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وما ينتظر الحوثي أسوأ

هذا التصعيد الحوثي في إرسال الصواريخ 
ــار للمواقع  ــرات بدون طي الباليســتية والطائ
ــة ودولة اإلمارات،  ــة في كل من المملك المدني
ــه الهزائم، وتحرير الكثير  يأتي متزامناً مع تلقي
ــي كان يحتلها، كما يتزامن مع  من األراضي الت
ــوات لدفعه  ــد اإلعالمي في إحدى القن التصعي
وتشجيعه ومناصرته في العدوان على المملكة 

واإلمارات.

غير أن هذا السلوك اإلرهابي ما كان ليقوم 
ــوال الدعم اإليراني له بالســالح  ــه الحوثيون ل ب
ــد الكالمي،  ــاء العالم بالتندي ــب، واكتف والتدري
عوضاً عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي 
يصفها الحوثيون بأنها حبر على ورق، وأنها ال 

تساوي قيمة الحبر والورق الذي كتبت به.

ــي لها  ــد اإلرهاب ــذا التصعي ــي ه ــران ف وإي
ــأن لديها قوة  ــد أن تؤكد ب ــة، فهي تري مصلح
ــي المنطقة،  ــداث الفوضــى ف ــى إح ــادرة عل ق
ــم االقتصادية بالتخريب،  ومــس مصالح العال
ــة  نياب ــة  بالمهم ــون  يقوم وكالء  ــا  لديه وأن 
ــوريا، وأن  عنها في العراق ولبنان واليمن وس
مناصريها ومؤيدي سياستها يتواجدون فيمن 
أسمتها عواصمها األربع، وتقصد بذلك سوريا 

والعراق ولبنان وصنعاء.

ــراء، وكالم ال قيمة له، إذ إن  ــع أن هذا ه وم
ــرائيلية  إيران تتلقى في كل يوم الضربات اإلس
سواء في إيران نفسها، أو حيث تتواجد قواتها 
ــوريا، ومع ذلك فهي ال تكتفي بعدم الرد  في س
ــباب لتبرير  ــرائيل، وإنما تبحث عن أس على إس
ــون ســبب هذه  ــاً يك ــات، فأحيان ــذه الضرب ه
الحرائق في منشــآتها صاعقة وأمطاراً غزيرة، 
ــاس الكهربائي، أو عطل  وحيناً تبرر ذلك بالم
ــظ ماء الوجه  ــر ذلك من محاولة حف فني، وغي
ــوريا حين  ــام المواطنين اإليرانيين، وفي س أم
ــة الموجودة  ــرائيل القوات اإليراني تتعقب إس
ــي بالقول إنه غير  وضربها، فإن طهران تكتف
ــارة إلى  لعدم اإلش ــاً  ــروف مصدرها، تجنب مع

إسرائيل والرد عليها بالمثل.

ــب بالنار  ــذا الســلوك يلع ــي في ه والحوث
ــون رماداً،  ــة، وهذه النار توشــك أن تك اإليراني
والمؤكد أنهم حطبها ووقودها، وأن المسألة 
كمن يحفر قبره بيديه، أو يضرب صخراً برأسه، 
لكن الحوثي ال يتعلم من الدروس، وال يستفيد 
من الهزائم، وال يتراجع مع دنو محاصرة منافذ 
ــه، ويحاول كما  وصول األســلحة اإليرانية إلي
الغريق أن يتمســك ولو في قطعة من إسفنج 
-وهي إيران-، مع معرفته بأنها لن تساعد إال 

في تسريع غرقه وموته.

ــداف الحوثي  ــن أه ــارات ضم ــول اإلم دخ
ــال إرهابية، وتوجيه  ــة، وقيامه بأعم العدواني
ــة المســيرة إلى  ــه اإليراني ــه وطائرات صواريخ
األعيان المدنية، هو نوع من االنتحار، أو الموت 
ــة اإلنعاش،  ــاً في غرف ــاء حي ــيء، أو البق البط
ــواء على المملكة  ــيع عدوانه س والتهديد بتوس
أو اإلمارات، هو بيع للكالم الرخيص، ومحاولة 
يائسة وبائسة إلثبات حضوره في معركة يُذل 
ــر إطالق  ــا يفعله غي ــاً، وال يملك م ــا يومي فيه
ــخ والمســيرات بمســاعدة حزب هللا  الصواري
ــي قليالً ما تفلت  ــي، وعناصر إيرانية، الت اللبنان

من تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.

ــدروس،  ال ــون  الحوثي ــم  يتعل ــى  فمت
ــم في  ــه حاله ــتكون علي ــا س ويســتوعبون م
المستقبل القريب؟.. ومتى يسمعون الصوت 
ــوا بمبدأ  ــأن عليهم أن يقبل ــي واألقوى ب العال
ــرب التي لن  ــن الح ــدالً م ــم ب ــوار والتفاه الح
ــئلة، ولكن  ــك أس ــذر؟.. تل ــي فيهم ولن ت تبق
ــي صنعاء أم  ــة عنها ف ــي اإلجاب ــرار ف هل الق
ــة حصادها بعد كل  ــي طهران؟.. إنها معرك ف
هذه الســنين خسائر بشرية عالية في صفوف 
ــيا الحوثيين، وفقر وجوع وفقدان أمن  ميليش
ــيكون  ــن في اليمن، والقادم س بين المواطني
أقسى وأشــد على الحوثيين لتطهير البالد من 
عمالء إيران الحوثيين، وتحريرها من أي فرصة 
تسمح بأن تكون صنعاء عاصمة إيران، واليمن 

في قبضة طهران وماللي قم.

بقلم: خالد المالك

:إطالق خطة العمل الجديدة للمركز الوطني للتنافسية .. د.القصب

لت أرضية  إنجازات المملكة شك
للعمل على جيل جديد من اإلصالحــات

واس - الرياض

ــس  رئي ــارة  التج ــر  وزي ــن  أعل
ــي  الوطن ــز  المرك إدارة  ــس  مجل
للتنافســية الدكتور ماجد القصبي 
خطة عمل المركز الجديدة الهادفة 
ــن البيئة  ــذ إصالحات تمك إلى تنفي
التنافســية من مواكبة التوجهات 

ــزة على  ــدة المرتك ــة الجدي العالمي
اإلنتاجية واالســتدامة والشمولية، 
ــة في مصاف الدول  لتكون المملك
ــاً  عالمي تنافســية  ــر  األكث العشــر 

بحلول عام 2030م. 
ــة  الخط إن  ــي  القصب ــال  وق
الجديدة تنطلق من توجهات سمو 
ــى االنتقال  ــد الرامية إل ــي العه ول

إلى اقتصاد اإلنتاجية والتنافســية 
العالمية، إلى جانب أنها تعد تحوالً 
ــة األعمال  ــة تيســير بيئ من مرحل
بمجاالتها  العالمية  التنافسية  إلى 
ــب المرحلة  ــا تواك ــة، كما أنه كاف
ــق رؤية  ــة من مســيرة تحقي الثاني

المملكة 2030. 
وأكد القصبي أن تحقيق المملكة 

العديد من المكتسبات واإلنجازات، 
شــكّل أرضية أساسية للعمل على 
ــات التي  ــن اإلصالح ــل جديد م جي
من شــأنها زيادة قدرة المنشــآت 
ــة األعمال  على االســتفادة من بيئ
المحفزة، خصوًصا أن المركز أنشأ 
ــادة إصالحات  رئيســية لقي ــاً  لجان
التنافسية في قطاعات «الصناعة، 

ــات، والتقنية»،  ــة، والخدم والزراع
ستحدث األنظمة وأساليب العمل 
في المنشآت لتتواءم مع متطلبات 
السوق المحلي والعالمي وتطورات 
ــم تطوير اليد العاملة  اإلنتاج، وتدع
ــا  ــة بم ــادة اإلنتاجي ــرات لزي والخب
يحقق الوصول إلى أهداف التنمية 

٥المستدامة.  طالع ص

عوض مانع القحطاني - الرياض

ــام لمجلس  ــن الع ــد  األمي أك
ــج العربية  ــدول الخلي ــاون ل التع
ــارك  مب ــالح  ف ــف  ناي ــور  الدكت
ــت  الثاب ــف  الموق ــرف،  الحج

دعم  بشــأن  ــاون  التع ــس  لمجل
الشرعية اليمنية إلنهاء األزمة في 
اليمن، من خالل الحل السياسي 
ــى المرجعيات الثالث  المســتند إل
ــادرة الخليجية  ــة في المب المتمثل
ــات  ومخرج ــة،  التنفيذي ــا  وآليته

ــوار الوطني الشــامل  مؤتمر الح
وقرار مجلس األمن 2216.

جاء ذلك خالل اجتماع معاليه 
ــس،  أم ــي  المرئ االتصــال  ــر  عب
ــي وزير الخارجية وشــؤون  بمعال
اليمنية  بالجمهورية  ــن  المغتربي

الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
ــام  الع ــن  األمي ــي  معال ــر  وعب
ــي تقوم  ــه للجهود الت ــن تثمين ع
ــز  لتعزي ــة  اليمني ــة  الحكوم ــا  به
االســتقرار والتعافي والتنمية في 
ــررة، وانطالق  ــات المح المحافظ

المناطــق  ــي  ف ــة  التنمي ــة  عجل
المحررة، والدفع بمسارات إنهاء 
ــة اليمنية في جميع أبعادها؛  األزم
ــي وتعزيز  ــة الشــعب اليمن لخدم
ــن  اليم ــي  ف واالســتقرار  ــن  األم

والمنطقة.

الحجرف يؤكد المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون إلنهاء األزمة في اليمن

واس - الرياض

ــة  لإلغاث ســلمان  ــك  المل ــز  مرك ــع  وّق
ــال اإلنســانية عبر االتصــال المرئي  واألعم
أمس، اتفاقية تعاون مشــتركة مع منظمة 
(اليونيســف)  ــة  للطفول ــدة  المتح ــم  األم
األساســية  ــة  الصحي ــات  الخدم ــر  لتوفي
ــوالدة، وفًقا  ــال حديثي ال ــات واألطف لألمه

لخطة االستجابة اإلنســانية لليمن، بقيمة 
10 ماليين دوالر أمريكي.

ــة المستشــار بالديوان  ــع االتفاقي ووّق
الملكي المشرف العام على المركز الدكتور 
عبدهللا الربيعة، والمديرة التنفيذية لمنظمة 
اليونيسف هنرييتا فور. وسيجري بموجب 
االتفاقية توفير الخدمات الصحية األساسية 
المجانية لطوارئ التوليد لألمهات وخدمات 

ــوالدة، ورفع  ــي ال ــة لحديث ــة المتقدم العناي
جاهزية القطاع الصحي اليمني بالتجهيزات 
ــوالدة، وتوطين  ــة بحديثي ال ــة للعناي الطبي
استدامة تقديم الخدمات الصحية لألمهات 
ــة  ــل 156 قابل ــب وتأهي ــال، وتدري واألطف
ــة الطارئة بحديثي  ــوارئ التوليد والعناي لط
ــرًدا في  ــوالدة، يســتفيد منها 43.522 ف ال

عدة محافظات يمنية.

واس - رام الله

ــن  والمغتربي ــة  الخارجي وزارة  ــت  أدان
الفلسطينية، التصعيد االسرائيلي الحاصل 
في عمليات تعميق وتوسيع االستيطان في 
ــا فيها القدس  ــة الغربية المحتلة بم الضف
ــي  ــداءات الت ــات واالعت الشــرقية، والهجم
تنفذها ميليشيات المستوطنين المسلحة 
ضــد المدنيين الفلســطينيين العزل، وهي 

انتهاكات وجرائم غير مســبوقة ترتقي الى 
مستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
ــي ويجرم  ــون الدول ــا القان يحاســب عليه

مرتكبيها.
ــس، أن  ــي بيان أم ــوزارة، ف ــدت ال وأك
ــة في تقويض  الحكومة اإلســرائيلية ماضي
ــب أية فرصة أو إمكانية لتطبيق مبدأ  وتخري
ــت الراهن أو  حل الدولتين ســواء في الوق
ــذ المزيد  ــر تنفي ــي المســتقبل، وذلك عب ف

ــن المخططات االســتيطانية في القدس  م
ــؤدي الى تكريس  الشــرقية المحتلة، بما ي
ــا عن  ــا تمام ــا وفصله أســرلتها وتهويده
محيطها الفلســطيني وحســم مستقبلها 
السياســي بالقوة ومن جانب واحد لصالح 
ــي كان آخرها مشــروع لبناء  االحتالل، والت
مجمع استيطاني سياحي ضخم في منطقة 
ــى 100 دونم  ــاب الخليل، واالســتيالء عل ب

جنوب القدس.

وقعها مركز الملك سلمان لإلغاثة مع «اليونيسف» بقيمة 10 ماليين دوالر

اتفاقية لتوفير الخدمات الصحية لألمهات واألطفال في اليمن

الخارجية الفلسطينية:

الضم الزاحف للضفة يحاصر فرصة تطبيق حل الدولتين

«إيجار» :
توثيق 1.3 مليون عقد خالل 2021

 واس - الرياض

ــد إيجاري  ــار» 1.3 مليون عق ــج «إيج ســّجل برنام
ــالل العام الماضــي 2021،  ــي شــبكته اإللكترونية خ ف
محققاً زيادة قياسية بنسبة 26% في العقود السكنية 
ــام 2020. وأوضــح  ــالل الع ــة الُمســجلة خ والتجاري
«إيجار» في بيان له أن إجمالي أعداد العقود الســكنية 
ــن مليون عقد  ــام 2021 بلغ أكثر م ــة خالل الع الُموثق
ســكني، فيما ســجلت العقود التجارية نحو 261 ألف 
عقد تجاري ضمن الشبكة، وتجاوزت المعدالت اليومية 
ــار 3500  ــة الموثقة في شــبكة إيج ــود اإليجاري للعق

عقد.
ــالل العام الماضي 13 ورشــة  ــذ برنامج إيجار خ ونّف
عمل لتوعية 28 ألف وسيط عقاري معتمد، وسجل عام 
ــام حوالي 8 آالف وســيط عقاري للشــبكة،  2021 انضم
وذلك تعزيزاً لدور منشــآت الوساطة العقارية النظامية 
ــد برامج رؤية  ــق أهداف برامج اإلســكان - أح في تحقي
المملكة 2030 - لالرتقاء بقطاع اإليجار العقاري، إضافة 
إلى توعية المستفيدين من خدمات وشراكات إيجار التي 
بلغت 16 شراكة إستراتيجية، حيث كان آخرها الشراكة 
مع شركة المياه الوطنية إلتاحة نقل حساب المستخدم 
لعداد المياه باســم المســتفيد الفعلي للوحدة العقارية 

الموثقة عقودهم في شبكة إيجار.

وّزع مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية أمس 728 حقيبة شتوية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب استفاد منها 4.812 فرداً من الفئات األكثر احتياجاً. يأتي ذلك ضمن جهود المركز في التخفيف 
من معاناة المحتاجين وتلبية االحتياجات األساسية لهم في فصل الشتاء لحمايتهم من البرد القارس.

4 اعتماد 9 مايو ليلة اإلسناد الزمني لتعداد السكان والمساكن لعام 2022
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محليات2

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في شهر صفر

مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ 
القرآن الكريم تنطلق بالمسجد الحرام

آل الشيخ: للمسابقة مكانة دولية وتبرز دور المملكة 
الريادي في العناية بالقرآن الكريم

«الجزيرة» - الرياض

ــادم  خ ــة  رعاي تحــت 
الملك  الشريفين  الحرمين 
ــز  ــد العزي ــن عب ســلمان ب
هللا  ــه  حفظ ـ  ســعود  آل 
ــق مســابقة الملك  ـ، تنطل
لحفظ  ــة  الدولي ــز  عبدالعزي
ــه  وتالوت ــم  الكري ــرآن  الق
وتفسيره في دورتها الثانية 
ــا  ــي تنظمه ــن، الت واألربعي
وزارة الشــؤون اإلســالمية 
ممثلة  واإلرشــاد  ــوة  والدع
ــة العامة لمســابقة  باألمان
القرآن الكريم، في المسجد 
الحرام بمكة المكرمة خالل 
 25 ــى  إل  14 ــن  م ــرة  الفت
ــر 1444هـ،  من شــهر صف
ويشــارك فيها متسابقون 
ــم،  العال دول  ــع  جمي ــن  م
ــا نحو الثالثة  وتبلغ جوائزه
ــي أفرعها  ــال ف ــن ري ماليي
الخمسة. وبهذه المناسبة، 
ــع معالي وزير الشــؤون  رف
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
ــى  عل ــام  الع المشــرف 
الدكتور  الشــيخ  المسابقة 
عبدالعزيز  ــن  ب عبداللطيف 
آل الشيخ، الشكر والتقدير 
الحرمين  ــادم  لخ واالمتنان 
سلمان  الملك  الشــريفين 
ــن عبدالعزيز آل ســعود ـ  ب
حفظه هللاـ  لرعايته وعنايته 
إلى  بالقرآن الكريم، مشيراً 
أن المســابقة تأتي امتداداً 
ــة  الدول ــذه  ه ــه  تقدم ــا  لم
ــز ألبناء  ــة من تحفي المبارك
ــف  مختل ــي  ف المســلمين 

ــم على التنافس  دول العال
الشــريف في حفظ القرآن 

الكريم وتالوته. 
ــه  حققت ــا  بم ــوه  ون
المســابقة خالل مسيرتها 
من تشجيع أبناء المسلمين 

ــم  ــف دول العال ــي مختل ف
عبر مســيرتها التي جاوزت 
ــة عقود على  ــر من أربع أكث
المنافســة اإليمانية لحفظ 
ــط  ورب ــى،  تعال هللا  كالم 
هللا،  ــاب  بكت المســلمين 
ــود المملكة في  ــراز جه وإب
بحفظ  ــام  واالهتم ــة  العناي
ــم وتالوته  ــاب هللا الكري كت

وتجويده وتفسيره. 
أن  ــه  معالي ــن  وبي
المسابقة هذا العام تميزت 
بزيادة مخصص الجوائز إلى 
ــدالً  ــال ب (2.700.000) ري
من (1.145.000) ريال في 
دورتها السابقة، إلى جانب 
ــظ القرآن  ــة فرع لحف إضاف

ــراءات  بالق ــالً  كام ــم  الكري
ــي إطار  الســبع المتواترة ف
ــذه  له المســتمر  ــر  التطوي
المنافسة القرآنية العالمية 
المؤسس  اسم  تحمل  التي 

ـ رحمه هللا -. 
ــات  فعالي أن  ــد  وأك
ــاً  وفق ســتقام  المســابقة 
لمنع  االحترازية  ــراءات  لإلج
تفشي فيروس كورونا وفق 
تعدها  وقائية  ــوالت  بروتوك
الجهات المختصة، مشــيراً 
إلى أن الوزارة وجهت الدعوة 
ــة  الحكومي للمؤسســات 
ــات  والجمعي ــوزارات  وال
اإلســالمية  والمشــيخات 
مع  بالتنســيق  العالم  بدول 

وزارة الخارجية عبر سفارات 
المملكة بالخارج للمشاركة 
ــا  بدورته المســابقة  ــي  ف

الحالية. 
ــى أن  ــه إل ــت معالي ولف
ــم  بتنظي تتشــرف  ــوزارة  ال
ــي  الت المســابقة  ــذه  ه
على  ــرة  كبي بمكانة  تحظــى 
المستوى الدولي وتبرز دور 
المملكة الريادي في العناية 
وحفظته،  ــم  الكري بالقرآن 
ســائالً هللا تعالى أن يجزي 
خادم الحرمين الشــريفين 
األمين  ــده  عه ولي  وســمو 
باإلســالم  ــا  عنايتهم ــى  عل
كل  ــم  ودع والمســلمين 
ــدم القرآن  عمل رشــيد يخ
ــم ويشــجع الناشــئة  الكري
على اإلقبال على كتاب هللا. 
يذكر أن وزارة الشــؤون 
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
ــة  العام ــة  باألمان ــة  ممثل
ــت  رفع ــد  ق للمســابقة، 
ــة  اإللكتروني ــا  بوابته ــر  عب
شروط المسابقة واللوائح 
ــا التي تمكن  ــة له التنظيمي
الجهات المعنية من االطالع 
عليها وترشيح المتسابقين 
ــر  عب ــم  العال دول  ــي  ف
ــن العربية  المنصــة باللغتي
واإلنجليزية للمشــاركة في 
ــذه المســابقة العالمية،  ه
في إطار حرص الوزارة على 
لتمكين  اإلجراءات  تسهيل 
ــن المشــاركة  ــر عدد م أكب
لرســالتها  ــاً  تحقيق ــا  فيه
ــا العامة ومواكبة  وأهدافه

لرؤية المملكة 2030.    

برعاية وزير التعليم

انطالق أعمال المؤتمر الدولي «التعليم والتدريب 
اإللكتروني لتنمية القدرات البشــرية»

محمد السنيد - «الجزيرة»

ــي وزير التعليم  رعى معال
ــس إدارة المركز  رئيس مجل
ــم اإللكتروني  ــي للتعلي الوطن
ــد  محم ــن  ب ــد  حم ــور  الدكت
أعمال  انطــالق  الشــيخ،  آل 
ــم  ــي «التعلي الدول ــر  المؤتم
ــب اإللكتروني لتنمية  والتدري
ــذي  ــدرات البشــرية»، ال الق
ــي  الوطن ــز  المرك ــه  ينظم

للتعليم اإللكتروني.
وبدأ الحفل بكلمة ألقاها 
ــي  ــز الوطن ــام المرك ــر ع مدي
ــي الدكتور  ــم اإللكترون للتعلي
ــد الوليدي،  ــدهللا بن محم عب
الكبير  ــم  بالدع ــا  فيه أشــاد 
الذي توليه القيادة الرشــيدة 
ــاع  لقط  - هللا  ــا  حفظه  -
اإللكتروني  والتدريب  التعليم 

في المملكة.
ــر  وزي ــي  معال ــى  ألق ــم  ث
ــن  ــد ب ــور حم ــم الدكت التعلي
ــد آل الشــيخ كلمة أكد  محم
فيها حرص القيادة الرشيدة 
ــا هللا - على تمكين  - حفظه
المنافســة  ــن  م المواطــن 

العالمية.
ســمو  وضع  وقال: «لقد 
ــي العهد صاحب الســمو  ول
ــن  ب ــد  محم ــر  األمي ــي  الملك
 - ــز  عبدالعزي ــن  ب ســلمان 
ــة طموحة  ــه هللا - رؤي حفظ
ــة، وذلك  للمنافســة العالمي
أدوات  من  المواطن  بتمكين 
ومعايير هذه المنافســة، في 
ظل الدعم الكبير الذي يحظى 
ــم والتدريب،  به قطاع التعلي
ــه هذا  ــا يملك ــة إلى م إضاف
ــوادر بشــرية  الوطــن من ك
ــة  بحاج ــا  تجعلن ــة،  مبدع
ــي كثير من  ــر ف ــادة النظ إلع
وتبنّي  الحالية؛  الممارســات 
ــاذج  ممارســات وأدوات ونم
ــات حديثه،  تشــغيلية وممكن
ــكار  واالبت ــل  بالتكام تتســم 

ــة». والمرون

وجرى خالل حفل االفتتاح 
ــي الوزير برنامج  إطالق معال
«الشهادات االحترافية» في 
لتأهيل  ــي؛  اإللكترون التعليم 
ورفع كفاءة الممارســين في 
اإللكتروني  والتدريب  التعليم 
ــك  وذل ــاً،  ومهاري ــاً  معرفي
ــة تقويم  ــع هيئ بالشــراكة م
ــم والتدريب وعدد من  التعلي
ــات القطاع  ــات وجه الجامع

الخاص.
ــة  تنمي ــار  إط ــن  وضم
ــن  تمك البشــرية  ــدرات  الق
ــم  للتعلي ــي  الوطن ــز  المرك
اإللكتروني من إطالق مبادرة 
المرن»  ــم  التعل «مســارات 
المرتبطة  ــارات  المه لتعزيز 
ــل،  ــات ســوق العم باحتياج
ــادرات  ــدى مب ــد إح ــي تع الت
إستراتيجية التعليم والتدريب 
ــا  أعده ــي  الت ــي  اإللكترون
نوعية  حلول  لتقديم  المركز، 
ــق نماذج تشــغيلية مرنة  وف

ــاءة عالية؛ لتســريع  ذات كف
ــكار،  االبت ــز  وتحفي ــج،  النتائ
مختلف  بين  التكامل  وتعزيز 

الجهات ذات العالقة.
ــر  المؤتم ــح  وافتت
ــم والتدريب  ــي «التعلي الدول
ــة القدرات  ــي لتنمي اإللكترون
جلســاته  ــى  أول البشــرية» 
ــوان «التعليم اإللكتروني  بعن
أساســياً  ــالً  عام ــه  بصفت
تنمية  ــز  وتحفي ــن  تمكي ــي  ف
ــث  ــدرات البشــرية»، حي الق
دور  الجلســة  اســتعرضت 
التعليم اإللكتروني في تمكين 
ــدرات  الق ــة  تنمي ــز  وتحفي
المهارات  وتطوير  البشرية، 
ــق أهداف  ــي تضمن تحقي الت
ــدرات  الق ــة  تنمي ــج  برنام
البشرية لبناء مواطن مؤهل 
تنافســية  ومهارات  بقدرات 
ــي  المحل المســتوى  ــى  عل

والعالمي.
الجلســة  ــي  ف وشــارك 

ــر  وزي ــي  معال ــة  االفتتاحي
إدارة  مجلس  رئيس  التعليم 
ــم  للتعلي ــي  الوطن ــز  المرك
ــور حمد بن  اإللكتروني الدكت
ومعالي  الشــيخ،  آل  ــد  محم
هيئة  إدارة  ــس  مجل ــس  رئي
ــب  والتدري ــم  التعلي ــم  تقوي
ــدهللا  ــن عب ــد ب ــور خال الدكت
الســبتي، ومعالي نائب وزير 
والتنمية  البشــرية  ــوارد  الم
ــور عبدهللا  ــة الدكت االجتماعي
ــن، ومعالي  بن ناصــر أبوثني
ــظ المؤسســة العامة  محاف
ــي  والمهن ــي  التقن ــب  للتدري
ــد  فه ــن  ب ــد  أحم ــور  الدكت

الفهيد.
ــد  أك الجلســة  ــالل  وخ
آل  ــد  حم ــور  الدكت ــي  معال
الجديد  االقتصاد  أن  الشــيخ 
ــدة، مؤكداً  جاء بوظائف جدي
من  ــة  المحوكم ــج  البرام أن 
المنصــات العالمية تعزِّز من 
هذه  لمواكبة  المواطن  قدرة 
التطورات المتسارعة، مشيراً 
ــادرة «مســارات  مب أن  ــى  إل
ــي التعليم  ــم المرن» ف التعل
تتوافق  اإللكتروني  والتدريب 
المســتقبل  ــات  تطلع ــع  م
ومتطلبات العصر في ضرورة 

المرونة والسرعة.
ــس  رئي ــي  معال ــوَّه  ون
ــم  ــة تقوي ــس إدارة هيئ مجل
ــور  ــب الدكت ــم والتدري التعلي
ــدهللا الســبتي  ــن عب ــد ب خال
العصــر  ــات  متطلب ــأن  ب
أصبحــت  ــل  العم وســوق 
ســريعة، والتعليم والتدريب 
اإللكتروني أحد سبل التعامل 
ــذه المتغيرات، مشــيراً  مع ه
إلى أن الفرص كبيرة لتحقيق 
ــادة العالمية، مضيفاً أن  الري
هيئة تقويم التعليم والتدريب 
ــاون مع المركز الوطني  بالتع
ــي وضعت  ــم اإللكترون للتعلي
ــات  الجه ــاد  العتم ــر  معايي
ــم والتدريب  ــة للتعلي المقدم

اإللكتروني والبرامج.

خادم الحرمين

وزير الشؤون اإلسالمية

عبر االتصال المرئي

نائب وزير الدفاع يلتقي بمستشار 
الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين

«الجزيرة» - واس

التقى صاحب الســمو الملكي األمير خالد 
بن ســلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع 
أمس عبر االتصال المرئي، بمستشار الدولة 
ــة الصين الشــعبية  ــاع بجمهوري ــر الدف وزي
ــاه. واســتُعرِضت  ــغ خ ــق أول وي فون الفري
ــة بين البلدين،  ــالل اللقاء العالقات الثنائي خ
والعســكري،  ــال الدفاعي  ــي المج خاصًة ف
ــى بحث القضايا  وســبل تطويرها، إضافة إل

ذات االهتمام الُمشترك. 
ــس هيئة األركان  حضــر اللقاء معالي رئي
ــن  ــاض ب ــن في ــق األول الرك ــة الفري العام

حامد الرويلي، ومعالي مســاعد وزير الدفاع 
للشــؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين 
ــوات  ــات الق ــة عملي ــس هيئ ــاري، ورئي البي
المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل 
غانم، والمدير العام لمكتب ســمو نائب وزير 
الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومدير 
إدارة التعاون الدولي المكلف العميد البحري 

الركن سعد بن محمد الشهري. 
ــب الصيني  ــن الجان ــاء م ــا حضر اللق كم
ــاون الدولي بوزارة الدفاع  رئيس مكتب التع
الوطني اللواء جين سي جيوي، ونائب رئيس 
مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الوطني 

اللواء جين سونغ يانتشاو.

جانب من الفعالية
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إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السابعة عشر دائرة التنفيذ

45777005 رقم القرار القضائي

15 / 05 / 1442 التاريخ

حاتم فيصل  جالل اسم المنفذ ضده

2243673460 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية والعشرون دائرة التنفيذ

71351005 رقم القرار القضائي

01 / 06 / 1442 التاريخ

امير ايوب علي امير اسم المنفذ ضده

2193255011 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة والعشرون دائرة التنفيذ

189380003 رقم القرار القضائي

26 / 07 / 1442 التاريخ

محل الوردة األنيقة للمالبس اسم المنفذ ضده

4650196107 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

48538005 رقم القرار القضائي

19 / 05 / 1442 التاريخ

عبدهللا حسين صالح حسين اسم المنفذ ضده

2453675742 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بمحافظة وادي الدوا
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421430548 رقم القرار القضائي

04 / 06 / 1442 التاريخ

سالم بن سلطان بن زايد البيشي اسم المنفذ ضده

1030633638 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثامنة دائرة التنفيذ

205649003 رقم القرار القضائي

29 / 03 / 1443 التاريخ

شركة الخدمات االولى 
المتخصصة لصيانة السيارات

اسم المنفذ ضده

1010396031 رقم الهوية

مدير جامعة سطام يدشن خطة معهد 
البحوث والخدمات االستشارية

«الجزيرة» - سعد المصبح

دشــن رئيس جامعة االمير سطام، 
أ.د. عبدالرحمن بن هالل الطلحي الخطة 
االستراتيجية لمعهد البحوث والخدمات 
م)،   2026  -  2022) االستشــارية 
ــس إدارة المعهد  بحضور أعضــاء مجل
ــد.   المعه ــادات  وقي ــة  الجامع ووكالء 
ــة أن المعهد مبهر  وأكد رئيس الجامع
ــه وكوادره وهو درة  في منجزاته وعطائ
ــان أن الخطة  ــا. وأب ــي جامعتن ــاج ف الت
ــت واضحة في  االســتراتيجية التي قدم
ــا ومخرجاتها وتعكس الروح  منهجيته

الوثابة لإلنجاز والعطاء. 
وأشار أ. د.الطلحي إلى أن المعهد 
ــن وقوي،  مســتقبله مشــرق ومطمئ
ــام والمنجزات والكوادر تتحدث  واألرق

ومن أجل هذا أؤكد على التزامنا الكبير 
ــح المعهد أقوى وأجدر وأكثر  بأن يصب
كمنظومة وأفراد، وقمة النجاح  تمكناً 
تتســع للجميع. واختتم ســعادته بأنه 
يفخر بأنه جزء من أســرة المعهد. من 
ــه قال عميد المعهد د. مبارك بن  جهت
عبيد الحربي أثناء كلمته، بداية نشــكر 
سعادة رئيس الجامعة على الدعم الال 
محدود الذي يحظى به المعهد ليواصل 

مسيرة التميز والتقدم والنجاح. 
وأضاف الدكتور الحربي أن المعهد 
ــم معاهد  ــاً في عال ــاً صعب ــح رقم أصب
االستشــارات السعودية وهذا بفضل 
ــم  ــة ث ــادات الجامع ــم قي ــم بدع هللا ث
بجهود فريق عمل متكامل متجانس 
متعاضد أصبح المعهد من خالله بيت 
ــات عالمية كما  ــي بمواصف خبرة وطن

ــر عن  ــة، وعب ــه الثاقب ــي رؤيت ه
ــة  ــس الجامع ســعادته بتدشــين رئي
ــة االســتراتيجية التي سترســم  للخط

بإذن هللا بصمة تميز إضافية. 
ــد للتطوير  ــة المعه ــت وكيل وقدم
ــد الدوســري عرضاً  ــت محم ــا بن د. رن
إلى  وأشــارت  االســتراتيجية  ــة  للخط
ــد للتخطيط  ــوذج المعه منهجية ونم
ــل  مراح واســتعرضت  االســتراتيجي، 
عمل الخطة التي بدأت بمرحلة اإلعداد 
وبناء  ــط  التخطي ومرحلة  ــر،  والتحضي
األهداف االستراتيجية، ومرحلة التنفيذ 
والمتابعة. وقدمت الدكتورة الدوسري 
شكرها لســعادة رئيس الجامعة على 
ــة نوعية  ــاء خط ــن لبن ــم والتمكي الدع
اســتراتيجية، وأيضــا شــكرها لجميع 

فريق عمل الخطة.

