإنتاج 
ــذه العقاقير الطبية بنفــس التركيبة بعد  ه

إعطائها االسم العلمي لكن باسم تجاري. 
دور المواطن والمقيم في شراء األدوية 
ــة  الطبي ــة  الوصف وإحضــار  ــا  وصالحيته
ــة التي  ــف نحاســب الصيدلي ــم، كي ــر مه أم
ــر المناســب للمرضى أليس  ــع الدواء غي تبي
ــل المســئولية؟ لماذا  المواطــن من يتحّم
المواطن ال يحاســب نفسه قبل أن يقع في 
الخطأ القاتل من اســتخدام األدوية أم هي 
مسؤولية الصيدلية بعدم بيع أي دواء بدون 
وصفة طبية ترى عدم البيع حتما سيخفض 
ــن أرباحها من  ــي م ــا وبالتال ــن مبيعاته م
ــة على  ــى الرقاب ــي الجهة المســؤولة عل ه

الصيدليات بعدم البيع بدون وصفة طبية.
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كورونا يؤجل مباريات هوكي الجليد
قالت رابطة دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، إنها قررت تأجيل موعد استئناف مباريات البطولة بعد العطلة بواقع يوم إضافي آخر، بعد تأجيل 
14 مباراة كانت مقررة غداً االثنين، لمنح كافة األطراف فرصة إلتمام الفحوص الخاصة بفيروس كورونا وتقييم قدرتها على المنافسة وخوض المباريات. 
وبعد القرار األخير ارتفع عدد المباريات المؤجلة في دوري هوكي الجليد بسبب فيروس كورونا وتداعياته، إلى 64 مباراة. وقالت رابطة دوري هوكي الجليد 

في بيان بسمي، إنها تنوى استئناف مباريات البطولة الثالثاء المقبل، بعد التأكد من السيطرة على فيروس كورونا في الفرق المشاركة بالبطولة.

باتنا حول جهة الشهراني إلى ممر لالنتصار

أضاع العبو الهالل كل الفرص فعاقبهم الفتح بالثالثة 
الباطن لحق بضمك.. وتعادل سلب بين الفيحاء وأبها

اليوم ضمن الجولة 14 بدوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين

صدارة االتحاد أمام انتفاضة االتفاق ..النصر عينه 
على نقاط الحزم.. والطائي يقابل الفيصلي

أبو بكر فينسنت يعود لقيادة هجوم النصر

وتواضــع  ــور  تده ــح  الفت ــد  أك
ــن النقاط  ــال حصته م ــالل، ون اله
ـــ 3 أهداف  ــه ب ــا هزم ــة عندم كامل
ــي أبها  ــي الرياض، وف ــن ف لهدفي
ــك الحصــان األســود  ــى ضم اكتف
للدوري بالتعادل مع ضيفه الباطن 
بهدف لمثله، وفي المجمعة تعادل 
دون  ــن  م ســلبا  ــا  وأبه ــاء  الفيح
ــي افتتاحية  ــك ف ــداف.. كان ذل أه
دوري  ــن  م  14 ــة  الجول ــات  مباري
ــن ســلمان  ــد ب ــر محم كأس األمي

للمحترفين.

الهالل x الفتح
«الجزيرة « - طارق العبودي 

واصل الهالل عرض مسلســل 
ــاط والتنازل بها  ــط في النق التفري
ــن 3 نقاط  ــازل ع لمنافســيه، فتن
ــا  عندم ــح  الفت ــه  لضيف ــا  وأهداه
ــاراة التي  ــه 2-3 في المب خســر من
جمعتهما في اســتاد األمير فيصل 
بن فهد، وهي الخسارة الثانية على 
ــام فقط..  ــي في ظرف 10 أي التوال
ــاراة واصــل الهالل  ــذه المب في ه
ــة والباهتة  ــم عروضه الهزيل تقدي
ــة لفريق تُّوج  ــي ال تمت بأي صل الت
قبل شهر بطال ألكبر قارات العالم، 
فقد شــاهدنا باألمس فريقا هزيال 
ــاس، وكان  وهشــا بال روح وال حم
ــي واد والمباراة في  ــب العبيه ف أغل
واد آخر وفي مقدمتهم» الدوليان « 
ياسر الشهراني وعلي البليهي، ولم 
ــي ليوناردو  ــم البرتغال يكن مدربه
ــم بعد  ــم بأفضــل حال منه جاردي

ــر تخبطاته في  ــو اآلخ أن واصل ه
ــي التبديالت  ــار التشــكيل وف اختي
ــب إن كان هناك  ــي طريقة اللع وف

طريقة فعال! .
ــن  م ــة  جمل شــهدت  ــاراة  المب
ــن، فقد غاب عن  ــات للطرفي الغياب
الهالل البريك والفرج وكنو وناصر 
ــرا، بينما غاب عن  الدوســري وبيري
الفتح كويفا ســعدان والجامي وبو 

حيمد وستاليني.
ــن طريق  ــالل أوال ع ــدم اله تق
ــد الدقيقة 12  ــي كاريلو عن البيروف
ــة الزرقاء لم تســتمر  ــن الفرح ،لك
ــح مراد  ــق عندما نج ســوى 4 دقائ
ــي إدراك التعادل مســتغال  ــا ف باتن
خطأ دفاعيا لينتهي الشــوط األول 
بهذه النتيجة بعد أن قدم الفريقان 
مستوى متوســطا كانت األفضلية 
النســبية فيه للهالل الذي أضاع 4 

ــن طريق صالح  ــداف محققة ع أه
الشهري لسوء تمركزه وتعجله!. 

وفي الشــوط الثاني سار اللعب 
ــاوالت متبادلة  ــه بمح ــا هو علي كم
ــة «ســلبية» قبل  ــة هاللي وأفضلي
ــن دبكة من  ــن ســفيان ب أن يتمك
ــي  الثان ــح  الفت ــدف  ه تســجيل 
بمقصية جميلة اكتفى أمامها دفاع 
ــة «71» ،  ــارس الهالل بالفرج وح
ــن فرحة الفتح لم تســتمر أيضا  لك
سوى 4 دقائق عندما سجل البديل 
ــدف التعديل برأســه إثر  ــز ه غومي
متابعته لكرة حولها الشــهراني لم 
يحســن ماكســيم كوفال التعامل 
ــاراة بـ 3  ــل نهاية المب ــا، وقب معه
ــا الهدف  ــراد باتن دقائق ســجل م
ــة جزاء»  ــن «ركل ــح م ــث للفت الثال
 var احتســبها الحكم بإشــارة من
ــكاك العب الهالل الشــاب  إثر احت

مصعب الجوير بباتنا قبل 3 دقائق 
من توجه الحكم للفيديو!. 

بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده 
ــز الثامن،  ــى 16 نقطة في المرك إل
ــالل عند 21  ــد رصيد اله ــا تجم فيم
ــع وباتت  ــز الراب ــي المرك ــة ف نقط
حظوظه في المنافسة على اللقب 

أضعف من ذي قبل.

ضمك x الباطن 
ــر  األمي ــة  مدين ــب  ملع ــي  وف
الرياضية  ــز  عبدالعزي بن  ســلطان 
تعادل فريقا ضمك وضيفه  ــا  بأبه
سجل  الباطن بهدف لكل منهما.. 
ــع الباطن ريناتو  هدف ضمك مداف
 ،»  15 ــاه  مرم ــي  ف ــأ  خط شــافيز 
فيما نجح الباطــن في إحراز هدف 
ــة بدقيقتين «  التعديل قبل النهاي

88 « عن طريق فابيو أبرو. 
ــى 26  ــده إل ــك رصي ــع ضم  ورف
نقطة استقر بها في المركز الثاني، 
ــده إلى 14  ــع الباطن رصي ــا رف فيم

نقطة وضعته في المركز 13.

 الفيحاء x أبها 
ــة المجمعة الرياضية  وفي مدين
ــادل فريقا الفيحاء وضيفه أبها  تع
ــداف، في مباراة  ســلباً من دون أه
ــرج  ليخ ــة،  ونتيج مســتوى  ــاردة  ب
ــدة رفع بها  ــق بنقطة واح كل فري
ــم إلى 20  ــاب األرض رصيده أصح
نقطة وضعته سادسا، بينما ارتفع 
رصيد أبها إلى 15 نقطة في المركز 

الثاني عشر في سلم الترتيب.

«الجزيرة» - عمار العمار

 الجولة الرابعة عشــرة من دوري 
ســلمان  ــن  ب ــد  محم ــر  األمي كأس 
ــد  ــوم األح ــن تتواصــل الي للمحترفي
ــالث مباريات تمثل الشــيء الكثير  بث
للفرق المتبارية والســاعية لتحقيق 
الفوز، وسيلعب الطائي مع الفيصلي 
في حائل فيما سيواجه النصر نظيره 
الحزم في الرياض ويستقبل االتحاد 

ضيفه االتفاق في جدة.

