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«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني

الرســمي  ــدث  المتح صــرَّح   
ــف «تحالف  التحال ــوات  ق باســم 
ــي اليمن» العميد  دعم الشــرعية ف
ــن تركي المالكي، بأنه وإلحاقاً  الرك
ــادة القوات  ــان الصادر من قي للبي
بتاريخ (22  ــف  للتحال المشــتركة 
ــاء  ادع بشــأن  2022م)  ــر  يناي
ــة  اإلرهابي ــة  الحوثي الميليشــيا 
ــة من إيران باســتهداف  المدعوم
ــة صعدة،  ــف لســجن بمدين التحال

وما تم اإلعالن عنه من قبل الفريق 
المشــترك لتقييم الحوادث بتاريخ 
ــن  المتضم 2022م)  ــر  يناي  27)
ــراءات التحقيق وجمع  مباشــرة إج
كل المعلومات والوثائق المتعلقة 
القوات  ــادة  قي ــإن  ف بالموضــوع، 
كل  المشــتركة للتحالف ســتقدم 
التفصيلية  ــات  والمعلوم الحقائق 
للفريق المشترك لتقييم الحوادث، 
الشــؤون  تنســيق  لمكتب  وكذلك 
اإلنســانية باليمن واللجنة الدولية 
ــر، المتعلقة بادعاء  ــب األحم للصلي

اســتهداف  ــة  الحوثي الميليشــيا 
التحالف لسجن بمدينة صعدة. 

أن  ــي  المالك ــد  العمي وأوضــح 
ــة بقوائم  ــاك (4) مواقع مدرج هن
ــادة  قي ــدى  ل االســتهداف  ــدم  ع
ــف  للتحال المشــتركة  ــوات  الق
ــم  ــدة) يت ــة (صع كســجون بمدين
ــن قبل الميليشــيا  اســتخدامها م
ــرب  أق وأن  ــة،  اإلرهابي ــة  الحوثي
ــى مســافة (1.8)  ــع عل ســجن يق
ــع محــل االدعاء،  ــن الموق ــم م كل
المســتهدف  ــع  الموق أن  ــا  كم

بصعدة،  الخاص»  األمن  «معسكر 
مشــروع  عســكري  ــدف  ه ــو  وه
العســكري  واســتخدامه  بطبيعته 
ــة  الحوثي الميليشــيا  ــل  قب ــن  م
ــك دعمه للمجهود  اإلرهابية، وكذل
ــة  العدائي ــات  بالعملي العســكري 
وانطالق الهجمات العابرة للحدود 
ــان  واألعي ــن  المدنيي الســتهداف 

المدنية. 
أن  ــي  المالك ــد  العمي وأضــاف 
ــه ونشــره من  ــالن عن ــم اإلع ــا ت م
اإلرهابية  الحوثية  الميليشــيا  قبل 

بوسائل اإلعالم التابعة لها محاولة 
ــل الرأي العام عن النشــاط  لتضلي
ــة  ومحاول ــع،  للموق ــي  الحقيق
ــات  المنظم تعاطــف  لكســب 
األممية والمنظمات غير الحكومية 
ــد المالكي أن  ــة. وأكد العمي الدولي
قيادة القوات المشــتركة للتحالف 
االســتهداف  معايير  ــى  أعل ــق  تطب
وأفضل الممارســات الدولية بآلية 

االستهداف وقواعد االشتباك. 

١٤طالع ص

٣طالع ص

ــٌع إرهابية  ــاءة اإليرانيين مجامي خرجْت من عب
ــدول، إن كان  تنتشــر ميليشــياتها في عدد من ال
ِوفق تنظيم كما في الحوثي في اليمن وحزب هللا 
في لبنان، والحشــد الشــعبي في العراق، أو تلك 
ــمح لها بامتالك  ــى التنظيم وال يُس ــي تفتقد إل الت
السالح والعمل العســكري كما هي في البحرين 

وغيرها.

 

بســطْت  وإن  الميليشــيات،  ــذه  ه أن  ــر  غي
ــراق، فإنها  ــن والع ــى لبنان واليم ســيطرتها عل
ــول بها، فيما  ــاع المواطنين للقب ــزة عن إقن عاج
ــاً أو باإلغراء، وهو ما يجعل  ــدا المنخرطين ُكرْه ع

نفوذها ُمعرَّضاً لالنهيار.

 

غير أن التســريع في هذا االنهيار لن يتم ما لم 
ــى وهي إيران، إذ إن  ــدأ التعامل مع رأس األفع يب
ــة مصدرها إيران،  المال والســالح ومظلة الحماي
ِّيه لإلرهاب،  ــد رأس األفعى، وُمنَع من تَبَن ومتى ُحيِّ
ــتمرار في  ــل، وال قدرة له على االس ــال قيمة للذي ف

ممارسة اإلرهاب.

 

لألســف أن المجتمع الدولي ال يقوم بواجباته 
كما ينبغي، وفي التوقيت المناســب، بل إنه يتأخر 
كثيراً إذا ما فكَّر بمواجهة العمليات اإلرهابية التي 
ــران وتدعم وكالءها بالســالح والمال،  ــا إي تتبناه
ــي موقع َمْن يهدد  ــيا ف ما جعل من هذه الميليش
األمن والســالم الدوليين، ويَُعرِّض مصالح الدول 

للخطر.

 

ــدور  ــا كان بمق ــة، فم ــة الحوثي ــا الحال أمامن
ــال، ويســتمرأ االنقالب  ــي أن يواصل القت الحوث
على الشــرعية لوال التعامل الدولي الرخو مع هذا 
التنظيم اإلرهابي، الذي يرفض قرارات الشــرعية 
ــة، ويمتنع عن قبول أي مبادرات تفضي إلى  الدولي
ــن ثم الدخول في مســار  ــالق النار، وم ــف إط وق
ــي اليمن  ــوار، وصــوالً إلى تحقيق الســالم ف الح

الشقيق.

 

ــدى الحوثيين، وإنما  ــح أن القرار ليس ل صحي
هو لدى إيران، التي تدعم اإلرهاب ليس في اليمن 
ــدول، ففي لبنان  ــدد من ال فحســب، وإنما في ع
ــة من خالل وكيلهم حزب  خطف اإليرانيون الدول
هللا، وفي العراق هناك مجموعة من الميليشيات 
وبينها الحشد الشــعبي التي تدين بالوالء إليران، 
ــذ أجندته في العراق، فضالً عن الحوثي الذي  وتنف

يتآمر على اليمن تنفيذاً لرغبة إيران.

 

فأين العالم من كل هذا، ولماذا يتســامح مع 
دولة ماردة، وتمارس كل ما يعرِّض أمن الشعوب 
ــاره، وبمعرفته،  ــر، وما يحدث يتم أمام أنظ للخط
ــن العقاب، أو يخطر  دون أن تخاف، أو تخشــى م
ــيكون أمام  ــام اللعين أنه س ــذا النظ ــى بال ه عل
ــاته  العدالة الدولية ليحاكم على إرهابه، وممارس

العدوانية.

 

ــداً -وهم في  ــس غ ــن اآلن ولي ــام الحوثيي أم
ــرة- الفرصة  ــي معاركهم الخاس ــق األخير ف الرم
ــن  ــب اليم ــل الدبلوماســي، وتجني ــول بالح للقب
ر بهم من  المزيد من الخسائر، وحقن دماء المغرَّ
ــاء الدولة، عوضاً  أبناء الشــعب اليمني، والبدء ببن
ــتمرار في تخريبها، والتآمر عليها، إرضاءً  عن االس

لنظام الماللي في إيران.

 

ــي ال يزال يمعن في الرفض، ويصر  وألن الحوث
ــإن مســؤولية المجتمع  ــة القتال، ف على مواصل
ــران، بقرارات  ــارس الضغط على إي الدولي أن يم
ــل اإلرهاب،  ــن تموي ــفَّ ع ــة كي تكُ ــة صارم دولي
وتبنِّيها له، وأخذ كل ما يلزم إلجبارها على القبول 

بالقرارات وتنفيذها.

 

ــي وألوية  ــإنَّ الجيش الوطن ــذا، ف ــع كل ه وم
العمالقة والمواطنين اليمنيين الشرفاء مدعومين 
ــاق هزيمة مذلة  ــادرون على إلح ــن التحالف ق م
ــن دون انتظار لما قد ال  ــيا الحوثيي إليران وميليش

يأتي من قرارات دولية.

بقلم: خالد المالك رعى اختتام تمرين «أمن الخليج العرب 3».. األمير عبدالعزيز بن سعود:

نقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما يهدد 
أمن دول الخليج واستقرارها

واس- بقيق

ــر عبدالعزيز بن  رعى صاحب الســمو الملكي األمي
ســعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أمس، 
الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشــترك لألجهزة 
ــدول الخليج العربية  ــة بدول مجلس التعاون ل األمني
ــذي اســتضافته وزارة  ــي 3» ال ــج العرب ــن الخلي «أم
ــوات أمن المنشــآت في  ــب ق ــد تدري ــة بمعه الداخلي

محافظة بقيق. 
ــاون الخليجي  ــد ســموه أن دول مجلس التع وأك
ــة قادتها  ــم برؤي ــز وجل- ث ــش بفضــل هللا -ع تعي
الطموحة نهضة تنموية شاملة في جميع المجاالت. 