جانب من التدشين 

بموافقة كريمة.. وتكون مساء يوم االثنين 8 شوال الموافق 9 مايو

اعتماد ليلة اإلسناد الزمني للتعداد العام 
للسكان والمساكن لعام 1443هـ- 2022م

واس- الرياض

االقتصــاد  ــر  وزي ــي  معال ــع  رف
إدارة  ــس  مجل ــس  رئي ــط  والتخطي
األســتاذ  لإلحصــاء  ــة  العام ــة  الهيئ
فيصل بن فاضل اإلبراهيم، الشــكر 
والتقدير لخادم الحرمين الشريفين 
ــز آل  ــن عبدالعزي ــك ســلمان ب المل
ســعود، ولصاحــب الســمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ــس مجلس  ــب رئي ــد نائ ــي العه ول
ــه -حفظهما  ــوزراء على ما يوليان ال
ــام لبرنامج  ــة واهتم ــن رعاي هللا- م

التعداد العام للسكان والمساكن.
صدور  بمناســبة  ــه  معالي ــال  وق
ــون  تك ــأن  ب ــة  الكريم ــة  الموافق
ــداد  للتع ــي  الزمن اإلســناد  ــة  ليل
ــام  ــام للســكان والمســاكن لع الع
ــي مســاء  ـــ)، (2022م) ف (1443ه
ـــ،  شــوال 1443ه ــن 8  االثني ــوم  ي
«إن  2022م:  ــو  ماي  9 ــق  المواف

ــذي  -ال  2022 الســعودية  ــداد  تع
ــة لإلحصاء كل  ــة العام ــذه الهيئ تنف
عشــر ســنوات- يُعدّ ركيزةً أساسيًة 
ورســم  ــط،  التخطي ــالت  مدخ ــي  ف
ــق مســتهدفات  السياســات لتحقي
ــة الســعودية 2030»، مشــيداً  رؤي
ــه  ب يحظــى  ــذي  ال ــر  الكبي ــم  بالدع
ــات الدولة كافة،  ــداد من قطاع التع
ــداه المواطنون  ــذي أب ــاون ال وبالتع
التهيئة  ــل  مراح ــاء  أثن ــون  والمقيم
والتجريب لألنظمة المســتخدمة في 
ــداد، التي أســهمت في  ــج التع برنام
ــي الهيئة  رفع مســتوى الجاهزية ف

العامة لإلحصاء. 
ــة  ــه ســكان المملك وحــث معالي
ــي التعداد،  ــة على المشــاركة ف كاف
ــاً ومســؤولية  ــاً وطني ــه واجب بوصف
مجتمعية، وذلك عبر اإلدالء بالبيانات 
ــة، والتعاون مع  ــكل دق المطلوبة ب
أهمية  ــرزاً  ــن الميدانيين، مب الباحثي
ــح البيانات  ــي تتي ــداد الت ــج التع نتائ

لراســمي السياســيات وتدعم صناع 
ــرارات مبنية على  ــرار في اتخاذ ق الق
األدلة، لإلسهام في تطوير الخدمات 
ــط  ــع مســتوى التخطي ــة، ورف العام
الحضري، إضافة إلى تمكين القطاع 
ــع  ــي دف الخــاص والمســتثمرين ف

عجلة التنمية. 
ــس  مجل ــس  رئي ــي  معال ــد  وأك
لإلحصــاء  ــة  العامل ــة  الهيئ إدارة 
ــى مســتويات  ــزام بأعل ــة االلت أهمي
ــة  والحماي والســرية  ــة  الخصوصي
لبيانات المشمولين بالتعداد، وعدم 
الشخصية  المعلومات  عن  اإلفصاح 
لألفراد مثل هوياتهم أو أســمائهم 
ــم ألي طــرف ثالث،  ــار إقامته أو مق
ــة اإلفصاح بأي  إذ يمنع تنظيم الهيئ
ــن البيانات  ــن األشــكال ع شــكل م
التي ستحصل عليها من المواطنين 

والمقيمين.
ــرز  أب أن  ــى  إل ــه  معالي وأشــار 
الســعودية  ــداد  تع ــي  ف ــورات  التط

2022، شملت االستفادة من أفضل 
ــر والممارســات الدولية في  المعايي
ــول  المعم الســكانية  ــدادات  التع
ــي دول مجموعة العشــرين  ــا ف به
األعضــاء  ــدول  ال ــي  ف ــة  والمطبق
ــاون االقتصادي  ــن منظمة التع ضم
ــرة األولى  ــم للم ــث يت ــة، حي والتنمي
استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ 
أعمال التعداد، كاالستفادة من صور 
ــان تغطية  ــة؛ لضم ــار الصناعي األقم
ــي في جميع  أشــمل للنطاق العمران
المناطق والمحافظات التي شملتها 
ــة خالل الســنوات  النهضــة التنموي

العشر الماضية. 
ــداد  تع أن  ــه  معالي وكشــف 
ــر  ــز بتوفي الســعودية 2022م، يتمي
خيار العدّ الذاتي الذي يمكن من خالله 
ــات اســتمارة التعداد  اســتيفاء بيان
ــة الهيئة  ــن طريق بواب ــاً ع إلكتروني
ــت دون الحاجة إلى زيارة  على اإلنترن
ــي، فيما ستســتمر  الباحــث الميدان

للتأكد  الميدانيين  الباحثين  مشاركة 
من شــمول التعداد لجميع شــرائح 
ــن ومقيمين  ــن مواطني ــع م المجتم

داخل المملكة. 
وفي إطار اســتعراض التطورات 
الخاصــة بتعداد الســعودية 2022، 
ــاون مع  ــه تم التع أوضــح معاليه أن
الجهات األمنية المختصة لالستفادة 
ــة التي  ــة الحديث ــن األنظمة األمني م
تعد من أفضل الممارســات األمنية 
ــة  أمني ــر  معايي ــاء  بن ــي  ف ــة  الدولي
ــة الباحثين  ــة للتحقق من أهلي دقيق
الميدانيين، داعياً عموم السكان إلى 
التعاون مع الباحثين، وهم مواطنون 
يعملون في مهمة حكومية رســمية 
ــم الذي يســهم في  ويحظــون بالدع
ــن أي  ــم م ــم وحمايته ــز دوره تعزي

مسبب في إعاقة عملهم. 
ولفت معاليه النظر إلى التنسيق 
ــة للتأكد من  ــي مع وزارة الصح العال
التزام المشاركين في أعمال التعداد 

الخاصــة  ــة  االحترازي ــراءات  باإلج
ــة كورونا  ــد من انتشــار جائح بالح
ــد19)، واشــتراط  المســتجد (كوفي
ــع الباحثين والعاملين  تحصين جمي
ــاً بأهمية االلتزام  ــي التعداد، منوه ف
ــات، والمحافظة على  بلبس الكمام
ــن  الباحثي اســتقبال  ــد  عن ــد  التباع

الميدانيين. 
ــر أن مرحلة تحديث العناوين  يذك
التي تبدأ اليوم األربعاء 26 يناير هي 
إحدى الخطوات األساسية في أعمال 
ــم تنفيذها من خالل  ــداد التي يت التع
للوحدات  الميدانيين  الباحثين  زيارة 
السكنية كافة، ويجري خاللها حصر 
المأهولة  الســكنية  الوحدات  جميع 
ــة،  المملك ــل  داخ ــة  المأهول ــر  وغي
ــة  ــداد الذكي ــات التع ووضــع ملصق
عليها التي تحتوي على رمز استجابة 
سريع خاص بكل وحدة سكنية لربط 
الوحدات المأهولة رقمياً بهوية رب 

األسرة. 

فيصل اإلبراهيمولي العهدخادم الحرمين 
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5 محليات

«المجتمع المثقف» هو ذلك الذي 
يتســم بامتالك أفراده لقدر كاف من 
ــى  ــة إل ــية باإلضاف ــة األساس الثقاف
كونهم قادرين على اكتساب المزيد للتعرف 
على مستجدات العالم حولهم، فهم يملكون 
ــم» ولديهم ملكة التعلُّم كما أن  «أدوات العل
ــدوام، القراءة  ــة على ال شــهيتهم له مفتوح
تأتي في قلب هذا الجســد المعرفي النابض 
فبواســطتها  ــتيعاب،  واالس ــم  الفه ــاة  بحي
ــم ويتعرفون على  ــار من حوله يعرفون أخب
الجديد، ومن خاللها يتعلمونه أيضاً، كما أنه 
وسيلتهم لفهم بعضهم بعضاً، فهناك بينهم 
ــددة يطالعونها  ــراً ورؤى متج من يحمل فك
ــن خاللها يتكون  ــون فيتفهمون، وم ويفهم
الوعي العام نحو أية قضية وطنية أو إقليمية 
ــن المحتوى المقروء  ــة، وفي مضامي أو كوني
ــة،  ــم االجتماعي ــم وتفاعالته ــدور أحاديثه ت
ــدة تتبدى في المقاطع  ــل القراءة الجدي وبدائ
ــة فهي  ــو المرئي ــع الفيدي ــة أو مقاط الصوتي
ــروء بل  ــون النص المق ــل نفس مضم تحم
ــاً بصــورة مشــوقة ومفهومة  ــه أحيان تقدم
ــوم بنفــس الدور  ــي تق ــي فه ــر، وبالتال أكث
ــن الركيزة  ــع المثقف، ولك لتشــكيل المجتم
األســاس وقطب الرحى هنا هي توافر توجه 
ــوى المتضمن «التعلُّم»  لدى المتلقي للمحت
ــتماع أو المشــاهدة،  ــص وقته لالس وتخصي
مع قدر كاف من شهية التركيز ألجل الفهم، 
ــا تشــكلت مبكراً  ــرض أنه ــا يفت ــذه كله وه
ــس القائم على  ــن خالل ممارســات التدري م
ــي التي تصنع هذا  ــم مدى الحياة» فه «التعلّ
ــه الكفاية لتحقيق  التوجه والســلوك بما في

هدف التثقف والمثاقفة هذا.
ــاة هو  ــدى الحي ــإن التعلُّم م ــا ف ــن هن م
الســبيل األول واألمثل نحو إيجاد «المجتمع 
المثقف» ذلك المجتمع الذي يسوده السالم 
فالفهم المتبادل هو سمة هذا المجتمع ألنه 
ــا الجميع  ــدة تقريباً يفهمه ــم بلغة واح يتكل
ــة األخرى  ــا، بينما في الحال ــون به ويتفاهم
ــن التفاهم  ــة تجعل م ــتجد لغات متفاوت س
ــان وهو ما  ــي كثير من األحي ــة صعبة ف مهم
ينأى بالمجتمع عن فضيلة التفاهم والتفاكر 
ــي تأخذ به  ــات التحضر الت ــال لمتطلب واالمتث
للتقدم والنماء. والتعليم الرسمي الذي ال يقدر 
ــة (ويعمل ألجلها) فإنه يتحول  هذه الحقيق
ــاج عدد من  ــام صنع الشــهادات إلنت إلى نظ
عناصر اإلنتاج (وهو إنتاج محدود بمحدودية 
مهارات التخرج!) وهذا النظام ال يخدم جانب 
ــدن أو التحضر civilization بما  المدنية والتم
ــع إنه مجتمع  ــول عن ذلك المجتم يكفي لتق
ــة الثقافة وقصــر النظر  ــر، فمحدودي متحض
وبساطة األســلوب ستكون هي أبرز مالمحه 
بالمحســنات  ــه  وتجميل ــه  تزيين ــم  ت ــا  مهم

الظاهرية البراقة.
المجتمع المثقف هو أيضاً مجتمع محصن 
ضد أمراض كثيرة أبرزها التعصب سواء كان 
في المجال العنصري (القبلي أو الشــعوبي) 
الرياضــي  التشــجيع  أو  ــي  الدين ــال  المج أو 
وأمثال ذلك، فهو مجتمع يدرك أبعاد العالقة 
االجتماعية بين أفراده ويتفهم أسس االحترام 
ــم كما أنه يعي الدروس  المتبادل ويقدر القي
ــا ويســتحضرها  ــا وبعيده ــة قريبه التاريخي
بصــورة إيجابية في تفاعل ســلمي ومتحضر 
ــة الواعية يظل  ــدون الثقاف ــه ب ــع اآلخر، إن م
المجتمع نهباً لكل ظروف التفكك والتشرذم 
في ســاحات معارك حياتية يصنعها بنفســه 
ــرى ليدور في  ــه فيها تارة بعد أخ ويلقي بذات
حلقاتها ويراوح في مساحاتها دون خطوات 
ــام. ومن يقول إن التعليم مســؤول عن  لألم
ــه يرمي إلى التقصير  ــك فهو بقصد أو بدون ذل
في زرع هذه القيمة: قيمة التعلُّم مدى الحياة 
ــة الواعية، ذلك  وتأســيس الثقافة المجتمعي
أن التعليم لو تمكن أبعد التمكن من إكساب 
الطالب مهارات ومعارف كثيرة وبتفوق مبهر 
فإنه كفرد سيغدو عنصر إنتاج ال أكثر، لكنه لن 
يكون لبنة مجتمعية صالحة طالما أن التعليم 
لم يتمكن من زرع أسس وُمثُل التعلُّم الذاتي 
ــتيعاب  وِقيَمه القائمة على حب الفهم واالس
ــد أن العكس  ــال على المعرفة، وأعتق واإلقب
ــن التعليم  ــون صحيحاً، فلو أتق يمكن أن يك
ــم التعلّم هذه لكن  الرســمي النظامي زرع ِقيَ
ــت متواضعة وقليلة  ــه ومحتواها كان مناهج
ــارات المتطلبة  ــط والتماهي مع المه التخطي
ــة فإن خريجي تعليم كهذا  للتنمية االقتصادي
ــدى الحياة  ــم م ــة التعلُّ ــى فضيل تأســس عل
ــب التعلُّم الذاتي وتقدير المعرفة يمكنهم  وح
ــل ما فاتهم من  أن يســتدرِكوا في بيئة العم
ــى عناصر  ــارات ليتحولوا إل ــارف والمه المع
ــبة  ــة مفيدة بســهولة وســرعة مناس إنتاجي

لمتطلبات االقتصاد الوطني.
ــار لكل ما قدمته هذه السلســلة:   باختص

منهج التعلُّم مدى الحياة هو الحل.

mialmulhim@ تويتر
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د. محمد بن إبراهيم الملحم
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لتكون المملكة في مصاف الدول العشر األكثر تنافسية عالمياً

وزير التجارة يطلق خطة العمل الجديدة 
للمركز الوطني للتنافسية

الجزيرة- واس

أعلن معالي وزير التجارة 
رئيس مجلس إدارة المركز 
الدكتور  للتنافسية  الوطني 
ــدهللا القصبي  ــد بن عب ماج
ــل المركز الجديدة  خطة عم
الهادفة إلى تنفيذ إصالحات 
التنافســية  ــة  البيئ ــن  تمك
ــات  التوجه ــة  مواكب ــن  م
المرتكزة  الجديدة  العالمية 
واالســتدامة  اإلنتاجية  على 
والشمولية لتكون المملكة 
ــي مصاف الدول العشــر  ف
ــاً  عالمي تنافســية  ــر  األكث

بحلول عام 2030م.
ــالل  خ ــي  القصب ــال  وق
 «200» ــم  رق ــاع  االجتم
لتحســين  التنفيذية  للجنة 

ــاع  ــي القط ــال ف أداء األعم
الخاص وتحفيزه «تيسير» 
ــز إن الخطة  ــة للمرك التابع
الجديدة تنطلق من توجهات 
الرامية  ــد  العه ولي  ســمو 
اقتصاد  ــى  إل االنتقال  ــى  إل
والتنافســية  ــة  اإلنتاجي
ــب أنها  ــة، إلى جان العالمي
تعد تحوالً من مرحلة تيسير 
بيئة األعمال إلى التنافسية 
كافة،  بمجاالتها  ــة  العالمي
ــب المرحلة  ــا تواك كما أنه
الثانية من مســيرة تحقيق 

رؤية المملكة 2030.
ــد معاليه أن تحقيق  وأك
ــن  م ــد  العدي ــة  المملك
ــازات،  واإلنج المكتســبات 
أساســية  ــة  أرضي شــكّل 
ــى جيل جديد من  للعمل عل

اإلصالحات التي من شأنها 
زيادة قدرة المنشــآت على 
االستفادة من بيئة األعمال 
وأن  خاصــة  ــزة،  المحف
المركز أنشــأ لجاناً رئيسية 
لقيادة إصالحات التنافسية 
ــة،  ــات «الصناع ــي قطاع ف
ــات،  والخدم ــة،  والزراع
ســتحدث  ــة»،  والتقني
ــة وأســاليب العمل  األنظم
ــواءم مع  في المنشــآت لتت
المحلي  الســوق  متطلبات 
والعالمي وتطورات اإلنتاج، 
ــر اليد العاملة  وتدعم تطوي
ــادة اإلنتاجية  والخبرات لزي
ــق الوصــول إلى  ــا يحق بم
أهداف التنمية المستدامة.
أن  إلى  القصبي  وأشــار 
ــة المقبلة ســتتبنى  المرحل

ركائز التنافسية «اإلنتاجية، 
والشمولية»،  واالستدامة، 
اســتجابة  ــك  وذل
ــة،  العالمي للمســتجدات 
والدروس المســتفادة من 
بينت  التي  ــا،  كورون جائحة 
ــوري لإلنتاجية  ــدور المح ال
ــة المســتدامة،  ــي التنمي ف
إضافة إلى التحول العالمي 
ــاه االقتصــاد األخضر،  باتج
وجاذبيته لالستثمارات التي 
الممارســات  معايير  تراعي 
ــة  واالجتماعي ــة  البيئي

.«ESG» والحوكمة
أشــارت  ــا  جهته ــن  م
ــان المطيري  ــي د.إيم معال
الرئيس  التجارة  وزير  نائب 
ــى أن  ــز إل ــذي للمرك التنفي
ــل الجديدة تأتي  خطة العم

ــزات التي  ــار المنج ــي إط ف
ُحققت في الفترة الماضية، 
والتي تمثلت بتنفيذ أكثر من 
الجوانب  ــي  ف إصالح   600
ــة  واإلجرائي التشــريعية 
ــة  منظوم ــر  تطوي ــادت  ق
األعمال، وعززت تنافســية 

المملكة.
أن  المطيري  ــت  وأضاف
المركز الوطني للتنافســية 
يرصــد  تأسيســه  ــذ  من
ــه  تواج ــي  الت ــات  التحدي
القطاع الخاص من مختلف 
بالتكامل  ويعمل  القنوات، 
ــة  جه  60 ــن  م ــر  أكث ــع  م
ــا  معالجته ــى  عل ــة  حكومي
الممارســات،  أفضل  وفق 
الفتة إلى أن سعي المملكة 
نحو التنافسية العالمية يعد 
ــرك الرئيســي للجيل  المح
ــات  اإلصالح ــن  م ــد  الجدي
التي ستواكب المستجدات 
العالمية الحالية وتســتبق 
ــرة  المؤث ــرات  المتغي
ــف  مختل تنافســية  ــى  عل

القطاعات مستقبالً.
ــا  معاليه ــت  وبين
ــى  عل ــل  يعم ــز  المرك أن 
ــام  الع ــن  القطاعي ــي  تبن
القائم  ــكار  االبت والخــاص 
وإرســاء  ــث،  البح ــى  عل

وأســاليب  االســتدامة 
الفعال  واالستخدام  النمو، 
ــى  إل وصــوالً  ــوارد،  للم
ــى  عل ــة  القائم الشــمولية 
إشــراك الفئات االجتماعية 
ــة  ــدورات االقتصادي ــي ال ف
المناطــق  ــع  جمي ــة  وتنمي
ــاء  بن ــي  ف للمســاهمة 
مســتقبل واعد ومســتدام 
ــة  المملك تنافســية  ــزز  يع

عالمياً.
ــى أن  ــدر اإلشــارة إل تج
تأسســت  لجنة «تيســير» 
في العام 2016م، ويشارك 
ــا 70 عضواً من  في أعماله
ــاب المعالي وقيادات  أصح
الجهات الحكومية والقطاع 
ــاد  باتح ــالً  ممث الخــاص 
الغرف السعودية، وتجتمع 
لمتابعة  أســبوعي  بشــكل 
الســامية  ــر  األوام ــذ  تنفي
إلى  الهادفة  ــات  والتوجيه
ــال،  األعم ــة  بيئ تحســين 
القطاعين  ــات  تحدي ــل  وح
العام والخاص، وفي العام 
ــز  بالمرك ــت  أُلحق 2019م 
الذي  للتنافســية  ــي  الوطن
أنشئ لتحقيق مستهدفات 
رؤية المملكة 2030 كأحد 
التحول  ــج  برنام ــادرات  مب

الوطني.

د.القصب: إنجازات المملكة شّكلت أرضية أساسية للعمل 
على جيل جديد من اإلصالحات

جانب من االجتماع برئاسة د.القصب
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هيئة الصحفيين السعوديين توقع اتفاقية شراكة 
وتعاون مع جائزة األميرة صيتة

واس- الرياض
وقعت هيئة الصحفيين 
أمــس  الســعوديين 
وتعاون  شــراكة  ــة  اتفاقي
ــرة صيتة  ــزة األمي ــع جائ م
ــز للتميز في  بنت عبدالعزي
ــي. ووقع  ــل االجتماع العم
ــس مجلس  ــة رئي االتفاقي
ــن  الصحفيي ــة  هيئ إدارة 
ــك، وأمين عام  ــد المال خال
جائزة األميرة صيتة الدكتور 
ــوث، بحضــور  ــد المغل فه
إدارة  مجلس  رئيس  نائب 
ــد آل  ــور فه ــة الدكت الهيئ
ــس  ــران، وعضــو مجل عق
ــاب  ــة عبدالوه إدارة الهيئ
ــن عام الهيئة  الفايز، وأمي
ــدهللا الجحالن،  الدكتور عب
ــي  اإلعالم والمستشــار 
ــي،  اليام ــي  عل ــزة  للجائ
ــز  مرك ــى  عل والمشــرف 

ــل  للتأهي ــة  صيت ــرة  األمي
ــي  واالجتماع ــي  المهن
بجامعة أم القرى الدكتورة 
ســمية عزت شرف، ومدير 
ــي  ف المشــاريع  ــج  برام
ــل  أم ــورة  الدكت ــزة  الجائ

يوسف النجار، وذلك بمقر 
ــن  الصحفيي ــة  هيئ ــى  مبن

السعوديين.
ــة  االتفاقي ــدف  وته
ــن  بي األدوار  ــل  تكام ــى  إل
ــال  المج ــي  ف ــن  الطرفي
ــي،  والتدريب ــي،  اإلعالم
لخدمة  ــرات  الخب ــادل  وتب
ودعم  ــن،  الجانبي ــداف  أه
ــة  وتغطي ــزة  الجائ ــج  برام
ــي  يأت ــي  والت ــا،  فعالياته
ــال  احتف ــا  مقدمته ــي  ف
للجائزة  التاســعة  ــدورة  ال
-الذي ســيقام في مارس 

2022م-. 
ــة  هيئ ــس  رئي وأشــاد 
الســعوديين  ــن  الصحفيي

ــج  والبرام ــودات  بالمجه
التي تقوم بها جائزة األميرة 
صيتة بنت عبدالعزيز للتميز 
ــي،  االجتماع ــل  العم ــي  ف
المشــترك  بالعمل  مرحبًا 
ــة  وأمان ــة  الهيئ ــن  بي
الجائزة لتشــجيع الشباب 
رؤية  ظل  ــي  ف والمبدعين 

المملكة 2030. 
ــد أمين  ــه، أك ــن جانب م
ــزة الدكتور فهد  عام الجائ
ــوث حــرص الجائزة  المغل
ــة،  االتفاقي ــل  تفعي ــى  عل
المهم  ــدور  ال إلى  مشــيراً 
الذي تلعبه هيئة الصحفيين 
ــة  خدم ــي  ف الســعوديين 
ــي وقضايا  الشــأن اإلعالم

الوطن والمواطن. 
ــد الشــراكة، محطة  وع
مســيرة  في  ونقلة  ــة  مهم
االجتماعي،  للعمل  الجائزة 
األدوار  ــل  تكام ــا  متمنيً
ــق البرامج  ــل تحقي من أج

المشتركة بين الجانبين. 
ــر نائب  ــه، عب ــن جهت م
رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الدكتور فهد آل عقران عن 
ســعادة الهيئة بالشــراكة 
ــرة صيتة،  ــزة األمي ــع جائ م
مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي 
في ســياق الحراك الصحي 
ــذي تقوده المؤسســات  ال
خدمًة  ــك  وذل ــة،  االجتماعي
ــي  الت ــة  المختلف ــات  للفئ

تمثل شرائح المجتمع. 
ــى  إل ــران  عق آل  ــا  ودع
والجائزة،  ــة  الهيئ تعاضــد 
ألفضــل  ــزة  جائ ــم  لتقدي
ــة  اإلعالمي ــال  األعم
ــت  ــد حظي ــة؛ وق االجتماعي
مســؤولي  ــن  م ــب  بترحي
ــدوره، أكد عضو  ــزة. ب الجائ
ــة  الهيئ إدارة  ــس  مجل
أن  ــز،  الفاي ــاب  عبدالوه
ــدرات  ق ــك  تمتل ــة  الهيئ
وخبرات مؤهلة لتكون عونًا 
ــا  ــزة، متطلًع ــنًدا للجائ وس
ــود اتفاقية  ــل بن ــى تفعي إل

الشراكة في وقت قريب.
 

األمير فيصل بن بندر استقبل رئيس النيابة 
ومدير السجون بمنطقة الرياض

أمير منطقة تبوك يواسي في وفاة 
الشيخ طالب بن شريم

واس- الرياض

استقبل صاحب الســمو الملكي األمير 
ــن عبدالعزيز أمير منطقة  فيصل بن بندر ب
ــم أمس،  ــه بقصر الحك ــاض في مكتب الري
ــة الرياض  ــة بمنطق ــس النيابة العام رئي
الشيخ أحمد بن سعيد األسمري. واستمع 
ســموه لشــرح عن جهود وأعمال النيابة 

العامة بالمنطقة. 

كما استقبل سمو أمير منطقة الرياض 
ــر  ــم أمــس مدي ــه بقصــر الحك ــي مكتب ف
السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن 
فايز العمري. وتســلم ســموه نسخة من 
ــام المنصرم 1442-  التقرير الســنوي للع
ــاً إحصــاءات وإنجازات  ـــ، متضمن 1443ه
مديرية الســجون بالمنطقة. ونّوه سموه 
بجهود المديرية وبأهمية التوعية للسجناء 

وتأهيلهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.

«الجزيرة»- المحليات

الســمو  صاحــب  واســى 
الملكي األمير فهد بن ســلطان 
ــة  منطق ــر  أمي ــز  عبدالعزي ــن  ب
ــي  ــن شــريم ف ــوك، أســرة ب تب
ــن محمد  وفاة الشــيخ طالب ب
ــه هللا-. جاء  ــن شــريم -رحم ب
ــالل اتصال هاتفي أجراه  ذلك خ
ســموه بشــقيق الفقيد الشيخ 
ــد بن شــريم  ــن محم فيصــل ب
المري شيخ قبيلة آل مرة وأمير 
ــوج األربعين بوزارة الحرس  الف

الوطني. 
وأعرب سموه خالل االتصال 

عن خالص تعازيه ومواساته، 
ــر أن  ــي القدي ســائالً هللا العل
يتغمد الفقيد بواســع رحمته، 

وأن يلهمهم الصبر والسلوان. 
ــدم الشــيخ  ــه، ق ــن جهت م
شــكره  شــريم،  ــن  ب فيصــل 
ــر منطقة  ــه لســمو أمي وامتنان

ــى مواســاته التي كان  تبوك عل
ــر في نفوســهم،  ــغ األث ــا بال له
أن  ــر  القدي ــي  العل هللا  ــا  داعيً

يجعلها في ميزان حسناته.

األمير فيصل بن بندر مستقبًال رئيس النيابة العامة بمنطقة الرياض
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1) الجوف/ يعلن عبدالهادي نمر السبيلة عن فقــــد 
بطاقة جمركية لمعدة شيول كتربلر موديل 1999م

  PiN(S/N)*2JS00679*ModeL*950G * 
ــر عليها ــة يرجى ممن يعث ــرك الحديث ــا جم مصدره
ــرب إدارة مرور ــا أو أق تســليمها إلى مصــــدره

ولـــــه الشكر.

ــد الحارثي عن ــن أحم ــد بن زين هللا ب ــن/ محم 1) يعل
فقدان بطاقة شخصية للمحامين رقم 42/6 وتاريخ
1442/2/4هـ صادرة من وزارة العدل اإلدارة العامة
ــا تســليمها إلى ــن يعثر عليه ــى مم ــاة، يرج للمحام

مصدرها وله الشكر.

أمير منطقة تبوك 

العثيمين يشكر القيادة على منحه 
وشاح الملك عبدالعزيز

جدة- واس

العام  ــن  األمي معالي  ــع  رف
ــاون اإلســالمي  ــة التع لمنظم
يوســف  ــور  الدكت الســابق 
شــكره  العثيمين،  ــد  أحم ــن  ب
ــن  الحرمي ــادم  لخ ــره  وتقدي
الشــريفين الملك سلمان بن 
وسمو  ســعود،  آل  عبدالعزيز 
ــده األمين - حفظهما  ولي عه
هللا - على منحه وشاح الملك 
عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

ــذا  ــه له ــن امتنان ــر ع وعب
ــزازه  واعت ــم  العظي الشــرف 
بمنحه الوشــاح الذي يعبر عن 
ــاء الوطن  ــادة ألبن ــر القي تقدي

ممن خدموا فيه.

إيقاف 23 مخالفاً 
لنظام البيئة

سلطان المواش- الرياض

أوقفت القوات الخاصة 
ــاً  ــي 23 مخالف ــن البيئ لألم
مواطناً  ــة «16  البيئ لنظام 
الجنســية  من  مقيمين  و6 
ــن  م ــاً  الســودانية، ومقيم
الباكســتانية»،  الجنســية 
ارتكبوا مخالفات رعي 582 
و1250  ــل،  اإلب ــن  م ــاً  متن
رأساً من األغنام، في أماكن 
ــي في عدد  ــع فيها الرع يُمن

من مناطق المملكة.
ــدث  المتح وأوضــح 
ــوات الخاصة  الرســمي للق
رائد  ــد  الرائ ــي  البيئ ــن  لألم
ــق  ــم تطبي ــه ت ــي، أن المالك
ــة بحق  ــراءات النظامي اإلج
المخالفين، مبيناً أن عقوبة 
ــل غرامة  ــة رعي اإلب مخالف
ــى 500 ريال لكل  تصل إل
ــة  مخالف ــة  وعقوب ــن،  مت
ــة تصل  ــام غرام ــي األغن رع
ــى 200 ريال لكل رأس.  إل
ــي إلى  ــد المالك ــا الرائ ودع
ــن أي حاالت تمثل  اإلبالغ ع
ــداءً على البيئة أو الحياة  اعت
الفطرية على الرقم (911) 
ــة  المكرم ــة  مك ــي  بمنطقت
و(999)  ــاض،  والري
ــي جميع مناطق  و(996) ف

المملكة.
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االقتصاد

«الجزيرة» - االقتصاد

ــاض ممثلة بلجنة  ــت غرفة الري م نظَّ
المقاوالت  لقاء للتعريف بالخدمات التي 
للمقاولين  الســعودية  ــة  الهيئ تقدمها 
ــاع، وذلك من  ــر القط ــا لتطوي وجهوده
ــن  ــدد م ــى ع ــالل تســليط الضــوء عل خ
المبادرات التي اطلقتها الهيئة للنهوض 

بالقطاع. 
ــد العبودي  وأوضــح المهندس أحم
ــة بالهيئة في  رئيس الشــؤون التنظيمي
ــدس أســامة  ــذي أداره المهن ــاء ال اللق
الســابق نائب رئيس اللجنة أن المرحلة 
ــن  م ــدد  ع ــال  إكم شــهدت  ــة  الماضي
الهيئة  إســتراتيجية  ــن  ضم ــادرات  المب
ــالل تمكين البيئة  ــر القطاع من خ لتطوي
التنظيمية وتعزيز االبتكار وتنمية مهارات 
العاملين فيه، منوًِّها إلى أهمية الشراكة 
ــة والمقاولين وبقية  ــع الغرف التجاري م
ــداف  ــق األه ــة لتحقي ــاب المصلح أصح

اإلستراتيجية للهيئة.
ــم  ت ــي  الت ــادرات  المب أن  وأضــاف 

كانت تنظيمية كترخيص  إطالقها سواءً 
ــة كأكاديمية الهيئة  المقاولين أو خدمي
تهدف إلى تطوير القطاع ورفع مستوى 

العاملين فيه. 
ــا الهيئة  ــات التي قدمته ــن الخدم م
ــي  ــة والت ــة الهيئ ــر أكاديمي ــب عب التدري
ــم دورات تدريبية وفق  ــى تقدي تهدف إل
احتياجات القطاع مبادرة توطين بغرض 
ــق (رؤية 2030)  المســاهمة في تحقي

ــن  العاملي ــن  المواطني نســبة  ــع  برف
بالقطاع. 