الطائي × الفيصلي
ــع  ــة تجم ــة للغاي ــة مهم مواجه
ــى ملعب مدينة  الطائي بالفيصلي عل
األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية 
بحائل في تمام الساعة 3.50، ويأمل 
ــوز ومواصلة  ــي في تحقيق الف الطائ
الهروب من مناطــق المؤخرة بعدما 
ــى النصــر في  ــاً عل ــوزاً مهم ــق ف حق
ــرر قليالً  ــاراة المؤجلة 1/2 وتح المب
ــه للمركز الرابع عشــر برصيد  بتقدم
ــق الفيصالوي  الفري فيما  نقطة،   13
ــاراة في ظــل تراجع كبير  يدخل المب
في مستواه ونتائجه وخرج من كأس 
الملك بعد خســارته في الدوري أمام 
االتفاق 1/0 ليتراجع للمركز العاشــر 
برصيد 15 نقطة وسيعمل على الفوز 

للهروب من مناطق الخطر.
النصر × الحزم 

كبيرة  بنشــوة  النصر  ويســتقبل 
ــره الحزم على اســتاد مرســول  نظي
ــي تمام الســاعة  ــاض ف ــارك بالري ب

5.50 وســط رغبة كبيرة من الفريق 
النصراوي في مواصلة انتصاراته بعد 
الدفعة المعنوية والفوز المســتحق 
ــاراة المؤجلة  ــي المب ــالل ف على اله
ــي  ــه ف ــى أمل ــظ عل ــا حاف 0/2 وبه

اللحاق بالمنافسة بعدما رفع رصيده 
ــي المركز الخامس  ــى 20 نقطة ف إل
وسيحاول اســتغالل وضع منافسه 
ــز األخير  ــل المرك ــذي يحت ــزم ال الح
ــور  ــة وبوضــع متده ــد 11 نقط برصي
ــق الفوز في 7  بشــكل كبير ولم يحق
ــل في إيقاف  ــات متتالية ويأم مباري
ــن قاع  ــروب م ــاط واله ــف النق نزي

الترتيب.

االتحاد × االتفاق 
ويتطلع الفريق االتحادي للحفاظ 
على صدارته حين يلتقي االتفاق على 
ــدهللا بجدة  ــة الملك عب اســتاد مدين
ــرة المشــعة) عند الســاعة  (الجوه
ــك الفريق االتحادي 26  7.45، ويمتل
ــده واســتطاع الفوز  ــة في رصي نقط
ــر مبارياته بهدف  على الطائي في آخ
لالشيء ويسعى لمواصلة االنتصارات 
والبقاء في الصــدارة قبل المواجهة 
ــع الهالل، بينما  ــة واألقوى م المؤجل
ــاراة  المب ــل  يدخ ــي  االتفاق ــق  الفري
بعدما تحسنت نتائجه وحقق فوزين 
متتاليين كان آخرهما أمام الفيصلي 
بهدف لالشــيء وحســن موقعه في 
الترتيب وتقدم للمركز الثامن برصيد 
16 نقطة ويريد مواصلة حصد النقاط 

للتقدم أكثر في سلم الترتيب.

«الجزيرة» - عيسى الحكمي

يعود الكاميروني أبوبكر فينســنت لقيادة هجوم النصر 
عندما يســتقبل األخير نظيره الحزم عند الخامســة و 50 

دقيقة مساء على ملعب مرسول بارك. 
ــم الكاميروني قد غاب عن ثمن نهائي كأس  وكان النج
ــد من اإلصابة  ــاق لإلصابة وعوضه العائ ــك أمام االتف المل

عبدالفتاح آدم. 
ــي مباراة  ــدرب األرجنتيني ميغل روســو ف ــد الم ويفتق
اليوم لخدمات البرازيلي تاليسكا بسبب تراكم البطاقات، 
ــث جرب في التدريب  ما جعله يتجه ألكثر من ســيناريو حي
ــر كال من ســامي النجعي وماشــاريبوف للقيام بدور  األخي
ــي الدوري حتى  ــب البرازيلي الذي ســجل 9 أهداف ف الالع

اآلن. 
ــي  ــز والبرازيل ــي مارتيني ــر أن يحصــل االرجنتين وينتظ
ــد ارتفاع  ــاراة اليوم بع ــق أكثر في مب ــى دقائ انســيلمو عل

من تمارين النصرمعدالتهم اللياقية.  

جانب من مباراة سابقة بين النصر والحزم

كبير القارة يترنح برعاية 
العبيه ومدربه وإدارته

ماذا يحدث في الهالل؟! ..
ــذي بدأ الموســم  ــق ال  الفري
مثيرا وجميال وجندل فرق القارة 
ــى اللقب  ــا حتى حصــل عل توالي

اآلسيوي الكبير..
ــاء  لالنكف ــق  الفري ــذا  ه ــاد  ع

وأصبح يؤدي كيفما اتفق! ..
ســالم،  ــو  ه ســالم  ــال  ف
ســهال  ممرا  أصبح  والشــهراني 
يحاول  وســلمان  ــن،  للمهاجمي

وحيدا لملمة األوراق المتبعثرة..
ــد  ــد أح ــم يع ــب فل ــا األجان أم
ــول والمتوقع  منهم يؤدي المأم
والمنتظر منهم باستثناء الكوري 
ــي  ف ــم  ويجاريه ــون،  هي ــغ  جان
ــه الغريبة  ــك مدربهم بتبديالت ذل
العجيبة وكأنه يشــاهد مباريات 
ــا  ــي يشــاهدها ويتابعه ــر الت غي

الكل.. 
ــالل تتحمله  ــدث في اله مايح
ــة  وفني ــة  إداري ــراف  أط ــدة  ع

والعبين.. 
باألمس أمام الفتح كانت كل 
المؤشرات تشــير إلى فوز هاللي 
الفرص  الالعبون  فأضاع  سهل، 
ــم الفتح  ــدا فعاقبه الســهلة ج
ــق المكافح  بانتصــار مهم للفري

الجميل..
باألمــس حضــرت روح الفتح 
وغابت روح الهالل فانتثرت الروح 
ــون  ــوارى الهاللي ــة وت الفتحاوي

بهزيمة ثانية وبالثالثة..
ــب جارديم متعب  باألمــس غي

البليهي  فخذله  ــز  وغومي المفرج 
ــراج  بإخ ــا  وأكمله والشــهري، 
ليصبح  ــالر  كوي الرئيس  ــوره  مح
الشــاب  ــى  عل ــال  كام ــل  الحم
ــب الجوير الذي كان  اليافع مصع
ــالل أداءً  بحق أفضــل العبي اله

ومهارة..
باألمــس والهالل متعادل في 
المتابعون  انتظر  األول  الشــوط 
ســالم الدوســري لدقائق لينزل 
يترجم  بأســلوب  ــو  لكاريل ــال  بدي

للمتابع حال الهالل ونجومه.. 
ــد  ــالل يؤك ــي اله ــدث ف مايح
ــط» داخل  ــك «حاجة غل أن هنال
ــرض أن تكون إدارته  الفريق يفت
ــى دراية بها  ــره ومدربه عل ومدي
ــح  يترن آســيا  ــر  فكبي ــا،  وتحله
ــه وال بتاريخه  ــق ب ــة التلي بطريق

الناصع والباسمه الكبير جدا..
العبو الهالل يشاركون إدارته 
ــل مســؤولية  ــي تحم ــه ف ومدرب
ــال التي وصــل إليها الفريق  الح
ــوج قبل شــهر ببطولة أكبر  المت
القارات.. الروح غائبة والحماس 
ــه  ونجوم ــودا  موج ــد  يع ــم  ل
ــي الحفالت  ــوا يظهرون ف أصبح
واالحتفاالت الغنائية واختفوا في 
ــره لن تتحمل  ــدان، وجماهي المي
للمتسببين  وســتحفظ  مايحدث 
ــه  ويفعلون ــوه  مافعل ــك  ذل ــي  ف
والبطــوالت  ــازات  اإلنج ــالل  به

والتاريخ..  
متابع    

حمدهللا وقع لالتحاد وانخرط بالتدريبات
جدة- عالء سعيد

ــاد أحمد  ــس نادي االتح ــع نائب رئي وق
ــرزاق حمدهللا  ــم عبدال ــع المهاج ــي م كعك
مساء أمس لمدة موسم ونصف الموسم، 
ــد توقيع  وقد شــارك حمدهللا مباشــرة بع
ــم  ــث ت ــق، حي ــات الفري ــي تدريب ــد ف العق
ــل زمالئه  اســتقباله بشــكل خاص من قب
الالعبين والمدرب كوزمين كونترا، متمنين 
له التوفيق مع الفريق في الفترة المقبلة. 

وقد خضع عبدالرزاق حمدهللا لتدريبات 
لياقية بشكل انفرادي وسيستمر بالتدريب 
على فترتين باليوم من أجل تجهيزه لياقياً 
ــات التي سيشــارك بها مع الفريق  للمباري
ــرة االنتقاالت  ــر المقبل مع فتح فت في يناي

الشتوية المقبلة. 
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صح لسانك

د  الهالل يجد  
عقد البريك 

(عنوان صحفي)
ــترط  اش ــل  ه  -
ــذ  تنفي ــدم  ع ــه  علي

الفاوالت؟!
  

 حمدهللا في 

طريقه إلى جدة 
(عنوان صحفي)

- نمر جديد 
  

 سندعم فريقنا 

باحتياجه في 
الشتوية 

(رئيس األهلي)
- أكيد لديك العصا 

السحرية

ــن  ــون الذي ــون المحترف   الالعب
يجدّدون عقودهم مع أنديتهم بمبالغ 
باهظة سرعان ما تهبط مستوياتهم 

بشكل غير مقبول بعد التوقيع!
  

ــرة  ــدأ فت ــادم تب ــبوع الق   األس
الموسم.  لهذا  الشــتوية  التســجيل 
وكثير من جماهير األندية تنتظر قدوم 
أســماء جديدة تصحح أوضاع فرقها 
وأحوال العناصر األجنبية فيها. ولكن 
سيصطدم بأن  هذه الجماهير  بعض 
واقع أنديتها ال يمكن له أن يحدث أي 

تغيير.
  