ــاً واحداً  ــاً صف ــف جميع ــالً: نق ــع ســموه قائ وتاب
ــج العربي  ــدد أمن دول الخلي ــي مواجهة كل ما يه ف
ــن األشــكال  ــأي شــكل م واســتقرارها، ونرفــض ب
المساس بأمننا أو العبث بمقدراتنا أو تعريض سالمة 
األفراد والمنشآت ألي خطر مهما كان، ورسالتنا التي 
ــن دول مجلس  ــاً أن أم ــى مضمونها جميع ــق عل نتف
ــة كل ال يتجزأ، وبفعل  ــدول الخليج العربي ــاون ل التع

يسبق األقوال تظهر همم الرجال.

أكد تقديم الحقائق والمعلومات كافة لفريق تقييم الحوادث.. «التحالف»:

لم نستهدف «سجن صعدة» وادعاءات الحوثي مضللة

مليون سائح في 100 يوم

زوار موسم الرياض يتخطون الـ10 ماليين زائر

حذرت من عقوبات مشددة .. « الداخلية» :

ضبط 13620 مخالفاً ألنظمة اإلقامة 
والعمل وأمن الحدود خالل أسبوع 

واس ـ الرياض

أسفرت الحمالت الميدانية المشتركة 
ــة وضبط مخالفي أنظمة اإلقامة  لمتابع
ــي تمت في  ــن الحدود، الت ــل وأم والعم
ــك للفترة  ــة كافة، وذل مناطــق المملك
ــن 17/ 6/ 1443هـ الموافق 20/ 1/  م
2022م حتى 23/ 6/ 1443هـ الموافق 
ــن ضبط (13620)  26/ 1/ 2022م، ع
مخالًفا، منهم (6700) مخالف لنظام 
ــا لنظام أمن  ــة، و(5177) مخالًف اإلقام
ــام  لنظ ــا  مخالًف و(1743)  ــدود،  الح

العمل. 
ــن  ــة أن كل م ــدت وزارة الداخلي وأك
يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود 

ــة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم  للمملك
ــدم لهم أي مســاعدة أو  ــأوى أو يق الم
خدمة بأي شــكل من األشكال، يعرض 
نفســه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 
15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون 
ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن 
المستخدم لإليواء، إضافة إلى التشهير 
ــة تعد  ــذه الجريم ــه، وأوضحــت أن ه ب
ــم الكبيرة الموجبة للتوقيف،  من الجرائ
والمخلة بالشرف واألمانة، حاثة الجميع 
ــاالت مخالفة على  ــى اإلبالغ عن أي ح عل
ــة المكرمة  ــم (911) بمنطقتي مك الرق
والرياض، و(999) و(996) في جميع 

مناطق المملكة.

بمؤتمر «LEAP» وتحت شعار «عيُن على المستقبل»

380 جلسة حوارية تستشرف 
مستقبل التقنية وإلهام البشرية

الرياض - واس

ــاض، منتصف  تحتضــن واجهة الري
 LEAP األسبوع المقبل، فعاليات مؤتمر
ــن 1 إلى 3 فبراير  ــي خالل الفترة م التقن
ــُن على المســتقبل»،  تحت شــعار «عي
ــا  ــا دوليً ً ــث ســيناقش 350 متحدث حي
ومحليًا عبر أكثر من 380 جلسة من على 
6 منصات رئيســة، بهدف استشــراف 
ــار،  االزده ــرص  وف ــا  تقنيً المســتقبل 
وإعادة صياغة أسلوب معيشة البشرية 

واالرتقاء بالحياة بشكل أفضل.
ــر LEAP في ظل الرعاية  ويأتي مؤتم
ــه  ــذي تحظــى ب ــدود ال ــم الالمح والدع
ــات االتصاالت وتقنية المعلومات  قطاع

والفضاء والبحــث واالبتكار من صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
ــد نائب رئيس  ــن عبدالعزيز ولي العه ب
مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون 
ــه هللا-،  ــة - حفظ ــة والتنمي االقتصادي
ــت به المملكة  والذي يعكســه بما حظي
من مكانة عالمية متميزة وريادتها تقنيًا 

وابتكاريًا إقليميًا.
ــاح الثالثاء  ــات صب ــق الفعالي وتنطل
من على منصــة Leap الرئيســة، والتي 
ومنها  الرئيسة  المناقشــات  ستعرض 
موضوعات إدارة التغيير، واإلستراتيجية 
ــة  لخدم ــة  التقني ــاح،  للنج ــة  القيادي
البشرية، الشــمولية واالنتماء والتنوع، 

التعاون واالبتكار واالستثمار.

رأس األفعى وليس ذيلها! 2 تسليم 100 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية خادم الحرمين لمصر

٣طالع ص

واس- الرياض

حقق موسم الرياض خالل 100 
يوم، أرقاماً استثنائية غير مسبوقة، 
ــدد الحضــور حاجز  ــث تخطــى ع حي
ــن زائر، ومليون ســائح  ـــ10 ماليي ال
ــات الموســم.  ــي مناطــق وفعالي ف
ويعد موسم الرياض أبرز الوجهات 
ــة  العربي ــة  المملك ــي  ف ــة  الترفيهي
ــق في الـ20  الســعودية، حيث انطل
ــر الماضــي تحت شــعار  ــن أكتوب م
ــام فعالياته على  ــر، وتق #تخيل_أكث
ــون  ملي  5.4 ــى  إل تصــل  مســاحة 
ــن 14 منطقة  ــع، ويتكون م متر مرب
ــاء مدينة  ــي أرج ــة ف ــة موزع ترفيهي

ــاض  ــارد ري ــي: بوليف ــاض، وه الري
ــات فيلد،  ــاض، كومب ســيتي، فيا ري
ــز،  جروف ذا  أوايســس،  ــة،  العاذري
ــة  واجه ــد،  ونتروندرالن ــاض  الري
ــض الرياض،  ــع، نب ــاض، المرب الري
ــاض ســفاري، شــجرة الســالم،  ري

منطقة خلّوها، قرية زمان. 
وتشــمل فعاليات الموسم أكثر 
ــة، ونحو 10  ــوم فعالي ــن 7500 ي م
ــن 350  ــة، وأكثر م ــارض عالمي مع
عرضاً مســرحياً، إضافًة إلى معرض 
ــة، وأكثر من  ــزاد ســيارات عالمي وم
ــى، و200 مطعم، وبطولة  70 مقه
ــر من 100  ــة، وأكث ــاب إلكتروني ألع

تجربة تفاعلية. 
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األمير خالد الفيصل يدشن مشروع 
تطوير متنزه العين الحارة

مجمع الفقه اإلسالم ويلتقي منسوب ..

خالد المشاري - «الجزيرة»

ــن  الحرمي ــادم  خ مستشــار  دشــن 
ــة  ــة المكرم ــة مك ــر منطق الشــريفين أمي
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل  
مشــروع تطوير منتزه العين الحارة بمركز 
ــة الليث، وذلك بعد  ــة التابع لمحافظ غميق
ــادة تأهيل الموقع بعد  أن وّجه ســموه بإع
أن غمرته مياه األمطار الغزيرة التي هطلت 
ــوم، كما وجه  ــى المحافظة قبل عدّة أع عل
بتشكيل فريق عمل لدراسة كيفية حمايته 

من األمطار والسيول. 
ــة المكرمة  ــة مك ــر منطق واســتمع أمي
ــذي حضره أمين محافظة  خالل االفتتاح ال
ــى شــرح مفصل  ــي، إل ــح الترك ــدة صال ج
ــذي يُعد من  ــزه «العين الحارة» ال ــن منت ع
ــع االستشــفاء العالجي  ــرز مواق ــم وأب أه

والســياحي بالمنطقة، ويرتفع عن ســطح 
ــاوز  تتج ــا  فيم ــرًا،  ــدار 165مت بمق األرض 
ــع، ويحوي 19  ــف متر مرب مســاحته 49 أل
ــراوح درجة الحرارة فيها مابين 80  عينًا تت

إلى 85 درجة مئوية. 
وتجّول األمير خالد الفيصل في مكونات 
ــذي يحوي مســطحات خضراء  ــزه، ال المنت
بمساحة 20 ألف متر مربع مجهزة بشبكة 
ــد الموقع  ــم تزوي ــا ت ــة، كم ري أوتوماتيكي
باإلنارة وألعاب األطفال ومظالت خشــبية 
ودورات مياه وممرات للمشاة، وقد شملت 
أعمال إعادة التأهيل تكسيات من الحجارة 
الطبيعية ألرضيات وجوانب المجرى وتنفيذ 
جلسات خشبية بمســاحة 400 متر مربع 
ــرف ســاونا)، ولحماية  وغرف خشــبية (غ
المنتزه من أخطار السيول تم إنشاء حائط 

حماية خرسانية بطول 400 متر.