أيضاً أطلقت الهيئة مبادرة الخدمات 
ــدم (94) خدمة  ــي تق االستشــارية والت
ــدم المقاول  استشــارية وإرشــادية تخ
والمالك والمهتم بالقطاع وكذلك أطلقت 
خدمة منصة المشاريع لمساعدة األفراد 
والشركات الخاصة في طرح مشاريعها 
ــة البحــث عن  ــك خدم ــن وكذل للمقاولي

مدراء للمشــاريع الصغيرة والتي تساعد 
على تفادي الكثير من األخطاء وتســهل 

التعامل بين المقاول والمالك. 
وعلى صعيد المعلومات تقوم الهيئة 
ــات الخاصة بالقطاع  بحصــر كافة البيان
ــن فيه والمشــاريع  ومنشــآت والعاملي
االحصــاءات  منصــة  ــر  عب ــا  وتقدمه
ــن. آخر  لجميع المهتمي ــاً  ــون مرجع لتك
ــدى المشــاريع  ــات هو منت ــذه الخدم ه

ــر منصــة  ــد أكب ــذي يع المســتقبلية وال
للمشــاريع في الشــرق األوسط وتقيمه 
ــة على  ــرة الرابع ــذا العام للم ــة ه الهيئ
ــادم  ــارس الق ــي م ــي وســيقام ف التوال

بمدينة الرياض.  
ــرى أشــار العبودي  ــة أخ ــن جه وم
ــن الناتج  ــاع م ــى أن مســاهمة القط إل
ــت (6 %)، موضحاً أن حجم  المحلي بلغ
ســوق المقاوالت يصل إلى نحو (255) 
مليار ريال ســنوياً ويبلغ عدد الشــركات 
المؤسسات بالقطاع (170) ألف منشأة 
تصل نســبة المؤسســات والشــركات 
المتوســطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
ــدد  ع ــغ  يبل ــا  بينم  ،(%  98) ــى  إل ــه  في
ــا (2.9) مليون شــخص  ــن فيه العاملي
(15 %) منهم ســعوديون ويشارك في 
ــاع منظومة تحوي  ــذا القط االهتمام به
أكثر من (30) جهة في القطاعين العام 
ــاع ذا أهمية عليا  والخــاص تجعل القط
وخصوصاً أن المقاول يلعب دوراً رئيساً 
في تنفيذ مشــاريع رؤية المملكة 2030 

وبالتالي تحقيق مستهدفاتها.

«تجارة الحدود الشمالية» تنّفذ زيارات تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة
نّفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، 289 زيارة تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة بمدن ومحافظات المنطقة كافة، 
وذلك خالل الفترة (16 - 20 يناير 2022).  وتأتي هذه الزيارات للتحقق من التزام منافذ بيع أجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية بأنظمة 

وزارة التجارة، والتأّكد من مطابقة األجهزة المعروضة للمواصفات القياسية السعودية، بالنظر لما تشكله من خطورة على سالمة 
مستخدميها.  وأسفرت هذه الزيارات، عن تحرير 12 مخالفة ألنظمة وزارة التجارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

جناح «صناعة سعودية» يحتضن اتفاقية 
توطين صناعة األجهزة الطبية ونقل التقنية

«الجزيرة»-االقتصاد 

برعاية معالي وزير الصحة 
المهندس فهد بن عبد الرحمن 
ــس  ــل، وحضــور الرئي الجالج
ــة  الوطني للشــركة  ــذي  التنفي
ــو»  «نوبك ــد  الموّح للشــراء 
المهندس فهد الشبل، ُوِقعت 
ــن  لتوطي مشــتركة  ــة  اتفاقي
ــزة الطبية ونقل  صناعة األجه
ــى المملكة  ــة إل ــة الطبي التقني

العربية الســعودية، بين شركة الدواء للخدمات 
الطبية «دمسكو»، وعدد من الشركات العالمية 
ــات الطبية،  ــدول ذات الريادة في الصناع ــي ال ف
ــة ســعودية» الذي  ــاح «صناع ــك ضمن جن وذل
ــة العربي 2022»،  ــارك في «معرض الصح يُش

في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
كما وقع االتفاقية سعادة الرئيس التنفيذي 
لشــركة الدواء للخدمات الطبية األســتاذ محمد 
ــن فنلندا  ــراج، مع 3 شــركات م ســعد بطي الف

وإســبانيا والصين، في مجال 
ــول  والحل ــي  الطب ــع  التصني
ــة،  الصحي ــة  والرعاي ــة  التقني
التي ســتقوم بتصنيع األجهزة 
شــركة  ــع  مصن ــي  ف ــة  الطبي
ــة»،  ــات الطبي ــدواء للخدم «ال
ــة «ســدير للصناعة  ــي مدين ف
أحدث  ــن  م ــو  وه ــال»  واألعم
المصانع في فئته على مستوى 

المملكة. 
وتأتي هذه االتفاقية داعمًة 
لمســاعي «صنع في السعودية» إحدى مبادرات 
ــج  ــة الصــادرات الســعودية وبرنام ــة تنمي هيئ
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجســتية 
«ندلب» في تعزيز جاذبية االستثمار في القطاع 
ــادل المعرفي بين  ــر جانب التب الصناعي وتطوي
الشــركات الوطنية مع نظرائهم محليًا وعالميًا، 
مما يســهم في فتح مزيد من األسواق العالمية 
ــة  ــح ذات قيم ــة، لتصب ــات الوطني ــام المنتج أم

مضافة على االقتصاد الوطني.  

المهندس فهد الجالجل

وزارة االقتصاد وجامعة الملك عبدهللا توقعان مذكرة تعاون
«الجزيرة»-االقتصاد 

االقتصــاد  وزارة  ــت  وقَّع
ــم  ــرة تفاه ــط مذك والتخطي
ــع جامعة الملك  افتراضيًا م
ــة  والتقني ــوم  للعل ــدهللا  عب
ــا,  بينهم ــاون  التع ــز  لتعزي
ــق  تحقي ــي  ف واإلســهام 
ــة 2030،  مســتهدفات رؤي
وأهداف التنمية المستدامة 
ــالل  خ ــن  م ــة  المملك ــي  ف
ــة  الحديث ــة  التقني وســائل 

والبحث العلمي التعاوني. 
ــة التي تبلغ  وقَّع االتفاقي
مدتها ثالث ســنوات معالي 
ــر االقتصــاد والتخطيط  وزي
ــن فاضل  األســتاذ فيصل ب
جامعة  ــس  ورئي ــم  اإلبراهي
ــوم  للعل ــدهللا  عب ــك  المل
والتقنية البروفيســور توني 

تشان. 

المسؤولون  وســيعمل 
االقتصــاد  وزارة  ــي  ف
ــاء  العلم ــع  م ــط  والتخطي
ــة  جامع ــي  ف ــن  والباحثي
ــوم  للعل ــدهللا  عب ــك  المل
ــن  م لالســتفادة  ــة  والتقني
ــوث واألدلة في  ــاءة البح كف
ــة تطوير السياســات,  عملي
ــداف التنمية  تماشــياً مع أه
ــد  البع ذات  المســتدامة 

التعليمي واالجتماعي. 
ــة:  االتفاقي وتشــمل 
ــى برامج  البحــث العلمي عل
وتنمية  ــر،  والتطوي التدريب 
ــدرات،  ــاء الق المواهــب وبن
وبرامج تحفيز ريادة األعمال 

واالبتكار. 
مجاالت  ستشــمل  ــا  كم
ــاخ،  المن ــر  تغيي البحــث: 
والنظم  البيئية،  واالستدامة 
الساحلية البحرية، والزراعة 

ــود  والوق ــة،  الصحراوي
منخفض الكربون. 

ــذه  ه ــى  عل ــا  وتعليًق
ــي وزير  الشــراكة قال معال
ــط:  والتخطي االقتصــاد 
االقتصــاد  وزارة  «تســهم 
ــن  تمكي ــي  ف ــط  والتخطي
المستدام  االقتصادي  النمو 
ــة  االجتماعي ــة  والتنمي
من  المملكة  ــي  ف الشــاملة 

السياســات  ــر  تطوي ــالل  خ
والحلول المبتكرة للتحديات 
التي نواجهها اليوم، ونتطلع 
من هذه االتفاقية لالستفادة 
لدى  والمعرفة  الخبرات  من 
الجامعة، كما أننا على يقين 
ــن أن شــراكتنا ســتحقق  م
ــا،  ــداف المنشــودة له األه
ــة  خط ــر  تطوي ــالل  خ ــن  م
ــزز البحوث  إســتراتيجية تع
ــاالت  مج ــي  ف ــرة  المبتك
ــع  ــل االقتصــاد والمجتم مث
ــة. وســتقوم كل من  والبيئ
والتخطيط  االقتصــاد  وزارة 
ــدهللا  عب ــك  المل ــة  وجامع
ــد  بتمهي ــة  والتقني ــوم  للعل
مســتقبل  ــو  نح ــق  الطري

مزدهر بإذن هللا». 
ــال رئيس  ــن جانبه, ق م
جامعة الملك عبدهللا للعلوم 
والتقنية: «يعد توقيع مذكرة 

التفاهم شهادة على االلتزام 
المشترك بين جامعة الملك 
ــة  والتقني ــوم  للعل ــدهللا  عب
والتخطيط  االقتصاد  ووزارة 
بتحقيق رؤية 2030 وأهداف 
ــي  ف المســتدامة  ــة  التنمي
السعودية  العربية  المملكة 
ــة البيئة  ــي تشــمل حماي الت
ــوارد الطبيعية الحيوية  والم
صحي  ــاة  حي ــط  نم ــر  وتوفي
للمواطنين من خالل البحث 
ونطمح  ــة.  والتقني ــي  العلم
ــي  ف اإلســهام  ــادة  زي ــى  إل
ــو االقتصــادي والتنمية  النم
ــي  ف الشــاملة  ــة  االجتماعي

المملكة». 
ــى  عل ــان  الطرف ــق  واتف
لترســيخ  ــود  الجه ــز  تعزي
في  العالمية  المملكة  مكانة 
التنمية  ــداف  أله ــا  تحقيقه

المستدامة.  

فيصل بن فاضل اإلبراهيم

«الصادرات السعودية» تنظم اجتماعات مطابقة 
األعمال في ملتقى األعمال السعودي - العراقي

«الجزيرة» - االقتصاد

الصــادرات  ــة  تنمي ــة  هيئ ــت  نظم
السعودية اجتماعات مطابقة األعمال 
ــال  األعم ــى  «ملتق ــات  فعالي ــن  ضم
ينظمه  ــذي  ال ــي»،  العراق الســعودي 
ــة الســعودية  ــرف التجاري ــاد الغ اتح
ــاض، خالل الفترة  ــر االتحاد بالري بمق
ــر الجاري،  ــن يناي ــى 26 م ــن 24 إل م
ــن الوزراء  بمشــاركة وحضــور عدد م
ــات  الجه ــي  وممثل والمســؤولين، 
ــاب  وأصح والخاصــة،  ــة  الحكومي

األعمال السعوديين والعراقيين. 
«الصــادرات  مشــاركة  ــي  وتأت
ــات  اجتماع ــم  بتنظي الســعودية» 
ــن  المصدري ــن  بي ــال  األعم ــة  مطابق
ــن  م والمســتوردين  الســعوديين 
الجانب العراقي في قطاعات متعددة، 

ضمن إطار إستراتيجيتها الرامية إلى 
تحديد وترويج فرص األعمال التجارية 
الدولية وربط المصدرين بالمشترين، 
وتوسيع قاعدة التصدير، وتعزيز حضور 
ــات الوطنية ورفع تنافســيتها  المنتج
ــة،  ــة والعالمي ــي األســواق اإلقليمي ف
بما ينســجم مع رؤية المملكة 2030 
الصــادرات  نســبة  ــع  لرف ــا  وأهدافه
الســعودية غير النفطية إلى ما ال يقل 
ــة، من إجمالي قيمة  عن 50 في المائ
الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 

2030م. 
ــادة المملكة  ــر بالذكر أن قي الجدي
الرشــيدة قد بذلت جهوًدا في ســبيل 
ــن البلدين  ــر العالقات بي ــم وتطوي دع
الشقيقين، التي تتمثل في توجيهاتها 
ــن  ــاري بي ــادل التج ــم التب ــع حج برف
البلدين، وتطوير وإعادة افتتاح «منفذ 

ــي خطوة  ــر» الحدودي، ف ــدة عرع جدي
ــز العالقات  ــة نحو تعزي ــل انطالق تمث
ــة،  ــة الســعودية - العراقي االقتصادي
ــاون  ــن التع ــدة م ــاً جدي ــح آفاق وتفت
ــة والتنموية  ــاالت االقتصادي في المج
ــارة البينية، حيث  وتيســير حركة التج
ــة لوجســتية»  ــذ «منطق يضــم المنف
ــة االقتصادية  ــة البواب ســتكون بمنزل

للجزء الشمالي من المملكة. 
يذكر أن فعاليات الملتقى ستشهد 
ــاب  ــن أصح ــة بي ــاءات ثنائي ــد لق عق
ــع عدد  ــن، وتوقي ــن البلدي ــال م األعم
ــرات التفاهم،  ــات ومذك ــن االتفاقي م
االســتثمارية  ــرص  الف واســتعراض 
ــن، خصوًصا في  ــدة بين الطرفي الواع
ــل والخدمات  ــات الطاقة والنق قطاع
ــة  والمالي واالســتيراد  اللوجســتية 

والمصارف والبنية التحتية.

اإلحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 
26.1 % في شهر نوفمبر الماضي

«الجزيرة»-االقتصاد 

العامة  ــة  الهيئ أصدرت 
 ،   (GASTAT) ــاء  لإلحص
ــة  ــارة الخارجي نشــرة التج
ــام  ــن ع ــر م لشــهر نوفمب
لت  ســجَّ ــث  حي 2021م، 
ــي  ــادرات الســلعية ف الص
2021م  ــر  نوفمب شــهر 
بنســبة (82.5%)  ارتفاًعا 
عن نفس الشهر من العام 
الماضي (نوفمبر 2020م)، 
ــارة  التج ــت  كان ــا  حينم

بالحظر  ــرة  متأث ــة  الدولي
ــع الســفر المتعلق  ومن
بجائحة فيروس كورونا 

«كوفيد19-». 
ــج  نتائ ــادت  وأف

ــة  قيم أن  النشــرة 
الصادرات السلعية للمملكة 
خالل شهر نوفمبر 2021م 
بلغت (107.3) مليار ريال، 

ــار  ملي  (58.8) ــة  مرتفع
ريال عن قيمتها في نفس 
الماضي؛  العام  من  الشهر 
ــاع  الرتف ــة  نتيج ــك  وذل
الصادرات البترولية بمقدار 

ــار  ملي  (43.1)
بنســبة  ــال،  ري
 . (1 1 2 . 8 % )
ــت  تفع ر ا و

نســبة 
ت  ا ر د ــا لص ا
ــة  لي و لبتر ا
ــوع  ــن مجم م
ت  ا ر د ــا لص ا

ــن (65.0%)  الكلي م
في شــهر نوفمبر 2020م 
شــهر  في  ــى (75.8%)  إل
ــا  بينم 2021م،  ــر  نوفمب

ــة الصادرات  ــت قيم ارتفع
ــع  م ــة  بالمقارن الســلعية 
شهر أكتوبر 2021م بمقدار 
وبنســبة  ريال  مليار   (1.1)
ــج  لنتائ ــا  ووفًق  .(1%)
لت  سجَّ النشــرة، 
ت  ا ر د لصــا ا
ــر البترولية  غي
ارتفاًعا بنسبة 
ــي  ف  26.1%
نوفمبر  شهر 
ــن  ع 2021م 
نفس الشهر 
ــن العام  م

الماضي (نوفمبر 2020م)، 
لت (26.0) مليار  حيث سجَّ
ريال مقابل (20.6) مليار 
ــا ارتفعت قيمة  ريال، بينم

ــة  ــر البترولي ــادرات غي الص
ريال،  مليار  ــدار (2.1)  بمق
بالمقارنة   (9%) وبنســبة 
الماضي  ــر  أكتوب شــهر  مع 

2021م. 
لت  من ناحيٍة أخرى، سجَّ
الواردات السلعية للمملكة 
ــر 2021م  في شــهر نوفمب
 (1.4%) بنســبة  ــا  ارتفاًع
ــدار (0.7) مليار ريال؛  بمق
حيث بلغت قيمتها (49.4) 
مليار ريال في شهر نوفمبر 
 (48.7) ــل  مقاب 2021م، 
شــهر  ــي  ف ــال  ري ــار  ملي
الســابق  العام  نوفمبر 
وذلك  2020م)؛  (عام 
أسعار  ارتفاع  بســبب 
ارتفعت  ــا  كم الســلع، 
ــواردات بالمقارنة  ــة ال قيم
ــر 2021م  أكتوب شــهر  مع 
ــار ريال  ــدار (2.6) ملي بمق

بنسبة (5.5%).

«وافي» ُيعلن اكتمال إنجاز 
«نساج تاون2» في مدينة الدمام

«الجزيرة» - االقتصاد

ــر على الخارطة  ــة للجنة البيع أو التأجي ــت األمانة العام أعلن
«وافي» عن اكتمال إنجاز مشــروع «نســاج تاون2» - الواقع 
بضاحية الواجهة بالدمام في المنطقة الشــرقية -، حيث يوّفر 
المشروع 674 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس ضمن نماذج 
وتصاميم متنّوعة لمســتفيدي برنامج سكني, ويأتي ذلك ضمن 
الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك السكني لألسر السعودية 
ــى 70 % بحلول العام 2030 تحقيقياً لمســتهدفات برنامج  إل

اإلسكان - أحد برامج رؤية المملكة -2030. 
ــة التي  ــى الخارط ــد مشــاريع البيع عل ــد المشــروع أح ويُع
ــن 35 مشــروعاً يطوره  ــة الشــرقية من بي ــا المنطق تحتضنه
القطاع الخاص بإشراف «وافي»، وتوفر المشروعات أكثر من 
22 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بين شقق 

وفلل وتاون هاوس. 
ــر على الخارطة  ــام للجنة البيع أو التأجي وأوضــح األمين الع
نايف بن نواف الشــريف، أن المشروع يتميز بكونه يقع ضمن 
ــل الغربي  ــي موقع إســتراتيجي عند المدخ ــة الواجهة ف ضاحي
لمدينة الدمام ضمن بيئة توفر جودة الحياة لساكنيها، وبالقرب 
من عدد من األماكن الحيوية في المنطقة الشرقية، مثل: مطار 

الملك فهد الدولي وكورنيش الدمام. 
وأشار الشريف إلى أن مشــروع «نساج تاون2» يمتد على 
مســاحة تتجاوز 190 ألف متر مربع، وتبدأ أسعار الوحدات من 
640 ألف ريال، كما يشــتمل على عدد من المرافق والخدمات 
ــة  ــن ضاحي ــة ضم ــة والترفيهي ــة والتجاري ــة والصحي التعليمي
ــة التي توفر معايير الســكن العصــري ومقومات جودة  الواجه

الحياة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030. 
ــة للمشــاريع  ــص الالزم ــدم التراخي ــي» يق ــر أن «واف يُذك
العقارية على الخارطة «تحت اإلنشــاء»، ويقوم بمتابعة نسب 
إنجازها وجودة تنفيذها وعلى التدفقات المالية من المشترين 
ــن العقاريين  ــز وتأهيل المطوري للمشــروع، إضافة إلى تحفي

ء  نشــا مشاريع عقارية متميزة ومتكاملة تلبي إل
تطلعات األسر السعودية، كما 
أن «وافي» يمنح تراخيص 
وتأجير  وتســويق  ــع  بي
ــة  العقاري ــدات  الوح
لتعزيز  الخارطة  على 
زيادة المعروض من 
الســكنية  ــدات  الوح
ــز  وتعزي ــة  والتجاري

االستثمار في القطاع.

حجم سوق المقاوالت يصل إلى 255 مليار ريال سنوياً

170 ألف منشأة.. 98 % منها تصنف صغيرة ومتوسطة 
يعمل بها 2.9 مليون عامل

خطوات ميسرة لتأسيس «المكاتب المحاسبية» وفق إجراءات محوكمة
«الجزيرة» - االقتصاد

ــرت الهيئة الســعودية للمراجعين  ذك
تأســيس  ــوات  خط أن  والمحاســبين 
المكاتب المهنيّة، تتم وفق عملية سهلة، 
ــن  تضم ــة  محوكم ــراءات  بإج وميســرة 
ــاءة والجودة، بعد حزمة من القرارات  الكف
للمحاسبين  الطريق  مّهدت  والتشريعات 
والمراجعين نحو تقديم خدمات مهنيّة ذات 
ــدت الهيئة خالل فعاليّة  جودة عالية.  وأّك
مهنيّة، نّظمتها أمس بمشــاركة أكثر من 
وعبر االتصال  800 متخصص - حضورياً 

ــي- أّن هذه القرارات والتشــريعات  المرئ
ــادة إعداد المهنيين وتمكين  تهدف إلى زي
ــة من الحصول على  القطاعات االقتصادي
ــات المراجعة والمحاســبة المالئمة،  خدم
المحاســبة  ــة  مهن ــي  ممتهن ــز  وتحفي
ــى تأســيس  ــة وتشــجيعهم عل والمراجع

المكاتب والشركات المهنية. 
وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور 
ــس، أّن هذه الفعاليّة تحظى  أحمد المغام
بمشــاركة نخبة متميزة من المتخصصين 
والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، 
لإلسهام في أن تكون المهنة ذراعاً داعمة 

في تعزيز االستثمار واستقرار الحقوق. 
ــي صالح  ــرق المحاســب القانون وتط
ــى، والمحاســب القانوني ســلطان  اليحي
ــا: متطلبات  ــاور منه ــدة مح الشــبيلي، لع
تأســيس المكتب المهني، وطبيعة سوق 
المهنة في المملكة، والعمل الفني وإدارة 
فريق العمل، وفرص وتحديات تأســيس 
المكاتب المهنية، ثمَّ تم فتح المجال أمام 

الحضور للمناقشة وطرح األسئلة. 
الهيئة السعودية للمراجعين  وأبرزت 
والمحاســبين أهّم القرارات والتشريعات 
التي يســرت الطريق لتأســيس المكاتب 

ــاء التشــريعي  ــك البن ــن ذل ــة، وم المهني
ــة مجلس الوزراء  ــن المتوج بموافق المتي
ــة المحاســبة والمراجعة،  على نظام مهن
ــه التنفيذية بقرار من معالي  وصدور الئحت
ــس إدارة الهيئة  وزير التجارة رئيس مجل
ــي،  القصب هللا  ــد  عب ــن  ب ــد  ماج ــور  الدكت
ــة  ــة المهن ــدم قصــر مزاول ــة ع المتضمن
ــن على الشــهادة الجامعية  على الحاصلي
ــع لتشــمل  في المحاســبة فقط، والتوّس
الشهادة الجامعية في تخصصات العلوم 
ــة أو فروعها.  كما أجاز نظام مهنة  اإلداري
المحاســبة والمراجعة الترخيص بمزاولة 

المهنة لغير المتفرغ وفقا لضوابط حددتها 
الالئحة، مع تخفيض اشتراط الخبرة من 3 
سنوات إلى سنة واحدة الستخراج ترخيص 

مزاولة مهنة المحاسب القانوني. 
ــال منظومة  ــت الهيئة على إكم وعمل
ــر الدولية، التي  التحول لمجموعة المعايي
اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة 
ــودة وآداب وســلوك المهنة،  ــة الج ورقاب
ــو تعزيز ثقة مســتخدمي  وذلك ســعياً نح
القوائم المالية، وتحقيق االرتباط الدولي، 
ودعم أسس جذب االســتثمارات، وتعزيز 
الشفافية والموثوقية للتعامالت المالية.
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محطات8

األمريكية  قصــة  تجســد 
ــا  واقع ــز،  هولم ــث  اليزابي
ــاح  النج ــق  تحقي ــة  لكيفي
ــكار  ابت ــى  عل ــاء  بن ــروة  والث
ــي، حيث  ــر علم ــل وغي مضل
ــث رائدة  ــت تعتبر إليزابي كان
في  مليارديرة  وأصغر  أعمال 
العالم حسب مجلة فوربس 
ــام 2014م، فقد أنشــأت  ع
شــركتها،  2003م  ــام  ع
ــت  ــا، وأدع ــا 19 عام وعمره
ــراء فحص  ــى إج ــدرة عل الق
باألمراض  ــأ  التنب ــن  يمك دم 
ــت  والق ــا،  لتفاديه ــرا  مبك
رواجا وســط المســتثمرين 
واإلعالم،  السياســة  ورجال 
واســتطاعت شــركتها جمع 
ــدوالرات من رجال  ماليين ال
أعمال وسياســيين بارزين، 
ــن تبحث عن األضواء  ولم تك
والشــهرة اإلعالمية بل كان 
شــركتها  توســيع  ــا  هدفه
وانتشــارها، وغدت شركتها 
ــا تقدر  ــام 2014م قيمته ع
بـ10 مليارات دوالر، وثروتها 
ــارات دوالر، وكانت  ـــ6 ملي ب
بشــكل  تمشــي  ــا  أموره
ال  ثابتة،  ــوات  وخط ســلس 
شــخصيات  ــود  بوج ســيما 
ــال  أعم ــال  ورج سياســية 
ــن لها،  مســتثمرين وداعمي
وقطب  كيسنجر  هنري  مثل 
اإلعالم مردوخ وعائلة والتون 
ــارت، ولكن كان  ــة ولم مالك

هناك تشكيك علمي في دقة 
وتم  وصحتها،  الفحوصــات 
وبدأت  ــا،  صحفي ــك  ذل إثارة 
ــة في عام  ــات حكومي تحقيق
2018م، وتم توجيه تهم لها 
المستثمرين  على  باالحتيال 
وعلى األطباء والمرضى، وقد 
ــت في حكم صــدر بداية  أدين
ــة  وبمحاكم 2022م  ــام  ع
أشــهر،  ــة  ثالث اســتغرقت 
ــون،  المحلف ــا  وجده ــث  حي
مذنبة في أربع تهم، وعقوبة 
ــدة منها 20 ســنة،  كل واح
ليســدل الســتار على نهاية 
ــرأة عصامية،  قصة أصغر ام
حققت نجاح وثروة من خالل 

اختراع واكتشــاف ثبت عدم 
قصتها  وتســتحضر  صحته، 
ــراع  اخت ــي  ف ــا  بالكوميدي
ــم  فيل ــي  ف ــوش»  «الفنك
ــدة لعادل إمام،  واحدة بواح
ــن  المحامي أن  ــف  والطري
ــز، قبل بدء المحاكمة  لهولم
ســيقدمون  ــم  أنه ــادوا  أف
مرافعة للدفاع عنها تســتند 
ــى أن عشــيقها الســابق  إل
راميش سيطر عليها عاطفيًا 
وأثر في قراراتها وذلك أثناء 
ــا الجرائم، وأن  فترة ارتكابه
ــي  ــرت ف ــذه الســيطرة أث ه
والعاطفية،  العقلية  قدرتها 
ــى أن  ــز عل ــاع رك أي أن الدف
ــو من تلبســها  عشــيقها ه

ــذا  ــا، وه ــي قراراته ــر ف وأث
الشهيرة  القضية  يســتدعي 
للقاضي، الذي أدعى أن جني 
وســيطر  وســحره  تلبســه 
الموجهة  ــم  الته ــي  ف عليه، 
ــر  التزوي بخصــوص  ــه  إلي
والرشــوة، وأدعى أن أقواله 
ــي من أوامر  وأفعاله إنما ه
ــي الذي يتلبســه، وذلك  الجن
للخروج من المخالفات التي 
ــد بعضنا  ــد يج ــا، وق ارتكبه
ــة  مضحك ــرات  التبري ــذه  ه
ــة،  عقالني ــر  وغي وســاذجة 
ــف، ودوما  ــا لن تتوق ولكنه
ســيبحث المتهم عن مخرج 
ــه ســواء بالســحر أو  لبراءت
أو  الســيطرة  أو  ــس  التلب
ــر  والتبري ــكار  واالن ــذب  الك

بالمظلومية واالضطرار.
طبعا ما نقوم به من تبرير 
ــل نفســية  ــي حي ــا، ه أفعالن
ــب الناس،  تســتخدم من أغل
عند  الضمير،  براحة  للشــعور 
ــاوز  تج أو  ــة  مخالف ــه  ارتكاب
بســلوك  ــام  القي أو  ــة  أنظم
ــرات  التبري ــذه  وه شــائن، 
غالبا ال تشــمل لوم النفس، 
ــف أن قاضيا  ــا كي ــا رأين وكم

ــن  ع ــون  يبحث ــن  محامي أو 
ــر ملموســة لبراءة  ــرات غي ثغ
أنفسهم أو وكالئهم، وذلك ال 
يرتبط بتطور مجتمع أو درجة 
ــي، للبحــث عن  ــة للجان علمي
شماعة لتبرير ما ارتكبوه من 
مخالفات، وتجاوزات مالية أو 
ــة، بل نرى كيف نتلون  قانوني
ــي إصدار األحكام  ونتناقض ف
من  ــى  عل ــال بناء  األفع ــى  عل
ارتكبها وليس الفعل نفسه، 
ــأ  الخط ــأن  ب التســليم  ــع  م
ســمة بشــرية جبل اإلنسان 
عليها، وهذا يستحضر مقولة 
ــي تولســتوي «ارتكاب  الروائ
الخطيئة عمل إنســاني، لكن 
ــل  عم ــا  الخطاي ــك  تل ــر  تبري
شــيطاني»، والمســتفاد من 
مثل هذه القصص للمحتالين 
ســواء بأفكار جديدة وبراءات 
ــد مجزية، هي  ــراع أو عوائ اخت
ــال  ــاع رج ــى إقن ــم عل قدرته
ــم  ولديه ــن  ناجحي ــال  أعم
ولكنهم  ــز،  التميي على  القدرة 
انخدعوا رغم ذلك، لذا عزيزي 
نفســك  ــل  تحم ال  ــارئ  الق
ــا وقعت فيه  ــا على م وتلومه
من غش أو نصــب أو احتيال 
في مشــروع تجاري أو سهم 
ولتؤمن  عقاري،  اســتثمار  أو 
ــن  ع والبحــث  ــرة  المغام أن 
ــاة ال تتوقف  الفرص في الحي
ــة فاشــلة أو أكثر،  ــى تجرب عل
ــم  ــا يت ــت مم ال ســيما إذا كان
ادخاره من دخل، وكما يقول 
برنادشــو» النجاح ليس عدم 
ــاح بعدم  ــل األخطاء، النج فع

تكرار األخطاء».