ــا ضربت أركان  ــة كورون   جائح
فريق الفتح قبل مباراته أمام الهالل 
من نجومه، وستغيبهم  وغيّبت كثيراً 
ــة،  القادم ــات  المباري بعــض  ــن  ع
ــراب الفني التي  وعّمقت حالة االضط

يعيشها الفريق وزادتها سوءًا.
  

ــذي  ــة ال ــون األندي   كشــف دي
أن  أوضــح  الرياضــة  وزارة  ــه  أصدرت
ــب المركز  ــادي ضمك صاح موقف ن

الثالث في سلم ترتيب الفرق متفوق 
جداً. فديونه أقل من مائة ألف ريال. 
ــة وراءه  ــاوز ديون أندي ــي حين تتج ف
في الترتيب. إدارة نادي ضمك بقيادة 
المتميز صالح أبو نخاع تستحق الثناء 
ــل المالي  ــذا العم ــى ه ــر عل والتقدي

الالفت.
  

ــرة  الك ــاد  اتح ــرار  ق ــيبقى  س   
بعدم إيقاف دوري 2019 لمشــاركة 
المنتخب في كأس آسيا سابقة يبني 
ــا كل ناقد نقده تجاه أي قرارات  عليه

ــد ذلك التاريخ بإيقاف الدوري ألي  بع
ــر المنطقي  ــرار غي ســبب! فذلك الق
ــام الرأي  ــي وقته أم ــرج االتحاد ف أح

العام الرياضي.
  

ــذب  الك ــج  تروي أن  لألســف    
ــي الوســط الرياضي  والشــائعات ف
الذي يتبناه بعض الدخالء على اإلعالم 
ــع إدارات  الرياضــي يتم بالتنســيق م
بعض األندية! والمتتبع لتلك األكاذيب 
من  يعرف  ــا  ومصادره والشــائعات 

يقف وراءها وما هي أهدافها.

فواصل

ــى اعتبار أن  - بشــيء من اإليجاز عل
هناك من سبقني في التحدث عن البطولة 
العربية التي أقيمت في قطر الشــقيقة 
ــن أضيف على ما قيل  ــم من قناعتي بأني ل بالرغ
جديدا لكني أستطيع أن أقول: لقد نجح األشقاء 
ــم الســتضافة المونديال  ــار جاهزيته ــي اختب ف
العالمي 2022م وكســبوا ثقة مســؤولي الفيفا 
بأنهم بالفعل على قدر المسؤولية فلقد شاهدنا 
ــة ونقل تلفزيوني (يفتح  مالعب غاية  في الروع
ــة والحيادية  ــج قمة في العقالني النفس) وبرام
وتغطيات ميدانية إعالمية متنوعة شملت جوانب 

متعددة خارج إطار منافسات كرة القدم.
ــا منها  ــي خرجن ــأتجاوز مشــاركتنا الت - وس
ــن) أو كمن ال طال بلح الشــام  ــد القريتي (كمعي
وال عنب اليمن على اعتبار أننا لم نكتشف وجوها 
شابة جديدة ولم نقدم المستوى المنتظر! ألطرح 

السؤال األهم: 
دول  ــي  ف ــة  العربي ــرة  الك ــت  فاق ــاذا  لم  -
شــمال إفريقيا شــقيقاتها الخليجية والعربية 
ــيوية؟! بالرغم من أنه ال وجه للمقارنة بين  األس
ــد (الخليجية) من دعم  ــا وبالتحدي ما تلقاه كرتن
ــا تلقاه رياضتهم  على كافة المســتويات وبين م
ــا نمتلكه من منشــآت  ــك عم ــام ناهي بشــكل ع
وتجهيزات وبنى تحتية تفوق ما لديهم باإلضافة 
ــتقطابنا للخبرات الفنية العالمية ونجوم  إلى اس
ــن األجانب و(شــغف)  ــن المحترفي ــب م المالع
شــعوبنا الخليجية بكرة القدم على وجه التحديد 
ــوة وإثارة  ــاتنا ال تقل ق ــك أن منافس ــى ذل زد عل
وباألخص دوري المحترفين السعودي الذي تبوأ 

المركز األول على مستوى قارة آسيا!!
ــد عندما  ــي لن آت بجدي ــادي أنن ــي اعتق - وف
ــه ال يمكن تفســير ذلك إال أنه بســبب  ــول بأن أق
ــوم هذه  ــذي أضاف لنج ــي ال ــراف الخارج االحت
ــتفادة  الدول أبعاد فنية وخبراتية أمكن من االس
ــم في منتخبات بلدانهم بداللة أن هناك أكثر  منه
من (18) العبا شاركوا منتخبات دولهم في هذه 
البطولة كلهم محترفون في الدوري الســعودي 
ــا) وآخرون في دوريات  ــدد آخر (مروا من هن وع
ــتدعاؤه من  ــن لم يتم اس ــة أخرى! عدا م خليجي

محترفي أوروبا!! 
- أحبتي الالعب  السعودي ال تنقصه الموهبة 
ــة وال الطموح لكي  ــرأة في خوض التجرب وال الج
ــل باقي خلق  ــرف خارجيا ويقدم نفســه مث يحت
ــو البحث عن المادة  هللا إال أن ما شــجع هؤالء ه
في حين أن الالعب الســعودي وفي ظل العقود 
ــا (اللهم  ــي يتقاضاها هن ــة الت ــغ الفلكي والمبال
ــد عواقبها  ــن مغامرة ال تحم ــه ع ال حســد) تغني

(المادية)!
- وال أنسى أن أشير إلى أن قرار الـ(7) أجانب 
باإلضافة إلى أنه أســهم بشــكل مباشر في رفع 
مســتوى المنافســة المحلية فقد أســهم أيضا 
وإلى حد ما في تحســين مستوى بعض نجومنا 
ــوم األجنبية  ــؤالء النج ــكاك به ــالل االحت ــن خ م
ــراف  ــم إال أن االحت وإذكاء روح المنافســة معه
ــاً ملحاً لكرتنا الســعودية.  ــي يظل مطلب الخارج

فما الحل؟! 

تلميحات 
- اختيار الفيفا لسامي الجابر ونواف التمياط 
ــاطير الكرة في  ــتعراضية ألس ــاراة االس ــي المب ف
ــم وحمل كأس العرب في مراســم التتويج  العال
في المباراة النهائية تشريف للرياضة السعودية 
وتقدير لنجومها الكبار واعتراف (دولي) بأفضلية 
ــوس في تقديم  ــن الالعبين ودورهما الملم هذي
ــورة جاذبة حققت  رياضــة وطنهم بصــورة متط
ــروك لهذين النجمين  ــن اإلنجازات. مب العديد م

وال عزاء للمتعصبين والمهرجين!
ــدم ما كان  ــم يق ــم ل ــى وإن كان جاردي - حت
ــرا منه وبما يليق باســمه وســمعته إال أن  منتظ
المطالبة بإقالته في هذا التوقيت مجازفة وهدر 
ــا بني هالل فال  ــي ال مبرر له (أركدوا شــوي ب مال

زال للمجد بقية).
ــية) لمصلحتهم  ــا تكون األمور (ماش - عندم
فالضمير في إجازة وعندما تنقلب لغير صالحهم 
ــة والنزاهة والمصداقية   ــدأ الحديث عن العدال يب

(خوش تهريج)!
- وغيرك (واجد)  يا حســن ندم أنه لم يلعب 

في الهالل!
ــى  ــوى واألفضــل عل ــم األق ــد أنه ــم يتأك - ل
ــازوا على الهالل  مســتوى المملكة إال بعد أن ف
ــة (فحص  ــالل هو بمثاب ــل أن اله ــا قب (قالوه

دوري) وترمومتر لقياس مستوى الجودة!
ــل التلفزيوني بما يتناســب مع  ــودة النق - ج
قيمة ومسمى الدوري  وإلغاء التشفير وتحسين 
بيئة األندية. توصيات مجلس الشورى لمسؤولي 
الرياضة السعودية (الكل) يتمنى أن تؤخذ بعين 

االعتبار!
- وفي النهاية: كان األجمل في ختام البطولة 
العربية أن اعتمدت اللغة العربية اللغة الرسمية 
ــا). ويظل  ــاد الدولي (فيف ــي االتح الخامســة ف
ــي  وجود عربي على مقاعد صناعة القرار  األمل ف

(الدولي). وسالمتكم..  