خالد المشاري- «الجزيرة»

ــن  الحرمي ــادم  خ مستشــار  اســتقبل 
ــة  ــة المكرم ــة مك ــر منطق الشــريفين أمي
صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل 
في مقر اإلمارة بجدة معالي األستاذ الدكتور 
قطب مصطفى سانو، األمين العام لمجمع 
ــه عدٌد من  ــه اإلســالمي الدولي يرافق الفق

منسوبي المجمع. 
واســتمع األمير خالد الفيصل إلى شرح 

عن أعمال المجمع الذي تم تأسيســه قبل 
نحو 4 عقود ويضــم في عضويته مجموعة 
ــن كبار الفقهاء والعلماء والمفكرين في  م
شــتى مجاالت المعرفة الفقهية والثقافية 
ــن مختلف أنحاء  ــة واالقتصادية م والعلمي
العالم اإلســالمي، يتولون دراسة مشكالت 
الحياة المعاصرة، واالجتهاد فيها اجتهادا 
ــم الحلول النابعة  أصيال فاعال بهدف تقدي
من التراث اإلسالمي والمنفتحة على تطور 

الفكر اإلسالمي.

األمير خالد الفيصل خالل افتتاحه متنزه العين الحارة

جانب من االستقبال

وزير «البيئة» يتفقد سير العمل في مركز 
الملك خالد ألبحاث الحياة الفطرية

سلطان المواش- الرياض

قام وزير البيئة والمياه 
مجلس  رئيس  ــة  والزراع
ــي  الوطن ــز  المرك إدارة 
ــة  ــاة الفطري ــة الحي لتنمي
ــن  عبدالرحم ــدس  المهن
بن عبدالمحسن الفضلي، 
ــز  لمرك ــة  تفقدي ــارة  بزي
الملك خالد ألبحاث الحياة 
ــة،  الثمام ــي  ف ــة  الفطري
العمل  ســير  على  لالطالع 
ــار وإعادة  ــج إكث ــي برام ف
المحلية  الكائنات  توطين 
ــراض في  ــددة باالنق المه
ــي  ف ــة  الطبيعي ــا  بيئاته

مناطق المملكة.
ــدس  المهن ــح  وافتت
ــارة،  ــالل الزي ــي خ الفضل
الجديدة  البيطرية  العيادة 
ــل  التحالي ــر  ومختب
واألبحاث، بعد أن اســتمع 
ــز  ــن المرك ــرض ع ــى ع إل
ثم  ــه،  وبرامج وأقســامه 
قام بجولة ميدانية شملت 
ظباء «الريم»  إكثار  وحدة 
ــان»  و»نيوم ــي»  واإلدم
ــا والوعل  ــدات المه ووح
الجبلي، واطلع على منطقة 
المعدة  ــات  الكائن ــل  تأهي

لبرنامج إعادة التوطين. 
ــة  الجول ــة  نهاي ــي  وف
الفضلي  المهندس  أطلق 
ــم في  ــاء الري ــن ظب 20 م

منطقة التأهيل.
ــك  ــز المل ــل مرك ويعم

ــاة  الحي ــاث  ألبح ــد  خال
ــز  ــع للمرك ــة التاب الفطري
ــاة  الحي ــة  لتنمي ــي  الوطن
إنشــائه  ــذ  من ــة  الفطري
ــى  عل 1987م،  ــام  ع ــي  ف
ــة  مجموع ــاء  وإنم إدارة 
ــات الفطرية  ــن الحيوان م
األولى  ــواة  الن ــت  كان التي 
المحافظة  ــج  برنام ــدء  لب
ــاة الفطرية في  ــى الحي عل

المملكة.
ويمتلك المركز خمسة 
والمحافظة  لإلكثار  برامج 
ــة  الفطري ــواع  األن ــى  عل
ــراض  باالنق ــددة  المه
ــج إكثار ظباء  ــي، برنام وه

الريم، وبرنامج إكثار ظباء 
اإلدمي، وبرنامج إكثار ظباء 
ــار  ــج إكث ــان، وبرنام نيوم
وبرنامج  ــي،  النوب ــل  الوع

إكثار المها العربي.
ــي  ف ــز  المرك ــد  ويع
العالمية  ــز  المراك طليعة 
ــاث  أبح ــي  ف المختصــة 
الظلفيات البرية وإكثارها، 
مســتودًعا  ــاره  باعتب
للظلفيات البرية المهددة 
باالنقراض، كما أن المركز 
ــة  ــة وصح ــي رعاي ــد ف رائ
ــق  يتعل ــا  وم ــوان  الحي
ــوم األمراض  بذلك من عل

والتغذية والجينات.

جانب من الزيارة

هدية خادم الحرمين الشريفين

«الشؤون اإلسالمية» تسلم 100.000 نسخة من المصاحف إلى مصر
وهيب الوهيبي- الرياض

الشــؤون  وزارة  تســلَّم 
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
فهد  الملك  ــع  بمجم ممثلًة 
لطباعة المصحف الشريف، 
ــر ســفارة المملكة في  بمق
العاصمة المصرية القاهرة 
ــة  الدفع ــد،  األح ــوم  الي
السادســة من هدية خادم 
الحرمين الشريفين البالغة 
ــن  م نســخة   (100000)
ــن  م ــع  المجم إصــدارات 
الشــريفة  المصاحــف 
بمختلف األحجام وترجمات 
القرآن الكريم إلى جمهورية 
إنفاذاً  وذلك  العربية،  مصر 
ــادم الحرمين  لتوجيهات خ
سلمان  الملك  الشــريفين 

بن عبدالعزيز. 
الشــؤون  ــر  وزي ــع  ورف
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
المشرف العام على المجمع 
عبداللطيف  الدكتور  الشيخ 
آل الشيخ، الشكر والتقدير 

الشريفين  الحرمين  لخادم 
األمين  ــده  عه ولي  وســمو 
على العناية واالهتمام بكل 
ــاب هللا العزيز  ــا يخدم كت م
ــا،  وتعليًم ونشــراً  ــًة  طباع
مشــيراً إلى أن هذه الهدية 
الحرمين  ــادم  خ ــه  وّج التي 
ــا  بتقديمه الشــريفين 
لألشــقاء في مصــر وغيرها 

من دول العالم هي رســالة 
المملكة في خدمة اإلســالم 

والمسلمين.
ــذه  ه أن  وأوضــح 
ــة التي  ــن الهدي ــة م الدفع
الشــؤون  وزارة  تتشــرّف 
ــوة  والدع اإلســالمية 
عليها  باإلشراف  واإلرشاد 
ــى  إل إرســالها  ومباشــرة 

ــة مصــر العربية،  جمهوري
هي امتداد لما تم إرســاله 
النســخ  ــي  إجمال ليصــل 
ــي وصلت لمصــر قرابة  الت
نســخة  ــون  ملي ــع  الرب
الشــريف  المصحف  ــن  م
ــع  ــا بالتنســيق م لتوزيعه
ــًة  ممثل ــة  الخارجي وزارة 
ــى  عل ــة،  المملك بســفارة 

ووزارة  الشــريف  ــر  األزه
ــاء  اإلفت ودار  ــاف  األوق
ــاذا للتوجيه  المصرية، إنف
وتماشيًا  الكريم  الســامي 
مع الرســالة السامية التي 
ــا المملكة نحو  تضطلع به
ونشــره  هللا  كتاب  ــة  خدم
للمسلمين بالعالم بماليين 

النسخ سنوياً وبالمجان.