عطية محمد عطية عقيالن
@AtiaAkilan تويتر

ــرت  هرب ــم  العال ــر  ذك
ــام 1971م مقولة  ســيمون ع
ــل أكثر من خمســين عاماً  قب
ــي أن كثرة  ــة ف ــاً متمثل تقريب
ــا  ــي نعترضه ــات الت المعلوم
ــزة  ــن أجه ــرر م بشــكل متك
تشــتت  ســوف  ــر  الكمبيوت
ــا وتضعف من التركيز  انتباهن
ــة في المســتقبل  وأن الحاج
الموازنة  ــل  عم ــا  علين ــم  تحت
ــن  بي ــة  والعملي النفســية 
احتياجنا للمعلومات وتركيزنا 
ــى أعمالنا وقد أطلق عليها  عل
ــر االنتباه،  في ذلك الوقت فق
ــق المعلومات  ــع تدف واآلن م
ــف  كثي بشــكل  ــارف  والمع
وآن أصبح اإلنســان وعالقته 
ووســائل  االفتراضي  بالعالم 
مســتمر  بشــكل  التواصــل 
ــل وقته خلف  حيث يقضي ج
ــب ويتابع ما  الشاشــات يراق
يحدث حوله من أحداث ويأخذ 
ــا  جله ــات  ومعلوم ــات  بيان
ــة وال تســتند على  ــر دقيق غي
ــة أو براهين  أية حقائق علمي
ــات  اإلعالن ــى  إل ــة  باإلضاف
ــرج بصور وأشــكال  ــي تخ الت
ــة الهدف منه هو خطف  نوعي
ــاه مما  ــت االنتب ــان ولف األذه
جعل من يتحكمون بالســوق 
ــوا  يقدم أن  ــدون  يري ــن  م أو 
ــو  ــم األول ه ــوى هدفه محت
ــد  ــاره أح ــاه باعتب ــت االنتب لف
لهم  ــة  االقتصادي ــات  المكون

ــوا ما لفت  ــي ذلك أن يجعل يل
ــرة االهتمام  ــي دائ ــاه ف االنتب
ــوى على نحو  ــع نمو المحت وم
ــوري يصبح االنتباه  متزايد وف
استهالك  في  المحدد  العامل 
المحفزات  ــن  وم المعلومات 
ــر القوي  ــذا التأثي ــة له القوي
ــون تفكير البشــر محدوداً،  ك
وبالتالي فإن تقبل المعلومات 
ــا  مم ــدود أيضــاً  بشــكل مح
يقومون  ــن  االقتصاديي جعل 
على  للتأثير  ــرة  كثي بأســاليب 
المستخدمين منها استخدام 
ــل  ــذي يجع ــت ال ــل الوق عام
ــدون  يري المســتخدمين 
ــات بشــكل ســريع,  المعلوم
ــم  التصامي ــا  عليه ويضــاف 
البصرية والمؤثرات والكلمات 
الرنانة فتكون أحد األســاليب 
وأيضاً  المســتخدمين  لجذب 
بأساليب  المستخدمين  إغراء 
اإلســفاف  ــن  م ــوع  ن ــا  فيه

قد  لذلك  ونتيجة  والتســطيح 
يشــعر بعض المســتخدمين 
ــاط نتيجة عدم قدرتهم  باإلحب
على  والســيطرة  التحكم  على 
ــه على  ــذي يقضون ــت ال الوق
أجهزتهم خاصة وأن تصميم 
ــات الرقمية يســتدعي  المنتج
ــن  م ــد  والمزي ــا  به ــق  التعل
ــا يجعلهم مدمنين  التعلق مم
األدوات.  بتلك  التمســك  على 
اســتمرار  هو  الثاني  ــل  العام
تصميم  في  ــة  المادي النزعات 
الشــركات  ــدى  ل ــات  المنتج
ــي التطور  ــي تثير االنتباه ف الت
ــن  ــد م ــث ســتختار العدي حي
ــات  منتج ــكار  ابت الشــركات 
ــة  ــات تســويقية قائم وإعالن
وتشــتيت  ــات  التحدي ــى  عل
الهدف  المســتخدمين  انتباه 
منها االســتحواذ على االنتباه 
الشريحة  قبل  من  المشــتت 
المستخدمين  من  الواســعة 

ــج  ــا المنت ــي ســيرمي فيه الت
وســوف  ــر تداوالً  ــون أكث ليك
ــي  ف ــون  المصمم يســتمر 
المستخدمين  سلوك  دراسة 
ــون  ــا يكره ــون وم ــا يحب وم
ــى انتباههم  وما يســتحوذ عل
بشكل طوعي أو بشكل قوي. 
على  ــات  اإلعالن ــورت  تط فقد 
منصات التواصــل االجتماعي 
الفيســبوك  ــل  مث الرئيســية 
وانســتغرام وســناب والتيك 
توك وغيرها الكثير... لتفرض 
أو  ــح  المتصف ــى  عل نفســها 
المســتخدم بغض النظر عن 
ــه االجتماعية أو موقعه  مكانت
ــراً  كثي ــد  فنج ــع  المجتم ــي  ف
ــل  تتعام الشــخصيات  ــن  م
ــذه الوســائل بصــورة  ــع ه م
يومية، وفي المقابل تســتمر 
ــي إنتاج  بعــض الشــركات ف
التصاميم المشــكلة للعادات 
ــوي  تغ ــي  والت ــات  واالتجاه

يوم  بعد  يوماً  المســتخدمين 
ــم  انتباهه ــى  عل وتســتحوذ 
بطريقة دبلوماســية ال تلفت 

األنظار. 
ــع االقتصــاد الرقمي  فواق
ــاه  ــر االنتب ــى فق ــد عل المعتم
ــي تطور ســريع مما  ــح ف أصب
يحتم علينا دراســة الســلوك 
واالستثمار  عمقاً  أكثر  بصورة 
ــاه إلى  ــذا االنتب ــي توجيه ه ف
األكثر  االقتصادية  ــات  المنتج
ــاً أو األكثر تأثيراً وتوجيهاً  نفع
ــذي تطغى فيه  ففي الوقت ال
ــات اإلعالنية  موجات المحتوي
للتشــتت  ــان  األذه ــع  وتدف
بشــراء  إقناعها  ــا  لمحاولته
ســلعة أو االســتثمار ويمكن 
ــاك موجات أكثر  أن يكون هن
ــا  ــان وتوجيهه ــة لألذه تغذي

بشكل أكثر حرفية. 

د. محمد بن صقر

الطب اإلمبريالي

مصطلح النسوية!!

ــة  حقب ــت  الزال
ــا  بأحداثه االســتعمار 
ــاً  ــل واقع ــة تمث المختلف
مأساوياً عانت منه الكثير 
ــن  ولك الشــعوب،  ــن  م
حتى  ــرب  الغ ــي  ف ــاك  هن
يصــور  أن  أراد  ــن  م اآلن 
ــذا االســتعمار على أنه  ه
إيجابي أدى إلى انتشــال 
بعض هذه الشــعوب من 
ــي  ف ــف  المتخل ــا  واقعه
جوانب عدة، وسوف نأخذ 

ــا الجانب الطبي أو الصحي وكيف ُجعل  هن
ــع امبريالي، يقول  ــدف لتحقيق واق منه ه
الباحث جون ماك كنزي  كثيراً ما كان ينظر 
إلى انتشار الطب الغربي على أنه يعد نصراً 
للحكم االمبريالي.  حاســماً  وتبريراً  قاطعاً 
وكتابة التاريخ التي تتخذ من أوروبا محوراً 
ــه إحدى  ــرض على أن ــد وصفت الم لها، ق
ــى األوربيين أن  المشــاكل الكبرى التي عل
يتغلبوا عليها، حتى يؤمنوا ســيادتهم على 
ــول التقليدي  العالم الواســع. ويجري الق
ــد حدثت في القرن التاســع عشــر  ــه ق بأن
ــي لسلســلة  ــن الطــب الغرب اســتجابة م
قفزات هائلة  ــالً  من التحديات، فحدثت مث
ــا يختص  ــم الوبائيات فيم ــي عل ــام ف لألم
ــة،  ــارة والمعتدل ــن المناطــق الح ــكل م ب
ــل العالم  ــى أن يجع ــك عل ــد ســاعد ذل وق
ــاً لألوربيين، لقد أخذ الطب  مكاناً أكثر أمان
وســيلة رئيســية لنقل األفكار اإلمبريالية 
ــذا أكثر جون فارلي  ــا. ويؤكد ه وتطبيقاته
أستاذ البيولوجيا وأستاذ مشارك للتاريخ 
ــاوس، هاليفاكس، كندا،   في جامعة داله
ــن (عصر  ــاك تزامناً بي ــول إن هن ــث يق حي
اإلمبريالية)  ونشــأة نظرية الجراثيم، وما 
ترتب عليها من اكتشــافات لطبيعة الكثير 
من أمراض المناطق الحارة، وكثيراً ما أدى 
هذا التزامن إلى افتراض أن اإلمبريالية أياً 

ــا األخرى  ــت أخطاؤه كان
ــى  عل أدت  ــد  ق ــا  فإنه
صحة  تحسين  إلى  األقل 
ــن، إن  الســكان المحليي
أو  الحارة  المناطــق  طب 
المستعمرات  نشأ نتيجة 
إلدراك أن حياة األوربيين 
ــم  أقالي ــي  موظف ــن  م
ــال  ورج المســتعمرات 
ــراد  وأف اإلرســاليات 
الحفاظ  يمكن  ال  الجيش 
ــر فاعلية إال إذا  عليه بأكث
قام بذلك أطباء ســبق لهم قبل توظيفهم 
ــالج  ــى تشــخيص وع ــب عل بعــض التدري
ــارة. وبالتالي فإنه  ــراض المناطــق الح أم
على الرغم من استمرار اإلشارة إلى رفاهية 
وتقدم األعراق التي نحكمها إال أن سياسة 
ــاً  ــا كانت تهتم أساس ــل الحكومة إنم عم
برفاه الموظفين البيض، ويستشــهد في 
ذلك بما قاله وزير المستعمرات البريطاني 
ــف تشــمبرلين (إنك ترســل الجنود  جوزي
ــارة، ثم تفكر في أنك ملزم بإرســال  والبح
ــل فكرت في  ــم، ولكن ه ــاء لرعايته األطب
هذا العدد الكبير من أفراد هيئة الموظفين 
ــن الذين أرســلتهم إلى  ــن القديري المدنيي
ــي حالة  ــه لهم ف ــا ســيتم عمل ــاك، وم هن
اعتالل صحتهم؟) يقصد بشــكل خفي أن 
طب المستعمرات إنما وجد أساساً لجعل 
ــة الرجل  المناطــق الحارة مناســبة إلقام
ــأن فوائد  ــف جون فارلي ب األبيض، ويضي
ــارة هبة  ــراض المناطق الح اكتشــاف أم
ــي بمنزلة تبرير  من هبات االســتعمار، فه
وألمريكا  ــا  لبريطاني ــي  اإلمبريال للماضــي 

أيضاً.  
الطب اإلمبريالي

عبد الله سليمان الطليان
abdllh_800@hotmail.com

 مصطلح نســوية أصبح شــائكًا، فكل 
ــرر يطلق  ــداء رأي أو تح ــن إب ــا يقال م م
ــود ألصل  ــه نســوي وعندما نع ــه بأن علي
ــن المعاني  ــي الكثير م ــي تعن ــة فه الكلم
ــة، وبعــض األشــخاص  ــة والمهم القيم
ــذه الكلمة أظن  الذين حاولوا تشــويه ه
ــوا بعض الشــيء فأصبح  ــم قد نجح أنه
ــه لفظ  ــك بالنســوية وكأن ــع يتهم الجمي
ــذا المنبر  ــة أو تقليل شــأن، ومن ه إهان
ــة  الكلم ــذه  ه ــح  لتصحي أســعى  ــي  فإنن
وتثقيف البعض بمعناها، والنســوية في 
ــوق المرأة  ــي المدافعة عن حق ــري ه نظ
وأخذ حق النســاء الالتي يعاملن بشــكل 
ــات ونبذ  ــادل في بعــض المجتمع غير ع
اعتقاد المجتمع أن قدرة النســاء العقلية 
والجسدية بحكم طبيعتهن أقل من قدرة 
الرجل، فهل المســمى هو سبب انزعاج 
الكثيرين؟ ولو ابتعدنا عن المســمى هل 

ــا على حقوق  ســيكون هناك انزعاج ايًض
المرأة؟ ونتساءل أيًضا ما هي حقوقها؟ 
فعلى سبيل المثال، هناك المساواة في 
ــي، وهناك رفض  ــرص التدريب الوظيف ف
ــه يرفــض  ــم كل ــف النســاء، والعال تعني
وبشــدة احتقار المرأة، وكذلك المساواة 
ــؤدي إلى القضاء  ــي فرص العمل مما ي ف

على جميع أشكال التمييز.
نعم هذه هي حقوق المرأة، ومن وجهة 
نظري المتواضعة أجد من يرفض النسوية 

يجهل معناها الحقيقي.
 وفي الختام أســترجع بعــض مما قاله 
ــد صاحب الســمو الملكي  ســمو ولي العه
األمير محمد بن ســلمان «حفظه هللا» مع 
مجلة «ذا أتالنتيك األمريكية « حينما قال:

 »أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية 
من النساء، لذا أنا أدعم النساء».

 سهام الحربي

تلبس البشر في الغرب والجن في الشرق..!!

االستثمار في االنتباه
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جواهر الدهيم - «الجزيرة»

ــن منطلق ديننا الحنيف الذي يحث على كفالة  م
اليتيم ورعايته ومن منطلق حب قادتنا لعمل الخير 
ــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان  وضــع خ
ــة تعنى  ــذرة جمعي ــز -حفظه هللا- ب ــن عبدالعزي ب
ــد هللا في عمره-  ــة األيتام، حيث أســس -أم برعاي
ــام وتعهدها برعايته،  ــة لخيرية لرعاية األيت الجمعي
ــت بعنايته  وتولى رئاســتها منذ تأسيســها  وحظي
ــه -حفظه هللا-، ثم تابع مســيرتها رجال  واهتمام
ــى أن حظيت برئاســة صاحب  ــاء مخلصــون إل أكف
الســمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 
ــاض الذي أســهم بدعمه المادي  ــر منطقة الري أمي
والمعنوي وتشجيعه وحضوره لمناسبات الجمعية، 
ــا تحقق من  ــه الســديدة األثر فيم ــكان لتوجيهات ف
ــة وبمتابعة  ــذه الجمعي ــو ونجاح ه اســتمرارية نم
ــي األمير أحمد  شــخصية من صاحب الســمو الملك
ــز -حفظه هللا-  ــن فهد بن ســلمان بن عبدالعزي ب
نائب أمير المنطقة الشرقية ونائب رئيس مجلس 
ــى  يتول ــذي  ال ــة  التنفيذي ــة  اللجن ــس  ورئي اإلدارة، 
اإلشــراف العام ومتابعة أعمال الجمعية عن قرب 
من منطلق وحرص على توفير كافة السبل لتحقيق 
ــا أن لصاحبات  ــاة الكريمة للمســتفيدين، كم الحي
ــرة لدعم الجمعية ومســاعدة  الســمو عطاءات خي
ــت صاحبة  ــة مناســباتهم، حيث كان ــام ورعاي األيت
ــي األميرة حصــة بنت ســلمان تدعم  الســمو الملك
ــل الكافالت وحافظات القرآن  اليتيمات وترعى حف
من فتيات «إنسان»، كما أن صاحبة السمو الملكي 
ــت خالد تبرعت بســخاء للجمعية،  األميرة ســارة بن
ــغ 55 مليونا  ــا بمبل ــة قصره ــدت للجمعي حيث أه
ــا لحفل فتيات «إنســان»، إضافة إلى  لدى رعايته
العديد من صاحبات الســمو الملكي األميرات الالتي 
ــال األعمال  ــن فتيات «إنســان»، كما أن لرج دعم
ــاب محالت الذهب والعطور مســاهمات في  وأصح
توفير هدايا حفل الزواج الجماعي، إضافة إلى دعم 
ســيدات األعمال من مصممات وكوفيرات بتجهيز 
ــا أن للمتطوعين دوراً بارزاً. كل هذه  العرائس، كم
الجهود أســهمت في حصــول الجمعية على جائزة 
ــو وموظفات  ــر موظف ــل، حيث عبّ أفضــل بيئة عم
ــام بمنطقة الرياض  ــة الخيرية لرعاية األيت الجمعي

عن شعورهم بهذه المناسبة.

 مراحل حصول الجمعية على الجائزة
ــل األولى لحصــول الجمعية على  ــدأت المراح ب
ــر معايير ومؤشــرات تم  ــزة النوعية عب ــذه الجائ ه
ــالل بيان  ــا من خ ــن محتواه ــد م ــا والتأك تحديده
ــة  ــة Great Place to Work العالمي كشــفته منظم
مؤخراً، والمتخصصة في مجال األبحاث والتدريب 
واستشــارات الموارد البشــرية، عن قائمة أفضل 
ــة  قائم ــزت  وترك 2021م،  ــام  لع ــل  العم ــات  بيئ
المنظمة على المنشــآت األفضل، والمالكة للقدرة 
ــر، واســتبقاء المواهــب  ــى اســتقطاب، وتطوي عل
ــوادر الوطنية من الشــباب  ــى الك ــز عل ــع التركي م
الســعودي، وســلطت الضــوء على أفضــل ثالثين 
منشأة، استحقت «إنســان» خاللها الوصول إلى 
ــة العربية  ــات العمل في المملك ــة أفضل بيئ قائم
ــة بتحليل وتصنيف  الســعودية. ثم قامت المنظم
المنشــآت الفائزة. ففي شهر ديســمبر من العام 
ــت المنظمة بالتدقيق العام ومعاينة  المنصرم قام
التقارير المقدمة، واستطالع آراء 80 في المائة من 
العاملين بالجمعية، كشرط رئيس لقبول الدخول 
بقوائم الترشيح التي تم بموجبها حصول الجمعية 

على المركز األول محليا والثاني آسيويا.

 جوائز «إنسان» نتاج حرص سمو رئيس 
مجلس اإلدارة وسمو نائبه على تحسين 

جودة حياة األيتام وتمكينهم
ــام الجمعية  ــذه المناســبة أوضــح مدير ع وبه
ــي الياســين أن الجمعية  ــدس محمد بن عل المهن
ــة  والتعليمي ــة  االجتماعي ــة  الرعاي ــر  بتوفي ــى  تعن
ــم النفقات األساســية  ــام، وتقدي ــة لأليت والصحي
والموســمية والمساندة، ضمن أسرهم الطبيعية، 
ــة الهادفة.  إضافة إلى األنشــطة والبرامج النوعي
ــة  ــم ويتيم ــو  40.000 يتي ــا نح ــى بخدماته وترع
ــة تقدم لهم الخدمات عبر 21 فرعا منتشــرة  وأرمل
في محافظات منطقة الرياض، وهي غرس مبارك 
وضع بذرتها مؤسسها خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه هللا 
ورعاه- وأيدها وتعهدها برعايته، وتولى رئاســتها 
منذ تأسيسها. وحظيت بعنايته واهتمامه ـ حفظه 
ــاء ومخلصون  ــم تابع مســيرتها رجال أكف هللا- ث
ــى أن حظيت برئاســة صاحــب الســمو الملكي  إل
ــز أمير منطقة  ــدر بن عبدالعزي ــر فيصل بن بن األمي
ــادي والمعنوي  ــه الم ــاض الذي أســهم بدعم الري
وتشــجيعه وحضــوره لمناســبات الجمعية، حيث 
ــا تحقق من  ــر فيم ــه الســديدة األث كان لتوجيهات
ــة.. وبمتابعة  اســتمرارية نمو ونجاح هذه الجمعي
شخصية من صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن 
فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة 
ــس اإلدارة، ورئيس  ــس مجل الشــرقية، نائب رئي
ــام  ــى اإلشــراف الع ــذي يتول ــة ال ــة التنفيذي اللجن
ــرب. وحرصه على  ــال الجمعية عن ق ومتابعة أعم
توفير كافة السبل لتحقيق الحياة الكريمة وتلمس 
احتياجات المســتفيدين وتحقيق االســتدامة لهم 
ــم من الرعوية إلى التنموية، ورســم خارطة  ونقله
طريق لمستقبلهم إضافة إلى دعم أعضاء مجلس 
ــة  ــق للجمعي ــا تحق ــز فيم ــم المتمي اإلدارة ودوره
ــات متتالية وقال الياســين  ــازات ونجاح ــن إنج م
ــة عمل جاذبة  ــة حرصــت على توفير بيئ إن الجمعي
ــات، لتحســين األداء العام،  ــن والموظف للموظفي
ــادرات والبرامج  ــة حزمة من  المب ــت الجمعي أطلق
ــج تأهيلية  ــت برام ــل، تضمن ــة العم لتحســين بيئ
ــج القائد المتكامل،  ــة، من ضمنها  برنام وتطويري
ــة من قيادات الصف  ــذي يهدف إلى تأهيل كوكب ال
الثاني بالجمعية لتولي مناصب قيادية، إضافة إلى 

ــة لزيارة أفضــل 100 جهة  ــج رحلة المعرف برنام
متميزة في المملكة والعالم لالســتفادة من أفضل 
ــك إقامة  ــة، وكذل ــارب والممارســات العالمي التج
ــة وتأهيلية للموظفين، واســتحداث  دورات تدريبي
روح  ــز  لتعزي ــي،  الداخل باالتصــال  ــاص  خ قســم 
التواصل بين منســوبي الجمعية،  وتنمية الروابط 
والعالقات الحســنة بينهم، من خالل تنظيم برامج 
ــم التواصل بين  ــادرات وفعاليات لترســيخ قي ومب
الموظفين، مبيناً أن «إنســان» اعتمدت مجموعة 
ــر التفكير  ــى تطوي ــي تســاعد عل ــج الت ــن البرام م
ــا تحــرص الجمعية إلى  ــن، كم ــي للموظفي اإلبداع
إيجاد بيئة عمل تنافســية وتشــجيعية للموظفين 
ــز التي تنظمها  ــات من خالل جائزة التمي والموظف
الجمعية سنوياً لتكريم الموظفين المتميزين على 

مستوى اإلدارة العامة والفروع.

 خصائص وسمات
من جانبها أوضحت د. شــعيع بن مهل العتيبي 
ــات المســتفيدين، أن  ــر العام لخدم مســاعد المدي
حصول «إنســان» على جائزة أفضل بيئة عمل على 
مســتوى المملكة، وأفضل بيئة عمل نســائية على 
مســتوى الشــرق األوســط كان له األثر في نفوس 
الموظفين والموظفات وتشجيعهم لتقديم المزيد 
ــم الوظيفي.  ــة األيتام وأســرهم ويعزز نموه لخدم
ــن قدراتهم،  مما يضمن أعلى درجات االســتفادة م
ــم التطور  ــم، ودع ــة لديه ــودة واإلنتاجي ــع الج ورف
ــن، وكذلك زيادة  ــدى العاملي ــي والمهارات ل المهن
ــذات ومكانتها،  ــة بالنفس والشــعور بقيمة ال الثق
ــاح والتميز  ــذه العوامل دوافع للنج وبال شــك أن ه
وعلى العكس من ذلك فبيئة العمل الســلبية تؤدي 
ــن، وبالتالي انخفاض  ــي معنويات الموظفي إلى تدن
ــل وأضافت العتيبي أن هناك العديد من  جودة العم

الخصائص والسمات المشتركة ألماكن العمل التي 
ــن ضمنها التواصل  ــز ببيئة صحية وإيجابية، م تتمي
ــن  الموظفي ــن  بي ــال  الفع واالتصــال  ــوح،  المفت
ــة  ــل أنفســهم إضاف ــالء العم ــن زم واإلدارة، أو بي
ــن وإلحاقهم  ــرص لتطوير الموظفي ــى إتاحة الف إل
بدورات وبرامج تدريبية لرفع كفاءتهم وإنتاجيتهم، 
وتشجيعهم من خالل جوائز مادية ومعنوية لزيادة 
عطائهم وشحذ هممهم لبذل المزيد من النجاحات 

وتحقيق أعلى درجات التميز. 
ــة  جمعي أن  ــام  الع ــر  المدي مســاعدة  ــت  وأبان
«إنسان» أقامت دورات تدريبية وتطويرية للعاملين، 
ــزة التميز، والمكافآت  وتشــجيعهم بمحفزات كجائ
المادية والمعنوية، وعلى أثر هذه المميزات حصلت 
ــة على هذا التميز وكانت محل تقدير منظمة  الجمعي

Great Place to Work  العالمية.

 عائلة «إنسان»
ــدهللا القحطاني مدير  ــال هداف بن عب بدوره ق
الشــراكات والتســويق بجمعية «إنســان» تقدم 
للموظفين والموظفات المحفزات، للقيام بدورهم 
في خدمة األيتام، وفق أعلى معايير الجودة، ومنها 
عمل برامج اجتماعية متنوعة وترفيهية للموظفين 
ــم وأقربائهم وكذلك العمل بروح واحدة،  وعائالته
ــة األيتام  ــون جميعا لخدم يتشــارك فيها الموظف
إضافة العمل كأسرة واحدة تهدف إلى تجويد حياة 
األيتام وأسرهم. والحمد لله الجميع في خدمة فئة 

عزيزة في المجتمع.

 العمل مع األيتام سعادة
من جانبه أكد خالد بن ناصر القحطاني مساعد 
ــر العام لبرنامج الملك ســلمان لتأهيل أبناء  المدي
«إنسان» المكلف بالجمعية، أن العمل مع األيتام 

إنساني تشعر فيه بتحقيق أهداف وأمنيات لأليتام 
ــاف فرحهم وتشــعر بالســعادة  ــا أضع ــرح به تف
ــو عمل  ــى يديك، فه ــم عل ــق هللا أمنياته ــأن حق ب
خيري بالدرجة األولى وقائم على األجر، ومســاعدة 
ــات محتاجة في المجتمع، مما يشــعرني بالفخر  فئ
ــى ذلك حــرص الجمعية  على  ــزاز، إضافة إل واالعت
تطوير الموظفين، وإتاحة الفرص لهم بحصولهم 
على الشــهادات التدريبية وتشــجيعهم ألخذ أكبر 
ــن الدورات، وأضــاف القحطاني كما أن من  عدد م
ــل الجاذبة في «إنســان»  ــل بيئة العم ــم عوام أه
ســهولة التواصل مع اإلدارة العليا، واســتماعهم 
لطرح الموظف، من خالل برنامج «وّصل صوتك»، 

وبرنامج لقاء مع مدير.

دورات تطويرية وجهود تطوعية
ــده عواجي مدير إدارة  ــى ذلك أوضح محمد عب إل
ــة على هذه  ــوارد البشــرية أن حصول الجمعي الم
الجائزة جاء نتيجة لجهود حيث حرصت «إنسان» 
منذ نشأتها على االهتمام بالموظفين والموظفات 
ــم وإقامة  ــم لتطويره ــج متنوعة له ــم برام وتنظي
ــادات»  ــا «قي ــن ضمنه ــم وم ــة له دورات تدريبي
ــد المتكامل وتأهيل الصــف الثاني ودورات  والقائ
ــر وتحســين  ــوال وتطوي المحاســبة وغســل األم
نقاط الضعف لدى الموظف ودورات في تحســين 
األداء، كما تحرص الجمعية على االلتزام بتوجيهات 
ــة،  االجتماعي ــة  والتنمي البشــرية  ــوارد  الم وزارة 
والعمل وفق نظام مؤسســي. فضــالً عن اهتمام 
الجمعية باســتقطاب الكوادر والكفاءات المؤهلة 
ــق االحتياج  ــى جمعية «إنســان» وف ــام إل لالنضم
ــدورات التي  ــي أن عدد ال المطلوب وكشــف عواج
قدمت للموظفين خالل العام الماضي 463 دورة، 
اســتفاد منها 297 موظفا وموظفة، فيما بلغ عدد 

الســاعات التدريبية 1825 ساعة، أما التطوع فقد 
ــام المنصرم 1165  ــدد المتطوعين خالل الع بلغ ع
متطوعاً ومتطوعة. كما تعد «إنسان» أول جمعية 
أنشأت للجنة العمالية التي تخدم وتواكب وتسعى 
ــات الموظفين  ــات واحتياج ــع متطلب ــر جمي لتوفي
ــي الجمعية وحققت  ــر بيئة عمل مناســبة ف وتوفي
ــي بطولة اللجنة العمالية  الجمعية المركز األول ف

ضمن كبرى الشركات المشاركة.

 حوافز مالية وفرص دراسية
لموظفات «إنسان»

ــر مدير خدمة  ــى باوزي ــن جانبها أوضحت من م
المستفيدين بالجمعية أن «إنسان» قدمت الكثير 
من المحفزات للموظفين مما جعلها تتصدر أفضل 
ــن ضمنها على  ــيا، وم ــي الخليج وآس ــة عمل ف بيئ
ســبيل المثال ال الحصر إتاحة الفرصة للموظفين 
والموظفات استكمال الدراسة الجامعية ومنحهم 
إجازات مدفوعة األجر إضافة إلى دورات ذات جودة 
ومهنية عالية وأضافت باوزير أن الجمعية تســعى 
ــم الحوافز والمقابل  إلســعاد الموظفين وتمنحه
ــم ودفعهم إلى  ــز قدراته ــزي لتعزي ــادي المج الم

االلتزام بعملهم على النحو المطلوب.

مزايا كبيرة
ــرق البحث إن  ــت ندى المقبل مشــرفة ف وقال
ــى المناصب  ــر التعيين عل ــادئ وضــوح معايي المب
ــة والتسلســل اإلداري للموظفين، تجعلنا  القيادي
ــل احرص على  ــت المقب ــل بها وتابع ــر بالعم نفخ
ــر في حياتي  ــي مع األســر، باختصار عملي أث تواصل
ــا كبيرة.  ــة وحصلت على مزاي ــة والعملي االجتماعي
ــة كورونا جعلنا  ــت أن ما حدث خالل جائح وأضاف
أكثر استقرارا من الناحية المادية ورفع معنوياتنا.

راحة وأمان
ــز العتيبي  ــن عبدالعزي ــال ياســر ب ــى ذلك ق إل
ــة، إن العمل في  مســؤول اإلعالم الجديد بالجمعي
جمعية «إنسان» يعطيك إحساسا بالرضا واألمان 
الوظيفي، وال أفكر إطالقاً في البحث عن مكان آخر 
ــدة، وحرص  ــرام وفائ ــن تقدير واحت ــا وجدته م لم
ــذ برامج  ــا وتنفي ــر موظفيه ــى تطوي ــة عل الجمعي
ــى درجات  ــن وتوفير أعل تواصــل داخلي للموظفي
الراحة، وإعطاء الموظف حقة باإلضافة إلى تطوير 
المكاتب لجعلها أكثر تميزا واحترافية. ومشــاركة 
ــة إلى أن العمل  ــن في االجتماعات إضاف الموظفي

مع األيتام ممتع جداً لما فيه من األجر والثواب.

برامج االتصال الداخلي للموظفين
ــا نًوه  مشــعل حبيب الدوســري مســؤول  كم
ــة بالبرامج التي تقدمها  االتصال الداخلي بالجمعي
ــدف إلى خلق بيئة  ــة للموظفين، والتي  ته الجمعي
ــن، حيث أقرت  ــة وصحية بين الموظفي عمل جاذب
ــة، التي تعزز  «إنســان» حزمة من البرامج الهادف
ــا  ــارف فيم ــن والتع ــن الموظفي ــاون بي روح التع
ــالل تنظيم فعاليات ومناشــط لهم،  بينهم، من خ
وكذلك تنظيم رحالت ومســابقات، وإقامة حفالت، 
ــا تحرص الجمعية  ــام مفتوحة للموظفين، كم وأي
ــي المناســبات العامة،  على إشــراك الموظفين ف
ــم مســابقات خاصة بالموظفين بمناســبة  وتنظي
ذكرى البيعة واليوم الوطني، وكذلك  مشــاركتهم 
في األعمال التطوعية كالتبرع بالدم، والمسابقات 
مســابقة  ــي  ف أيضــا  والمشــاركة  ــة،  الرياضي
«الهايكنق» إضافة إلى اإلفطار الرمضاني وإقامة 
حفالت المعايدة للموظفين ومشــاركة الموظفين 

في أفراحهم وأتراحهم.

من منطلق ديننا الحنيف الذي يحث على رعاية اليتيم وكفالته وحب قادتنا لعمل الخير

خادم الحرمين الشريفين وضع بذرة الجمعية الخيرية لرعاية 
األيتام وحصولها على المركز األول محلًيا والثاني آسيوًيا

الملك سلمان ملك اإلنسانية

األمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية ورئيس اللجنة التنفيذية

أمير الرياض وحفاوته باأليتام

المدير العام م. محمد الياسين

ياسر العتيب

جانب من أحد االجتماعاترحلة جمعية «إنسان»«إنسان» تحتفل بالناجحين

محمد عواجيمشعل الدوسريخالد القحطانيهداف القحطاني
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عقوق ابن.. وموعظة طفل!

الثقافة البائسة

ــة  واقع ــر  أتذك أزال  ال   *
مؤلمة عرفت عنها قبل بضع 

سنوات!
شاب متزوج ومعه والده في البيت، 

أما أمه فمتوفاة
الشــاب  ورزق  الســنوات  ومضت 
بطفل وكبر هذا الطفل وهو في رعاية 

أبوية ورعاية جدّه.
    