ــم بيريرا أنت في الهالل الذي ســبق  نع
وأن انضم إليه ولعب في صفوفه مواطنك 
وقائد منتخب بالدك في مونديال األرجنتين 
ــي الشــهير ريفالينو  ــو البرازيل ــام (1978م) وه ع
ــك المونديال ولعب  ــذي انتقل إلى الهالل بعد ذل ال
ــع الهالل عدة  ــالل لمدة ثالث ســنوات وحقق م لله
ــه أنه أخل  ــذ علي ــه أو يؤخ ــم يعرف عن بطــوالت ول
ــت صنعت وصدمت  ــت الهالل كما أن ــد وثواب بقواع
ــك قبل تصرفك  ــك وتعاطف مع ــن راهن علي كل م
المرفوض في أساســيات وسياسات الهالل والتي 
ــن حاول المســاس بها أو  ــدت وتصدت لكل م تح
ــل وزاخر ببعض  ــا وتاريخ الهالل حاف التمرد عليه
ــت ان تنقلب على  ــي حاول ــاذج والشــواهد الت النم
ــالل والهالليون  ــات الهالل ولكن اله مبادئ وأدبي
اســتطاعوا ان يتعاملوا مع تلك النماذج والشواهد 
بشــدة وصرامة وبعــض هذه النماذج اســتفاد من 
ــان والبعض  ــه بالبن ــاً يشــار ل ــاد نجم ــدرس وع ال
ــر على نعمة  ــن الكيان وتكب ــر أعتقد أنه أكبر م اآلخ
الهالل فأصبح في طي النســيان وكالعادة لم يتأثر 
ــالل بإبعاد أو ابتعاد أي كائن من كان واســتمر  اله
ــات واعتالء المنصات وتحقيق  في الوصول للنهائي
البطــوالت!!.. هذه السياســة وهذه الرســالة التي 
ــالل البرازيلي  ــا ويفهمها العب اله يجــب أن يعيه
بيريرا الســيما وأنها تتعلق بأهم سياســة وقاعدة 
ــي ال مجال فيها  ــالل أال وهي االنضباط والت في اله
للتهاون والتساهل بل التنازل مهما كان وتعامل 
بها جميع إدارات الهالل المتعاقبة وسيظل الهالل 
ــه وأخالقياته  ــي ثقافت ــا نموذجاً مشــرفاً ف بفضله
وتعامالته وبطوالته ولذلك على جميع الهالليين أن 
يدعموا موقف إدارة ناديهم وأن يؤيدوا قرار مدرب 
فريقهم السيد جارديم الذي يحسب له أنه لم ينفعل 
ويندفع للرد على تصرف بيريرا المرفوض كما حدث 
ــي أحد األندية  ــد الالعبين ف ــن أحد المدربين وأح بي
من مشادات وإشارات أزعم بل أجزم أن الهالليين 
يرفضون أن يشاهدوها في فريقهم وبين مدربهم 
ــح أن ما فعله  ــى كل حال صحي ــم!!.. وعل والعبيه
ــد خروجه هو أقل مما حدث  العب الهالل بيريرا عن
بين العب النصر الســابق حمدهللا وبين مدربه مانو 
مينيزيس عند اســتبداله وهو أصغر مما فعله العب 
ــاد فهد المولد واعتراضه وانفعاله عند تغييره  االتح
ــر الفريق حامد البلوي وهو ال يقارن  لوال تدخل مدي
ــداً بتصرف العب األهلي عمر الســومة عندما قام  أب
بخلع ورمي قميص فريقه على األرض بســبب عدم 
ــاب دوري أبطال آســيا أمام الهالل  إشــراكه في إي
ــور الهالل أنه  ولكن مع ذلك يحســب لغالبية جمه
رفض تصرف الالعب بيريرا ووقف مع قرار المدرب 
ــي معنى ومعاني الهالل وأن  جارديم ألنه يدرك ويع
ــل مصلحة الهالل ومن  ــل هذا القرار هو من أج مث
أجل مســتقبل الهالل وهو من سيقود الهالل إلى 
ــه االحترافية التي  بر األمان في تعزيز وترســيخ بيئت
ــن الجميع لضمان  ــزام واالنضباطية م تتطلب االلت
مواصلة النتائج اإليجابية واالستمرارية في تحقيق 

االنتصارات والبطوالت.
 

SulimanAljuilan :للتواصل عبر تويتر

كرتنا وكرة (الشمال)!!

عفواً بيريرا .. أنت في الهالل

إبراهيم الدهيش

سليمان الجعيالن

من كميت

بكل تجرد

«الجزيرة» - صالح الدهش

 وصلت بعثة المنتخب الســعودي 
األول لكرة اليد صباح أمس السبت 25 
ــى إيطاليا، إلقامة  ديســمبر 2021م إل
المرحلة األخيرة من برنامج االستعداد 
اآلســيوية  ــة  البطول ــي  ف للمشــاركة 
ــرر إقامتها في  ــال، المق ـــ 20 للرج ال
المملكة العربية الســعودية، وتحديداً 
بالمنطقة الشــرقية، خالل الفترة من 
ــة  والمؤهل 2022م،  ــر  يناي  31  -  18

للمشاركة في كأس العالم 2023م.
االســتعداد  ــج  برنام وســيتخلل 
المشاركة في بطولة دولية ودية تضم 
ــا وبلجيكا، وذلك خالل  منتخبي إيطالي
فترة التواجد بإيطاليا من 25 ديسمبر 
ــى 02 يناير المقبل، بعدها  الجاري حت

ســتتوجه البعثة إلى ســلوفينيا خالل 
ــرة من 03 - 15 يناير الســتكمال  الفت
ــات ودية،  المعســكر وخوض 3 مباري
ــة إلى  ــك البعث ــد ذل ــود بع ــى أن تع عل

المملكة للمشاركة اآلسيوية.
ــارة لدخول  المخت وتضــم القائمة 
ــد  محم ــم:  وه ــاً،  العب  22 المعســكر 
ــرو عبدالســالم، محمد  آل ســالم، عم
ــي، عبد هللا  ــان، عبد هللا الحليل النصف
ــو الرحى، حســين  ــد أب ــاس، ماج العب
ــاس  عب ــاء،  الم ــون  مره المحســن، 
ــاس، مجتبى آل  ــد العب ــار، محم الصف
ســالم، حيدر الخضراوي، عبد الرحمن 
المولد، هشــام العبيدي، أحمد العلي، 
حسين فريج، حســن الجنبي، يوسف 
ــد الزائر،  ــل، علي إبراهيم، محم الطوي

مهدي آل سالم، عبدهللا حماد.

يتخلله 5 مباريات ودية من ضمنها دورة ثالثية

معسكر أوروبا المحطة األخيرة ألخضر 
اليد استعداداً لبطولة آسيا

 من وصول بعثة المنتخب 

جانب من التتويج 

 بيدري جونزاليس 

العمري يشكر مكتب القصيم

تايكوندو الرياض بطًال للقتال والفرع يتصدر البومسي

برشلونة يستعيد بيدري في أولى مواجهاته في العام الجديد

«الجزيرة» - الرياضة 

ــة مدينة الملك  ــت على صال أقيم
عبد هللا الرياضية ببريدة منافسات 
بطولة المجموعة األولى للتايكوندو 
ــم بمشــاركة (103)  ــة البراع لدرج
العبين يمثلون (14) نادياً من أندية 
والحدود  والقصيم  الرياض  منطقة 
الشمالية ، حيث واصل نادي الفرع 
ــق باختطاف كأس البومســي  التأل
برصيد (242) نقطة بذهبية الفردي 
ــي عبر األبطال (عبد العزيز  والجماع
ــز ، حســام الدوســري ، حمد  القحي
آل شاهين) وبقيادة خالد الدهيمي 
ومحمد قدري ، فيما حل نادي كميت 
ــادي  ــة ون ــد (72) نقط برصي ــاً  ثاني

الرياض ثالثاً بذات النقاط .
خطف  ــال  القت منافســات  وفي 

نادي الرياض كأس البطولة برصيد 
ــن  ــات م ــة و(4) ذهبي (598) نقط
ــال (احمد شــراحيلي  ــب األبط نصي
ــد هللا عقاقي  ــد الفرشــان ، عب ، فه
ــادة منصور  ، ســامح الخيبري) بقي
ــد  ــد ســفياني وفه شــبعاني ومحم
ــادي الشــباب ثانياً  ــب وجاء ن الغري
برصيد (454) نقطة و(3) ذهبيات 
ــد هللا القحطاني  ــال (عب ــر األبط عب
ــد  ــد المحســن الحبشــي ، أحم ، عب
ــرع ثالثاً بـ  ــادي الف البشــر) وحل ن
ــال  األبط ــي  وذهبيت ــاط  نق  (403)
ــد المحســن  (مشــعل قيســي ، عب
ــب نادي  ــا نال الع الشــويبي) . فيم
النصر علي الدوســري ذهبية (43) 

كجم.
ــي للجولة  ــاً للمؤشــر الفن ووفق
ــاض األكثر حصوالً  ــون نادي الري يك

ــى ميداليات الجولة بمجموع (9)  عل
ــن  ــات وفضيتي ــات (5) ذهبي ميدالي

و(3) برونزيات .
ــس إدارة  ــا وّجه رئيس مجل فيم
االتحاد السعودي للتايكوندو شكره 
لجميع األندية المشــاركة واألجهزة 
ــا  حرصه ــى  عل ــة  واإلداري ــة  الفني
ــة خاصــة  ــور المشــرّف للعب للظه
الفئات السنية التي تعد قاعدة كبيرة 
الســعودي  ــدو  التايكون لمســتقبل 
موجهاً شكره لمكتب وزارة الرياضة 
باالســتاذ  ممثالً  ــم  القصي ــة  بمنطق
ــدرب التايكوندو  ــد العبيداء ولم ماج
ــة  بمنطق ــاد  االتح ــب  تدري ــز  بمرك
ــي  عل ــي  الوطن ــدرب  الم ــم  القصي
العيسى، لمساهمتهم في نشر لعبة 
التايكوندو بالمنطقة والستضافتهم 

لمنافسات البطولة.

«الجزيرة» - الرياضة

هيرنانديز  تشــافي  لقي   
برشــلونة  ــق  فري ــدرب  م
ــة  معنوي ــة  دفع اإلســباني، 
مايوركا  ريال  مواجهة  قبل 
ــام  الع ــن  م ــر  يناي  2 ــوم  ي
ــن  ضم  ،2022 ــد  الجدي
منافسات الجولة الـ 19 من 
مســابقة الليجا. وحســبما 
ــدو  «مون ــة  صحيف نشــرت 
فإن  ديبورتيفو»الكتالونية، 
ــس بدأ في  ــدري جونزالي بي
ــة  اإلنفرادي ــات  التدريب أداء 
ــب، بعد  ــة الملع ــى أرضي عل
ــج  البرنام ــن  م ــاء  االنته
داخل  إصابته  على  التأهيلي 
ــة.  ــاب الرياضي ــة األلع صال
ــدري  بي أن  ــت،  أضاف
جونزاليس تدرب منفرًدا في 
ــة «خوان  ــة الرياضي المدين

ــت الذي  ــي الوق ــر»، ف جامب
برشــلونة  العبو  فيه  يقضي 

عطلة الكريسماس.
المقرر  ــن  م إنه  أكملت، 

ــود بيدري جونزاليس  أن يع
ــي  الجماع ــران  الم ــى  إل
لبرشــلونة، مع نهاية شهر 
ديســمبر الحالي، استعداداً 

ــودة إلى قائمة البارســا  للع
ضد ريال مايوركا.