للجواد العرب اختتام مهرجان األمير سلطان بن عبدالعزيز العالم

اختتام بطولة جمال الخيل العربية بمهرجان األمير سلطان

واس- الرياض

اختتمت أمس في مزرعة الخالدية 
بالرياض، تحت رعاية صاحب السمو 
ــي األمير خالد بن ســلطان بن  الملك
عبدالعزيز، وبحضور أصحاب السمو 
وســفراء عدد من الدول المعتمدين 
ــدى المملكة، منافســات مهرجان  ل
األمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي 
للجواد العربي في نسحته التاسعة، 
الذي شــارك فيه 271 جواداً يمثلون 
25 دولة، تنافست من خالله الجياد 
على ألقاب المهرجان العالمي الذي 
يحمل أعلى تصنيف لبطوالت جمال 
ــم «تايتل  ــة في العال ــل العربي الخي

شو». 
الملكي  الســمو  صاحــب  ــدم  وق
األمير خالد بن سلطان رئيس اللجنة 
ــة للمهرجان شــكره  ــا المنظم العلي
هللا-  ــا  الرشــيدة -حفظه ــادة  للقي
الذين دعموا بنظرتهم الثاقبة الخيل 
ــي باتت تحظــى بنصيب  ــة الت العربي

كبير من رؤية المملكة 2030.
إســطبالت  أن  ســموه  ــن  وبيَّ
ــة وكل مالك  ــة ملك للمملك الخالدي
ــم  لدع ونســعى  ــة،  العربي ــل  الخي
ــذه الرياضة،  ــار ه ــع في ازده الجمي
ــة األمير ســلطان بن  ــق أمني وتحقي
ــي إعادة  ــه هللا- ف ــز -رحم عبدالعزي
ــي،  ــه األصل ــي لموطن ــواد العرب الج
متوقعاً ســموه ازدهار هذه الرياضة 
ــام، في ظــل االهتمام  ــي قادم األي ف
ــاء المملكة، وزّف  الكبير من قبل أبن
ــالك ســباقات  ســموه البشــرى لم
السرعة بتخصيص يومين لسباقات 
الســرعة وإقامة 18 شــوطاً، مؤكداً 

ــى إيجاد  ــة المنظمة إل ســعي اللجن
ســباق دولي ثالث إلى جانب كأســي 
وكأس  ــي  العالم ســلطان  ــر  األمي

الخالدية الدولي. 
ــن األمير خالد بن ســلطان  وأعل
عن دراســة اللجنة المنظمة إلقامة 
ــة  للمحافظ ــوم»،  «البالتني ــزة  جائ
على مســتوى «تايتل شو»، مشدداً 
ــر في نوعية الجياد  على التطور الكبي
ــذه النســخة من  ــي ه المشــاركة ف

المهرجان. 
ــد األول في أمســية  وكان الموع
األمس مع األبطال في فئة المهرات 
ــن خاللها  ــار ســنة، إذ توجت م أعم
ــرة «دي نجلة»  ــز األول المه بالمرك
لمربط دبي، وحلت في المركز الثاني 
ــل،  ــط أجم ــا» لمرب ــام ليجنداري «ف
ــي الســيد»  ــرة «ليال ــرت المه وظف
لمربط الســيد بالمركز الثالث، وقام 
صاحب السمو الملكي األمير فهد بن 
خالد بن سلطان المشرف العام على 
المهرجان بتكريم أبطال هذه الفئة. 
وتوج المهر «أر دي إس جيفنشــي» 
ــل ببطولة األمهار أعمار  لمربط أجم
ســنتين وثالث ســنوات، وحل ثانياً 
المهر «حامد صارم» لمربط صارم، 
ــز الثالث المهر «دي  وجاء في المرك
ــط دبي، وقام صاحب  تويجان» لمرب
الســمو الملكي األمير فهد بن خالد 
ــذه  ــال ه ــج أبط ــن ســلطان بتتوي ب

الفئة. 
ــار  أعم ــرات  المه ــة  بطول ــي  وف
ــت  حقق ســنوات  ــالث  وث ســنتين 
الذهب المهرة «دي جورية» لمربط 
ــام  «األري ــرة  المه ــت  وحقق ــي،  دب
ــاس آل  ــة» لســمو الشــيخ ي الظن

ــاءت المهرة «أي  نهيان الفضة، وج
ــق الملكي  ــن الفري ــا» م أي فيكتوري
ــز الثالث، وقام  ــي المرك البحريني ف
ــي األمير فهد  صاحب الســمو الملك
ــن ســلطان المشــرف  ــد ب ــن خال ب
ــم أبطال هذه  على المهرجان بتكري
الفئة. وظفر المهر «جاســر الربيع» 
لمربط أجمل بذهــب بطولة األمهار 
أعمار ســنتين وثالث ســنوات، وفي 
ــر «دي شــهير» من  ــة المه الوصاف
ــة، ونال  ــاً الفضي ــط دبي محقق مرب
ــز الخشــاب»  ــر «ع ــة المه البرونزي
لمربط الخشــاب، وتوج أبطال هذه 
الفئة صاحب الســمو الملكي األمير 

فهد بن خالد بن سلطان. 
هاذي  ــت  ــرس «بن الف ــرت  وظف
الخالدية» لمربط الخشــاب بذهبية 
ــز  المرك ــي  ف ــاءت  وج ــراس،  األف
ــي الفرس «ســلمى الشــقير»  الثان
ــاً الفرس  لعلي الشــمري، وجاء ثالث
الباخت،  ــط  لمرب ــود»  المع «تيجان 
ــام صاحب الســمو الملكي األمير  وق
ــد بن ســلطان أمير  فيصــل بن خال
ــدود الشــمالية بتكريم  ــة الح منطق

أبطال هذه الفئة. 
ــاب المهرجان ظفر  وفي آخر ألق
ــه»  اي أي  «اكســكاليبر  الحصــان 
لمربط أكمل العائدة ملكيته لصاحب 
عبدالمجيد  ــر  األمي ــي  الملك الســمو 
ــز بذهبية  ــن عبدالعزي بن ســلطان ب
فئة الفحول بعد أن كان قد ســجل 
ــات البطولة بحصوله على  أعلى درج
20.95 نقطة، ونال الفضية الفحل 
شاهر،  لمربط  بيجاسوس»  «شاكر 
وحصل الفحل «أمير الريح» لمربط 

الريح

على المركز الثالث. 
ــر «خالد الســالم»  ــق المه وحق
ــزة الواهو لعام  لمربط الســالم جائ
ــي يقدمها  2021 ألفضــل إنتاج، الت
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية 

األصيلة.
ــل  الخي منافســات  ــت  وكان
الســعودية (األصــل والمنشــأ) قد 
بين الجياد،  كبيراً  شــهدت تنافســاً 
ــط عذبة  حيث اســتحوذت جياد مرب
ــى في فئة  ــز الثالثة األول على المراك
ــة وعلياء  ــر «منارة عذب ــرات عب المه
عذبة واعتزاز عذبة»، وفي فئة األمهار 
ــة» بالمركز  ــال عذب ــر «ج ــوج المه ت
ــر «مهاجر عذبة»  ــاء المه األول، وج
ــل «فزاع  ــة، وح ــة الثاني ــي المرتب ف
العارض» لمربط العارض في المركز 
ــراس أعمار  ــة األف ــي فئ ــث، وف الثال
ــت الفرس  ــا فوق نال 4 ســنوات وم
«غال ديراب» لمربط المزموم المركز 
األول، وجاءت «دهيمة عذبة» لمربط 
ــي، وحلت  ــي المركز الثان ــي ف التميم
«بدوية الثالثة» لمربط العارض في 
ــة الفحول  ــث، وفي فئ ــز الثال المرك
ــز الثالثة  ــاد عذبة بالمراك ظفرت جي
عبر «خريسان عذبة» المركز األول، 
و»بلســم عذبة» في المرتبة الثانية، 
وذهب المركز الثالث «لفهد عذبة». 
ــن  ب ــد  خال ــر  األمي ســمو  ــام  وق
سلطان بن عبدالعزيز بتكريم حكام 
ــاة المهرجان، كما قام ســموه  ورع
ــم أمين عام  ــة بتكري ــي لفتة كريم ف
نائب  للفروسية  الســعودي  االتحاد 
رئيس منظمة الواهو الدولية سابقاً 
ســامي النحيط وتســلمها نيابة عنه 

ابنه فهد.

واس- «الجزيرة»

بطــوالت  أمــس  ــت  اختتم
ــة  األصيل ــة  العربي ــل  الخي ــال  جم
ــان األمير ســلطان بن  ــي مهرج ف
العربي،  للجواد  العالمي  عبدالعزيز 
الذي استمر لمدة 4 أيام في مزرعة 
الرياض.  ــرب  غ ــراك  بتب ــة  الخالدي
ففي بطولة الخيل سعودية األصل 
ــة المهرة  والمنشــأ، حققت البطل
ــط عذبة  ــة» إنتاج مرب ــارة عذب «من
ــة المهرات ســعودية األصل  بطول
كما  الذهبية،  والميدالية  والمنشــأ 
ــة»  عذب ــاء  «علي ــرة  المه ــت  حقق
ــة بطولة  ــة فضي ــاج مربط عذب إنت

المهرات. 
ــزاز  «اعت ــرة  المه ــت  وحقق
ــة برونزية  ــة» إنتاج مربط عذب عذب
ــة المهرات والعائدة جميعها  بطول
لصاحب السمو الملكي األمير أحمد 
ــق المهر «جال  بن عبدالعزيز. وحق

ــة بطولة  ــاج مربط عذب ــة» إنت عذب
والمنشأ  األصل  ســعودية  األمهار 
والميدالية الذهبية بإجماع الحكام، 
ــد لصاحــب الســمو الملكي  والعائ
ــز، كما  ــن عبدالعزي ــد ب ــر أحم األمي
ــر عذبة» إنتاج  حقق المهر «مهاج

ــد لمربط عذبة  ــة والعائ مربط عذب
ــر  األمي ــي  الملك الســمو  لصاحــب 
ــن عبدالعزيز  عبدالعزيز بن أحمد ب

فضية بطولة
ــكام وحقق  ــر بإجماع الح األمه
ــد  ــارض» العائ ــزاع الع ــر «ف المه