ــام رأى الولد وزوجته  وفي أحد األي
ــة  الرعاي دار  ــي  ف ــده  وال ــا  يضع أن 
االجتماعية للمسنين، على أن يزورونه 

بين آونة وأخرى..
وما كان منه إال أن أخذ والده للدار 

وأقنع القائمين عليها بإلحاقه!.
    

وذات يوم عاد من عمله وجلســوا 
على الغداء، الزوج وزوجته وابنهما ذو 

السنوات الست.. 
فوجئوا أن الطفل وهم على الغداء 
ــده بإلحاح شــديد أين  ــن ج يســأل ع

جدي؟.
ــكان قريب  ــه راح لم ــرد أبوه بأن ف

ورغب أن يبقى فيه 
ــن المكان!،  فســألهم الطفل: وي

فتجاهل األب السؤال
ــى معرفته  عل ــل كثيراً   فألح الطف

وتوقف عن الطعام 
وحين رأى أبوه إصراره.. 

سأله: «ليش تبغى تعرف مكانه!، 
فكان جواب ابنه الصاعق: أبغى أعرف 
ــت وماما أوديكم  علشــان إذا كبرت أن

له».
    

صمت األب ما استطاع الرد..
ورفع يده عن الطعام.. 

ــغ التأثر  ــه وهو بال ــت لزوجت والتف
قائال لها: «لن أكمل الغداء حتى أجيب 

أبوي من الدار».. 
ــدار الرعاية ليأتي  نهض مســرعا ل

بوالده.

ــة التي  ــن الجمل أتعجــب م
يقولها الطبيب عن أحد مرضاه: 
ــداً،  ــيئة ج ــض س ــة المري «حال
وربما يموت في أيِّ وقت»! هذه الجملة 
ــاء، وتدخل اليأس  ــا معظم األطب يقوله
ــض أو المرافقين له، وال  إلى قلب المري
ــاب المهنية الطبية  نعلم؛ هل هي من ب

أن يقولها بالطريقة تلك؟!
ــون في  ــن يعمل ــألُت بعــض الذي س
ــكان ردهم: «إن الطبيب  هذا المجال، ف
ــة عن حالة المريض  يتحدث بكل واقعي
ألقاربه، وال يعطي أهله أمالً قد يتالشــى 

أمام الموت»!
والســؤال الذي أطرحه هنا: هل هذا 
التعامل عندنا فقط، في العالم العربي، 

أم في جميع أنحاء العالم؟!
ــب  الجان ــن  م الشــيء،  ــذا  ه ــل  وه

اإلنساني، يعد أمراً صائباً؟
ــداً في  ــي - وتحدي ــالل قراءات ــن خ م
ــدم إلى التطور  أوربا - يســعون منذ الق
في مجال الطب، ويسعون جاهدين إلى 
أن ترســيخ مفهوم «أن المرض مشكلة 
ال بد من حلها»، وهذه الثقافة منتشــرة 
ــم ذهبوا أبعد  ــر األطباء، بل إنه بين أكث
ــن ذلك، من خالل الدراســات العميقة  م
واألبحاث، ولم يتوقفوا في هذا المجال، 
ــر  ــة تأخي ــة: «محاول ــدة طبي تحــت قاع
الموت وإعطاء الحياة للمرضى»؛ بمعنى 
أنهم، من خالل الدراسات والبحث، نََمْت 
ــدُّوا المرض  ــدي» بأن يتََح «ثقافة التح
ــدات وازدادت الحالة  مهما كانت التعقي
ــون  ــال يقف ــا، ف ــَب عالجه ــوءاً وَصُع س
ــون إلى آخر  ــل يقاوم ــي األيدي ب مكتوف
ــض ويحاولون  ــاة المري ــي حي ــة ف لحظ
ــة  الطبي ــائل  الوس بشــتى  مســاعدته 
ــتمرار في الحياة أو العودة  الممكنة لالس

إليها في لحظات حاسمة من فقدانها.
ــة الحياة  ــُم أن الموت من طبيع نعل
ونهاية ال بد منها، لكن األمر الذي يسمح 
ــوت، وأن  ــراب الم ــد اقت ــب بتحدي للطبي
ــوس منها،  ــيئة وميئ المريض حالته س

ــده من  ــذا الطفل وال ــذ ه لقد أنق
العقوق وعلمه درسا في البر!

وبعد:
ــق أكثر،  ــف عن التعلي أجدني أتوق

فهذه الواقعة تغني عن أي تعليق.    
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 *المســؤول المثمر والتفاعل مع 
مطالب المواطنين.

ــاع  ــر بالقط @* المســؤول المثم
ــل  المتفاع ــو  ه الخــاص  أو  ــام  الع
بشــأن  ــن  المواطني ــات  طلب ــع  م
ــات التي تقدمها جهته حســب  الخدم

استطاعته.. 
ــت مســؤولين  ــي رأي ــن تجربت وم
متجاوبين حين أتواصل معهم بشأن 
ــات الناس فإن  عام يالمــس اهتمام
ــا وكان بإمكانهم األخذ به  كان مقترح

تم تحقيقه.. 
ــة فيعالجونها إذا  وإن كان مالحظ
ــات المالية والبشــرية  ــت  اإلمكان كان

متوافرة.. 
 وأذكر كنماذج..  

ــر الصحة الســابق وزير الحج  وزي
والعمرة حاليا د.توفيق الربيعة.

 وزير الشــؤون البلدية واإلسكان 
أ.ماجد الحقيل.

ــوارد والتنمية االجتماعية  وزير الم
م.أحمد الراجحي. 

وزير النقل م. صالح الجاسر.
ــزون  ــن ينج ــم م ــؤالء  وأمثاله ه

ويُبقون ذكرا.. 
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آخر الجداول
قد يصلح الحبل إن عالجته وتدا
لكن يخونك إن «دْوزنته» وترا

/ زكي قنصل
 أجل الجمر ال يتحول وردا  والحبل 

ال يصير وترا وكذا بعض البشر.
halkadi@

ــه أن يغيّر هذا  ــه ميت ال محالة، يمكن وأن
اآلخر ويزرع التفاؤل ويجتهد في معالجة 

مريضه.
ــة  الحقيق ــذه  ه ــر  تتغي ال  ــاذا  فلم
ــل ومحاولة  ــص أم ــى بصي ــة إل الصادم
ــادام المريض  ــاد الحل للشــفاء، م إليج
ــازال ينبض  ــدي الطبيب، وقلبه م بين ي
ــاة؟ لماذا  ــي الحي ــه ف ــش لحظات ويعي
ــه بالفناء وهو مازال يســمع  ــم علي يُحك

ويشعر ويحس؟!
ــري، إن الطبيب الذي  ــن وجهة نظ م
ــوت، قبل حينه  ــى مريضه بالم يحكم عل
ــل البدء في عالجه، وليس لديه رغبة  وقب
ــة الحالة  ــة صعوب ــة مجابه ــي محاول ف

واستعادة المريض صحته وعافيته.
لماذا االستسالم المبكر؟

عندما يخبر الطبيب أهل المريض بأن 
الحالة ميئوس منها، وأن مريضهم على 
عتبة الموت، فإن هذا يوحي بأن الطبيب 
سيقف بجانب المريض وأهله عاجزون 
ينتظرون معجزة للشــفاء، وهذا األمر ال 
ــر من الطبيب الذي يرى النَّاس فيه  يُنتظ

األمل للخالص من المرض.
ــم عليه الطبيب  فكم من مريض حك
بالموت وخرج معافى سليماً يمشي على 

قدميه؟!
ــي تولدت  ــة، الت ــذه الثقاف أرى أن ه
ــدة كل البعد عن اإلطار  عند األطباء، بعي
المستشــفيات  فأصبحــت  اإلنســاني، 
ــأس والكآبة  ــوح منه رائحة الي مكاناً تف
ــة كبار  ــاً نجد غالبي ــذا دائم ــوت، ول والم
الســن يخافون من الذهاب إليها مهما 

كان ألمهم ووجعهم.
ــح أن يعطــي  ــب الناج ــة الطبي مهم
ــي تحقيقه،  ــل، ويجتهد ف اإلنســان األم
ــاالت  الح كل  ويرصــد  نفســه،  ــور  ويط
ــه، ويبحث دائماً  ــور قدرات لمرضاه، ويط
في سبيل خدمة اإلنسانية. ال بد أن تتغير 
هذه القاعدة البائسة عند بعض األطباء، 
ــى يتعافى  ــض األمل حت ــاء المري وإعط

معنوياً في أقل تقدير إن شاء هللا.

جداول
حمد بن عبدالله القاضي

سلّيم السوطاني

جهود األمير «فيصل بن فهد» في خدمة الهوية 
الثقافية للمملكة العربية السعودية

ــة  ــخ المعاصــر للمملك ــرف التاري ع
ــن  م ــة  مجموع الســعودية  ــة  العربي
دور  ــا  له كان  ــي  الت ــارزة  الب ــات  العالم
ــة الحداثية  ــوري في تأســيس الدول مح
المنفتحة على محيطها، والمحافظة في 
ــى مقومات هويتها العربية  ذات اآلن عل
واإلسالمية. ولعل من أبرز هذه الوجوه، 
ممن ترك بصمته في كل المجاالت؛ من 
سياسة، ودبلوماسية، ورياضة، وثقافة، 
وأعمال إنسانية، وبناء... المرحوم سمو 
ــن فهد بن عبد العزيز»  األمير «فيصل ب
األســبق  ــس  الرئي  (1999  -  1946)

للرئاسة العامة لرعاية الشباب.
ــزِ األمير،  ــى ضخامة ُمنج ــر إل وبالنظ
فسنقتصر في سياق هذه الموضوع على 
الحديث عن بعض المنارات البارزة التي 
ــا في المجال الثقافي الســعودي؛  تركه
ــزال - بنورها  ــت - وال ت ــا ألق ــث إنه حي
ــاوزا حدود  ــا متج وتبث إشــعاعها عالي

المملكة ليعانق العالم ككل.
من منطلق وعي سمو األمير «فيصل 
بن فهد» - رحمه هللا - بمحورية إدماج 
الثقافة بمفهومها الشــامل في تكوين 
ــدا يوميا  شــباب المملكة، وجعلها تقلي
ــا نُْخبِويا، وبالنظر إلى إيمانه  وليس تَرَف
ــال الغد ينبني على  ــق أن إعداد رج العمي
ــرة كلية شــمولية غير  ــر إليهم نظ النظ
ــداد البدني بالتكوين  ــة تربط اإلع تجزيئي
ــى - رحمه هللا -  ــي، أْول ــي العقل المعرف
للشــأن الثقافي أهمية كبرى، والسيما 
ــه بأهمية  أن إشــرافه عليه يشــي بوعي
ــي عقل الشــباب،  ــي تُحاك ــة الت المعرف
ــي ذاكراتهم؛ أي  ــس بتلك التي تحاك ولي
ــي شــموليتها  ــة ف ــة الثقافي أن المعرف
يجب أن تركز على إعداد شــباب قادرين 
على أعمال عقولهم، وتوظيف أذهانهم 
ــَم ال  ِ ــم، ول ــم ودينه ــة وطنه ــي خدم ف
استنباط نظريات جديدة، وإبداع معارف 
ــع إلى آفاق  ــي بالمجتم من شــأنها الرق
ــرد اســتظهار  ــى مج ــس عل ــة، ولي عالي
ــي ال  ــات الت ــب، والتشــدق بالنظري الكت
يتوفرون على اآلليات الضرورية والعدة 
ــل التعامل  ــن أج ــة م ــة الالزم المنهجي
ــود بالنفع  معها، واســتخالص ما قد يع

على الوطن منها. 
ــي هذا الســياق المشــبع بطموح  ف
ــي مســتقبل ســعودي  ــدود ف ــر مح غي
مشرق على المســتوى الثقافي، انطلق 
ــل واضحة  ــة عم ــن خالل خط ــر م األمي
ــة الركائز في وضع اللبنات  المعالم وثاب
ــي البداية على  ــى للمجال، مركزا ف األول
ــة التي  ــة األدبي ــن األندي ــداث عدد م إح
ــن بالمجال  ــت بإجماع كل المهتمي كان
ــرة للتنمية الثقافية، وجســرا أمَّن  قاط
عبور شــباب المملكة نحو سماء اإلبداع 

والتميُّز الفني. 
من هذا المنطلق، قال ســمو األمير 
ــه  ــراه مع ــوار أج ــي ح ــه هللا - ف - رحم
ــي ظل  ــاد فاضــل»: «ف الباحــث «جه
الخطة الشاملة للرئاسة العامة لرعاية 
الشباب في المملكة العربية السعودية، 
ومن منطلق رعاية العقول ونشر األدب 
وفنونه في ربوع المملكة بصورة دائمة 
ومدعومة من الحكومة الرشيدة، بشكل 
يضمن لها أداء رســالتها الفكرية دون 
ــق أو عقبات... من هنا بزغت فكرة  عوائ
ــات فيها  ــون منتدي ــة لتك ــة األدبي األندي
ــاور فيها العقول  الفكر، وملتقيات تتح

ــر ســالمته، ويوفر  ــن للفك ــج يضم بنه
مســتمرا مع جمهور  للمفكرين تواصالً 
الثقافة والفكر، في ظل واٍق من تعاليم 
شــريعتنا الغرَّاء» (جهاد فاضل، األدب 
ــة العربية  ــي المملك ــة األدبية ف واألندي
ــن محمد  ــم: عبد هللا ب الســعودية تقدي

الشهيل، دار الجديد، ط 1، 1998).
ــا،  ــى إيجازه ــة عل ــذه الكلم ــي ه وف
ــة  ــذه األندي ــام به تتجســد روح االهتم
وفلسفة إحداثها؛ فهي حسب األمير - 
رحمه هللا - ليســت مؤسسات شكلية 
أو صورية، بل هي صمام أمان لشــباب 
المملكة، وصــون لهم وحفظ من آفات 
العصــر؛ وذلك من خالل توجيههم نحو 
ــاد المعرفة  ــدح زن ــهم في ق ــا قد يُس م
ــن اإلبداع في  ــم، واكتشــاف مكام لديه
ــي توافق تام مع الشــريعة  ــم، ف ذواته

اإلسالمية. 
ــرة األمير تصــدر عن  ــت نظ ــد كان لق
فلســفة ترى أن االســتثمار في شــباب 
ــدة  واع ــه  نتائج ســتكون  اآلن،  ــة  األم
ــدى المنظور؛  ــي الم ــرة بالخير ف وُمبشِّ
ــرة األمير  ــى نظ ــري دليل عل ــذا لعم وه
ــى خوضه  ــره، بل عل ــد نظ ــة، وبُع الثاقب
ــاالت قلَّما فكَّر غيره  غمار االهتمام بمج
ــام بها ظنا منهم أنها ثانوية  في االهتم

أو بدون أهمية تذكر.
ــبَّاقة بفضل بُعد  وكانت المملكة س
ــر األمير «فيصل» - رحمه هللا - إلى  نظ
تأسيس هذه األندية في الوطن العربي؛ 
ــه الفكرة،  ــا اقترحت علي حيث بمجرد م
دعا ســنة 1975 إلى اجتماع مع عدد من 
ــن مختلف مناطق  األدباء والمفكرين م
ــوى نقطة وحيدة في جدول  المملكة، ح
ــال؛ وهي تباحث الســبل الكفيلة  األعم
ــي، وخلق دينامية  ــث القطاع الثقاف ببع
في األوساط األدبية والفكرية السعودية 
ــرة؛ أال وهي إحياء  ــالل فكرة مبتك من خ
«ســوق عكاظ»، فأفضى التباحث حول 
ــرة، ومجمل النقاشــات التي  ــذه الفك ه
دارت في فلكها إلى تأسيس أندية أدبية 

تغطي مختلف جهات المملكة. 
ــذه  ه  - هللا  ــه  رحم  - ــد  تعه ــد  وق
األندية بالرعاية، واإلشــراف، والتمويل، 
ــا منه - بفضــل فكره  ــة إيمان والمتابع
االستشــرافي ونظرته الثاقبة - بدورها 
ــي الحياة  ــث الروح ف ــي بع ــوري ف المح
ــة الوطنية، وحثِّ الشــباب على  الثقافي
المســاهمة في الشأن الثقافي واإلدالء 
فيه بدلوهم، وما لذلك من دور مهم في 
تهذيب النفوس، وإصالح السلوك، هذا 
باإلضافة إلى دورها في إشعاع المملكة 
ــا، وإســالميا في مجال  ــا، وعربي إقليمي
ــى عدد  ــرا عل ــة حك ــرة قريب ــى فت كان إل
محدود من الدول العربية اإلسالمية في 
المشرق العربي. وقد تحقق هذا الهدف 
ــالل آالف اإلصــدارات (بين كتب،  من خ
ــات... تناولت مختلف  ــالت، ودوري ومج
ــاالت الثقافية والفكرية)، والعديد  المج
من المهرجانات الثقافية، والتظاهرات 

األدبية، والندوات العلمية...

ــاألدب  ب ــه  اهتمام ــق  منطل ــن  وم
ــل الثقافي بصفة عامة،  واألدباء، والعم
أشرف سموه - رحمه هللا - على رئاسة 
ــة التقديرية  ــة العليا لجائزة الدول اللجن
في اآلداب بالمملكة العربية السعودية 
ــا  ــا ســنة 1983؛ بوصفه ــد إحداثه بع
ــح لرجال  ــة، تُمن ــزة بالمملك ــع جائ أرف
ــردت أعمالهم  ــة ممن تف األدب والثقاف

وتميزت. 
ــه هللا -  ــر - رحم ــد حــرص األمي وق
ــزة في نفس  ــذه الجائ ــى أن تكون ه عل
الوقت مناســبة لتكريم التفوق، ودعوة 
ــم يحصل عليها لكي يبذل المزيد  لمن ل
ــى يكون في مســتواها،  ــن الجهد حت م
ــي جميل من  ــوٍّ صح ــِق ج ــي َخلْ وبالتال
ــري واألدبي. وبالنظر إلى  التنافس الفك
حســن تخطيط سمو المرحوم وتفكيره 
المعيشــي  ــي  االجتماع ــب  الجان ــي  ف
ــة الجائزة  ــن، وجَّه بصرف قيم للمثقفي
البالغ مقدارها مائة ألف ريال سعودي 
ــي)  أمريك دوالر   27000 ــي  (حوال
للفائزين ليس فقط في حفل تتويجهم، 
بل تصرف لهم الجائزة بشــكل سنوي 
ــم، وال تنقطع إال بمماتهم؛  طيلة حياته
ــذا الكرم نحو  ــى أحد أن ه ــى عل وال يخف
ــال الثقافي غير  ــي المج المشــتغلين ف

مسبوق على اإلطالق.
وال ننســى أنه بفضل جهود ســمو 
األمير - رحمه هللا - واهتمامه بالشــأن 
ــة  الثقاف وزراء  ــة  رفق ســعى  ــي  الثقاف
العرب، باإلضافة إلى منظمة اليونسكو، 
ــد االحتفاء الســنوي  ــى ترســيخ تقلي إل
بعاصمة عربية معينة باعتبارها عاصمة 
ــة العربية، وما يســتتبع ذلك من  للثقاف
أنشطة، وملتقيات، ومهرجانات ثقافية 
تجعل من المدينة المختارة رمزا ثقافيا 
وشــعلة فكرية، ليس داخل حدود البلد 
وحسب، بل في العالم العربي بأكمله. 

وال تكاد تمر مناســبة من مناسبات 
ــة  عاصم ــا  م ــة  عربي ــة  عاصم ــب  تنصي
ــام به؛  ــا ق ــة دون اســتحضار م للثقاف
ســواء في األوســاط الرســمية، أو من 
ــالم. وقد  ــف وســائل اإلع ــالل مختل خ
كانت ســنة 2000 التي صادفت اختيار 
مدينة الرياض عاصمة للثقافة العربية 
ــرد الجميل  ــن غيرها ل ــر م ــبة أكث مناِس
ــي  ــوده الت ــن جه ــر، وتثمي لســمو األمي

أثمرت مثل تلك الثمار المباركة. 
ــر  األمي ســمو  ــام  اهتم ــف  يق ــم  ول
ــد، بل  ــد هذا الح ــي عن بالشــأن الثقاف
ــي إقامة  ــة ف ــق بخطــى حثيث ــه انطل إن
المســابقات الثقافية واألدبية والفنية، 
ودفع إلى تأســيس مهرجانات للشــعر 
والقصة، ومســابقات القرآن الكريم... 
ــك على مدار العام، حتى إن إشــعاع  وذل
ــا  حدوده ــاوز  تج ــي  الثقاف ــة  المملك
ــي  باق ــى  عل ــوره  بن ــي  ليلق ــة  الجغرافي
ــدول العربية  ــل ال ــج، ومجم دول الخلي

واإلسالمية.
وال يليق في هذا المقام إال أن نشــير 
ــي خــص بها  ــرة الت ــة الكبي ــى الرعاي إل
ــن؛ حيث إنه  ســمو األمير الفن والفناني
ــة، والمهرجانات  رعى النشــاطات الفني
ــى  عل وســهر  ــة،  الوطني ــارض  والمع
ــام بالفنان الســعودي. كما كان  االهتم
صاحب المبادرة األولى في إطالق مسيرة 
الفنون التشكيلية السعودية، من خالل 
ــات والمعارض؛  ــن المهرجان ــد م العدي

ومن أبرزها على سبيل المثال مسابقة 
ــي  فنان ــرض  ومع ــة،  الذهبي الســعفة 
ومعرض  ــي،  الخليج ــاون  التع ــس  مجل
ــن الســعودي  ــرض الف المراســم، ومع
ــق المجال  ــا مما يضي المعاصــر وغيره
عن حصــره. وبالنظر إلى إدراك ســموه 
ــن في صيانة  ــة الف ــه هللا - أهمي - رحم
ــة  بثقاف ــف  ــة، والتعري ــرة المحلي الذاك
األجداد، أَْولى عنايته بالفنون الشــعبية، 
من خالل إنشــائه إلدارة خاصة بالفنون 
ــاج  النِّت ــل  بمجم ــت  اهتم الشــعبية، 
الثقافي الشعبي الســعودي؛ من أغاٍن، 
وأهازيج، وفلكلور شــعبي... وقد ألحق 
ســمو األمير بهذه اإلدارة متحفا شعبيا، 
لمختلف  وتسجيالت  موسيقية،  ومكتبة 
الفنون الشعبية السعودية (ينظر حول 
هذا الموضوع مقال: وفاة ســمو األمير 
ــد العزيز الرئيس  فيصل بن فهد بن عب
ــام لرعاية الشــباب، مجلة الفيصل،  الع
رجب 1420 هـ/ أكتوبر - نوفمبر 1999، 
ــذا  وه - 131)؛  ص: 130  ــدد 277،  الع
ــر الطاغية،  ــة األمي ــدل على وطني إنما ي
ــه على مقومات بلده، وحرصه على  وغيرت
ــاع، وإعادة  ــة عليها من الضي المحافظ
ــى تكون جزءا من التنشــئة  ــا حت إحيائه
االجتماعية للشــباب الســعودي، وحتى 
ــة الوطنية  ــا ضمن الهوي تحتل مكانته
ــدا مهما من  الســعودية؛ باعتبارها راف
ــاء الوطني. بل إن اهتمامه  روافد االنتم
ــاوز الســياق الوطني  ــذا المجال تج به
واإلقليمي، ليصل صداه إلى العالم؛ حيث 
ــة الدولية  ــب رئيســا فخريا للمنظم نُصِّ

للفن الشعبي في النمسا.
لم يكن اهتمام سمو األمير - رحمه 
ــط  ــا فق ــي نابع ــال الثقاف هللا - بالمج
ــه بوصفه المســؤول األول  ــن موقع م
عن رعاية شــباب المملكة، بل إنه كان 
بالثقافة في  شــخصياً  اهتماماً  ــاً  مهتم
ــون وآداب  ــا الواســع؛ من فن مفهومه
وعلوم.. متابعا للمنجز المحلي، ومنفتحا 
ــة،  الخارجي ــة  الثقافي ــوالت  التح ــى  عل
ــه الراســخة  ــك ثقافت ــي ذل تســاعده ف
ــة واإلنجليزية)،  ــة اللغة (العربي مزدوج
ــى مقومات  ــن خاللها عل ــي حافظ م الت
ــه العربية اإلســالمية، وانفتح في  هويت
ذات الوقت على اآلداب الغربية وفنونها 
ــة كبيرة  ــى درج لتتشــكل شــخصية عل
ــد أوضح  ــة والتميز. وق ــن الخصوصي م
الكاتب واإلعالمي الســعودي «حمد بن 
عبد هللا القاضي» أن االســتاذ «منصور 
كان  ــا  عندم ــه  أن ــره  أخب ــري»  الخضي
يجلس في مجلس ســموه - رحمه هللا 
- «يفاجأ وغيره بإحاطة ومتابعة سموه 
ــكل قضية ثقافية،  لكل كتاب يصدر، ول
وهو يتحدث ويحاور فيها حوار المثقف 
ــوار المجامِل أو  ــس ح ــي»، ولي والواع
ــن موضــوع النقاش.  ــن م ــي الذه خال
ــوف المملكة الذين  ــا انبهر ضي ولطالم
ــم فرصــة االلتقاء بســموه  أتيحــت له
مســتواه  ــن  م ســواء   - هللا  ــه  رحم  -
ــن إحاطته بكل  ــي، أو م ــي الراق الثقاف
ــة العربية  بالمســتجدات األدبية والفني
ــة، أو من فصاحته وتمكنه من  والعالمي
فنون البالغة وألوان الخطاب؛ وذلك من 
خالل مختلف الكلمات التي كان ســموه 

يلقيها، إْن ارتجاالً وإْن بعد إعدادها.

(أستاذ مبرز في اللغة العربية - المملكة 
المغربية)
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ــال  األعم ــد  أح ــع  تتاب ــا  عندم
يشــد  الســينمائية  أو  ــة  التلفزيوني
ــك حدث ما أو شــخصية تقوم  انتباه
ــٍد كبير  ــع إلى ح بدورها بشــكل مقن
وتمضــي  ــل  العم ــي  ينته ــا  وعندم
ــرض  ــا ســنوات وتتع أســابيع وربم
ــر أو يحل بطل  ــل آخ لمشــاهدة عم
ــال العمل ضيوفاً على برنامج  أو أبط
ــا تأخذ وقتاً  ــا قدموه ربم يتحدث عم
ــي تذكر أحداث مسلســلهم  طويالً ف
ــوا بطولته ربما  ــذي لعب ــم ال أو الفيل
ــي كل مرة  ــؤالء؟ ف ــن ه تتســاءل م
ليس لعيب في ذاكرتك وإنما لسبب 
ــم ربما لم يســتطيعوا  ــر، هو أنه آخ
ــروا في عقلك ولم  ــوا ويؤث أن يقتحم
ــة أو درجات البطولة  يرتقوا إلى درج
ــر بداخلك صورهم  والقدرة التي تحف
ــي ما  ــم وبالتال وأســماءهم وأدواره

قدموا من عمل جماعي. 
ــل الســابقة مجتمعة  كل العوام
ــوة  ــري تســمى «ق ــة نظ ــن وجه م

الحضور» والتأثير في اآلخر.
ــا  ــَة والكاريزم ــب الَملك ــى جان إل
ــل أو مقدم  ــل صورة الممث التي تُكم
ــك كي تتطور مجرد  البرنامج في ذهن
المشــاهدة إلى إعجاب واقتناع ومن 
ــا عرض عليك  ــم متابعة وتصديق م ث

وما ُقدم لك. 
ــوة الحضور فقط على  ال تقتصر ق
مجال التمثيل وتقديم البرامج وإنما 
في كل منحى من مناحي الحياة فكثير 
من البيوت داخل مجتمعاتنا العربية 
ــب  ــن جان ــوة الحضــور م ــد لق تفتق
ــا ألنهم لم  ــن أو أحدهما ربم الوالدي
يهتموا بالتأثير القوي في شخصيات 
ــط إذا  ــم فق ــن أنه ــم معتقدي أبنائه
ــم بذلك  ــب أب أو أم فإنه ــوا لق منح
ويتحكموا  ــوا  يحرك أن  يســتطيعون 
ــاة  ــرى حي ــي مج ــر ف بشــكل أو بآخ
ــي كيفما  ــم وإدارتها دون وع أبنائه
ــاء متأثرين  شــاؤوا بينما يكون األبن
بقدوة أخرى أو بشــخصيات قابلوها 
ــي حياتهم المدرســية أو الجامعية  ف
بعيدة كل البعد عما يحاول الوالدان 
ــاه  يثبت أن  ــدود  المح الحضــور  ذوا 
ــا يكون  ــدوى بينم ــا دون ج ألبنائهم
ــت لديهم  ــى آخرين اكتمل يســيراً عل
ــر واإلقناع وربما يزيد  مقومات التأثي
ــد، في هذه  ــاكاة والتقلي ــر للمح األم
األيام ومع انتشــار وسيطرة وسائل 
ــة  التفاعلي ــات  والتطبيق التواصــل 
ــات المؤثرين وأصحاب  أصبحت صف
ــرة وال تخضع  ــوي متغي الحضــور الق

لقالب وال لتفنيد رقمي كأن نقول:
*- البد أن يكون واثقاً. 

ــن  م ــره  آخ ــى  إل ــاً  مثقف  -  *
المصطلحات المقولبة. 