ــدري أصر  ــت، إن بي تابع
على بدء التدريبات االنفرادية 
ــب،  الملع ــة  أرضي ــى  عل
ــاراة  ــاق بمب ــل اللح من أج

برشلونة وريال مايوركا.
ــًدا من  ــد بيدري واح ويع
العناصــر األساســية داخل 
برشــلونة، بعد األداء المميز 
ــق  الفري ــع  م ــه  قدم ــذي  ال
ــة ولكن  ــي الفترة الماضي ف
ــة  ــرض النتكاســة عضلي تع
ــات  المباري ــط  ضغ ــة  نتيج
ــودة  الع ــي  ف ــدء  ب ــا  وحاليً

تدريجيًا للفريق.
ــق  ــر أن فري ــر بالذك جدي
ــز  المرك ــل  يحت برشــلونة 
ــدول ترتيب  ــي ج الســابع ف
برصيد  اإلســباني،  ــدوري  ال

28 نقطة.
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إدانات إقليمية ودولية للهجمات اإلرهابية 
الحوثية على منطقتي نجران وجازان

م جنوب مأرب بعد دحر المليشيات الحوثية الجيش اليمني يتقد

الجامعة العربية: على الليبيين التكاتف لتجاوز األزمات

«الجزيرة»- الرياض

دان الســفير الدكتور شائع محســن الزنداني 
ــوم اإلرهابي  ــة، الهج ــدى المملك ســفير اليمن ل
ــن اإلرهابية  ــه جماعة الحوثيي ــان الذي نفذت الجب
بمقذوفات أطلقتها على أعيان مدنية في منطقتي 

جازان ونجران جنوب المملكة. 
ــي: إن اســتمرار تراخي  وقال الســفير الزندان
ــذه الجماعة  ــد له ــي وضع ح ــي ف ــع الدول المجتم
ــى مواصلة ســيرة  ــو ما شــجعها عل ــة ه اإلرهابي
ــزل واألعيان  ــن والع ــن اآلمني ــا للمواطني إرهابه
ــة أمــس بإلقاء  ــدث ليل ــا ح ــا م ــة، وآخره المدني
ــى منطقة «صامطة» في  مقذوفات صاروخية عل
جازان، تسببت بمقتل شخصين بريئين «سعودي 
ويمني»، وجرحت سبعة آخرين، وتسببت بأضرار 
مادية في الورشة الصناعية التي كانوا يتواجدون 
فيها، وقذيفة أخرى على قرية حدودية في منطقة 
نجران أدت إلى إتالف ممتلكات مواطن سعودي. 
وأضاف الســفير الزنداني: يجب على المجتمع 
الدولي أن يعي أن كل ما تطلقه الجماعة الحوثية 
ــة من إيران على مناطــق الداخل اليمني  المدعوم
ــا تطلقه على األراضي  في مأرب وشــبوة وتعز، وم
ــذ بداية الحرب لم يصــب أي هدف  الســعودية من
ــة ومســاكن مواطن  ــاً مدني ــل أعيان عســكري، ب
وأبرياء يحرم القانون الدولي اإلنساني المساس 

بها، ويجرم أي فعل عسكري يقترب منها. 
ــن  ــة م ــه المملك ــوم ب ــا تق ــى أن م وأشــار إل
اســتهداف لمواقع الحوثيين العسكرية ومخازن 
ــدات اإلرهابية  أســلحتهم وأماكن إطــالق التهدي
هو رد فعل للدفاع عن نفســها وحماية أراضيها 
ــال الســفير  ــا. وق ــن فيه ــا والمقيمي ومواطنيه
ــذه الجماعة  ــع ه ــي قم ــاون ف ــي: إن الته الزندان

اإلرهابية وعدم كســر آلتها العســكرية اإلرهابية 
ــع، وفي  ــح العالم أجم ــى تهديد مصال ســيؤدي إل
ــارة العالمية عبر  ــدادات النفط والتج مقدمتها إم
الممرات المالحية البحرية في جنوب البحر األحمر 
ــدن، وهو ما ســيؤثر في  ــدب وخليج ع ــاب المن وب
ــدول المطلة على  ــح ال ــى مصال ــام األول عل المق
ــاً إلى ضرورة  ــر والخليج العربي، داعي البحر األحم
البحث عن حل سياســي، وفقاً للمرجعيات الثالث 
ــرب التي  ــاء هذه الح ــاً، وإنه ــا دولي ــرف به المعت
ــا ميليشــيا الحوثي على الشــعب اليمني،  فرضته
وهددت من خاللها األمن القومي الخليجي لتمرير 

مصالح وأهداف إيران في المنطقة. 
ــوم  ــارات الهج ــت مصــر بأشــد العب ــا أدان كم
ــة  ــة صامط ــه محافظ ــذي تعرضــت ل ــي ال اإلرهاب
بمنطقة جازان، وأدى إلى وفاة شــخصين وإصابة 
7 آخرين، جراء ســقوط مقذوف أطلقته ميليشــيا 
ــه وزارة  ــان أصدرت ــدت مصــر في بي ــي. وأك الحوث
ــا وتضامنها مع المملكة  الخارجية أمس، وقوفه
في سبيل التصدي لهذه الهجمات اإلرهابية الدنيئة 
التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديًدا 
سافرًا لألمن واالستقرار في المنطقة، مشدًدا على 
موقف مصر الثابت من دعم ما تتخذه المملكة من 

إجراءات وتدابير لصون أمنها وسالمة شعبها. 
كما أدانت مملكة البحرين واســتنكرت بشــدة 
ــة مقذوفات تجاه  إطالق مليشــيا الحوثي اإلرهابي
ــى وفاة اثنين  ــران وجازان، مما أدى إل مدينتي نج
ــي مدينة جازان  ــن المدنيين ســعودي ويمني ف م
ــة آخرين، معربة عن تعازيها ومواســاتها  وإصاب
ألســر وذوي الضحايا ولحكومتي المملكة العربية 
الســعودية والجمهورية اليمنية، متمنية الشفاء 
ــة  خارجي وزارة  ــدت  وأك ــن.  للمصابي ــل  العاج
ــع المملكة  ــة البحرين م ــن، تضامن مملك البحري

ــا تتخذه من  ــة الســعودية، ودعمها لكل م العربي
إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسالمة 
ــى إدانة هذه  ــة المجتمع الدولي إل ــا، داعي أراضيه
ــداءات اإلرهابية اآلثمة التي ترتكبها مليشــيا  االعت
الحوثي بشكل متعمد وممنهج في انتهاك صارخ 

للقانون الدولي اإلنساني. 
كما أدان البرلمان العرب، استهداف ميليشيا 
ــي مدينة  ــن األبرياء ف ــة، المدنيي ــي اإلرهابي الحوث
ــة العربية الســعودية، بمقذوف  ــازان بالمملك ج
ــن األبرياء وإصابة اآلخرين في  أودى بحياة عدد م

تصعيد إرهابي وخطير لتلك الجماعة اإلرهابية.
ــل  ــذا العم ــي أن ه ــان العرب وأضــاف البرلم
ــه  خالل ــن  م ــاول  تح ــذي  ال ــد  المتعم ــي  اإلجرام
ــي اإلرهابية اســتهداف المدنيين  ميليشــيا الحوث
والمنشــآت المدنية، يُضاف إلى جرائم ميليشــيا 
ــد جرائم  ــران، والتي تع ــي المدعومة من إي الحوث
حرب تســتوجب المحاكمة، تنتهك بشكل صارخ 

القوانين الدولية كافة. 
كما دانت األردن اســتهداف ميليشــيا الحوثي 
اإلرهابية منطقتي جازان ونجران بمقذوفين، مما 
ــازان، وإصابة  أســفر عن وقوع حالتي وفاة في ج
عدد آخر من األشــخاص. وشــدد الناطق الرسمي 
ــم  ــة الســفير هيث ــة األردني باســم وزارة الخارجي
ــب المملكة  ــوف بالده إلى جان ــو الفول على وق أب
ــا يُهدد أمنها  ــي وجه كل م العربية الســعودية ف
وأمن شــعبها، معرباً عن أصــدق التعازي متمنياً 

الشفاء العاجل للمصابين.
كما أعربت دولة اإلمارات العربية المتحدة عن 
إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة استهداف 
مليشــيات الحوثي اإلرهابية محافظة صامطة في 
منطقة جازان بمقذوف أسفر عن وفاة شخصين 

وإصابة عدد من المدنيين.

وكاالت - عدن

كســرت قوات الجيش اليمني  هجوماً عنيفاً 
ــال جنوبي   ــات القت ــي في جبه لميليشــيا الحوث
ــد معارك اســتمرت لســاعات  ــك بع ــأرب، وذل م
ــن إيران   اســتخدمت فيه العناصــر المدعومة م
ــة مدفعية كبيرة،  عدة مجموعات بشــرية وتغطي

ومختلف أنواع األسلحة. 
ــي اليمن،  قد  وكان تحالف دعم الشــرعية ف
ــن الجمعة، تنفيذ 42 عملية اســتهداف ضد   أعل
الميليشــيات الحوثية في مأرب خالل 24 ساعة. 
ــا أكد تدمير 20 آلية عســكرية للميليشــيات  كم
وخسائر بشــرية بلغت 243 عنصراً إرهابياً بين 

صفوف الحوثيين. 
ــش  ــوات الجي ــن، اســتعادت ق ــل يومي وقب
الوطني مســنوداً بالمقاومة الشــعبية عدداً من  

المواقع التي تســلّلت إليها الميليشــيا الحوثية 
في الجبهة الجنوبية للمحافظة. 