لماجد الغشيان برونزية األمهر. 
ديراب»  ــال  الفرس «غ وحققت 
ــع  ــن ناصــر المني ــد ب ــدة لفه العائ
ــة  والميدالي ــراس  األف ــة  بطول
الفرس «دهيمة  وحققت  الذهبية، 
ــط عذبة والعائدة  عذبة» إنتاج مرب
ــة األفراس،  لعماد آل رشــيد فضي
كما حققت الفرس «بدوية الثالثة» 
ــدة لماجد الغشــيان برونزية  العائ

األفراس. 
في حين حقق الفحل «خريسان 
ــة بطولة  ــاج مربط عذب ــة» إنت عذب
والمنشأ  األصل  سعودية  الفحول 
ــة الذهبية، وحقق الفحل  والميدالي
ــاج مربط عذبة،  «بلســم عذبة» إنت
ــول كما حقق  ــة بطولة الفح فضي
ــة» إنتاج مربط  الفحــل «فهد عذب
األفحــل  ــة  بطول ــة  برونزي ــة  عذب
سعودية األصل والمنشأ والعائدة 
ــا لصاحب الســمو الملكي  جميعه

األمير أحمد بن عبدالعزيز.
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باسم  الرســمي  المتحدث  صرَّح 
ــم  دع ــف  «تحال ــف  التحال ــوات  ق
الشرعية في اليمن» العميد الركن 
للبيان  ــه وإلحاقاً  تركي المالكي بأن
الصادر من قيادة القوات المشتركة 
ــر  يناي  22) ــخ   بتاري ــف  للتحال
ــاء المليشــيا  2022م) بشــأن ادع
من  المدعومة  ــة  اإلرهابي ــة  الحوثي
لسجن  التحالف  باستهداف  إيران 
ــا تم اإلعالن عنه  بمدينة صعدة، وم
من قبل الفريق المشــترك لتقييم 
الحوادث بتاريخ (27 يناير 2022م) 
ــراءات  إج مباشــرة  ــن  والمتضم
ــة المعلومات  ــق وجمع كاف التحقي
بالموضــوع  ــة  المتعلق ــق  والوثائ
المشــتركة  ــوات  الق ــادة  قي ــإن  ف
ــة الحقائق  ــف ســتقدم كاف للتحال
ــق  ــة للفري ــات التفصيلي والمعلوم
المشــترك لتقييم الحوادث وكذلك 
لمكتب تنســيق الشؤون اإلنسانية 
ــة للصليب  ــن واللجنة الدولي باليم
األحمر والمتعلّقة بادعاء الميليشيا 
الحوثية استهداف التحالف لسجن 

بمدينة صعدة. 
أن  ــي  المالك ــد  العمي وأوضــح 
ــة بقوائم  ــع مدرج ــاك (4) مواق هن
عدم االستهداف لدى قيادة القوات 
كســجون  ــف  للتحال المشــتركة 
بمدينة (صعدة) ويتم اســتخدامها 
ــة  الحوثي المليشــيا  ــل  قب ــن  م
اإلرهابية، وأن أقرب سجن يقع على 
مسافة (1.8) كلم من الموقع محل 
االدعاء،  كما أن الموقع المستهدف 

بصعدة  الخاص»  األمن  «معســكر 
مشــروع  عســكري  ــدف  ه ــو  وه
العســكري  واســتخدامه  بطبيعته 
ــة  الحوثي الميليشــيا  ــل  قب ــن  م
ــه للمجهود  ــة وكذلك دعم اإلرهابي
ــة  العدائي ــات  بالعملي العســكري 
للحدود  العابرة  الهجمات  وانطالق 
ــان  واألعي ــن  المدنيي الســتهداف 

المدنية.
أن  ــي  المالك ــد  العمي وأضــاف 
ــه ونشــره من  ــالن عن ــم اإلع ــا ت م
ــة اإلرهابية  قبل الميليشــيا الحوثي
ــا  له ــة  التابع ــالم  اإلع بوســائل 
ــرأي العام عن  ــة لتضليل ال محاول
النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة 
األممية  المنظمات  تعاطف  لكسب 
والمنظمات غير الحكومية الدولية.

ــد المالكي أنه يجري  وبيَّن العمي
تنســيق  ــب  مكت ــوة  لدع ــب  الترتي
ــن،  باليم اإلنســانية  الشــؤون 
ــب األحمر  ــة للصلي ــة الدولي واللجن
لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة 

ــى حقيقة  ــم عل ــف إلطالعه للتحال
محل  العســكري  ــع  الموق نشــاط 
االدعاء ومناقشــة الرواية الحوثية 
المضللة، وطلب تبادل المعلومات 
ــرة لديهم بحســب البيانات  المتوف
ــات  ــن بعــض المنظم الصــادرة م
بزيارة الموقع محــل االدعاء، حيث 
أنه لم يتم إخطار التحالف أو تلقيه 
ــى قوائم عدم  ــب بإدراجه عل أي طل
االســتهداف من أي منظمة أممية 
ــة دولية ولم  أو منظمة غير حكومي
ــود أي عالمات  ــف وج ــت للتحال يثب
للتمميز بحســب نصــوص وأحكام 

القانون الدولي اإلنساني.
ــي على أن  ــد المالك ــد العمي وأك
قيادة القوات المشــتركة للتحالف 
االســتهداف  معايير  ــى  أعل ــق  تطب
وأفضل الممارســات الدولية بآلية 
االشــتباك،  ــد  وقواع االســتهداف 
ــي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم  وف
ــر إليه وأخذه على محمل الجد  النظ
وفق اآللية الداخلية بقيادة القوات 
ــف وبما يتوافق  المشــتركة للتحال
اإلنســاني  ــي  الدول ــون  القان ــع  م
وقواعده العرفية، مشــدداً على أن 
الميليشيا الحوثية اإلرهابية تتحمل 
ــي حال تم  ــة ف المســؤولية الكامل
اســتخدام المدنيين كدروع بشرية 
ــا العســكرية أو مخالفة  بمواقعه
اإلنســاني  الدولي  القانون  ــكام  أح
والمتعلقة بمراكز االحتجاز الواردة 
ــن اتفاقية جنيف  ــادة (23) م بالم
ــرة (2ج) من المادة  الثالثة،  والفق
ــول اإلضافي الثاني  (5) بالبروتوك

من اتفاقية جنيف.

3 األحد 27 من جمادى اآلخرة 1443هـ 30 يناير (كانون الثاني) 2022م العدد 17920


  


  


  

  



  

  













قيادة القوات المشتركة للتحالف:

لم يتم استهداف سجن بصعدة.. وسنقّدم 
الحقائق والمعلومات كافة

المالكي

استضافته وزارة الداخلية بمعهد تدريب قوات أمن المنشآت في بقيق

األمير عبدالعزيز بن سعود رعى اختتام تمرين 
«3 أمن الخليج العرب»

واس- بقيق

ــر  ــي األمي ــى صاحــب الســمو الملك رع
ــن  ب ــف  ناي ــن  ب ســعود  ــن  ب ــز  عبدالعزي
ــس، بحضور  ــر الداخلية أم ــز وزي عبدالعزي
ــن زايد آل  الفريق ســمو الشــيخ ســيف ب
ــوزراء وزير  ــب رئيس مجلس ال ــان نائ نهي
ــارات العربية المتحدة،  الداخلية بدولة اإلم
ومعالي الفريق أول الركن الشــيخ راشــد 
بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية بمملكة 
ــن، ومعالي وزير الداخلية بســلطنة  البحري
ُعمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، 
ــس التعاون  ــام لمجل ــن الع ــي األمي ومعال
ــور نايف فالح  ــج العربية الدكت لدول الخلي
ــس  ــود دول مجل ــرف، ورؤســاء وف الحج
التعاون، الحفل الختامي للتمرين التعبوي 
ــدول مجلس  المشــترك لألجهزة األمنية ب
التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج 
العربي 3» الذي اســتضافته وزارة الداخلية 
ــوات أمن المنشــآت في  ــد تدريب ق بمعه

محافظة بقيق. 
وألقى سمو األمير عبدالعزيز بن سعود 
ــل في مســتهلها  ــل كلمة نق ــالل الحف خ
ــادم الحرمين الشــريفين الملك  ــات خ تحي
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب 
الســمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
ــي العهد نائب رئيس مجلس  عبدالعزيز ول
هللا-  ــا  -حفظهم ــاع  الدف ــر  وزي ــوزراء  ال
ألصحاب الســمو والمعالي وزراء الداخلية 

بدول مجلس التعاون.
ــد ســموه أن دول مجلس التعاون  وأك
ــز وجل-  ــش بفضل هللا -ع ــي تعي الخليج
ــة نهضة تنموية  ثم برؤية قادتها الطموح
ــع المجاالت، عاًدا ســموه  شــاملة في جمي
ــات األساســية لتحقيق  ــن من المقوم األم