ــون  يمتلك ــن  الذي األشــخاص 
ــذه األيام هم  ــوي في ه الحضــور الق
ــون ليس من أنفســهم  أناس واثق

ــا  ومم ــون  يفعل ــا  مم ــا  وإنم ــط  فق
ــى وان كان  ــون من محتوى حت يقدم
سيئاً أو ُمســفاً أو على الجانب اآلخر 
ــرم عقل من  ــاً أو فكرياً يحت اجتماعي

يتابعه. 
ــم  تأثيره أن  ــك  كذل ــم  اقتناعه
ــد لثروتهم  ــل المصدر الوحي قد يمث
ــا  أنه ــن  معتبري ــم  يجعله ــة  المادي
مسألة فاصلة في حياتهم فيتخذون 
ــة  المألوف ــر  غي ــة  كاف األســاليب 
والمتجددة التي يعتبرها أبناؤك شيئاً 
ــذي تريد أن تضعهم  للنمط ال خارقاً 

فيه أو المتعارف عليه في المجتمع.
الشــخصية  ــم  لحياته ــم  عرُضه
واالنســيابية  البســاطة  ــى  بمنته
ــن في اتخاذ  والثقة وإشــراك اآلخري
ــل هناك طبقة جديدة  قراراتهم يجع
الحضــور  وذوي  ــن»  «المؤثري ــن  م
الطاغي أمام عقول وقلوب الشــباب 
ــا اآلباء  وربم ــر أيضاً  ــر والكبي الصغي
واألمهات وخصوصاً في المجتمعات 
ذات المســتوى الفكري واالجتماعي 
ــة  ــا نســميه بالطبق المتوســط أو م
الوسطى والشــعبية، فهم يمتلكون 
ربما دون أن يعلموا اللغة الجسدية 
أنفســهم  ــرون  يعتب وال  ــة  الصحيح
ممثلين، فهم فقط يضعون كاميرات 
ــن الغرفة  ــب م ــى جان ــم عل هواتفه
ــع  ــام الجمي ــم أم ويعيشــون حياته
ــى الجانب اآلخر  ــكل تفاصيلها وعل ب
ــي  ك المشــاهدين  فضــول  ــم  يتحك
ــورات التي تحدث  ــم التط ــوا أه يعرف
ألبطالهم لحظة بلحظة ويتسابقون 
ــح واآلراء  لوضــع التعليقات والنصائ
ــع لهؤالء  ــا الســخرية مما يرف وربم
األبطال مســتويات المشاهدة ومن 

ثم مستويات الربح الهائلة.
 في تسعينيات القرن الماضي كان 
هناك ترويج مبدئي لفكرة (تلفزيون 
ــالل برامج وأفالم عدة  الواقع) من خ
 The Truman) ــن أبرزها فيلم كان م
ــذي  شــو) ال ــان  م ــرو  Show) (ذا ت
ــه (Jim Carrey) (جيم  ــام ببطولت ق
ــذي تحدث عن أشــخاص  كاري) وال
الشــخصية  الحياة  بتصوير  يقومون 
لبطل الفيلم منذ والدته حتى سنوات 
متأخرة من شــبابه  دون علمه لجلب 
أكبر عدد من المشــاهدات ومحاولة 
ــالق أحداث تزيد  إيجاد مؤثرات واخت
ــداث  ــع أح ــور م ــل الجمه ــن تفاع م
الفيلم الذي كان بطله دون أن يدري 
ــد من يحاكيه في أســلوب  وربما يج

حياته ومن يتأثر به.
وقد القى هذا الفيلم صدى واسعاً 

ــراً لما عرضه من  في تلك الحقبة نظ
فكرة نقل الحياة الواقعية الشخصية 
ــا للمأل، اعتبره البعض كذلك  وعرضه
الشــخصية  الحياة  ــراق  الخت تمهيداً 
واعتبره اآلخرون نوعاً من المشاركة 
للشــخصية في شــؤون حياتها مما 
يخلق نوعاً من المشاركة المجتمعية 
ألفكار البرامج التي أصبحت  وتجديداً 
ذات طابع يمل منه الكثيرون حينها 

ــات  األلفيني ــة  بداي ــي  ف ــك  كذل
ــرة في العالم  عندما عرضت وألول م
ــي  الت ــة  الواقعي ــج  البرام ــي  العرب
ــت في برنامج (ســتار أكاديمي)  تمثل
اســتحوذ  ــذي  ال  (Star Academy)
ــام وتفاعل  ــى اهتم ــد عرضــه عل عن
ــة العائالت في الوطــن العربي  غالبي
ــة لمجموعة  ــن للحياة اليومي متابعي
ــة  بطريق يعيشــون  الشــباب  ــن  م
مختلفة عن األنماط المتعارف عليها 
ــع ذلك  ــة وم ــا العربي ــي مجتمعاتن ف
ــج األعلى مشــاهدة  ــن البرام كان م
ــة  ــي المتابع ــت ف ــة تمثل وجماهيري
الدقيقة للمواقف الحية التي تُعرض 
لهؤالء الشــباب خاصة وأنه كان يتم 
منذ  تصرفاتهم  ــرض  وع ــم  تصويره
ساعات الصباح األولى إلى أن يخلدوا 
ــواء بدون ترتيب  للنوم، حية على اله

أو سيناريوهات مسبقة. 
ــاً وتحولت  ــور األمر تمام اآلن تط
ــراد  أف ــن  م ــة  وهائل ــرة  كبي ــداد  أع
ــدان  ــن بل ــد م ــي العدي ــع ف المجتم
ــى أبطال قصــص حياتية  ــم إل العال
ــع هؤالء األبطال  يومية واقعية يتمت
ــى أفراد  ــات عل ــاق التوقع ــر ف بتأثي
مجتمعاتهم وربما تخطى هذا التأثير 
ــى مجتمعات مجاورة أو بعيدة ولم  إل
ــة ليقف  ــة أو اللهج ــد عائق اللغ يع

أمام هذا التأثير الجارف. 
وســائل  وإشــارات  ــات  أيقون
ــة عالمية تعدت  التواصــل خلقت لغ
ــت العديد من  ماليين الســنين وفك
ــم  ول ــات  واللهج ــات  اللغ شــفرات 
ــى  ــاج إل ــك تحت ــك أو لهجت ــد لغت تع
علماء ومدارس كي يســتطيعوا فك 
ــل وجهاً  ــة تحم طالســمها فبأيقون
ــب بعــض  ــاً أو تركي ــكاً أو عابث ضاح
ــة يســتطيع ابنك أو  ــوز الكتابي الرم
ابنتك أن يتواصل مع أشــخاص على 
ــرة األرضية قد  ــب اآلخر من الك الجان
يؤثرون أو يتأثرون كل حســب قوة 
المحتوى الذي يرســله أو صدقه من 
ــة غاية في  ــه أو عرضــه بطريق عدم

البساطة.
ــو من يجني  ــدر على التأثير ه األق
ماليين المشــاهدات ومن ثم ماليين 
ــك الماليين  ــدوالرات ومن أجل تل ال
ــث والثمين من  ــذل الكثيرون الغ يب
أجل تحقيق االنتشار األوسع والتأثير 

األكبر. 
ــم تعد بعيدة  ــات كلها ل المجتمع

عن االختراق بمعنى أنه لم يعد مجدياً 
ــد وأن نحصــن أبناءنا  ــول ال ب أن نق
ــات الغريبة أو أســاليب  ضــد الثقاف

المجتمعات المختلفة عنا. 
ــد أبناءنا  ــدى حالياً هو أن نع األج
بالقدرات الخاصة بقوة التأثير وأن ال 
ــم على الثقافات  نقف أمام انفتاحه
األخرى ال ليأخذوا منها ويتأثروا بها 
ــوا ذوي قدرات هائلة  وإنما كي يكون
ــر نعلمهم جيداً  على الحضــور المؤث
مجتمعاتهم  ــد  وقواع دينهم  تعاليم 
ــون لهم رســالة  ــد وأن تك ــه ال ب وأن
أســلوب  ــا  فيه يســتخدمون  ال 
ــر  ــاداة اآلخ ــراك ومع التصــادم والع
ــه بأنهم األصح  وإنما محاولة إقناع
ــك العديد من  ــم تمل وأن مجتمعاته
الثروات العقلية وأنهم أصحاب إرث 

هائل من الحضارات والعلوم.
ــوا  يكون ــي  ك ــم  نعده وأن  ــد  ب ال 
جاذبين ال مشــدودين للوراء بذريعة 
ــرب أو بالحضارات  ــر بالغ ــدم التأث ع
ــوا  يكون أن  ــى  عل ــم  نربيه ــرى  األخ
آراؤهم  تُحترم  مقدرين  مســموعين 
ــا يقدمون  ــا كان م ــم مهم وقدراته
ــاً لنا على أنه شــيء تافه وقليل  بادي
ــا  دينن ــم  وتعالي ــا  ثقافتن يعرضــون 
ــة لغيرنا  ــر مألوف ــدة غي ــرق جدي بط
انتقاء الشباب من أصحاب الكاريزما 
وقوة الحضور والشخصية واإليمان 
ــة  العربي ــة  المجتمعي ــا  بالقضاي
ــن  الجيدي ــن  والفاهمي واإلســالمية 
ــات المجتمعات التي ســوف  لمقوم
يتوجهون بالحديث إليها بصورة غير 

مباشرة تحمل مقومات جذب.
ــاء الذين  ــا عن الشــباب واألبن أم
يحتاجون داخل مجتمعاتهم للقدوة 
ــد الوالدان أنفســهما  ــد أن يع فال ب
جيداً كي يكونوا على قدر المسؤولية 
ــكان الكاريزما  ــا ال يمتل أمامهم ربم
ولكن من الممكن أن يمتلكا الصدق 
ــة  المعامل وحســن  المشــاعر  ــي  ف
ــاء كباراً وال  ــة جعلهم أصدق ومحاول
ــن لفكرة  ــا واعيَين جيدي ــد أن يكون ب
أن وســائل التواصل وضعت األبناء 
ــراً الكبار الذين  في خانات الكبار مبك
ــون إال أن يعاملوا معاملة الند  ال يقبل
ــل، الفكر مقابل  ــد، العقل بالعق بالن

الفكر، واألقدر على اإلقناع.
أظن أن المسؤولية أصبحت أكثر 
تعقيداً على الوالدين من فكرة تأمين 
ــات  ومصروف ــأكل  والم ــس  الملب
الدراسة إلى العودة للتعلم من جديد 
ــوم الذين  ــاء الي ــة أبن ــة معامل كيفي
ولدوا بإصدار جديد غير ما عرفوه هم 
ــه إن أرادوا أن  وما جبلوا وتربوا علي
يكونوا أصحاب حضور قوي مؤثر في 
حياة األبناء حضوراً ساطعاً ينير لهم 
الطريق وليس كالضباب يتسلل من 
ــه ضوء خافت مضلل ال يهدي إلى  بين

الطريق الصحيح.

كي يكون حضورك قوياً أمامهم!

منال الخميسي

هواجُس ُعْمر..

لغة الحوار ...!

** كان الصبيُّ ذو الحادية عشرة 
ــده رحمه هللا  ــُق وال ــره يراف ــن عم م
بسيارته فقرأ لوحًة جداريًة مستترةً 
ــا فيها:  ــام مكتوبً ــن الشــارع الع ع
ــال صوتُه  ــا طاعة)، وع ــاعة فاجعله (الدنيا س
ــه - بما يؤيُدها،  ــالً، فعلق - غفر هللا ل بها قلي
ــه، ويدعو هللا  ــزال في ذهنه وقلب ــت وما ت وظلّ
أن تشــمل جوارَحه، معنونًة نظرته للدنيا، وإن 
ــم يزهْد بها، ولآلخرة وإن لم يعمْل لها، راجيًا  ل

رحمَة ربه.
ــا فيبقيان دون ذاكرةٍ  ــان ال نعرُفهم ** يوم
ــة  ــن المعرف ــارُق بي ــرى، والف ــا بذك وإن انتهي
ــا ووفاةٍ  ــن والدةٍ ال نعيه ــارق بي ــر كالف والتذك
ــل حياةٍ تطوُل  لن نعلَمها، أو كالمســافة داخ
ــُر فنلخصها بصفحٍة أو كتاب، وقد نزهو  وتقص
ببعضها ونختفي من بعضها، ونعي تفاصيلَها؛ 

مشرقًة كانت أم معتمة.
ــى وال ندري عن  ** لم نســمع الصرخَة األول
ــمُّ حدَثين في أعمارنا،  النََّفس األخير، وهما أه
وقد ال يبقى سواهما في سجالتنا، أما ما بينهما 
ــا فهي مرصودةٌ  َّقناها أم أهملناه فســواٌء أوث
ــا،  ــا وحدن ــا لنواجَهه ــترتحُل قبلن ــاٍت س ببيان
ومهما رآنا غيُرنا بعيون الرضا أو السخط فلن 

تنفَع ولن تُضرّ.
ــن إطاره  ــه م ــال نُحرّك ــه ف ــٌق ندرُك ** منط
النظريِّ إلى العملّي، ولو فعلنا فسنُدهُش من 
ــاةَ واألحياء، وفي  ــدالت التي تطاُل الحي كمِّ التب
نظريات «إيمانويل كانت 1804-1724م» ما 
ــب المفروض على الرغبة»،  يؤكُد أهمية «تغلي
ــواٌء أتمت بإمالءٍ أم نبعت من الذات في إطار  س
ــو اإليمان  ــود المتجه نح ــي الوج ــد معان تجدي

بالمطلق.
ــات الحق  ــن متطلب ــوازُن بي ــى الت َّ ** ال يتأت

الفشــل  ــباب  أس ــم  أه ــن  م
االجتماعية  ــة  الخلي ــه  تواجه الذي 
ــة أي أمة،  ــى، وصــوالً إلى األم األول
ومنها  عامة،  ــة  بصف والمجتمعات 
ــاب لغة الحوار  ــات العربية، هو غي المجتمع

بين عناصرها وأفرادها ومؤسساتها. 
نعم، إن من أهم أسباب الفشل الفردي، 
ــوار والتعاطي مع  ــن لغة الح ــرء ال يتق أن الم
ــت أو في العمل  ــه االجتماعي في البي محيط

كونه ال يتقن لغة الحوار. 
ــون معي وإما أن تكون ضدي..  إما أن تك
ــدن الكثير من  ــر، هذا دي ــال للرأي اآلخ ال مج
األفراد والهيئات والمؤسســات، سواء كانت 
تشكيالت سياسية أو اجتماعية، أو اقتصادية، 

أهلية أو دوالنية، سواء. 
وهنا يجري تغيب الموضوعية والمنهجية 
ــات  العالق ــم  تحك أن  يجــب  ــي  الت ــة  العلمي
ــادل الرأي،  ــن تب ــى أســاس م اإلنســانية عل
والمشــورة قبل التصرف وقبل اتخاذ القرار، 
ــواء كان قراراً خاصاً أو عاماً، فنجد الروح  س
الفردانية هي المســيطرة دائماً، على حساب 
ــة االجتماعية األولى  ــة من الخلي رأي الجماع
ــات، وصوالً  ــة الهيئ ــروراً بكاف ــرة، م أي األس
ــا وبينهما  ــع والدولة، وما فيهم ــى المجتم إل
ــك ما يمهد  من تشــكيالت على اختالفها، ذل
الطريق إلى ظهور أشكال مختلفة من العنف 
ــري،  إلى  داخل المجتمعات، من العنف األس
المؤسســاتي والمنظم في كثير من األحيان، 
ــون واألمن  ــد يمارس باســم القان ــذي ق وال
ــر  ــتقرار، كتبري ــن واالس ــى األم ــاظ عل والحف
ــر، واعتباره  ــي وجه اآلخ ــتخدام العنف ف الس

عنفا مشروعا، يمارسه صاحب الوالية.  
الثقافة العربية اإلســالمية أرست قواعد 
أساسية سامية لتحكم وتضبط العالقات بين 
ــراد على كافة المســتويات، رافضة كافة  األف
أشــكال اإلكراه حتى في تبني العقيدة، لقوله 
ــْم وَلَِي ِديِن}، والرســول  ــْم ِدينُكُ ــى {لَكُ تعال
محمد صلى هللا عليه وســلم قد كرَّس ثقافة 
الشورى والحوار على مســتوى التعاطي مع 
ــه صلى هللا  ــي والحياتي، لقول الشــأن اليوم
ــم أبصر بشــؤون دنياكم)،  عليه وســلم (أنت
ــادئ الحوار  ــد وضــع مب ــم ق ــرآن الكري والق
والجدال وأرسى لها قواعد واضحة وسهلة، 
ــاب اإللهي الرســول صلى  ــن يوجه الخط حي
هللا عليه وســلم  في أصول الدعوة واإلرشاد 
َّى يَكُونُواْ  لقوله تعالى {أََفأَنَت تُكْرِهُ النَّاَس َحت
 َّ ــلْنَاَك إِال ــَن}، ولقوله تعالى {وََما أَرَْس ُمْؤمِنِي
ــرًا}، وقوله جلَّ  ــيرًا وَنَِذي ــاِس بَِش َّ ــًة لِّلن َكافَّ
ــُن..}،  ــم بِالَّتِي ِهَي أَْحَس ــاله {وََجاِدلُْه في ع

ــتطاَع المواءمَة بين  ــوازع الخلق إال لمن اس ون
داخله المتطبّب وخارجه المتطلِّب، وربما ينجو 
ــراُع بين  ــر، ويتواصُل الص ــق بآخ ــٍل ويخف بفع
النفسين: األّمارة واللوامة، وهو مسارٌ طبيعٌي، 
ــيِّ فحين ينعدُم التوازُن فتحكم  أما غيُر الطبيع
ــُة لن تدَعه  ــدى النفســين وتتحكم؛ فاللوام إح
يعيش، واألمَّارةُ ستجعله يعشى، وفي التأريخ 

عبر.
** تتشابُه األزمنُة عندما تتشابُه المعطياُت 
ــَم مشــتركًة  والمتغيرات، ويبدو أن ثمَة قواس
ــر،  ــرون: الرابَع عشــرَ والخامَس عش ــن الق بي
ــث  ــن حي ــة» م ــع والخامــس «الهجري والراب
ــرزت  ــد ب ــمُّ المضــادات والمتناقضــات؛ فق ك
ــة، واالعتدال  ــة والمعصي ــا مظاهُر الطاع فيه
واالنحراف، والزهد والمجون، وبدا الناُس بين 
تطرفين، وكذا تلد الحروُب واألزماُت في العالَمِ 
ــٍة كما حصل بعد  ــاِت تديٍن وإلحاٍد متزامن موج
ــرب، وال يقلُّ  ــن العالميتين ونكبات الع الحربي
ــذه الحدّية،  ــي ه ــرًا ف ــترخاُء تأثي ــرُف واالس الت
ولعلَّ مؤرخي األدب ودارسي االجتماع يقرؤون 
ــم إلى ما  ــا قادته ــَة فربم المشــاهدَ المتقارب
ــي  1975-1889م:  ــبُه نظرية أرنولد توينب يش
(التحدي واالستجابة) ذات المدلوالت الثقافيّة 
ــة  ــى للنظري ــة، وإذ ال معن ّ ــة والتنموي ّ والتربوي

المجردة فلعلَّها تقوُد إلى غٍد أجمل.
ــن التابعيِّ الزاهد مالك بن دينار  ** يُروى ع
» نفيُه  ــريِّ ــرن الثاني الهج ــى في الق «المتوفَّ
الزهدَ عن نفســه ونسبتُه إلى الخليفة العظيم 
ــه الدنيا  ــو الذي أتت ــد العزيز؛ «فه ــر بن عب عم
ــرْ، وبذا يتجلى  ــا»، وال عبرةَ بمن لم يُختب فتركه
الفرُق بين الوعظ والممارسة لمن يجُد ويجدُّ ال 

لمن يُحاضُر ويُناظر.
** العمُر تأمل.

واالستشــهادات على تكريس ثقافة الحوار 
ــر والتأكيد  ــة التعبي ــرأي، أي حري ــرام ال واحت
ــرة ومتعددة من الكتاب والســنة،  ــا كثي عليه
ــير الخلفاء الراشدين  وس والســيرة النبوية، 
التي تستند إلى مبادئ الحوار والشورى التي 
أكد عليها القرآن الكريم والســنة الشريفة، 
ــورَى  ــرِ}، {وَأَْمُرُهْم ُش ــي األَْم ــاِورُْهْم ِف {وََش

بَيْنَُهْم}.....! 
أين نحن من كل ذلك، ومن هذه الثقافة، 
ــا بيننا أفراداً ومؤسســات  ــي التعامل فيم ف

ودول..؟ 
ــذه القواعد وهذه  ــا به ــة لو التزمن حقيق
ــا بيننا أفراداً  األســس، لتحكم العالقات فيم
وهيئات ومؤسســات وفي كل المســتويات، 
ــاة الناجحة،  ــا مفاتيح الحي ــد امتلكن نكون ق
ــزم بالتوجيه  ــن ال نلت ــن وبكل أســف نح لك
الرباني وال بالسنة الشريفة في إدارة الحوار 
ــة الواحدة  ــدة االجتماعي ــل الوح ــي داخ البين
ــرة وصــوالً إلى  ــن األس ــدءاً م ــية، ب واألساس
المجتمع مروراً بكافة مؤسساتنا ..... وكذلك 

ينطبق هذا على حوارنا مع اآلخر.....! 
ــة بالغة  ــى مرحل ــا إل ــن وصلن ــك نح لذل
ــف والتفكك واالنقســام،  الســوء، من الضع
بتنا .... مجتمعات ... وطوائف ... وأحزاب ... 
وأفراد فاشلين، بســب التفرّد وغياب الحوار 
ــا.. وبات  ــي كل أمورنا وأحوالن والشــورى ف
التفرّد والتشبث بالرأي هو سمة من سماتنا، 
ــات،  ــاً ومجموع ــراداً ومؤسســات وأحزاب أف
ــي داخلها ألســس الشــورى  ــد حتى ف تفتق

والحوار واحترام الرأي والرأي اآلخر. 
ــبيل للخروج من حاالت الفشــل  لذا ال س
ــا االجتماعية  ــري حياتن ــي تعت ــف الت والضع
ــة  كاف ــي  وف ــة  واالقتصادي ــية  والسياس
ــاتنا، وفي كل ميادين الحياة، وصوالً  مؤسس
ــوة وللوحدة والنهوض والتقدم  للنجاح والق
.... ونحن نكرِّس ثقافة الرأي األوحد.. وغيره 

باطل. 
ــرأي اآلخر  ــم اإلصغاء للرأي وال ــى نتعلَّ مت
ــدد اآلراء.. ؟ والعمل بالقاعدة  ــل بتع ... ونقب
الذهبية: رأيي صواب ويحتمل الخطأ.. ورأيك 
ــي نبني فرداً  ــل الخطأ، ك ــاً صواب يحتم أيض
ــة، تقوم  ــراً، ومجتمعاً ومؤسســات ناجح ح
ــرام اإلنســان، واحترام  على أســس من احت
المبادئ الســامية التي يجــب أن تحكمنا في 
ــل فيما بيننا على األقل، وفي التصرّف  التعام
في شــؤون الحياة بصفة عامة، على أســس 
ــن  ع ــداً  بعي ــة،  علمي ــة  ومنهجي ــة  موضوعي
ــتفراد والتفرّد واالستبداد في كل  ثقافة االس

المستويات من أدناها إلى أعالها..!

د. إبراهيم بن عبد الرحمن التركي

د. عبد الرحيم جاموس
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ل منافساته بسبب الظروف الجوية االتحاد األردني لكرة السلة يؤج
ر االتحاد األردني لكرة الســلة، أمس األربعاء، تأجيل مباريات الدوري الممتاز، والتي كان مقرراً إقامتها غداً الجمعة، وذلك بســبب  قرَّ
ر إقامة مباريات الجولة  الظروف الجوية الطارئة، وحرصاً على سالمة أفراد المنظومة. وكشف االتحاد األردني عبر موقعه الرسمي، أنه تقرَّ

العاشرة السبت المقبل، حيث يُقام أوالً لقاء كفريوبا والجبيهة ويليه مباراة األرثوذكسي والجليل ثم تُقام مباراة األهلي والوحدات.
ر االتحاد األردني لكرة السلة، تأجيل مباريات دوري سن 14 سنة ناشئين وسن 16 سنة ناشئات، إلى إشعار آخر.  كما قرَّ

الليلة لحساب الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022م

منتخبنا يسعى لتجاوز عقبة عمان نحو التأهل السادس  
«الجزيرة»- عمار العمار

ــق اليوم الجولة الثانية من الدور  تنطل
ــة للقارة  ــات النهائي ــن التصفي ــي م الثان
ــات كأس  ــة إلى نهائي اآلســيوية المؤهل
ــرة توقف،  ــد فت ــر 2022، بع ــم بقط العال
ســابع  الســعودي  األخضــر  ويخــوض 
ــة،  ــة للغاي ــاراة مهم ــي مب ــه، وه مباريات
ــداً نحو االقتراب  ســتكون خطوة مهمة ج
من التأهل للمرة السادســة إلى نهائيات 

كأس العالم.
ويلعب منتخبنا أمام المنتخب العماني 
الشــقيق على أرض اســتاد مدينة الملك 
ــي تمام  ــدة ف ــز بج ــن عبدالعزي ــدهللا ب عب

الساعة 8:15.
ــب  المهي الحضــور  واصــل  األخضــر 
والصدارة المســتحقة للمجموعة، بعدما 
ــدف، ورفع  ــام به ــى فيتن ــق الفوز عل حق

ــات قريباً من  ــة، وب ــى 16 نقط ــده إل رصي
ــل، ولن يفرط في الفوز في ســاحة  التأه
األفراح الســعودية التي شــهدت التأهل 

األخير عام 2018م. 
ــي رينارد على  وحرص الفرنســي إيرف
اختيار العناصــر الجاهزة لتعويض نقص 

اإلصابات كغياب الثنائي الفرج ومادو. 
المتوازنة  بالطريقة  ســيلعب  األخضر 
ــى  ــاظ عل ــدف الحف به ــاً  وهجوم ــاً  دفاع

الشباك أوالً، ومن ثّم المبادرة الهجومية 
ــى المنتخب  بشــكل كبير للوصــول لمرم
العماني، والوصول كذلك للنقطة 19 التي 

ستكون أولى خطوات التأهل. 
ــد  ــوف األخضــر القائ ــي صف ــرز ف ويب
الشــهراني،  وياســر  الدوســري،  ســالم 
ــز  ــارس الممي ــي، والح ــه المالك وعبداإلل
محمد العويس، وســلطان الغنام، وفهد 

المولد. 
ــاراة  المب ــل  يدخ ــي  العمان المنتخــب 
ــل إبقاء  ــاط، من أج ــه العودة بالنق وهّم
الحظوظ قائمة في التأهل بعد خســارته 
أمام اليابان في الجولة الماضية، وتوقف 

على 7 نقاط رابعاً في المجموعة.
وســتقام ضمن نفس الجولة خمس 
ــو  ــى النح ــرى، ســتكون عل ــات أخ مباري

التالي:أستراليا × فيتنام.
اليابان × الصين.

لبنان × كوريا الجنوبية.
إيران × العراق.

اإلمارات × سوريا.

 األخضر جاهزمن المباراة األخيرة بين المنتخبين

د أهمية وصعوبة المباراة ..و يستدعي الحمدان  رينارد يؤك

األخضر أنهى تحضيراته.. ويغادر غداً إلى طوكيو 

 التدريبات عادت بغياب كبير 

الهالل يستعيد الدوسري .. ويجرب البدالء أمام الفتح األحد

«كورونا» تربك منتخب العراق قبل مواجهة إيران

«الجزيرة» - طارق العبودي

ــي  ــا الوطن ــى منتخبن أنه
ــة  ــه لمواجه األول تحضيرات
ــة  الليل ــي  العمان ــره  نظي
الســابعة  الجولة  لحســاب 
اآلســيوية  ــات  التصفي ــن  م
ــكأس  ــة ل ــة المؤهل النهائي
أدى  ــث  حي  ،  2022 ــم  العال
ــرب أمس  ــون بعد مغ الالعب
ــي  الت ــرة  األخي ــم  حصته
الرئيس  ــب  الملع احتضنها 
ــدهللا  عب ــك  المل ــة  بمدين
ــة «ملعب المباراة»  الرياضي
ايرفي  الفرنســي  وخصصها 
ــارد المدير الفني لألخضر  رين
النهائية  اللمســات  لوضــع 
ــي  ــة الت للتشــكيل والطريق
المنتخــب  ــا  بهم ســيواجه 
على  ــز  التركي ــع  م ــي،  العمان
النواحي الفنية وتنويع اللعب 

واالستحواذ.
ــرى، خضع  ــة أخ من جه

ــة المنتخب  ــع أفراد بعث جمي
الخــاص  ــي  الثان للفحــص 
ــد19-»  «كوفي ــروس  بفاي
ــوالت  للبروتوك ــا  تطبيًق
ــاد  االتح ــن  ع الصــادرة 
 ،(FIFA) ــرة القدم الدولي لك
وأظهرت النتائج ســالمتهم 
باستثناء عضوين من الجهاز 

الطبي، حيث كانت نتائجهما 
ــة، وعلى ضوء ذلك تم  إيجابي
ــع حالتهما وفًقا  ــل م التعام
بوزارة  الخاصــة  ــراءات  لإلج

الصحة.
وفي شأن ذي صلة شدد 
صعوبة  ــى  عل ــارد  رين ايرفي 
وأهمية مباراة الليلة وأكد أن 

نقاطها تعد الهدف الرئيس 
ــب،  المنتخ اعضــاء  ــع  لجمي
ــار أن هذه المباراة تعد  باعتب
الحاســمة  ــات  المباري ــن  م
وأن  األخضــر  مشــوار  ــي  ف
ــا يعني االســتمرار  الفوز به
ــد  ــارق جي ــي الصــدارة بف ف
ــراب  واالقت ــاط  النق ــن  م

ــا  بينم ــل،  التأه ــن  م ــراً  كثي
فستعيد  حدثت  لو  الخسارة 
ــد،  جدي ــن  م الحســابات 
ــارد جاهزية جميع  ــد رين وأك
عناصــر المنتخب رغم بعض 
ــات، مبدياً ثقته التامة  الغياب
ــي قدرتهم  ــي الالعبين وف ف
على الفوز بغــض النظر عن 

التشكيل.
تغادر  ــر  آخ ــد  صعي ــى  عل
ــة المنتخــب الوطني غداً  بعث
الجمعة إلى اليابان استعداداً 
ــا الثالثاء  ــة منتخبه لمواجه
ــي الجولة الثامنة،  المقبل ف
وسيحتضن الملعب الرديف 
ــاد ســايتاما الدولي يوم  اليت
الحصــص  ــى  أول الســبت 

التدريبية لألخضر.
من جهة أخرى اســتدعى 
الشــاب  ــم  المهاج ــارد  رين
ــد هللا الحمدان لالنضمام  عب
للبعثة التي ســتغادر غداً إلى 

طوكيو .

«الجزيرة»- طارق العبودي 

ــالل  ــق اله يخــوض فري
ــرب األحد  ــد مغ ــروي، بع الك
أمام  ــة  ودي مباراة  ــل،  المقب
ــن  ــب م ــح، بطل ــه الفت ضيف
ــي ليوناردو جارديم،  البرتغال
ــن  الالعبي ــاء  إبق ــدف  به
ــي أجواء المباريات،  البدالء ف
تحســباً  ــم  وتجهيزه
ــن خدمات أي  لالســتفادة م

منهم في قادم المباريات. 
وكان الفريق الهاللي قد 
ــاود عصــر أمس نشــاطه  ع
ــذ  ــه من ــد توقف ــي بع التدريب
مع  الســبت الماضــي تزامناً 
دوري  منافســات  ــف  توق
ــن  ب ــد  محم ــر  األمي كأس 

ــون  الالعب وأدى  ســلمان, 
ــة،  ــدالء» حصــة اعتيادي «الب

ــى  ــا عل ــي مجمله ــزت ف ترك
والبدنية  ــة  اللياقي ــي  النواح

ــاورة كروية  ــة، مع من والفني
مســاحة  ــن  م ــزء  ج ــى  عل

الملعب. 
الهالل  تدريبات  وتشهد 
ــرة  كبي ــة  عناصري ــات  غياب
ــل  ــم 16، تتمث ــاوز الرق تتج
ــي دوليي المنتخــب األول,  ف
ــي منتخــب الشــباب,  ودولي
ــدري  آن ــي  البيروف ــي  والدول
ــي الكولمبي  ــو، والدول كاريل
غوســتافو كويالر, إلى جانب 
قائد الفريق ســلمان الفرج 
ــغ  جان ــوري  الك ــرف  والمحت
ــدهللا عطيف, في  هيون وعب
ــران  ــذي شــهد م ــت ال الوق
ــب  الالع مشــاركة  األمــس 
غياب  بعد  الدوســري،  ناصر 
ــق  يطب ــه  خالل كان  ــل  طوي
برنامجاً عالجياً وتأهيلياً امتد 

لشهرين.

«الجزيرة» - الرياضة 

يســتعد المنتخب العراقي 
ــام  ــة أم ــاراة قوي لخــوض مب
ــن  ضم ــي  اإليران منافســه 
األولى  المجموعة  منافســات 
اآلســيوية  ــات  التصفي ــن  م
كأس  ــات  لنهائي ــة  المؤهل

العالم 2022 في قطر.
ــن القلق  وســادت حالة م
لمنتخب  ــي  الفن ــاز  الجه بين 
ــات  الغياب بســبب  ــراق  الع
ــت القائمة  ــرة التي ضرب األخي
ــروس  بفي ــة  اإلصاب ــب  عق

ــران. كورونا قبل مواجهة إي
الفحوصات  أظهرت  حيث 
الطبية الـ PCR نتيجة فحص 

ــة لالعب ســعد ناطق،  إيجابي
الذي سيدخل ضمن إجراءات 
ــدةِ 7 أيام،  ــر الصحّي لم الحج
وسيغيب عن مواجهِة إيران.

ــب  الالع ــة  نتيج ــع  وم
اإليجابية أصبح ناطق خامس 
العب إلى جانب كل من ياسر 
قاســم ومناف يونس وأمجد 
ــي  ف ــرف  والمحت ــوان،  عط
ــي فائز،  ــي عل ــدوري الكويت ال
ــن  ع ــًدا  مؤك ــم  غيابه ــات  وب

مباراة إيران.
ــراق  ــل منتخــب الع ويحت
ــل األخير في جدول  المركز قب
برصيد 4  ــة  المجموع ــب  ترتي
نقاط فيما تتصــدر إيران بعد 

أن جمعت 16 نقطة.

من تدريبات األخضر

جانب من مران الهالل أمس 

منتخب العراق

بدعم مالي من خالد بن فهد

النصر يعلن حصوله على شهادة 
الكفاءة المالية

يوفنتوس يعلن إصابة بيرين بـ«كورونا»

«الجزيرة» - عيسى الحكمي

النصــر  ــادي  ن ــن  أعل
ــى  عل ــه  حصول ــاء  األربع
شهادة الكفاءة المالية بعد 
المالية  ــات  بااللتزام الوفاء 

ــال.  ــون ري ــة 34 ملي البالغ
ــه  أن ــادي  الن وأوضــح 
الشــهادة  ــى  عل حصــل 
ــن القيد في  ــه م ــي تمكن الت
ــم  ــو الشــتوي بدع الميركات
ــن صاحب الســمو  ــي م مال
ــي األمير خالد بن فهد  الملك

ــز.  ــن العزي ب
ــادي  ــوم الن وســوف يق

ــم  ــد المهاج ــي بقي العاصم
ــان  جوناث ــي  األوروغويان
رودريغيز في الخانة األجنبية 
ــن ال يزال  الشــاغرة، في حي

ــل إغالق  ــام قب ــه 3 أي أمام
ــا  ــاالت إذا م مســاحة االنتق
مخططاته  ــي  ف النادي  كان 

تعاقدات جديدة. 