ــأن الميليشــيا  ــة ب ــادت مصــادر ميداني وأف
ــت  وقام ــة،  ضخم ــزات  بتعزي ــت  دفع ــة  الحوثي
ــي لعيرف  ــوم  متزامن ومســتمر في جبهت بهج
ــوب المحافظة، فيما كســرت قوات  ــق جن والبل
ــاق هجومية،  ــن 5 أنف ــر م ــي أكث ــش اليمن الجي

واعتقلت عناصر من  الميليشيا هناك. 
يشــار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، كثف 
ــأرب اآلهلة  بالســكان  الحوثيون اســتهداف م
ــخ والطائرات  والنازحين، مســتخدمين الصواري
المســيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من 
المدنيين، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية 
ــى وقف الهجمات التي  ودعوة األمم  المتحدة إل
تهدد حياة ماليين الالجئين في المحافظة الغنية  

بالنفط.

وكاالت - القاهرة

ــدول العربية  أكدت جامعة ال
ــى  ــد عل ــا يعتم ــتقرار ليبي أن اس
إجراء االنتخابات وخروج القوات 
ــع الليبيين  ــاً جمي ــة، داعي األجنبي
ــات في  ــد االنتخاب ــف لعق التكات

أقرب وقت ممكن. 
إلى هذا، أعلن مصدر مسؤول 
أن  ــة  للجامع ــة  العام ــة  باألمان
ــو الغيط  ــام أحمد أب ــن الع األمي
ــورات التي  ــام التط ــع باهتم يتاب
خالل  الليبية  الســاحة  تشهدها 
ــي حالت  ــة، والت ــرة الماضي الفت
ــية  ــد االنتخابات الرئاس دون عق

والبرلمانية في موعدها 
المحدد الذي ســبق أن توافق 
ــون، وكذلك المجتمع  عليه الليبي
لعبور  ــد  التمهي ــدف  به الدولي، 
ــك المرحلة  ــا بأمان تل دولة ليبي

الحساسة من تاريخها. 
األمين  أن  المصــدر  وأضــاف 
ــف األطراف  ــام يهيب بمختل الع
ــالء المصلحة  ــة ضرورة إع الليبي
ــا للبالد فوق أي حســابات  العلي
ــيراً إلى أن  ــح ضيقة، مش ومصال
ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض 
والتعاون  ــف  التكات الجميع  على 
إلنجاز االســتحقاق االنتخابي في 
ــا يفضي إلى  ــال، وبم أقرب اآلج
الشــعب  عموم  مصلحة  تحقيق 

الليبي في اختيار المعبرين 
ــه، بما يســاعد على  عن إرادت
ــيادة  وس ــدة  وح ــى  عل ــاظ  الحف

الدولة. 
ــراف  األط ــع  جمي ــث  ح ــا  كم
ــوار  الح ــاد  اعتم ــى  عل ــة  المعني
كوسيلة وحيدة لحلحلة الخالف، 
ــف  العن ــارات  خي ــتبعاد  واس
ــى  حت أو  للســالح  ــكام  واالحت

ــد أن الحفاظ  ــح بها.  وأك التلوي
على استقرار الوضع يعد ضرورياً 
ــن الليبيين من التعبير عن  لتمكي
إرادتهم بحرية من خالل العملية 
االنتخابية، كما أنه من الضروري 
وجود توافق وطني على القواعد 
لالنتخابات،  واإلجرائية  القانونية 
ومن ثم احترام نتائجها وااللتزام 

بها. 
اإلرادة  أن  ــى  عل شــدد  ــا  فيم
التعبير  ــرى  ج ــة -ومثلما  الدولي
ــن محفل خالل  ــا في أكثر م عنه
الشــهور األخيرة- تؤكد محورية 
ــية  الرئاس ــات  االنتخاب ــراء  إج
ــود  وج ــاء  وإنه ــة،  والبرلماني
ــي  األجنب العســكري  ــد  التواج
ــك  ــار ذل ــوره، باعتب ــف ص بمختل
ــداً  ــا بعي ــتقرار ليبي ــرورة الس ض
ــرب األهلية التي  عن تأثيرات الح

شهدتها مؤخراً.




https://units.imamu.edu.sa/administrations/tds/Pages/default.aspx
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إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بحائل الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

253379001 رقم القرار القضائي

17 / 04 / 1443 التاريخ

مستشفى سالمات الطبي اسم المنفذ ضده

3350036905 رقم الهوية

v026

ــارك العديني هوية رقم ــن/ محمود صالح مب 1) يعل
ــن فقدان شــهادة تخرج رقمها 1116561125 ع
ــات دورة ــد الدوري ــن معه 441/1161 صــادرة م
ــي العام ــة التاســعة) ف ــن التأهيلي ــات األم (دوري
ــن يعثر ـــ يرجى مم ــى 1441/7/17ه ـــ حت 1440ه

عليها تسليمها إلى مصدرها وله الشكر.

ــم محمود إبراهيم ســكر عن ــن/ الســيد إبراهي 2) يعل
ــخ ــم A/14164373 وتاري ــواز ســفره رق ــدان ج فق
ــه ــر علي ــن يعث ــى مم ــن مصــر، يرج 2015 صــادر م
تســليمه إلى أقرب إدارة جوازات أو االتصال على ج/

0504765388 وله الشكر.

آثار المقذوف الحوثي على جازان

اجتماع سابق لجامعة الدول العربية
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«الجزيرة» - الرياض

دشــنت الفنانة أحالم ألبومها الغنائي «فدوة عيونك» 
في موسم الرياض 2021 على خشبة مسرح أبو بكر سالم، 
وسط حضور جماهيري غفير تجاوز 7000 شخص، وغنت 
ــالل الحفلة عدًدا من الوصالت الغنائية التي افتتحتها بـ  خ
«فدوة عيونك» التي حملت عنوان األلبوم، وهي من كلمات 

األمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار طالل.
وجاءت حفلة الفنانة أحالم في موســم الرياض مساء 
ــت بين األعمال  الخميس في أجواء شــتوية باردة، وجمع
العاطفية والكالســيكية واألغنية الســريعة، ما زاد تفاعل 
الجماهير الحاضرة مع األعمال المقدمة بحضور أوركسترا 
مكونة من 100 عازف وموســيقي بقيادة المايسترو أمير 

عبدالمجيد.
وفي وسط فعاليات الحفلة، قدمت أحالم كل الترحيب 
بالشعراء والملحنين الذين أسهموا في نجاح األلبوم، كما 
شــكلت اللوحات الراقصة التي احتضنها المسرح إضافة 
ــة، وأظهرت  ــالت الغنائي ــرت مفاهيم الحف ــدة، إذ غي جدي
ــل بطريقة حديثة وضعت الجماهير في حماس دائم  الحف

وشغف ال ينقطع.
من جهتها، أكدت الفنانة أحالم أن حفلتها في موسم 
الرياض 2021 تعد تتويًجا أللبومها الذي ُطرح مطلع العام 
الحالي، مقدمة شــكرها للهيئة العامة للترفيه، مؤكدة أن 
مسرح أبو بكر سالم مذهل ومتميز بإمكاناته ذات الجودة 
ــذي منحها راحة  ــدة، األمر ال ــة الفري ــة، واالحترافي العالي

األداء، وتقديم ليلة مميزة.

مسرح المصمك يعود بزوار «نبض 
الرياض» ألجواء المدن القديمة

افتتاح أكبر صالة «بولينج» ترفيهية في المملكة

«الجزيرة» - الرياض

تستعيد المدن عبقها من ماضيها، 
ــاض  الري ــة  العاصم ــق  تأل ذروة  ــي  وف
ــا «موســم  ــة يصنعه ــات عالمي بفعالي
الرياض»، تتجه األنظار صوب وسطها 
ــك العريق،  ــم، حيث قصر المصم القدي
ــات منطقة  ــد مســرًحا لفعالي ــذي يُع ال
مناطــق  ــدى  إح ــاض»،  الري ــض  «نب
الموسم، بأجوائها الترفيهية المتنوعة، 
ــزوار والســياح والعائالت  التي تشــد ال

إليها.
ــك  ــدران حصــن المصم ــي ج وتحك
ــي تقف أمام  ــخ المملكة، الت قصــة تاري
عظمتها أجيال تستعيد ماضيه العريق، 
ــه اإلضاءات  ــا تنعكس على واجهت بينم
ــروي قصًصا عن جميع  ــة األبعاد لت ثالثي

مناطق المملكة، في حين يشمخ المبنى 
بأبراجه المخروطية، مشرًفا على ساحة 
يتقاسم فيها الزوار دهشتهم بمسرح 
التاريخ، الذي تُقدم الفرُق الموســيقية 
على خشبته أعذب األلحان واإليقاعات.