ــة األرواح والممتلكات، وهو  التنمية وحماي
ــزة األمنية بكل  ــوم به األجه ــدور الذي تق ال

اقتدار. 
وقال سموه: إننا من خالل هذا التمرين 
ــا رســمته  ــد مقصًدا رئيًس المشــترك نؤك
ــات أصحاب الجاللة والســمو قادة  توجيه
دول المجلس في االرتقاء الدائم بالتنسيق 
األمني والتعاون بين قواتنا األمنية وتوحيد 

الجهود لرفع الجاهزية. 
ــر عبدالعزيز بن ســعود في  ــوه األمي ون
كلمته بالجهود األمنية الكبيرة في مواجهة 
ــا أن التمرين يأتي بعد  ً جائحة كورونا، مبين
ــا تمكنت  ــة لجائحة كورون ــة ناجح مواجه
ــي دول مجلس  ــزة األمنية ف ــا األجه خالله
ــع األجهزة  ــاون الخليجي بالشــراكة م التع
ــق االحترازات والتعامل  المختصة في تطبي
ــة  حماي ــي  الصح ــف  الموق اقتضــاه  ــا  بم
للمواطنين والمقيمين، مضيًفا: إننا خرجنا 
من هذه التجربة بدروس ميدانية ستسهم 
ــز  ــرات وتعزي ــراء الخب ــي إث ــإذن هللا- ف -ب

المهارات. 
ــف جميًعا صًفا  وتابع ســموه قائالً: نق
ــا يهدد أمن دول  ــًدا في مواجهة كل م واح
الخليج العربي واســتقرارها، ونرفض بأي 
ــن األشــكال المســاس بأمننا أو  شــكل م
العبث بمقدراتنا أو تعريض ســالمة األفراد 
والمنشــآت ألي خطر مهما كان، ورسالتنا 
ــا جميًعا أن أمن  ــق على مضمونه التي نتف
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
كل ال يتجزأ، وبفعل يســبق األقوال تظهر 

همم الرجال. 
ورفع ســموه في نهاية كلمته باســمه 
ــي وزراء  ــاب الســمو والمعال واســم أصح
ــدول  ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ب الداخلي
الخليج العربية، الشــكر والتقدير ألصحاب 
ــس  المجل دول  ــادة  ق والســمو  ــة  الجالل
ــدود وتوجيهاتهم  ــر المح ــى دعمهم غي عل
الكريمة، معربًا عن شكره للقادة الميدانيين 
والمشاركين في التمرين من جميع القوات 

األمنية في دول المجلس. 

إثر ذلك شاهد ســموه والحضور فيلًما 
ــزة األمنية  ــود األجه ــا اســتعرض جه مرئيً
ــدول مجلس التعاون في مواجهة جائحة  ب

كورونا. 
الميدانية  ــات  الفرضي ــدأت  ب ــك  ذل بعد 
ــة التعامل األمني  التي اشــتملت على فرضي
ــع الهجوم الســيبراني، وفرضية التصدي  م
ــة والهجوم  ــوم على منشــأة اقتصادي لهج
ــة، باإلضافة إلى فرضية  بالقوارب المفخخ
السطو المســلح. ثم اســتعرضت القوات 
المنصــة  ــام  أم ــن  التمري ــي  ف المشــاركة 

الرئيسة للحفل. 
ــب ذلك جرت مراســم تســليم راية  عق
التمرين التعبوي المشترك لألجهزة األمنية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
«أمن الخليج العربي 4»، حيث سلمت راية 

التمرين لدولة قطر. 
ــر عبدالعزيز  ــد ذلك كرم ســمو األمي بع
ــر نايف  ــن بجائزة األمي ــن ســعود الفائزي ب
ــي  الت ــة،  األمني ــوث  للبح ــز  عبدالعزي ــن  ب
ــة  ــدورة الحالي ــي ال ــا ف خصصــت جوائزه
ــوث المتعلقة بالتحديات الســيبرانية  للبح
ــس  مجل دول  ــه  تواج ــي  الت المســتقبلية 
ــة وســبل  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل التع
ــل التقطت  ــي نهاية الحف ــا. وف مواجهته

الصور التذكارية بهذه المناســبة.
ــل صاحب الســمو الملكي  حضــر الحف
ــن  ــن ســلمان ب ــد ب ــن فه ــد ب ــر أحم األمي
ــب أمير المنطقة الشــرقية،  ــز نائ عبدالعزي
ــة الدكتور ناصر  ــي نائب وزير الداخلي ومعال
بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس 
ــدهللا بن عبدالكريم  أمن الدولة األســتاذ عب
ــي  المعال ــاب  أصح ــن  م ــدد  وع العيســى، 
وكبار المســؤولين بوزارات الداخلية بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.   

أكد أن تمرين أمن الخليج 3 رســالة عزم وســالم.. أمين مجلس التعاون:

أمن دول المجلس كل ال يتجزأ
عوض مانع القحطاني - الرياض

ــس  لمجل ــام  الع ــن  األمي ــد  أك
ــة  العربي ــج  الخلي ــدول  ل ــاون  التع
الدكتور نايف الحجرف، أن أمن دول 
ــزأ، وأن تمرين  ــس كل ال يتج المجل
ــج العربي 3 رســالة عزم  ــن الخلي أم
ــر واالعتزاز  وســالم، معربا عن الفخ
بمستوى التنســيق والتعاون األمني 
ــزة المختصة في  ــن األجه ــم بي القائ
ــاون للحفاظ على  ــس التع دول مجل
واســتقرارها  ــس  المجل دول  ــن  أم

وحماية مكتسبات مواطنيها.
ــام إن أمن دول  وقال األمين الع
مجلس التعاون واحد، وإن التنسيق 
والتكامل األمني ركيزة أساســية في 
ــن االســتقرار في  ــاظ على األم الحف
بالعروض  مشــيداً  ــس،  المجل دول 
ــن وذلك وفق  ــي شــهدها التمري الت
ــن العمل التكاملي األمني  منظومة م
المشترك بروح الفريق الواحد والتي 
أسهمت في تحقيق أهداف التمرين، 
ــة والكفاءة  ــع مســتوى الجاهزي لرف

لألجهزة األمنية الخليجية.
ــالل مشــاركته  مع  ــك خ ــاء ذل ج
وزراء  ــي  والمعال الســمو  ــاب  أصح
الداخلية في دول المجلس لفعاليات 
ــي لتدريبات التمرين  العرض الختام

ــوي المشــترك لألجهزة األمنية  التعب
ــج العربي 3)  ــة (أمن الخلي الخليجي

والذي تستضيفه المملكة.
ــرف أن التمرين يعزز  ــد الحج وأك
ــا  ــس وتضامنه ــف دول المجل تكات
ــي  ــات الت ــار والتحدي ــي درء األخط ف
ــى الصعيد  ــه دول المجلس عل تواج
األمني، بما في ذلك مكافحة اإلرهاب 
ــدرات  والمخ ــة  المنظم ــة  والجريم
ــدود و االمن الســيبراني،  ــن الح وأم
ــي  األمن ــل  العم أن  ــى  إل مشــيرا 
المشــترك بين دول المجلس حقق 
العديد من اإلنجازات المميزة، ابتداء 
ــن  ــة بي ــة األمني ــرار االتفاقي ــن إق م
ــة مكافحة  ــس، واتفاقي دول المجل
ــات  المنظم وتأســيس  ــاب،  اإلره
ــز المعلومات  ــة الفاعلة، كمرك األمني
ــدرات  المخ ــة  لمكافح ــة  الجنائي
الشــرطة  وجهاز  التعاون،  لمجلس 
ــاالت  ح إدارة  ــز  ومرك ــة،  الخليجي
ــس التعاون،  ــدول مجل ــوارئ ل الط
معربا عن تمنياته بالتوفيق والسداد 
للجهود المخلصة التي تبذلها وزارات 
الداخلية بدول المجلس للحفاظ على 
أمن دول مجلس التعاون ومواطنيه 
ــرارات وتوجيهات أصحاب  تنفيذا لق
الجاللة والسمو قادة دول المجلس 

حفظهم هللا ورعاهم.
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محليات4

محمد الحميضي  ـ 
شقراء

ــس  رئي ــة  برعاي  
أ.د.  شــقراء  ــة  جامع
علي بن محمد الســيف 
ــة  الجامع اســتضافت 
ــاع  االجتم ــات  فعالي
ــة  للجن عشــر  ــن  الثام
العلوم  ــات  كلي ــداء  عم
ــة  التطبيقي ــة  الطبي
السعودية  بالجامعات 
بمشــاركة 28 أكاديميًا 
ــداء كليات  ــون عم يمثل
ــة  الطبي ــوم  العل
ــة من مختلف  التطبيقي

الجامعات السعودية.
ــل  وكي ــى  والتق
جامعة شقراء للشؤون 
د.عبدالعزيز  ــة  التعليمي
ــداء  بعم الســياري 
ــوم الطبية  ــات العل كلي