«الجزيرة»- الرياضة 

يوفنتوس  ــادي  ن أعلن 
اإليطالي بشكل رسمي عن 
حارس  بيرين  ماتيا  إصابة 
الســيدة العجوز بفيروس 

كورونا.
ــوس بيانًا  أصــدر يوفنت
عبر موقعه الرســمي، قال 
فيه «يعلن نادي يوفنتوس 
ــور حالة  ــدم ظه ــرة الق لك
ــد  كوفي ــرض  لم ــة  إيجابي
19- لماتيا بيرين. تم وضع 
ــل في العزل  الالعب بالفع

االنفرادي».
ومن المؤكد غياب ماتيا 
ــارس يوفنتوس  ــن ح بيري
ــاراة هيالس فيرونا  عن مب
ــا 6 فبراير  ــرر إقامته المق
المقبل، ضمن منافســات 
الجولة الـ 24 من مسابقة 

الدوري اإليطالي.
ــن  بيري ــا  ماتي ــد  يع
ــق  لفري ــي  الثان ــارس  الح

ــي،  اإليطال ــوس  يوفنت
فويتشــيك  البولندي  ــد  بع
األول  ــارس  الح تشــيزني 
ــث  حي ــوز،  العج للســيدة 
ــن 6 مباريات  ــاض بيري خ
منذ  المســابقات  بمختلف 

بداية الموسم الجاري.
ــر أن ماتيا  ــر بالذك جدي
ــارس يوفنتوس  ــن ح بيري
ــد  ــا ق ـــ29 عاًم صاحــب ال

ــات  مباري  6 ــي  ف شــارك 
ــع  بجمي الموســم  ــذا  ه
البطــوالت وتلقى 7 أهداف 
ــرج بشــباك نظيفة في  وخ

مباراتين.
ــارس  ــد الح ــد عق ويمت
ــا بيرين مع يوفنتوس  ماتي
ــو 2022،  ومن  ــى يوني حت
ــده  تجدي ــدم  ع ــع  المتوق

للعقد.

شهادة النصر المالية

ماتيا بيرين
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أبوظبي - «الجزيرة»

 2020 ــي  دب إكســبو  اســتضاف   
كأس  ــة  لبطول ــة  الترويجي ــات  الفعالي
ــارات العربية  ــة FIFA اإلم ــم لألندي العال
المتحدة 2021™ على مدار ثالثة أيام، من 
17 وحتى 19 يناير الجاري، ضمن ســاحة 
الرياضة «Sports Arena» في المعرض 

األكبر من نوعه على مستوى العالم. 
وتأتي الفعاليات الترويجية كجزءٍ من 
األنشطة التفاعلية التي أطلقتها اللجنة 
ــدف تحقيق التأثير  المنظمة للبطولة به
ــات المجتمع في  اإليجابي في مختلف فئ
ــات  ــدت الفعالي ــارات. وتواج ــة اإلم دول
ــدث العالمي  ضمن إكســبو 2020، الح
األكبر الممتد لمدة 6 أشهر والمستقطب 
ــم، بهدف  ــع أنحاء العال ــزوار من جمي لل
ــى التفاعل  ــع عل ــات المجتم تشــجيع فئ
ــة  العالمي ــة  الرياضي ــات  الفعالي ــع  م

ــاة الرياضية والصحية  وتعزيز نمط الحي
ــة المرتقبة. ــج للبطول ــى جانب التروي إل
ــا  ــن نوعه ــى م وأُتيحــت الفرصــة األول
ــاط الصور مع  ــر للتفاعل والتق للجماهي
كأس البطولة الرســمي. وظهر الكأس 
ــة «كأس  بطول نســخة  ــي  ف ــرة  م ألول 
ــة» عام 2005 المقامة في  العالم لألندي
طوكيو. كما شهدت الفعالية الترويجية 
ــم «ظبي»،  ــن إكســبو 2020 تقدي ضم
التعويذة الرســمية لبطولة كأس العالم 
ــارات العربية المتحدة  ــة FIFA اإلم لألندي
ــا كالود،  ــي باب ــن عل ــة م 2021™ المقدم
ــع األجيال الجديدة من  بهدف التفاعل م
عشاق كرة القدم. وتستمر رحلة «ظبي» 
ــن  ــارات، ويمك ــاء اإلم ــف أنح ــي مختل ف
ــالل القنوات  ــور متابعتها من خ للجمه
الرســمية للبطولة على مواقع التواصل 

االجتماعي. 
ــة كأس العالم لألندية  ــام بطول وتُق

FIFA اإلمارات العربية المتحدة 2021™ 
ــق نظام خروج المغلوب بمشــاركة  وف
سبعة أندية عالمية، وتنطلق منافساتها 
يوم الخميس 3 فبراير بلقاء يجمع نادي 
ــي البطولة،  ــرة، ممثل اإلمارات ف الجزي
ــراي، ممثل اتحاد  ــق إيه إس بي مع فري

أوقيانوسيا لكرة القدم. 
المشــاركة  األندية  قائمة  وتشــمل 
في المنافسات ُكالًّ من أبطال القارات: 
نادي مونتيري المكسيكي (ممثل اتحاد 
ــكا الوســطى  ــكا الشــمالية وأمري أمري
ــدم)، ونادي  ــي لكرة الق ــر الكاريب والبح
االتحاد  ــل  ــزي (ممث اإلنجلي تشيلســي 
األوروبي لكرة القدم)، ونادي بالميراس 
البرازيلي (ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية 
لكرة القدم)، ونادي الهالل الســعودي 
ــل االتحاد اآلســيوي لكرة القدم)،  (ممث
ونادي األهلي المصــري (ممثل االتحاد 

األفريقي لكرة القدم).

صح لسانك

  النصر يتقدم 
بطلب شهادة 

الكفاءة.
(عنوان صحفي)

- وعن األمر حمدهللا 
وبيتروس.

  تجربتي مذهلة 
بالعيش بين 

المسلمين.
(قوميز)

- الله يهديك.

  أخضر اليد نحو 
العاشرة.

(عنوان صحفي)
- عاداتهم.

ــب  الالع ــيبقى  س    
ــة  ــز عالم الفرنســي قومي
نادي  ــخ  تاري ــي  ف ــة  فارق
السعودية  والكرة  الهالل 
ــا قدمه من عطاء خالل  بم
ــي  ــرة الت مســيرته المظف
ــة  شــهدت تســجيل كمي
ــداف التي  ــرة من األه واف
ــرة،  الذاك ــي  ف ــت  انطبع
ــق  تحقي ــي  ف وســاهمت 
مســبوقة  ــر  غي ــزات  منج
ــية.  ــرة زمنية قياس في فت
وامتدت بصمته الفنية إلى 
آسيا التي حصل على لقب 
الهداف بها ولقب أفضل 
ــي دوري األبطال.  العب ف

ــة  ــكأس القاري ــوج بال وت
مرتين. 

  
   ما يتعرض له فريق 
اســتهداف  ــن  م ــاد  االتح
مســيرته  عرقلة  لمحاولة 
محاوالت  ــيبقى  س وتعثره 
صغيرة أمام عمالق كبير ال 
ــن أن تؤثر فيه، وإنما  يمك
تكشــف  ــاوالت  مح ــي  ه
وتســقط  أصحابها،  نوايا 

األقنعة عنهم. 
  

   في الهالل واألهلي 
ــار قرار  ــرون في انتظ كثي
ــدرب،  الم ــاد  بإبع اإلدارة 

صامدين  المدربان  والزال 
ــن إدارتي  ــناد قوي م بإس
ــن. فمن ينتصر في  الناديي

النهاية!؟ 
  

   حالة فييتو وتعنته 
ــك االرتباط  ــا يخص ف فيم
ــادي الهالل  ــن ن ــه وبي بين
تكشــف أن الالعب يعرف 
مصيره فيما لو ترك الهالل 
ــذي يرضيه.  ــه العقد ال وأن
ــرى في عقد الهالل  وهو ي
ــزاً ال يمكن التفريط به!  كن
ــل إدارة  ــر تتحم ــذا أم وه
النادي مسؤوليته بإبرامها 
عقداً كبيراً مع العب عادي.

  
   الصفقات الصغيرة 
وال  ــر  للجماهي ــة  محبط
ــة للفرق  ــق أي إضاف تحق
ــي  يع أن  يجــب  ــرة.  الكبي
ــة  األندي ــذه  ه مســيرو 
ــا  له ــم  جماهيره أن 
ــات عالية ويجب أن  تطلع
بحجم  ــات  الصفق ــون  تك
إذا  ــاً  خصوص ــات  التطلع
ــق يعيش حالة  كان الفري
ــات  ــب صفق ــع تتطل تراج
ــزة. فال تخذلوا  نوعية ممي

جماهيركم! 
  

ــي  مقدم بعــض     

ــدوا  وج ــن  الذي ــج  البرام
أنفسهم في هذه المواقع 
بال تأهيل وال كفاءة ولكن 
بدفع آخر مختلف ال عالقة 
ــون  يحتاج ــة  بالمهني ــه  ل
ــى من التدريب  إلى حد أدن
ــى رأس العمل ليكونوا  عل
مهني،  بشــكل  ــن  مؤهلي
ــى  عل ــن  قادري ــوا  ويكون
الوسيلة  هذه  مع  التعامل 
اإلعالمية الجماهيرية دون 
ــم  ــا لميوله أن يخضعوه
ــى  عل ــن  قادري ــوا  ويكون
التفريق بين قضية الخراع 
ــا من  ــاد وغيره ــع االتح م

القضايا المثارة! 

فواصل

ــام وتبدأ بطولة العالم لألندية، وفيها  أي
ــالل الذي يظهر للمرة  يعيش فريق اله
ــاً  ــرى، أيام ــرة الكب ــي التظاه ــة ف الثاني
عصيبة وســخطاً جماهيرياً واسعاً، جراء النتائج 
ــذي يحمل لقبه،  ــال في الدوري ال المخيبة لآلم
والمستويات المتدنية التي يقدمها، وعدم قدرة 
مدربه على تحقيق أي إضافة للفريق، إذ تتواصل 
األخطاء ويستمر التفريط، ويتراجع المركز وتزداد 

وتيرة التساؤالت: أين ذهب الهالل؟
ــاً منذ  ــق مقنع ــن الفري ــم يك ــم ل ــع جاردي م
البداية، من المباريات التحضيرية في المعسكر 
الخارجي، وتأكد ذلك في بداية مواجهات الفريق 
في الدوري، كان الفوز يأتي بصعوبة، والمستوى 
الذي ينشده الهالليون لم يعد موجوداً، والمتعة 
ــت إال من لمحات  التي كان ينشــرها األزرق غاب
ــلمان وزمالؤهما في بعض  ــالم وس يقدمها س
ــة  ــات وحضــور ورغب ــي لمح ــات، وه المواجه
ــاري الكبير، ثم  ــق اللقب الق ســاهمت في تحقي
الفوز بمباراة السوبر، وفي كل مرة يتوج الهالل 
يظن عشــاقه أن قد عاد، لكنه في النهاية يضن 

عليهم ويعود إلى غيابه وتراجعه من جديد.
أسباب ما يحدث في الفريق الهاللي واضحة، 
وال تحتاج إلى خبير وال إلى مستشار الكتشافها، 
مشكلة الهالل أن مدربه ال يناسب الفريق، وأن 
ــن أن يحققوا  ــب أقل م بعــض الالعبين األجان
ــر تراجع مســتواه، ولم  ــة له، وبعض آخ اإلضاف
يعد قادراً على تقديم ما كان يقدمه في مواســم 
ــى عندما  ــؤالء، وحت ــتمر ه مضــت، ومع ذلك اس
جاءت فترة التســجيل الشتوية، تأخر الهالليون 
في التصحيح، وتخيل فقط أن الهالل إن تعاقد 
مع العب أو العبين، فإنه سيذهب بهم إلى بطولة 
العالم دون أن يشاركوا قبلها في مباراة رسمية 
واحدة، يحدث ذلك وفي ظروف فنية كانت تحتم 
ــي أول مباراة تلي  أن يشــارك الالعبون الجدد ف

بداية الفترة الشتوية للتسجيل.
ــم منصرفين إلى  ــن جاردي ــع البعض ع يداف
ــي للهالل، ومع أن  ســجله التدريبي قبل أن يأت
ــردده البعض،  ــراءة هذا الســجل ال تعزز ما ي ق
ــنقول إنه مدرب  ــأنه وس إال أننا لن نقلل من ش
كبير ومميز، ولكنه ببســاطة ال يناســب الفريق، 
ــر، وجود االختيار، فعند البحث  وهنا يكمن الس
ــب ال تكتِف بســجله وتاريخه  ــدرب أو الع عن م
وما يقوله الناس عنه، األهم أن يناسب الفريق 
والمرحلة التي يعيشــها الوضــع الفني لالعبين 
ــدرب كبير  ــي الهالل: كم م ــه، وف ــن يمثلون الذي
سبقه اسمه لم ينجح، وكم من مدرب دون ذلك 
حقق نجاحات الفتة، حتى درجت كلمة شــهيرة 
ــع المدربين ويقدمهم  ــأن الهالل هو من يصن ب

للعالم!!
ــات اإلدارة القدرة على اتخاذ  ــن أهم مقوم م
ــي الوقت المناســب وعدم  القرار المناســب ف
ــاذ القرار المناســب فن من  ــه، واتخ التردد في
ــرار ربما يكون  ــون اإلدارة، وعندما يتأخر الق فن
ــل من المتوقع  ــا يحقق نتائج أق كعدمه، وربم
ــام الماضي مرّ  ــي الع ــن المأمول، وف وأدنى م
ــة عندما تم التأخر في  ــون بتجربة مماثل الهاللي
ــان بعد أن وصــل الفريق معه إلى  إبعاد رازاف
ــي إبعاد روجيرو  ــودة، ثم التأخر ف مرحلة الالع
ــوأ النتائج،  ــع الفريق أس ــي الذي حقق م ميكال
ــي  ــرة وتســهم ف ــك م ــي تخدم ــروف الت والظ
ــرر، ومن الواضح  ــة أخطائك ربما ال تتك معالج

أصالً أنها لن تتكرر.
«ليس كالحال دليل على صدق المقال» وفي 
ــل جارديم،  ــدوري تكشــف األرقام حقيقة عم ال
حيث أصبح الهالل شــحيحاً في التســجيل، بل 
ــب تتجاوزه في الرقم  ــاً متأخرة في الترتي إن فرق
التهديفي، ومع المدرب العالمي أصبح التسجيل 
ــراً ســهالً، واألرقام توضح  ــي مرمى الهالل أم ف
ــاراة) ومع  ــن 17 مب ــه 20 م ــه 29 وعلي ــك (ل ذل
جارديم خســر الفريق (20 نقطة من 51) وهل 
سبق للهالل مثالً أن استقبل مرماه أهدافاً بهذا 

المعدل المرتفع؟
ــق  ــال والقل ــى الموندي ــالل إل ســيذهب اله
ــوا يمنون  ــه، وهم الذين كان يســيطر على محبي
ــه  ــا حقق ــاوز م ــزة تتج النفــس بمشــاركة ممي
فريقهم في مشاركته األولى قبل عامين، وحتى 
ذلك الحين سيظل السؤال قائماً: كيف سيذهب 

الهالل إلى المونديال؟
- في الـ15 من سبتمبر 2018 سجل بافمنتبي 
ــي الـ21 من  ــه مع الهالل وف ــز أول أهداف قومي
يناير الجاري ســجل آخر أهدافه، وطوى صفحة 
خالدة مع الزعيم، شــهدت تحقيق كل البطوالت 
ــوغ األولوية في كل شــيء، حيث  ــة، وبل الممكن
حقق أو ســاهم في تحقيق لقبي هداف الدوري 
ــيا، إلى جانب أفضل العب في دوري  وهداف آس
ــيا، ولقب كأس الملك، ولقبي دوري،  ابطال آس

ولقبين قاريين، ولقب سوبر.
ــخ  ــي تاري ــي ف ــب أجنب ــز أفضــل الع - قومي
ــالل، وأفضل هداف في تاريخ الفريق، وأحد  اله
ــه وزنه وقيمته وتأثيره  أهم النجوم فيه.. نجم ل

وأثره داخل الملعب وخارجه.

aalsahan@

كيف سيذهب الهالل إلى المونديال؟

علي الصحن

نأكثر من عنوان

الرياضة السعودية ابتليت بأشخاص كثيرين 
ــودون مراحل اإلعالم الرياضي الســعودي  يق
ــدون مناصــب رياضية  ــم ب ــة وه ــي الحقيق ف
سوى أنهم مشــجعون ومتعصبون  ألنديتهم 
ــم كيف أثير  ــدر ما يهمه ــة بلدهم بق ــم مصلح ال تهمه

الشــارع الرياضي بأكاذيب تضر الرياضة الســعودية.
ــع المتخصصة باســتثمارات  ــي المواضي ــا تأت عندم
األندية وصناعة الرياضة في المملكة العربية السعودية 
تجدهم يتحولون في حساباتهم في السوشال ميديا إلى 
ــراء في ذلك وتجدهم في عالم مقزز من فن تصفيف  خب
ــذه الصناعة واألدهى واألمر  ــكالم بدون فهم وعلم له ال
تجد القنوات الرياضية والقنوات األخرى تســتضيفهم 

على أنهم خبراء في هذا المجال.
ــي الرياضة  ــي فورة بموضــوع قانوني ف ــا تأت وعندم
ــذه القضية  ــن يحللون ه ــد نفس األشــخاص هم م تج
بدقة حسب فهمهم المتعصب ضاربين عرض الحائط 
ــوات تســتضيفهم  ــد القن بالتخصــص والمشــكلة تج
ويأخذون برأيهم وآرائهم والكثير من المواضيع ســواء 
في السياســة والسياحة والترفية تجد األسماء متكررة 

وقائدة.
ــن  ــر م ــر والكثي ــاج الكثي الرياضــة الســعودية تحت
ــة في جميع الجوانب إذا  ــادرات لتكون هامتها عالي المب
ما أرادت اإلبداع في صناعة الرياضة كمنظومة متكاملة  
بحيث يكون التخصص هو معيارها والعمل ببيئة جذابة 
وتكون البداية بتكميم أفواه المتعصبين المســيطرين 
على اإلعالم الرياضي واالنطالق بأريحية نحو عمل منظم 
ــة المملكة العربية  ــوده الخبراء ومن تهمهم مصلح يق

السعودية بغض النظر عن أنديتهم وتعصبهم  
عندما مرضت الرياضة األلمانية في مونديال فرنسا 
ــع القطاعات  ــي بتكاتف جمي ــس االتحاد األلمان أمر رئي
ــن  ــم تعيي ــل ت ــة وبالفع للنهــوض بالرياضــة األلماني
ــاذ المواهب وبدأ  ــات إلنق ــي األكاديمي ــن ف المتخصصي
ــع قطاع األعمال إلنقاذ بعض األندية من  أيضا العمل م
اإلفالس وبدأت الرياضة األلمانية بالتســويق لنفسها 

ــازات. ــت اإلنج ــا توال كدولة رائدة في الرياضــة وبعده
ــن أن ندرس  ــذا العالم يمك ــي ه ــرة ف ــارب كثي التج
ــي نقطة االنطالق من  ــا بتفاصيله لتكون ه المميز منه
ــث انتهوا ويكون الجيل الســعودي الجديد هو قائد  حي
ــي عالم فيه  ــو إبداع ف ــة الجديدة نح النهضــة الرياضي
الكثير من التكنولوحيا الرقمية التي هيمنت علينا ويجب 

أن نســخرها رياضياً.
ــى من  ــد عل ــر الشــغوف يجــب أن تعتم ــا األمي أيه
ــك المهارة والخبرة مهما كان اســمه ومهما كانت  يمل
شــهرته، ابحث عمن يقدمون مصلحة البلد وليس من 
يقدمون مصلحة الولد، إعالمنا مسير ويسيره مشاهير 
ــم من يؤثرون  ــم من يوجهون وه السوشــال ميديا ه
ــه (الولد)، لذا  ــن يريدون ويلمعون ــم من يرفعون م وه

يجب أن نعمل للبلد وليس للولد. 

إليك أيها األمير

خالد الربيعان

التسويق واالستثمار 
الرياضي

إكسبو دب 2020 يستضيف الفعاليات الترويجية لكأس العالم 

فعاليات و أنشطة تفاعلية ومشوقة قبيل انطالق البطولة

برشلونة األقرب لضمه
بايرن ميونخ يعلن رحيل مدافعه زوله مجاناً

«الجزيرة» - الرياضة

 أعلن نادي بايرن ميونخ األلماني، 
بشــكل رسمي، أمس األربعاء، رحيل 
ــي نهاية  ــه، ف ــكالس زول ــه ني مدافع
ــاء عقده  ــاري، مع انته الموســم الج
ــاً لرفضه  ــل، مجان ــو المقب ــي يوني ف

التجديد.
ــق للمدافع األلمانى زوله، في  ويح
ــو، الرحيل المجاني في بداية  30 يوني
يوليو مع وجود اهتمام قوي من طرف 
نادي برشــلونة األقرب لضمه وكذلك 
تشيلسي ونيوكاسل المنافسان في 

الدورى االنجليزي الممتاز.

ــة  ــد األلماني ــة بيل ــاً لصحيف ووفق
ــادي بأنه  ــام بإبالغ الن ــإن الالعب ق ف
ــع الفريق،  ــوم بتجديد عقده م ــن يق ل
ــًدا لـ  ــًدا ج ــا جي ــرن عرًض ــدم الباي وق
ــدود االقتصادية  ــاً للح ــه» وفق «زول
ــن الالعب رفض العرض،  للفريق، لك
في وجود اهتمام ثالثي من تشيلسي، 
ــة  ــرز األندي نيوكاســل وبرشــلونة أب
ــات  ــى خدم ــة بالحصــول عل المهتم

المدافع األلماني.
فشــل  ــخ  ميون ــرن  باي ــن  وأعل
المفاوضات مع نيكالس زوله ورحيل 
ــة الموســم  ــي نهاي ــع األلمان المداف
مجاًن، بحســب أوليفر كان، الرئيس 

ــرن ميونخ، في  ــادي باي ــذي لن التنفي
أوليفر  إعالمية.وأضــاف  ــات  تصريح
ــه في مؤتمر  كان، عن مســتقبل زول
صحفي: «المفاوضات استمرت معه 
لفترة طويلة جًدا، يريد مغادرة بايرن 
ــة الموســم، قدمنا  ــي نهاي ــخ ف ميون
ــزم بســقف  ــا رفضــه، ونلت ــه عرًض ل

الرواتب».
وعن بديل المدافع الراحل واصل 
بقوله: «لدينا خيارات للمدافع الرابع، 
ونتفاوض مع عدد من الالعبين ولكن 
ــز، بنجامين  ــوكاس هيرناندي ــا ل لدين
ــوت أوباميكانو مع  ــك داي بافار وكذل

تانجوي نيانزو».

هزم أوزباكستان وتأهل للدور نصف النهائي 

أخضر اليد «عالم» للمرة العاشرة 

«الجزيرة»- صالح الدهش
انتزع المنتخب الســعودي األول 
ــة التأهل  بطاق ــد رســمياً  ــرة الي لك
ــة 2023  ــة العالم المقبل ــى بطول إل
«بولندا- الســويد» للمرة العاشــرة 
ــد فوزه المســتحق  ــي تاريخه، بع ف
ــى منتخب  مســاء أمــس األربعاء عل

 ،(31-24) ــة  بنتيج أوزبكســتان 
ضمن منافسات الجولة األخيرة من 
اآلســيوية  للبطولة  الرئيســي  الدور 
العشــرين المقامة على صالة وزارة 
ــام، ليتأهل إلى الدور  الرياضة بالدم
نصف النهائي للمنافســة على لقب 

البطولة. 

وشهد اللقاء حضور رئيس االتحاد 
الدولي الدكتور حســن مصطفى؛ إذ 
حقق المنتخب الســعودي مراده في 
ــق المركز الثاني خلف  اللقاء، وتحقي
المنتخب  األولى  ــة  المجموع متصدر 
القطري، حيث أنهى الشــوط األول 
ــداف  أه خمســة  ــارق  بف ــه  لصالح

ــرض أفضليته  ــد أن ف (16- 11)، بع
على المنتخب األوزبكي منذ منتصف 
الشــوط األول، وفي الشــوط الثاني 
واصــل تقدمه بفضــل االعتماد على 
ــي المباراة  ــوم الخاطــف لينه الهج

بتقدمه سبعة أهداف. 
العاشــر  ــل  التأه ــذا  ه ــد  ويع

ــوام  أع ــد  بع الســعودي  للمنتخــب 
(1997 اليابان، 1999 مصر، 2001 
 2009 ــال،  البرتغ  2003 فرنســا، 
كرواتيا، 2013 إسبانيا، 2015 قطر، 
ــارك-  فرنســا، 2019 الدانم  2017
ألمانيا)، ويسعى إلى التأهل لنهائي 

البطولة ألول مرة في تاريخه.
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إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بحائل الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

39712807 رقم القرار القضائي

10 / 06 / 1439 التاريخ

فايد عبدالهادي ظبيب الرشيدي اسم المنفذ ضده

1039775109 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ ببريدة الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

34007417016253 رقم القرار القضائي

23 / 11 / 1441 التاريخ

سلطان بن خليفه بن عبدالرحمن 
السعودي

اسم المنفذ ضده

1073103341 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

414712020 رقم القرار القضائي

17 / 09 / 1441 التاريخ

محمد بن محمد بن درويش غبان اسم المنفذ ضده

1068489986 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

3400721854523 رقم القرار القضائي

22 / 03 / 1442 التاريخ

عبدهللا محمود سليم البلوي اسم المنفذ ضده

1073411702 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة والعشرون دائرة التنفيذ

30461005 رقم القرار القضائي

24 / 04 / 1442 التاريخ

عهود بندر يحيى بن حسين اسم المنفذ ضده

1111126296 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السابعة دائرة التنفيذ

34007391181996 رقم القرار القضائي

02 / 09 / 1439 التاريخ

طارق محمود والي محمد اسم المنفذ ضده

2400703258 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بعنيزة
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

34007424439 رقم القرار القضائي

01 / 01 / 1442 التاريخ

ماجد بن اذياب بن حمود 
المطيري

اسم المنفذ ضده

1029053533 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

414759711 رقم القرار القضائي

18 / 09 / 1441 التاريخ

محمد بن محمد بن درويش غبان اسم المنفذ ضده

1068489986 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

3400721854671 رقم القرار القضائي

22 / 03 / 1442 التاريخ

عبدهللا محمود سليم البلوي اسم المنفذ ضده

1073411702 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ العاشرة دائرة التنفيذ

33382005 رقم القرار القضائي

29 / 04 / 1442 التاريخ

فهده منصور فهد السعود اسم المنفذ ضده

1183064854 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ التاسعة عشر دائرة التنفيذ

20325307 رقم القرار القضائي

07 / 01 / 1442 التاريخ

صالح احمد عوض النود اسم المنفذ ضده

2133645388 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

415113092 رقم القرار القضائي

08 / 10 / 1441 التاريخ

محمد بن محمد بن درويش غبان اسم المنفذ ضده

1068489986 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة والعشرون دائرة التنفيذ

34007411058612 رقم القرار القضائي

08 / 06 / 1441 التاريخ

ازاد سيخ هردهان سيخ اسم المنفذ ضده

2481634182 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية والثالثون دائرة التنفيذ

19795005 رقم القرار القضائي

03 / 04 / 1442 التاريخ

ناصر عبدالرحمن ناصر الخليفي اسم المنفذ ضده

1083637288 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السادسة عشر دائرة التنفيذ

39461005 رقم القرار القضائي

07 / 05 / 1442 التاريخ

سامح عيسى  العلي اسم المنفذ ضده

2245165622 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ ببريدة الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

3400720032254 رقم القرار القضائي

22 / 01 / 1442 التاريخ

لطيفه بنت فرحان بن عايد 
الشمري

اسم المنفذ ضده

1078438841 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

415110187 رقم القرار القضائي

08 / 10 / 1441 التاريخ

محمد بن محمد بن درويش غبان اسم المنفذ ضده

1068489986 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بتبوك الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

17482793 رقم القرار القضائي

08 / 07 / 1441 التاريخ

عودة صالح عواد البلوي اسم المنفذ ضده

1036334983 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة والعشرون دائرة التنفيذ

28962005 رقم القرار القضائي

22 / 04 / 1442 التاريخ

عهود بندر يحيى بن حسين اسم المنفذ ضده

1111126296 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة دائرة التنفيذ

39903005 رقم القرار القضائي

07 / 05 / 1442 التاريخ

أحمد جاسم  األحمد اسم المنفذ ضده

2211800905 رقم الهوية

هناك معركة كبرى وحالة من التأهب 
في أوكرانيا مع حشد روسي تخطى100 
ألف عســكري على الحدود بين البلدين، 
ــيا، وســالم لن  موقف ال يمكن تفســيره سياس
ــرات، لهذا  ــة بالتوت ــول ملغوم ــق في حق يتحق
الســبب يحاول المجتمع الدولي تحذير موسكو 
من شن «عملية غزو» ألوكرانيا، ويحاول الغرب 
عبر جوالت مكوكية إجراء مفاوضات دبلوماسية 
ــي ذات  ــور الوضع وف ــادي تده ــيا لتف ــع روس م
ــات صارمة، فما هي هذه  الوقت التهديد بعقوب
ــي يمكن أن تقع  ــات وما هي األحداث الت العقوب

الحقاً؟.
عندما تعب العالم من العيش في هذا الرعب 
ــرت بعض النوازع  ــتقرار الدول، ظه وزعزعة اس
العدوانية على الســطح، واستوجب على الناس 
أن يدركوا أن هذه الصراعات، انتكاسة تستهدف 
السياسة في األمد الطويل، وتضاعفت المطالب 
صعبة المنال، ولكن الجهود المكثفة لحل هذه 
ــية في  ــات دبلوماس ــية بمحادث ــة السياس األزم
ــات المتحدة  ــن الوالي ــا بين مســؤولين م أوروب
وروسيا وحلف شمال األطلسي (الناتو) بهدف 
إقناع موسكو بإبعاد قواتها عن حدود أوكرانيا.

ــة العديد من  ــع لكتاب ــم يدف الســجال القائ
العناوين لفصول هذه الحرب أو الغزو فأهمها 
ــخ  والتاري المســبقة،  ــكام  األح ــن  م ــص  التخل
ومواقف الحاضر، والوجود السياسي الروسي، 
ــة، فاألمر يتعلق  والسياســة الخارجية األوكراني
إذن بالتاريخ بشكل قطعي واألحداث السابقة، 
ــرض تحمل مســؤولية  ــي تف ــات الت واالحتجاج
الحرب، وتجاوز المواقف المتشددة الموضوعة 
ــي تقاتل أيضاً في كييف تمردا  أمام أوكرانيا، الت
ــن  ــن انفصاليتي ــي منطقتي ــا لموســكو ف موالي
ــذ 2014، عندما ضم  ــيا من ــد الحدود مع روس عن
الكرملين شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وتتهم 
روسيا بتقديم دعم مالي وعسكري لالنفصاليين 

في هذا النزاع، األمر الذي تنفيه موسكو.
إن الذي اعتاد عليه الناس مناقشــة القضايا 
ــوا ألهمها، وكيفية  ــة من دون أن يتعرض الراهن
ــي تلوح في  حفظ الســالم عوضاً عن الحرب الت
األفق بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا والناتو، فهل 
ــر الواليات المتحدة  ــت المواجهة؟، لكي تأم حان
عائالت دبلوماسييها في كييف بمغادرة أوكرانيا 
ــل عســكري  ــد المســتمرّ بعم «بســبب التهدي
روســي»، وفق ما أعلنت الخارجيّة األمريكيّة في 
ــان، داعيًة األمريكيّين أيًضا إلى تجنّب الســفر  بي
ــالم أمريكي عن البيت  ــيا، فيما نقل إع إلى روس
األبيض أن الرئيس جو بايدن يفكر بنشــر قوات 

أمريكية في شرق أوروبا والبلطيق.
ــأن إعداد  ــا لالعتقاد ب ــباب تدعون وهناك أس
الخطط لشــن هجوم جديد تحدياً للدبلوماسية 
ــوب الشــعوب، صاحبها  ــب في قل ــارة الرع وإث
ــديدة، تعبر عن معاناة، أظهرت  نوبات غضب ش
الرئيس الروسي بوتين بمظهر آخر وآلية جديدة، 
ــح من الطريق  ــذا المنطق يروم الحرب ليزي وه
ــية، فهل هناك فرصة  زعماء من القوى السياس
ــة هذا النوع من السياســة؟ أم هي من  لمواجه
تصورات المثقف والسياســي الذي يقف بدوره 

على األسباب الخفية الحقيقية؟.

هل الحرب العالمية الثالثة قادمة؟

مها محمد الشريف

فيما شهد توقيع مذكرة تفاهم لبرنامج دعم وتمكين المرأةمن إلى!