ــك»  «المصم ســاحة  ــل  وتمثّ
ــًة رئيســًة  ــة وجه ــا الحجري بمدرجاته
ــا،  مجانً ــا  دخوله ــم  له ــاح  يُت ــزوار،  لل
ــة  المتنوع ــات  بالفعالي واالســتمتاع 
ــى  ــروض الموســيقية، إل ــة الع لمنطق
ــاف  ــدم أصن ــي تق ــي الت ــب المقاه جان
القهوة العربية، ومتاجر بيع المنتوجات 
ــي توفر أطيب  ــم الت ــة، والمطاع القديم

المذاقات.
وتعزز منطقة «نبض الرياض» من 
ــن خالل األســواق العتيقة  حضورها م
ــاورة لها، حيث يجد الزوار أصناف  المج

ملبوســات  ــن  م ــة  التقليدي ــع  البضائ
ــات  المنتوج ــدث  وأح ــات،  ومقتني
والمشــغوالت اليدوية، مع استفادتهم 
من مسارح الموســيقى واستعراضات 
ــب على  ــي تتعاق ــور الشــعبي الت الفلكل
تســتضيفها  ــة  متنوع ــرق  ف ــا  تقديمه

المنطقة.
الرياض»،  ــض  ــة «نب منطق ــرز  وتُب
ــاض القديمة،  من موقعها وســط الري
ــي والثقافي للمملكة  ــن التاريخ الجانبي
ــي بهما، عبر عروض موســيقية  وتحتف
ــوروث  ــد والم شــعبية، تجســد التقالي
الثقافي الســعودي، إلى جانب عروض 
ــة  الثقافي القصــص  تســرد  ــة  مرئي
ــن مناطــق المملكة منذ  ــة ع والتاريخي
بداية تأســيس الدولة، ومحاكاتها على 

جدران قصر المصمك.

الرياض - واس

ــة  منطق ــي  ف افتُتحــت 
ســيتي»  رياض  ــارد  «بوليف
ــر  أكب ــاض  الري ــة  بالعاصم
صالة «بولينج» ترفيهية في 
ــون واحدة من  المملكة، لتك
أحدث المرافق التي تحتضن 
الرياض  موســم   ــات  فعالي

2021م. 
البولينج  ــة  صال ــع  وتجم
ما بين ممارســة هواية لعب 
واالســتمتاع  ــج»  «البولين
ــة،  اإللكتروني ــاب  باأللع
ــات المتنوِّعة،  وتناول الوجب
مع توفر مناطق الراحة التي 
ــن الزوار من مشــاهدة  تمك
المباريات المحلية والعالمية 

مع العائلة أو األصدقاء. 
ــي  ف مســاحتها  ــغ  وتبل
«بوليفارد رياض سيتي» أكثر 
ــر مربع، تضم  من 2500 مت
ــج»  ــة  «البولين ــة لعب منطق
نُفذت  مســاًرا،  ــا 16  داخله
ــودة  الج مســتويات  ــى  بأعل
ووفًقا للمواصفات العالمية 

للعبة. 
ــة  منطق وتشــكِّل 
ســيتي»  رياض  ــارد  «بوليف
ــات  الوجه ــم  أه ــدى  إح
موســم  ــي  ف الســياحية 

الرياض  2021، وتعد واحدة 
من أكبر الفعاليات الترفيهية 
في المملكة، إذ تضم أماكن 
ــر  ومتاج ــدة،  ع ــة  ترفيهي

ــاب  ألع ــز  ومراك للتســّوق، 
وســينما ومطاعم ومقاهي، 
إضافة إلى  جلســات داخلية 
للعائالت  ــة  مالئم ــة  وخارجي

ــة بعروض  ــراد، محاط واألف
موسيقية  وأجواء   مسرحية 

تتوافق مع ذائقة الزوار.

«ليلة دجلة والفرات».. حفل غنائي عراقي ساهر

أحمد القرني - الرياض

ــة للترفيه  ــت الهيئة العام أقام
ــاً  غنائي ــالً  حف ــة  الجمع مســاء 
ــوان «ليلة دجلة  ســاهراً كبيراً بعن
ــن أصيل هميم  والفرات»، للفناني
ــي،  العراق ــم  وحات ــل  نبي وســيف 
ــده أرينا في  على مســرح محمد عب
البوليفارد بتنظيم وإشراف روتانا 

للصوتيات والمرئيات.
ــأل  م ــر  كبي ــور  جمه وبحضــور 

مقاعد المسرح كامالً. 
أصيل  ــة  الفنان ــل  الحف ــدأت  ب
ــت مجموعة كبيرة  هميم التي قدم
ــا القديمة والحديثة، ثم  من أغانيه
قدم الفنان ســيف نبيل مجموعة 
ــن أغانيه التي القت استحســان  م
ــدّم أغنية «في  ــا ق ــور، فيم الجمه

ــداء للفنان رابح  منتهى الرقة» إه
صقر.

ــان حاتم العراقي  ثم عقبه الفن
ــن أغانيه  ــذي شــدا بمجموعة م ال
ــة خاصة  ــدم أغني ــة، كما ق الحديث
ــة  «المملك ــوان  بعن للســعودية 
الحرة» القت استحسان الحضور.

ــر  عب ــي  صحف ــر  مؤتم ــي  وف
ســعادتهم  ــن  ع ــون  الفنان

ــل «موســم  ــي حف بالمشــاركة ف
الرياض» وما شاهدوه من تفاعل 
المســرح  وامتالء  معهم  الجمهور 
ــة  ــى ذائق ــن عل بالحضــور، مؤكدي
الفن لدى الجمهور واســتمتاعهم 
ــرب أصيل،  ــم من ط ــا يقدم له بم
كما قدموا شــكرهم لهيئة الترفية 
ــذا البرنامج الغنائي  وروتانا على ه

الكبير والتنظيم للحفل.

مطعم رعب يتيح حجز طاولة عشاء 
لخمسة أشخاص سادسهم «شبح»

«الجزيرة» - الرياض

يستمتع زوار «بوليفارد رياض سيتي»، 
ــاض 2021،  ــدى مناطــق موســم الري إح
ــن نوعها،  ــى م ــد األول ــدة تع ــة فري بتجرب
ــز بطاوالت  ــم الرعب المتمي ــاح مطع بافتت
عشــاء يحضر على كل منها شــبٌح يضفي 
نوًعا من ترفيه الرعب على مرتادي المطعم 

ــة. ــن زوار المنطق م
وتكمن فكرة المطعم في تقديم الطعام 
ــي حين  ــة؛ ف ــر مرعب ــة غي ــة طبيعي بطريق
ــون الطعام من مجســمات  تتشــكل صح
ــي الطعام على  ــة، ويقتصر دور مقدم مرعب
تقديم الطعام وحسب دون إخافة الزوار، 
ــم التي  ــا للســائد في بعــض المطاع خالًف
ــي الطعام في  تعتمد على اســتخدام مقدم

ــم األكل. ــاء تقدي ــزوار أثن ــة ال إخاف

وينظم المطعم عروض رعب متقطعة 
ــالً، تتراوح  ــن 24 ممث ــة مكونة م لمجموع
ــة، إذ يدخلون  ــن 10 و12 دقيق ــا بي مدته
ــي الوقت  ــة مدروســة، ويُعرض ف بطريق
ــروض في  ــع الع ــق م ــم يتواف نفســه فيل
الســيناريو والمشاهد.وقد اعتُمدت أربعة 
ــي: الزومبي، األشــباح،  ــب، ه ــع رع مواضي
ــدم كل واحد  ــون، يُق ــن، المهرج المجاني
منها على حدة، ووفق سيناريو معين، بمدة 
ــمح  ــاوز 12 دقيقة، في عرض ال يُس ال تتج
فيه للممثلين بلمس الزوار أو طاوالتهم.

ــزوار سياســة  ــع ال ــم م ــع المطع ويتب
ــا فترة  ــرات، تليه ــب على فت ــع الرع تقطي
ــف ال تقل عن 18 دقيقة، وال تزيد على  توق
ــغل  ــاء فيها اإلنارة، وتُش ــة، تُض 25 دقيق
ــالل طلب  ــاع الزوار خ موســيقى حية إلمت

الطعام وتناوله.

أحالم دشنت ألبوم «فدوة عيونك» وسط حضور كبير
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صحيفة يومية 
أسسها عبدالله بن محمد بن خميس عام ١٣٧٩هـ  ١٩٦٠م.  

تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ـ الرياض  
هاتف  ٠١١/٤٨٧٠٠٠٠    خدمة العمالء ٠١١/٤٨٧٠٩١١

المدير العام

 عبد اللطيف بن سعد العتيق
هاتف: ٠١١/٤٨٧٠٩٥٩  فاكس: ٠١١/٤٨٧١٢٠٢

gm@al-jazirah.com.sa

رئيس التحرير

 خالد بن حمد المالك
هاتف: ٠١١/٤٨٧١٠١٦  فاكس: ٠١١/٤٨٧١٠١٧

chief@al-jazirah.com.sa

نائب رئيس التحرير

فهد بن عبدالله العجالن
هاتف: ٠١١/٤٨٩١٧٣٧

f.ajlan@al-jazirah.com.sa

نائب رئيس التحرير

أحمد بن ضيف الله الغامدي
هاتف: ٠١١/٤٨٧١٠٣٩

a.dhaif@al-jazirah.com.sa

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد
هاتف: ٠١١/٤٨٧٠٩٥٩

واس - حقل

باخرة الشــحٍن  تحولت 
ــة  العمالق ــة  اليوناني
ــغ  ــي يبل Georgios - G الت
ــو 40 عاًما إلى  ــا نح عمره
غرب  شمال  سياحي  معلم 
تبوك،  ــة  بمنطق ــة  المملك
ــم جنوب  ــد 55 ك وعلى بع
ــل، لترســم  ــة حق محافظ
ــًدا  ــق ومقص ــة طري خارط
ــة  ــزوار المنطق ســياحيًا ل