التطبيقية بالجامعات السعودية والذي 
بدوره رحب بضيوف الجامعة، معربًا عن 
اعتزاز الجامعة ومنسوبيها باستضافة 
ــي تضم  ــة، والت ــرة العلمي ــذه التظاه ه
ــن يمثلون قيادات  نخبة من األكاديميي
ــة بالمملكة،  ــات الطبية التطبيقي الكلي
مشيرًا إلى أن كل ما قدمته هذه اللجنة 
ــن توصيات  ــا م ــدار اجتماعاته ــى م عل
ومقترحات هو خدمة للوطن وللمجتمع 
ولألجيال القادمة سعيًا لتأهيل وإعداد 
جيل قادر على تحقيق الكثير من اآلمال 

والطموحات.
ــى رئيس  ــة االجتماع، ألق ــي بداي وف
ــدي، كلمة هنأ  ــة د. قاســم المعي اللجن
الفصــل  بانطــالق  الحضــور  ــا  خالله
الدراســي الثاني للعام الجامعي الحالي 
ــب  يكت أن  ــى  تعال هللا  ســائالً   ،1443
ــا  ــاح، ولوطنن ــق والنج ــع التوفي للجمي
الغالي مزيد من التقدم والرخاء، مقدًما 
ــى رعايتها  الشــكر لجامعة شــقراء عل
ــاع اللجنة،  ــن اجتم ــة م ــدورة الحالي لل
ــوف من حفاوة  وعلى وما لمســه الضي
ــم مميز لجميع  وكريم اســتقبال وتنظي
ــد االجتماع والذي نطمح من  مراحل عق
ــي مختلف كلياتنا وتخصصاتها  خالله ف
الحيوية إلى غٍد واعد ومســتقبل يبشر 

بكل إبداع وتميز -بإذن هللا تعالى.
عقب ذلك، تحدث د. ســامر الحربي 
ــة التطبيقية  ــوم الطبي ــد كلية العل عمي
ــه عمداء  بشــقراء، رحــب خاللها بزمالئ

ــة  التطبيقي ــة  الطبي ــوم  العل ــات  كلي
ــاع  ــي االجتم ــة المشــاركين ف بالمملك
المنعقد في رحاب جامعة شــقراء تحت 
ــة رئيس الجامعة د.علي الســيف،  رعاي
ــة أعمال  ــم أهمي ــى عليك ــالً: ال يخف قائ
ــة في رســم اإلســتراتيجيات التي  اللجن
ــة  ــوم الطبي ــات العل ــا كلي تســير عليه
ــل  ــا العم ــب من ــا يتطل ــة، مم التطبيقي
ــاد والمســتمر وتقديم الدراســات  الج
ــروج بتوصيات يمكن  المســتقبلية للخ
من خاللها تحقيق أهداف رؤية المملكة 
ــق بمتطلبات التعليم  2030 فيما يتعل

والصحة.
هذا، وقد ناقش الحضور عدًدا من 
المواضيع المدرجة على جدول األعمال 
من متابعة تنفيذ توصيات االجتماعات 
والمقترحات  المحاور  وأبرز  السابقة، 
األكاديمي  بالشــأن  المتعلقة  الحديثة 
ــة  التطبيقي ــة  الطبي ــوم  العل ــات  بكلي
ــة العمل فيها وتوحيد  بالمملكة، وآلي
ــراءات بينها،  بعــض التنظيمات واإلج
ــة  اللجن ــاع  اجتم ــة  متابع ــت  تم ــا  كم
ــة الســعودية للتخصصات  ــع الهيئ م
األكاديمية  ــج  البرام وحصــر  الصحية، 
ــة  الطبي ــوم  العل ــات  بكلي ــة  القائم
ــار  اختي ــر  معايي ــد  وتحدي ــة،  التطبيقي
ــان التخصصية، باإلضافة  أعضاء اللج
ــن الموضوعات  ــدد م إلى مناقشــة ع
على جدول  ــاً  والمحاور المدرجة حديث

االعمال.

خالد العطاالله - الزلفي

التقى محافظ الزلفي األستاذ مسفر 
ــي  الميدان المســاعد  ــه  بمكتب ــي  العتيب
لتعداد السكان والمساكن بالمحافظة 
األســتاذ أحمد الذييب يرافقه المفتش 
ــرى خالل  ــل، وج ــد البات األســتاذ محم
األساسية  المراحل  اســتعراض  اللقاء 
ــا التعداد وصــوال لمرحلة  ــي يتطلبه الت
العد الفعلي في اليوم الثامن من شهر 
شــوال المقبل. وقد أكد الذييب أهمية 

والمواطنين  الحكومية  الجهود  تضافر 
ــداد في  ــع متعاوني التع ــن م والمقيمي

سبيل انجاح مهمة التعداد.
ــي  الزلف ــظ  محاف ــد  أك ــه  جانب ــن  م
ــة لدعم ومســاندة  اســتعداد المحافظ
ــي مشــروع  ــة ف ــة اإلحصــاء العام هيئ
ــداد الســعودية 2022 م ، لما يمثله  تع
ــر المعلومات بدقة  من أهمية في توفي
ورســم  ــط  التخطي ــي  ف والمســاهمة 
ــر الخدمات  ــة وتطوي سياســات التنمي

وفقاً لرؤية المملكة 2030م.

ــب  ــة د.ســليمان الحبي ــت مجموع وقع
ــي مذكرة  ــة، ومؤسســة إســعاف دب الطبي
ــم مشــاريع االبتكار  ــاون، لدع شــراكة وتع
ــي طب االتصال عن  والتقدم التكنولوجي ف
بعد بطب الطوارئ. حيث قام سعادة اللواء 
ــة الدراي المدير التنفيذي بالتوقيع عن  خليف
إســعاف دبي، بينما وقع د.ســعد العسيري 
ــن  ع ــوارئ  الط ألقســام  ــي  الطب ــر  المدي

المجموعة.
ــن أوجه  ــد م ــة العدي وشــملت االتفاقي
ــا األكاديمي  ــن أهمه ــاون بين الجانبي التع
والمسفعات،  المسعفين  وتدريب  والبحثي 
أفضــل  ــى  عل ــالع  لالط ــارات  الزي ــادل  وتب
ــرات في  ــادل الخب ــك تب الممارســات، وكذل
ــوارئ، وأيضاً  المجال اإلســعافي وطب الط
المشاركة في تغطية الفعاليات والمبادرات، 
ــة الطارئة،  ــال نقل الحاالت الطبي وفي مج
ــوارئ الكبار  ــط اإللكتروني لط ــق الرب وتوثي
ــي  ف ــن  الطرفي ــوة  دع ــراً  وأخي ــال،  واالطف
المؤتمرات الطبية والندوات وورش العمل 
ــل الطبي  ــم العم ــة لدع ــة والخارجي المحلي

ــذه االتفاقية إلى  ــن. وتهدف ه بين الجانبي
ــة الصحية المقدمة  االرتقاء بخدمات الرعاي
للمرضى والمصابين في اإلمارة، ســواء في 
النقل اإلســعافي للمرضــى والمصابين، أو 
ــوارئ، وترســيخ المعايير  ــي أقســام الط ف
والتوصيات العالمية من انسيابية الحركة، 
ــة  ــى الرعاي ــض عل ــان حصــول المري وضم
ــة في أســرع وقت، خاصــة الحاالت  الصحي
ــل  تأهي ــى  إل ــة  إضاف ــة،  والطارئ ــة  الحرج
المسعفين والمسعفات، عبر دورات تدريبية 
ــى المحاكاة وإجراء التجارب  مطورة تركز عل
ــداث الطارئة، وتقديم  ــل مع األح في التعام
الخدمات اإلســعافية للمرضى والمصابين. 
ــن يملكان تجارب  ــر بالذكر أن الجانبي الجدي
ــي مجال طــب الطوارئ  ــة ف ــزة وطويل ممي
ونقل المرضى، وتوظيف التقنيات الحديثة، 
ومن شأن التعاون بينهما، أن يسهم كثيراً 
في تنمية ورفع كفاءة المســعفين العملية، 
ــة رعاية صحية  ــان تقديم أفضل خدم وضم
ــاالت الطارئة والحرجة  ونقل إســعافي للح

باإلمارة.

«صحة الرياض» تنفذ دورة لتدريب 
المدربين على بطاقة وازن الجديدة

«الجزيرة» - خالد الحارثي

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض 
ــن خطط  ــن علي الشــهراني، وضم ــور حســن ب الدكت
ــاه وزارة الصحة،  وأنشــطة برنامج «وازن» الذي تتبنّ
ــت مؤخراً دورة تدريب المدربين على بطاقة وازن  أُقيم
الجديدة 2022م، بهدف تحســين مســتوى خدماتها 
ــدف برنامج وازن إلى  ورفع مســتوى األداء فيها.  ويه
ــة منها مركز  ــن المحاور المهم ــز على العديد م التركي
ــج أداء الصحة،  ــض، برنام ــة المري اتصــال 937 تجرب
ــي، الجودة وســالمة المرضــى، تنمية  ــز اإلكلينيك التمي
الموارد المالية وأخيراً الزائر الســري.  وتتمثّل رسالة 
البرنامج في ضمان اســتمرارية التحســين المســتمر 
لجودة الخدمات المقدمة للمســتفيدين من الخدمات 
الصحية في مستشــفيات وزارة الصحة ومســاعدتها 

على تطبيق وتحقيق رؤيتها اإلستراتيجية.