أمير منطقة القصيم يعتمد الخطة الصحية 
إلطالق برنامج نحو منطقة صحية شاملة

..ويوجه بتشكيل مجلس استشاري لترميم منازل األسر المحتاجة

وكيل وزارة الشــؤون البلدية يتفقد مشــروع تطوير ســوق األربعاء

عبدالرحمن التويجري - بريدة

الملكي  الســمو  صاحــب  ــد  اعتم
األمير الدكتور فيصل بن مشــعل بن 
ــر منطقة  ــن عبدالعزيز أمي ســعود ب
ــة  العام ــة  المديري ــة  خط ــم  القصي
للشــؤون الصحية بالمنطقة إلطالق 
ــج نحو منطقة صحية شــاملة  برنام
ــر منظمة  ــى معايي ــد عل ــي تعتم والت

الصحة العالمية.
ــالل ترؤس ســمو  ــك خ ــاء ذل ج
ــة االجتماعات في  أمير القصيم بقاع
ــوان اإلمارة أمس  مكتب ســموه بدي
األول، اجتماعاً لعرض برنامج المدن 
ــدن  م يســتهدف  ــذي  وال ــة  الصحي
ــة وجعلها من  ــات المنطق ومحافظ
أفضل مناطق المملكة، بحضور وكيل 
ــور عبدالرحمن  ــارة القصيم الدكت إم
الوزان ومدير عام الشــؤون الصحية 

بالقصيم أيمن الرقيبة.
ــج  ــذا البرنام ــد ســموه أن ه وأك
يضعنا في أقصى درجات المسؤولية 
عالمياً  ــة  المطلوب ــر  المعايي ــذ  لتنفي
ــاء  بن ومســتحق  ــق  دقي وبشــكل 
وطبيعتها  ــة  المنطق ــات  مقوم على 

ومنجزاتها.
ــج  البرام ــة  أهمي ســموه  ــاً  الفت

ــة التنموية، التي تســهم في  الصحي
ــاة التي تنطلق من  ــز جودة الحي تعزي
ــا  ــن بينه ــة 2030، م ــة المملك رؤي
ــدن الصحية الذي يهدف  برنامج الم
المســتدامة  ــة  التنمي ــق  تحقي ــى  إل
ــب  ــة وتحســين جوان ــز الصح بتعزي
ــاً  ــع، الفت ــاة ومشــاركة المجتم الحي
سموه إلى الدور التكاملي للقطاعات 
وإشــراك  ــة  بالمنطق ــة  الحكومي

المجتمع والشراكة المجتمعية.
مســتمعاً ســموه إلى شــرح من 
ــن أهداف ومســتهدفات  ــة ع الرقيب
والمقومات  ــة  الصحي المدن  برنامج 

المشــترط توفرها بالمدن الصحية، 
إلضفاء  الصحية  ــة  المدين وامتيازات 
الصفة العالمية على جميع أنشــطة 
المدينة الصحية وإمكانية التوأمة مع 
ــة المعترف بها وطنياً  المدن الصحي

وإقليميا وعالمياً.
كما شهد صاحب السمو الملكي 
ــم بمكتبه توقيع  ــر منطقة القصي أمي
مذكرة التفاهم بين اللجنة النسائية 
ــم وبرنامج األمان  ــة بالقصي التنموي
األسري الوطني، بحضور وكيل إمارة 
ــور عبدالرحمن الوزان  القصيم الدكت
األمان  ــج  لبرنام ــذي  التنفي ــر  والمدي

األســري الوطني بالشؤون الصحية 
ــاض  بالري ــي  الوطن الحــرس  ــي  ف
ونائبة الرئيسة واألمين العام للجنة 
النسائية التنموية بالقصيم الدكتورة 

فاطمة الفريحي.
ــرة  مذك ــع  توقي ســموه  ــارك  وب
إلى أهمية البرامج  التفاهم، مشــيراً 
ــة ومذكرات التفاهم لنشــر  التعاوني
ــان  ــي باألم ــي المجتمع ــة الوع ثقاف
األســري  العنف  ومكافحة  األســري 
ــل ممن يتعرضــن للعنف من  وتأهي
ــالل البرامج التأهيلية المتخصصة  خ

في هذا المجال.

ــر  المدي ــن  م ســموه  واســتمع 
ــج األمان األســري  ــذي لبرنام التنفي
ــي عن الفئة المســتهدفة من  الوطن
ــرأة التي  ــن الم ــم وتمكي ــج دع برنام
ــي  والت ــم،  التفاه ــرة  مذك تشــملها 
ــى تأهيل ودعم الســيدات  ــدف إل ته
ــي تعرضــن للعنف األســري أو  الالت
من لديهن عوامل خطورة اجتماعية 

عالية.
ــم  ــرة التفاه ــى أن مذك يشــار إل
ــدورات التدريبية  تهدف إلى توفير ال
وبرامج التطوير المســتمر للمدربات 

لبرنامج دعم وتمكين المرأة.

عبدالرحمن التويجري - بريدة

  وجَّه صاحب السمو الملكي األمير 
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود 
ــة القصيم  ــز أمير منطق بن عبدالعزي
لجمعية  استشاري  مجلس  بتشكيل 
ــه الباذلين  تراميم، يضــم في عضويت
للخير وبعض المقاولين المحتسبين 
ــازل، كل  ــي ترميم المن للمشــاركة ف

وفق اختصاصه.
ــع من  ــه يتطلّ وأشــار ســموه بأن
ــم والتي ســيكون  ــة ترامي دور جمعي
ــام خاص منه شــخصياً أن  لها اهتم

ــاً خيرياً يترجم كل الجهود  تكون كيان
لهذا العمل الخيري االستثنائي والتي 
أصبحت ضرورة وليست مطلبًا فقط.

ــا  بم ــزازه  اعت ســموه  ــدى  وأب
ــي من  ــق ســخاء التطوع ــه فري حقق
ــي ترميم مســاكن  ــة ف ــود عظيم جه
ــن، معتبراً ســموه ذلك من  المحتاجي
األعمال الخيرية الميدانية والتي يثمن 
ــر في مســاعدة  ــاً احتســاباً لألج عالي

المحتاجين.
وكان سمو أمير القصيم قد تسلّم 
التقرير النهائي لمبادرة تراميم والتي 
تعنى بترميم منازل األســر المتعففة 

وتكريم المســاهمين بدعم المبادرة، 
ــارة منطقة القصيم  بحضور وكيل إم
ــن الوزان، والمدير  الدكتور عبدالرحم
األهلية  اإلســكان  لجمعية  ــذي  التنفي
عبدهللا الخليوي ومدير وحدة التطوع 

بإمارة القصيم ســفيان الربيش.
واســتمع سموه إلى شــرح موجز 
ــق ســخاء التطوعي  ــدة فري ــن قائ م
أفنان الدبيخي عن الجهود التي بذلت 
ــازل، تمثل في  ــي ترميم خمــس من ف
صيانة المنازل من الكهرباء والدهان 
والســباكة، والتأثيث وتقديم السالل 

الغذائية لمدة عام كامل.

االحساء - عبد العزيز الجبر

الشــؤون  وزارة  ــل  وكي ــد  تفق
واإلســكان  ــة  والقروي ــة  البلدي
ــص واالمتثال ، المشــرف  للتراخي
ــن  ــم وتمكي ــى إدارة دع ــام عل الع
ــد هللا بن  ــدس عب ــات المهن األمان
لمشروع  النهائية  المراحل  سعيد 
ــاء الشــعبي  ــر ســوق األربع تطوي
بوســط مدينة المبرز في االحساء، 
إذ ســيتم تدشــين الســوق خالل 

الفترة القريبة القادمة.

االحســاء  ــن  أمي وأوضــح 
ــدس عصام بن عبد اللطيف  المهن
ــة  التفقدي ــة  الجول ــالل  خ ــال  الم
لوكيل الوزارة أن مشــروع تطوير 
سوق األربعاء الشعبي يأتي ضمن 
مبادرة تحسين المشهد الحضري 
ــر المتنقلة  ــة وضع المتاج ومعالج
ــي الحاضرة وفقاً لمســتهدفات  ف
ــة الموقع  ــي ( تهيئ ــدة تتمثل ف ع
ــاً، زيادة مســاحة المناطق  عمراني
ــواد  الم اســتخدام  الخضــراء، 
المناســبة  ــات  والنبات ــة  المحلي

والمالئمة للموقع ، دعم المنتجات 
المحلية بما يعود بالنفع على الفرد 
والمجتمع ، دعم الجانب السياحي 
ــادة  ــي الســوق ، زي ــي ف والترفيه
ــدد من شــرائح  ــرص العمل لع ف
ــز االســتثمار في  ــع ، تحفي المجتم
الســوق ، المحافظة على النظافة 
العامة لموقع مشــروع الســوق ، 
تحقيق مبدأ االستدامة ، توفير بيئة 
مالئمة للمتســوقين والزائرين ) ، 
ــة  ــل قيم ــاً أن الســوق يُمث مضيف

شعبية واجتماعية.

المكرمون مع سموه 

جانب من اجتماع وكيل الوزارة بمسؤولي أمانة االحساء

وهنا بارك سموه توقيع مذكرة التفاهم سموه مترئساً اجتماعاً لعرض برنامج المدن الصحية
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الجزيرة - الرياض

نجاحاتنا»،  شــعار «صناعاتنا  تحت 
ــاض»،  ــة الري ــة «واجه تشــهد منطق
ــاض»  الري «موســم  مناطــق  ــدى  إح
ــرض «صنع في  ــة مع ــة، إقام الترفيهي
الســعودية»، الذي يجمع فخر الصناعة 
الوطنية تحت سقف واحد، ويهدف إلى 
ــادة الصادرات إلى  توطين التصنيع وزي
ــى 16 فبراير  ــن 13 حت ــم، وذلك م العال

المقبل.
ــات  ــن فعالي ــرض ضم ــي المع يأت
ــى  ملتق ويشــكل  ــاض،  الري موســم 
ــرز الصناعات  ــز ليجمع أب ــا ُجّه ضخًم
والخبرات الســعودية، حيث يســهم 
ــات والمصنوعات  ــي إيصال المنتج ف
ــة  العالمي ــادة  الري ــى  إل الســعودية 
ويجعلها أقرب للمستهلكين وسوق 
ــا يتيح للزوار اكتشــاف  ــال، كم األعم

التقنيات الجديدة والمبتكرة.
ويحتوي المعرض على عروض حية 
فريدة، وأكثر من 4500 منتج من خالل 
مشــاركة نحو 250 جناًحا، إضافًة إلى 
ــرض ألكثر من 15 ورشــة  ــم المع تنظي
ــل، وســط اســتضافة 30 متحاوًرا  عم
ــم وأبرز  ــث عن خالصــة تجاربه للحدي

خطط نجاح التصنيع التي نّفذوها.
ويعد معرض «صنع في السعودية» 
شاهًدا على التغيير، في رحلة فريدة من 
نوعها من التاريخ الســعودي العريق، 
ــة والكرم،  ــذي يظهر أصــول الضياف ال
ــى جانب  ــة، إل ــات اليدوي ــن الصناع وف

الصناعات المحلية والصادرات.
ــة الرياض»  ــز منطقة «واجه وتتمي
اســتقطاب  ــي  ف ــام،  الع ــا  بمفهومه
المهتمين بالعديد من المجاالت، ومنها 
التسوق، إلى جانب احتضانها معارض 

متخصصة.

فخر الصناعات الوطنية في معرض 
«صنع في السعودية»

الرياض - واس

أسدل «موســم الرياض» الستار 
ــات مجانية  ــى واحدة من أربع وجه عل
ــز  حج ــا  إليه ــول   الدخ ــب  يتطل ال 
ــد أن حققت  ــر مســبًقا، وذلك بع تذاك
ــث تنهي «نبض   نجاًحا اســتثنائيًا، حي
الرياض» فعالياتها، بعد اســتمرارها 
56 يوًما، اســتضافت خاللها عدًدا من  
ــًعا  واس إقباالً  وشــهدت  ــات،  الفعالي
ــروض  ــي الع ــا ف ــزوار، وتنوًع ــن ال م
ــة  ــت بداي ــة.  وكان ــة والفني الفلكلوري
فعاليات «نبض الرياض» يوم األربعاء 
الـ 25 من نوفمبر 2021م،  واستمرت 
ــر 2022م، وســط العاصمة  ــى يناي حت
ــك،  المصم قصــر  ــوار  بج ــاض  الري

العائالت  ــن  م ــوًرا  جمه واســتقطبت 
ــال والكبار، وتضمنت  واألفراد واألطف
عدة عروض لمحبي الفنون والثقافة. 

بعناصــر  ــة  المنطق ــزت  وتمي
ــزوار، منها  ــة تبهر ال مصممة بعناي
العروض ثالثية األبعاد،  بينما تعرض 
الشاشــات صقرًا يجول في مناطق 
ــرض:  ــة، وشــمل الع ــة كاف المملك
خاص،  ــع  بتوزي موســيقية  مؤلفات 
ــة،  ــز لمناطــق المملك ــارف ترم وزخ
ــم جمالية  تحمل  إضافة إلى تصامي
شــعار «نبض الرياض» تنتشــر في 
ــاء، وعروض جوالة محلية تبرز  األرج
ــة لجميع  ــاء الشــعبية المتنوع األزي

أنحاء المملكة، وأخرى عالمية.
 وتنقسم منطقة «نبض الرياض» 

ــى مناطق فرعية تُقام فيها العديد  إل
من الفعاليات،  منها منطقة «ساحة 
ــاة»، وتحتوي على مجســمات  الصف
ــروض  ــن، وع ــن محليي ــة لفناني فني
متنوعة، تشمل: الرسم على الرمل، 
والرسم بمربع روبيك، وفن الشارع 
ــر،  الجليت ــن  وف ــاد»،  األبع ــي   «ثالث
وعروًضا مســرحية وموسيقية، كما 
ــوة  الصفاة،  تتوفر في الســاحة قه
ــط عصري،  ــة بنم ــوة تراثي ــي قه وه
تُقدَّم فيها المشــروبات والحلويات  
التقليدية. وتضمنت فعاليات ساحة 
الرياض»  ــض  ــل «نب داخ المصمك 
ــا فنية   ــرة، عروًض ــرة األخي ــي الفت ف
إضافة  تفاعلية،  وأخرى  ومســرحية 
إلى مسرح نبض الرياض، الذي أُِقيم 

فيه 30 عرًضا  موســيقيًا، بمشاركة 
ــن 30 فرقة ومغنيًا من أنحاء  أكثر م
العالم، وعروض أوركســترا  محلية 
وعالمية، تشــمل أداء السمفونيات 

والموسيقى العربية والعالمية. 
وركزت فعاليات «نبض الرياض» 
ــي وســط الرياض  ــا ف ــن موقعه م
ــن التاريخي  ــى الجانبي ــة، عل القديم
ــة واالحتفاء بهما،  والثقافي للمملك
شــعبية،  موســيقية  ــروض  ع ــر  عب
الثقافي  والموروث  التقاليد  تجســد 
السعودي، إلى جانب عروض مرئية 
تسرد القصص الثقافية والتاريخية 
ــة  ــذ بداي ــة من ــن مناطــق المملك ع
ــا على  ــة، ومحاكاته تأســيس الدول

جدران قصر  المصمك.

«نبض الرياض» تغادر بعد سردها 
التاريخ السعودي وقصصه الثقافية

«الجزيرة» - الرياض

يعزز «موسم الرياض» عبر فعالياته 
خيال الزوار، ويقدم لهم تجربة السفر 
عبر الزمن في منطقة «بوليفارد رياض 
ســيتي»، إحدى مناطق موسم الرياض 

ــة  ــم تجرب ــاح له ــث تت ــة، حي الترفيهي
التعمق في دهاليز عوالم أزمنة ما قبل 
ــآالف الســنين، والســير في  ــخ ب التاري

األدغال مع الديناصورات.
ــذه الفعالية  ــزوار في ه ــش ال ويعي
ــالم  أف سلســلة  تشــابه  ــا  ً أحداث

ــم  ــي تنقله «JURASSIC PARK» والت
ــا  منه ــدة  الواح تتســع  ــالت  رح ــر  عب
ــي الســاعة نحو  ــرًا ف ــو 35 زائ ــى نح إل
ــي ترعى فيها  الســهول والهضاب الت
بين  بالعبور  لالســتمتاع  الديناصورات، 

أنواعها الضخمة والمختلفة.
ــة الســفر عبر  ــة رحل ــط تجرب وترتب
الزمن بالتغذية السينمائية التي طالما 
ــى  ــر الشاشــة إل ــور عب ــت الجمه حمل
ــارب المشــوقة،  ــب والتج ــم الرع عوال
ــر عالم  ــرة تحضــر عب ــذه الم ــا ه لكنه
ــرة  ــة مثي الديناصــورات لتشــكل تجرب
ــات ألخذهم نحو  ــدث التقني توظــف أح
ــة بدقة فائقة،  ــع يحاكي تلك األزمن واق
ــا تتيح التجربة لهم وألول مرة رؤية  كم
ــو الديناصــورات من الصغر  مراحل نم
ــة تحبس  ــات ضخم ــح كائن ــى تصب حت
األنفاس بعظمتها.  وال تكتفي التجربة 
ــة والشــعورية، بل  ــب البصري بالجوان
تقدم للزوار جوانب معلوماتية تعرفهم 
بطريقة وأســلوب عيشها في الغابات 
ــش فيها،  ــي كانت تعي ــاري الت والصح
ــا توصلت  ــى أحدث م ــا تطلعهم عل كم
ــن أنواعها،  ــة ع ــات العلمي ــه النظري ل
ــا  ــرات يشــرف عليه ــالل مختب ــن خ م
ــب  ــال. ويجي ــي المج ــون ف اختصاصي
ــم الديناصــورات  ــي عال المختصــون ف
طيلة الرحلة، عن األسئلة التي يطرحها 
الزوار خالل رحلتهم االستكشافية، كما 
يشاركونهم بأسلوب مبسط معلومات 
ــال وتعزز من  ــي اهتمامهم بالمج تنم

قدراتهم الذهنية.
ــام الرحلة  ــن للزائرين في خت ويمك
ــاء أنواع عدة من الهدايا التي تمثل  اقتن
الحقبة الجوراســية، كالدمى التذكارية 

للديناصورات ومتعلقاتها.

تجربة السفر عبر الزمن تنقل زوار 
«بوليفارد» إلى عصور الديناصورات
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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

«الجزيرة» - واس
ــة لمكافحة  صــرح المتحدث الرســمي للمديرية العام
ــة األمنية  ــدي بأن المتابع ــد محمد النجي ــدرات الرائ المخ

لشــبكات تهريب وترويج المخدرات التي تســتهدف أمن 
ــة ترويج  ــن إحباط محاول ــبابها أســفرت ع المملكة وش
ــرص إمفيتامين مخدر بحوزة مواطنَيْن  (1,016,000) ق

ــرى  ــف، وج ــة الطائ ــا بمحافظ ــض عليهم ــن، والقب اثني
ــراءات النظامية األولية،  ــا واتخذت بحقهما اإلج إيقافهم

وإحالتهما إلى النيابة العامة.

إحباط محاولة ترويج مليون قرص إمفيتامين مخدر في الطائف

جانب من الضبطيات

الجزيرة- الرياض:

أعلن صندوق االستثمارات العامة 
ــس، إطــالق مجموعة ســافي  أم

ــرأس  ــة، وي ــاب اإللكتروني لأللع
مجلس إدارتها صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان 

ــي العهد، نائب  بن عبدالعزيز ول
ــس  رئي ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي

ــة والتنمية  ــس الشــؤون االقتصادي مجل
رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات 
ــون  ــة ألن تك ــدف المجموع ــة. وته العام
رائدة في تطوير قطاع األلعاب والرياضات 
ــي  المحل ــن  الصعيدي ــى  عل ــة  اإللكتروني
ــي، حيث ســتعمل بشــكل متناغم  والدول
ــة للقطاع. وتعزيزاً  لدعم منظومة متكامل
ــا المســتقبلية الطموحة، قامت  لخططه
مجموعة سافي بتوقيع اتفاقية استحواذ 
ــاً في  ــدة عالمي ــى شــركة «ESL» الرائ عل

ــة والمنافســات في  ــات الترفيهي الفعالي
وشــركة  اإللكترونية،  الرياضــات  ــال  مج
«FACE IT» المنصــة الرقمية الرائدة 
ــة،  اإللكتروني الرياضــات  ــي  ف
 ESL» ــا تحت شــركة ودمجهم
FACE IT Group»؛ لتكون حجر 
مستهدفات  لتحقيق  األساس 
ــذا  ه ــي  ف ســافي  ــة  مجموع
ــام عمليات  بأن إتم ــاع، علماً  القط
الحصــول  لشــروط  يخضــع  االســتحواذ 
ــة من الجهات  ــى الموافقات التنظيمي عل
ــة  مجموع تأســيس  ــي  ويأت ــة.  المعني
مع  ــاب اإللكترونية تماشــياً  ســافي لأللع
ــدوق 2021 - 2025،  إســتراتيجية الصن
التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة, 
ومنها الترفيه والرياضة، مما يســهم في 
ــة وتنويع مصادر دخل  توفير فرص تنموي
ــاً ألهداف رؤية  االقتصاد الســعودي وفق

المملكة 2030.

واس - نجران

ــة أمس بياناً  أصــدرت وزارة الداخلي
بشــأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد 
ــا يلي نصه:  ــاة بمدينة نجران، فيم الجن
ــَن آَمنُواْ  َُّها الَِّذي ــا أَي َ ــى {ي قال هللا تعال
ُكتَِب َعلَيْكُُم الِْقَصاُص ِفي الَْقتْلَى} اآلية.  
ــى {وَلَكُْم ِفي الِْقَصاِص َحيَاةٌ  وقال تعال
َُّقوَن}.  أقدم  ــْم تَت ــي األَلْبَاِب لََعلَّكُ ِ يَا أُْول
ــه البريكي  ــن عبدرب مبارك بن ســالم ب
- ســعودي الجنســية-  على قتل  علي 
بن عيد بن مبارك الصيعري - سعودي 
ــه في رأســه  ــك بطعن الجنســية - وذل

بسكين طعنة واحدة مما أدى لوفاته. 

وبفضــل من هللا تمكنت ســلطات 
األمن من القبض على الجاني المذكور، 
ــه  ــن توجي ــه ع ــق مع وأســفر التحقي
ــكاب جريمته، وبإحالته  االتهام له بارت
إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك 
ــه، والحكم  ــب إلي يقضي بثبوت ما نُس
عليه بالقتل قصاصاً، وأيّد من محكمة 
ــا,  العلي ــة  المحكم ــن  وم االســتئناف 
ر شــرعاً  وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرَّ
وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.  
ــم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني  وت
ــه البريكي،  ــارك بن ســالم بن عبدرب مب
ــاء 23 / 6 / 1443هـ في  أمــس األربع

مدينة نجران بمنطقة نجران. 

عبدالرحمن التويجري - بريدة

ــص  مخت كشــف 
ــة  األغذي ــال  مج ــي  ف
ــن تعثر 50  والمطاعم ع
ــن المطاعم  في المائة م
ــم  ت ــي  الت ــات  والكافيه
عرضها من خالل منصته 
ــع  ــاح شــور التاب ــي جن ف
لمركز دلني لألعمال الذي 
ــات  فعالي ــن  ضم ــام  يق
لتمكين  ــم  القصي ملتقى 
  «2 ــي  «فرصت الشــباب 
ــال صالح الرشــودي  وق
في ضوء دراسته للسوق 
ــد من الزمن إن  خالل عق
هذه التعثرات التي يعاني 
ــم  المطاع ــالك  م ــا  منه
ــي  تأت ــات  والكافيه
بسبب ســهولة البدايات 
دراســة  واستنســاخ 
المشاريع  لهذه  الجدوى 
مؤكداً  ــا،  واقعيته وعدم 
ــم من عدم  ــه على الرغ أن
ــذه المطاعم من  إغالق ه
أنها  إال  ــا  أصحابه ــل  قب
ــون  الدي ــم  تراك ــي  تعان
ــاع  ــة وارتف ــة العمال وقل

االســتقدام،  ــف  مصاري
ــف المواد  ــاع تكالي وارتف

األولية. 
ــب  غال أن  ــداً  مؤك
ــذه  ه ــل  مث ــة  ميزاني
ــتنزف  يُس المشــاريع 
ــد  فيج التأســيس  ــي  ف
المالك نفســه عاجزاً عن 
التي  التشغيل  مصاريف 
الحسبان  في  يأخذها  لم 
ــداً،  جي ــا  يقدّره ــم  ل أو 
باإلضافة إلى التقليل من 
شأن وضع ميزانية تتراوح 
من 10 - 20 بالمائة من 
ــون  ــة المشــروع تك قيم
ــة  ومواجه ــرة  للمخاط

األزمات. 

وحول انتشار مطاعم 
قال  الســريعة  الوجبات 
الرشــودي أن قلة تكلفة 
ســاهمت  المطاعم  هذه 
بعكــس  بانتشــارها 
ــي  الداخل األكل  ــم  مطاع
 dine in ـــ أو ما يســمى ب
ــف  تكالي ــادل  تع ــذي  ال
الواحد منها تكلفة ســتة 
مطاعم وجبات ســريعة، 
ــذا االنتشــار  أن ه ــاً  الفت
الكبير والسريع للمطاعم 
والكافيهات سيمر قريباً 
ــم  ــة يت ــة تصحيحي بموج
ــالق الكثير  ــى إثرها إغ عل
ــوى  األق ــاء  وبق ــا  منه

واألجود بالسوق.

صندوق االستثمارات العامة يعلن إطالق 
مجموعة سافي لأللعاب اإللكترونية

القتل قصاصاً في أحد الجناة بنجران

موجة تصحيحية قادمة لمطاعم 
وكافيهات المملكة

مختص في األغذية والمطاعم:

المستشار صالح الرشودي

أحمد القرني ـ الرياض

سّجلت وزارة الصحة 
ســاعة   24 ـــ  ال ــالل  خ
الماضية (4526) إصابة 
ــدة بفيروس  جديدة مؤك
كورونا، وتعافي (5772) 
ــدد  ع ــغ  بل ــا  فيم ــة،  حال
 (789) الحرجة  الحاالت 
حالة, بينما ســّجلت (3) 

حاالت وفاة.
وبيّنت إحصائية لوزارة 
عدد  إجمالي  أن  ــة  الصح
المملكة  ــي  ف ــات  اإلصاب
إصابة،   (666259) بلغ 
ــاالت  ــدد ح ــغ ع ــا بل فيم
 (617114) ــي  التعاف
حالة, بينما وصل إجمالي 
عدد الوفيات في المملكة 
(8927) وفاة - رحمهم 

هللا جميعاً.
ــوزارة  ال ونصحــت 
بالتواصــل  ــع  الجمي
 (937) ــز  مرك ــع  م
ت  ا ر ستشــا لال
ــى  عل واالستفســارات 
مدار الساعة، والحصول 
على المعلومات الصحية 
ــة  ومعرف ــات  والخدم
ــروس  في مســتجدات 

(كورونا).

سلطان المواش - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة 
ــت زيادة النســبة المخصصة  أنه تم
ــي  ف الســعوديين  للمســتثمرين 
الخارج من مشــتريات المملكة من 
ــى (20 %) بدالً من نســبة  القمح إل
ــي  ــام المال ــن الع ــة م (10 %) بداي

(1443-1444هـ).
ــذه  ه أن  ــوزارة  ال وأوضحــت 
الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة 
لتحقيق األمن الغذائي، وتنفيذاً لألمر 
السامي الكريم رقم 24395 بتاريخ 
ــذا اإلطار  ه ــي  وف ـــ  17-4-1443ه

دعت الوزارة الشــركات الســعودية 
المســتثمرة في الخارج لالطالع على 
ــط قبول تســجيل الشــركات  ضواب
الشــركات  ــن  ضم والمســتثمرين 
ــة لتوريد القمح للمؤسســة  المؤهل
ــالل موقعي  ــة للحبوب، من خ العام
ــة  العام والمؤسســة  ــوزارة»،  «ال
اإلدارة  ــع  م والتواصــل  ــوب،  للحب
واالســتثمار  الدولي  للتعاون  العامة 
ــوزارة البيئة  ــارج ب ــي الخ ــي ف الزراع
والمياه والزراعة بالرياض؛ لتسجيل 
شــركاتهم رســمياً وتقديم البيانات 

والمستندات المطلوبة. 
ــول  قب ــط  ضواب ــى  عل ــالع  ولالط

والمستثمرين  الشــركات  تســجيل 
ــح  القم ــن  م ــم  إنتاجه ــد  لتوري
ــوب يرجى  ــة للحب للمؤسســة العام
www.mewa.] :زيارة موقعي الوزارة
 g o v . s a ] w w w . m e w a . g o v . s a
https:// والمؤسسة العامة للحبوب
www.sago.gov.sa/ Import/
وزارة  ــت  وكان  SuppliersDocs
ــة قد حددت  ــاه والزراع ــة والمي البيئ
ــراءات  ــت ســابق ضوابط إج في وق
ــة  المملك مشــتريات  ــات  ومتطلب
للشــركات  ــح  القم ــن  م الســنوية 
ــي  ف الســعوديين  المســتثمرين   /
الخارج، وذلك تنفيًذا لألمر الســامي 

ــخ 27- ــم 25056 وتاري ــم رق الكري
10-1437هـ بشأن تخصيص نسبة 
من المشــتريات المملكة الســنوية 
للشركات والمستثمرين  من القمح 
السعوديين في الخارج على أن تقوم 
ــوب بدعوة  المؤسســة العامة للحب
الشــركات الســعودية المســتثمرة 
رســميًا  والمســجلة  ــارج  الخ ــي  ف
ــاه والزراعة  ــدى وزارة البيئة والمي ل
ــم عروضهم وفق المواصفات  لتقدي
ــددة لالســتيراد القمح، على أن  المح
يكون الســعر متوافًقا مع األســعار 
التي يؤمن بها القمح من األســواق 

العالمية.

(4526) إصابة بكورونا وتعافي (5772)
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ــة الرياض  ــة منطق كشــفت أمان
ــن اتجاهها للتوســع في إنشــاء  ع
المخصصة  ــن»  الغالي ــات  «ديواني
لكبار الســن، ضمن إســتراتيجيتها 

الهادفة إلى توفير خيارات اجتماعية 
ــع  لجمي ــة  متنوع ــة  وثقافي ــة  وترفيهي

الفئات العمرية.
وأشــارت األمانة إلى أن مراحل التوســع في 
تنفيذ «ديوانيات الغالين» ســتأتي متدرجة حتى 
تشــمل نطاق 16 بلدية فرعية في مختلف أرجاء 
ــن األحياء الســكنية  ــون قريبة م ــة، لتك العاصم

ويسهل وصول كبار السن إليها.
ــر  ــى توفي ــن» إل ــات الغالي ــدف «ديواني وته
ــم كبار الســن، يتبادلون من  ــة اجتماعية تالئ بيئ

خاللها الخبرات، ويمارســون فيها األنشطة 
ــة  تدريبي دورات  ــون  ويتلق ــة،  الرياضي

وتطويرية في مختلف المجاالت.
صالة  على  ــات  الديواني وتحتوي 
ــكان  وم ــة،  مؤثث ــة  أرضي ــوس  جل
يضم  وموقع  ــة،  للضياف مخصــص 
جلســات مرتفعة مزودة بشاشــات 
إلكترونية، ومركز أعمال يشمل أجهزة 
حاســوب وخدمة إنترنت، وممرات للمشــاة، 
وأجهزة للتمارين الرياضية، وجلســات خارجية 
ــراض. وكانت أمانة منطقة الرياض  متعددة األغ
ــي أحياء  ــات للغالين ف ــالث ديواني ــزت ث ــد أنج ق
ــع برامجها  ــيًا م ــن، عليشــة، والروضة، تماش لب
ــة الهادفة إلى تعزيز الترابط فيما بين  المجتمعي
ــل اإليجابي من  ــر أماكن للتفاع الســكان، وتوفي

قبل األهالي والزوار.

أمانة الرياض:
توسع في تنفيذ «ديوانيات الغالين»

زيادة المخصص للمستثمرين السعوديين
في الخارج من مشتريات القمح

واس ـ مكة المكرمة

ــدث اإلعالمي لشــرطة  صــرّح المتح
ــأن الجهات  ــة، ب ــة المكرم ــة مك منطق
ــة جدة قبضت  األمنية بشــرطة محافظ
الجنســية  ــن  م ــن  مقيمي  (4) ــى  عل
البنجالدشية، إلساءتهم للعلم الوطني، 
ــذت بحقهم  ــرى إيقافهم واتخ حيث ج
ــى  ــم إل ــة، وإحالته ــراءات النظامي اإلج

النيابة العامة.
ودعا إلى احترام العلم الوطني وصونه 
والمحافظة عليه وعدم اإلســاءة إليه بأي 
ــأن كل من  ــن األشــكال، وأكد ب شــكل م
يخالف ذلك ســيتم القبض عليه وتطبيق 

النظام بحقه.

القبض على (4) مقيمين 
إلساءتهم للعلم الوطني