ومرتاديها.
ــوح  ــروى قصــة جن  وت
عام  أبحرت  ــا  بأنه الباخرة 
ــد الموانئ  ــن أح 1978م م
ــاء  مين ــاه  باتج ــة  اليوناني
ــًة  محمل ــي،  األردن ــة  العقب
حينها،  ــة  الغذائي ــواد  بالم
ــاه  بالمي ــا  مروره ــاء  وأثن
ــن  ع ــت  انحرف ــة  الدولي
ــاه  باتج شــرًقا  مســارها 
ــاه اإلقليمية للمملكة،  المي

لترتطم بالشعب المرجانية 
ــر  «بئ لشــاطئ  ــة  المقارب
ــدث  أح ــا  مم الماشــي»، 
ــث دخلت  ــا حي ــوة فيه فج
للجزء  ــاه  المي ــا  خالله من 
ــن  م زاد  ــذي  ال ــي،  األمام

حمولتها وصعوبة حركتها 
وما  وضعها  على  لتســتقر 
ــى يومنا هذا،  ــي عليه حت ه
ــر من ثلثيها في  ويوجد أكث
الماء، بينما تطل مقدمتها 
البحر  من  المائلة  وهيئتها 

ــى الســاحل، لتحكي لنا  عل
وعصيبة  ــرة  أخي ليلة  قصة 
ــرة  ــان الباخ ــا قبط ــر به م

وطاقمها. 
ــرة تمت  ــر أن الباخ يذك
ــا،  بريطاني ــي  ف ــا  صناعته

حيث يبلغ طولها 71.6 مترًا 
ــا  ــرًا، بينم ــا 11 مت وعرضه
ــا 4.9 أمتار،  ــغ ارتفاعه يبل
ــت ملكيتها عدة  ــا تداول كم
شركات وأشخاص حتى ما 

بعد ساعة جنوحها.
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القبض على مواطنين أتلفوا 
جهاز (ساهر)

عبدالرحمن 
التويجري - بريدة

صرَّح المتحدث 
لشرطة  اإلعالمي 
القصيم  ــة  منطق
ــدر  ب ــدّم  المق
بأن  الســحيباني، 
األمنية  ــة  المتابع
ــداء  ــم االعت لجرائ
ــوال،  األم ــى  عل
ــن  ــة م ــن شــرطة المنطق ــن تمك أســفرت ع
ــض على عدد من المواطنَين، أتلفوا جهاز  القب
ــرق العامة،  ــد الط ــاهر) في أح رصــد آلي (س
ــذت بحقهما اإلجراءات  وجرى إيقافهم، واتخ
النظامية األولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة 

بالمنطقة.
ــدث اإلعالمي لشــرطة  ــرَّح المتح ــا ص كم
ــة  األمني ــة  المتابع ــأن  ب ــم،  القصي ــة  منطق
ــل وأمن  ــة والعم ــة اإلقام ــي أنظم لمخالف
ــوة المهمات  الحدود، أســفرت عن تمكن ق
ــات الخاصة بشــرطة المنطقة، من  والواجب
ــي»، إليوائه (3)  ــم «إثيوب ــض على مقي القب
ــن لنظام أمن الحدود من الجنســية  مخالفي
ــكنية استأجرها في  اإلثيوبية داخل شقة س
مدينة بريدة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم 
اإلجراءات النظامية األولية، وإحالتهم لجهة 
ــى النيابة العامة  االختصاص، ومن آواهم إل

بالمنطقة.

حملة «مكارم األخالق» في 
شوارع العاصمة

وهيب الوهيبي - الرياض

ــارات  بعب ــة  العاصم ــوارع  ش توشــحت 
ــدة  الحمي ــالق  األخ ــى  عل تحــث  ــة،  توعوي
ــي اختيرت بعناية،  والخصال الفاضلة، والت
ــات القرآنية، والســنة  ــن اآلي واقتبســت م
ــوال الســلف الصالح تذكِّر  ــة، وأق المحمدي
بمكارم األخالق وتزرع القيم اإلســالمية في 
مجتمعنا الكريم، وتعكس دور المملكة  في 

ذلك.
ــر عام فرع الرئاســة العامة  وأوضح مدي
أن  الشــبانات  ــدهللا  عب الشــيخ  ــاض  بالري
الحملة تســير وفق خطة إستراتيجية أُعدت 
من قبل وكالة التوعية والتوجيه بالرئاســة 

العامة.

تهيئة 800 آلية ومعدة لموسم أمطار الرياض

وهيب الوهيبي - الرياض
 

شرعت أمانة منطقة الرياض في وضع 
اســتعداداً  واإلدارية  ــة  الميداني ــا  ترتيباته
ــاه لهذا  ــات المي لموســم األمطار وتجمع
ــة  العام اإلدارة  ــام  ع ــر  مدي ــد  وأك ــام،  الع
ــدس عبدالعزيز  للســيول بالرياض المهن
ــل على إنشــاء  ــة تعم الســلمان أن األمان
ــة متكاملة لشــبكات صرف مياه  بنية تحتي
األمطار لدرء مخاطر السيول، بجانب عمل 

الصيانة الدورية لشبكات الطرق واألنفاق 
ــة التعديات  ــوات صرف الســيول إلزال وقن
ــا الفتاً إلى أنه  ــا وضمان كفاءة عمله عليه
ــن 2200 عنصر  ــع أكثر م ــري العمل م يج
ــن 800 معدة وآلية  بشــري وتهيئة أكثر م
للتدخل في الوقت المناســب للحفاظ على 

أرواح السكان وممتلكاتهم. 
ــات  بالغ ــاض  الري ــة  أمان وتســتقبل 
ــاه األمطار باالتصال على مركز  تجمعات مي

طوارئ األمانة على الرقم 940 .

فريق العمل للرصد الميداني 

باخرة شحن تتحول لمعلم سياحي في حقل

سوق الحمام في تبوك.. ملتقى أسبوعي لعشاق الطيور

واس - تبوك

ــوب مدينة تبوك بإقبال كبير  يحظى ســوق الطيور في جن
ــوم الجمعة  ــن هناك، الســيما ي ــن والمقيمي ــن المواطني م
ــات االقتصادية التي  ــن الملتقي من كل أســبوع، حيث يعد م
ــور، وذلك منذ  ــو الطي ــى ارتيادها عشــاق وبائع يحــرص عل
ســاعات الصباح األولى وحتى الســاعة الخامسة مساءً، في 
حين يلحظ المتجول في ســاحات الســوق حركة بيع نشطة 
يقودها عدد من البائعين المعتمدين على خبراتهم البسيطة 

لعرض الطيور.

المقدم  السحيباني

القبض على (5) مقيمين جمعوا أمواًال 
وهربوها لخارج المملكة

..و7 مواطنين ومقيم مخالفين لنظام البيئة

..وشخص ارتكب حادثة سطو على متجر بالخرج

واس - المدينة المنورة

أوضح المتحدث اإلعالمي لشــرطة منطقة المدينة المنورة، أن المتابعة األمنية 
لجرائم االعتداء على األموال وتعقب مرتكبيها، أســفرت عن تمكن إدارة التحريات 
ــن القبض على (5) مقيمين من الجنســية  والبحث الجنائي بشــرطة المنطقة، م
الباكســتانية، لجمعهم األموال وتهريبها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، 
ــرى إيقافهم واتخذت  ــة المصدر، وج ــى مبالغ مالية مجهول ــا عثر بحوزتهم عل كم

بحقهم اإلجراءات النظامية األولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

واس - الرياض

ــن  ــة باألم ــات األمني ضبطــت الجه
ــم والحدود  ــي مناطــق القصي ــام ف الع
ــة وحائل (8)  الشــمالية ومكة المكرم
ــم (7)  ــة، منه ــام البيئ ــن لنظ مخالفي
مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، 
ــة من الحطــب المحلي  ــم كمي بحوزته
المعروض للبيع على متن (8) مركبات، 

ــة  النظامي ــراءات  اإلج ــاذ  اتخ ــرى  وج
بحقهم، وتســليم الكميات المضبوطة 
للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه 
والزراعة، حيث تنّص عقوبة نقل أو بيع 
ــي على غرامة  ــن الحطب المحل أو تخزي
ــكل متر  ــف ريال ل ــى (16) أل تصــل إل
ــام المواطنين  ــب. وحّث األمن الع مكع
ــن أي حاالت  ــن على اإلبالغ ع والمقيمي
ــاة  ــة أو الحي ــى البيئ عل ــداءً  ــل اعت تمث

ــم (911) بمنطقتي  ــة على الرق الفطري
و(999)  ــاض،  والري ــة  المكرم ــة  مك

و(996) في بقية مناطق المملكة. 
ــذ الحملة  ــار تنفي ــي ذلك في إط يأت
األمنية في متابعة نشاطات تسويق أو 
بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن 
ــى الطرق التي تربط  والمحافظات وعل
ــذا المجال  المناطق، وما ينشــر في ه

عبر مختلف المنصات اإللكترونية.

واس - الرياض

ــرَّح المتحدث اإلعالمي لشــرطة   َص
ــأن المتابعة األمنية  منطقة الرياض، ب

لجرائم االعتداء على األموال، أســفرت 
ــن بالمنطقة  ــات األم ــن دوري عن تمك
ــى مواطن ارتكب حادثة  من القبض عل
ــة الخرج  ســطو على متجر في محافظ

ــرى  ــي، وج ــغ مال ــى مبل واالســتيالء عل
ــراءات  اإلج ــه  بحق ــذت  واتخ ــه  إيقاف
ــى النيابة  ــة، وأحيل إل ــة األولي النظامي

العامة.