جامعة شقراء تستضيف االجتماع الثامن عشر للجنة 
عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية بالمملكة

محافظ الزلفي يلتقي فريق التعداد 
للسكان والمساكن

في مجاالت تبادل الخبرات والتدريب والبحث العلم

مذكرة تعاون بين مجموعة د.سليمان 
الحبيب الطبية ومؤسسة إسعاف دب

الجزيرة- الرياض:

أطلقت وزارة الموارد البشــرية والتنمية 
ــي  المجتمع ــدوق  الصن ــر  عب ــة  االجتماعي
ــات األهلية،  ــع مجلس الجمعي وبالتعاون م
ــأة الشــتاء على  ــن وط ــف م ــادرة التخفي مب
المناطــق الطرفية والمناطق األشــد برودة، 
وذلك ضمن المبادرات المجتمعية للصندوق 

للعام 2022م.
ــر  توفي ــى  إل ــادرة  المب ــذه  ه ــدف  وته
مســتلزمات الشــتاء حيث تتضمن الكسوة 
ــس الشــتوية والمدافئ  ــات والمالب البطاني
ــن مســتفيدي الضمان  لألســر المحتاجة م

االجتماعي والجمعيات األهلية.
وتشــمل المبادرة 9 مناطق بالتعاون مع 

ــا وتوزيعها  ــن 180 جمعية لتنفيذه ــر م أكث
على المستفيدين بإجمالي يتجاوز 19 مليون 
ــذه المســاعدات من  ــاءت ه ــال، حيث ج ري
تبرعات ومســاهمات العديد من القطاعات 
ــدوق بالشــراكة بين وزارة  ــذ إطالق الصن من
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية والهيئة 
المؤسســات  ــس  ومجل ــاف  لألوق ــة  العام

األهلية ومجلس الجمعيات األهلية.
ــداداً للمبادرات  ــادرة امت ــي هذه المب وتأت
التي يدعمها الصندوق المجتمعي منذ إطالقه 
مع جائحة كورونا لتخفيف اآلثار والتداعيات 
ــر حياة كريمة  الســلبية من الجائحة، وتوفي
للمنهج اإلســالمي  للمواطن والمقيم اتباعاً 
ــراد المجتمع  ــف والتراحم بين أف ــي التكات ف

كافة.

الجزيرة - سعد المصبح 

ــالً  وتفاع ــي  الوطن ــاء  لالنتم استشــعاراً 
ــوم الثاني  ــي بتخصيص ي ــرار الملك ــع الق م
ــر تاريخاً لتأســيس  ــن فبراي والعشــرين م
ــة الســعودية، تعلن جائزة  ــة العربي المملك
ــز  للتمي ــز  عبدالعزي ــت  بن ــة  صيت ــرة  األمي
ــن إطــالق جائزة  ــي ع ــل االجتماع ــي العم ف
(الُمَواَطنَة المســؤولة) الخاصة بالمبدعين 
من النشء من الطلبة والطالبات في مراحل 
ــك بهدف ترســيخ قيم  ــام، وذل ــم الع التعلي
العمل االجتماعي واإلنســاني في المجتمع، 
ــالل المبادرات  ــم روح المواطنة من خ ودع

التطوعية النوعية. 
ــرة  األمي ــزة  لجائ ــام  الع ــن  األمي ــال  وق
ــي العمل  ــز ف ــز للتمي ــت عبدالعزي ــة بن صيت
ــد المغلوث إن  ــد بن حم ــي أ.د.فه االجتماع
الطلبة والطالب على موعد مهم الكتشــاف 
ــم مواهبهم في كل المجاالت  قدراتهم ودع
حتى يكونوا أكثر تفاعالً وانفعاالً مع القضايا 

الوطنية.
وأشــار إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة 
بهذه الجائزة ســوف يتم اإلعالن عنها خالل 
الفترة القادمة عبر وسائل اإلعالم المختلفة 
داعياً األســر إلى تشجيع أبنائهم للمشاركة 

في هذه الجائزة الوطنية المهمة.

وهيب الوهيبي - الرياض

ــوان  دي ــس  رئي ــرأس  ت
ــس  مجل ــس  رئي ــم  المظال
الشــيخ  اإلداري  القضــاء 
ــد  محم ــن  ب ــد  خال ــور  الدكت

ــس  مجل جلســة  اليوســف 
االتصال  عبر  اإلداري  القضاء 
حضورأعضــاء  ــي  ف ــي  المرئ
ــن  ــس. وأوضــح األمي المجل
القضــاء  ــس  لمجل ــام  الع
ــور  الدكت الشــيخ  اإلداري 
ــدب أن  ــد األحي ــي بن أحم عل
من  ــدًدا  ع ناقش  ــس  المجل
بشؤون  المتعلِّقة  المواضيع 
والقضــاء  ــم  المظال ــوان  دي
اإلداري مما أُدرج على جدول 
ــع، حيث  ــن مواضي ــه م أعمال
ــس القضاء اإلداري  مجل أقرّ 
تأليف اإلدارة العامة للتفتيش 
تشــكيل  ــادة  وإع ــي  القضائ
ــر القضائية  ــن الدوائ ــدد م ع
بمحاكم ديوان المظالم،الفتاً 
ــرَّ أيضاً  ــى أن المجلس أق إل

ومساعدي  رؤســاء  تســمية 
ــم االســتئناف اإلدارية  محاك
والمحاكم اإلدارية وندب عدد 
من  القضاة لمكتب الشؤون 
ــة  ــة اإلداري ــة والمحكم الفني
ــن  ــدد م ــا وتشــكيل ع العلي

المحاكم.

الصندوق المجتمعي يطلق أولى مبادراته

جائزة األميرة صيتة تطلق جائزة 
المواَطنة المسؤولة

مجلس القضاء اإلداري: 

تشكيل عدد من الدوائر القضائية

الجزيرة -الرياض:

ــاض  ــع الري ــل تجم فع
ــالً  ممث ــي  الثان ــي  الصح
ــة الملك فهد الطبية  بمدين
الدماغية  الجلطات  مســار 
ــع هيئة الهالل  بالتعاون م
األحمر السعودي. إذ تساعد 
المصــاب  مباشــرة  ــى  عل
ــه  وتوجيه ــه  موقع ــن  م
وفق خطوات ســريعة إلى 
القلبية  ــات  الجلط وحدات 

إلنقاذ حياته.
ــأن  ــع ب وأوضــح التجم
ــذه المبادرة تســهم في  ه
اختصار الوقت لنقل حاالت 
الحادّة  الدماغية  الجلطات 
من موقع المريض لمدينة 
الملك فهد الطبية مباشرة 
ــي الســاعات األولى من  ف
الخدمة  ــم  وتقدي ــة  االصاب
ــة  العالجي ــة  التخصصي

للمريض.
ــد  فه ــور  الدكت ــد  وأك
التنفيذي  الرئيس  الغفيلي 

الصحي  ــاض  الري ــع  لتجم
الثاني، أن هذا المســار قد 
ــات  الجلط مســار  ســبقه 
روافد  ــن  م وهو  ــة،  القلبي
ــي  الصح ــول  التح ــج  برام
ــق خدمات  ــزه لتحقي وركائ
الرعاية الصحية للمواطنين 
ــالل ســرعة تقديم  ــن خ م
ــي  ف والوصــول  ــة،  الخدم
وتقليل  المناســب  الوقت 

التشــخيص  في  التكاليف 
والعالج.

ــة  ــار مدين ــول اختي وح
الملك فهد الطبية لتفعيل 
ــة  والخدم ــادرة  المب ــذه  ه
ــذه  ه ــل  مث الســتقبال 
ــاالت لمرضى الســكتة  الح
ــي  والت ــادّة  الح ــة  الدماغي
تحتاج لعناية طبية فائقة، 
أن  الغفيلي  ــور  الدكت ــن  بي

ــذا يأتي بســبب جاهزية  ه
ــدث وســائل  ــة بأح المدين
ــالج  والع التشــخيص 
ــى االعتراف  ــا عل وحصوله
ــل مع مثل  ــي للتعام الدول

هذه الحاالت.
من جهته، قال الدكتور 
ــس  رئي العويســي  ــالل  ج
ــر أن  ــالل األحم ــة اله هيئ
ــق  لتحقي ــاون  التع ــذا  ه

والجلطات  القلب  مساري 
يعد  التجمع،  ــع  م الدماغية 
أحد اســتراتيجيات الهالل 
الخدمات  ــم  لتقدي ــر  األحم
ــة، موضحاً أن هذه  الصحي
الخدمة تساهم في وصول 
لهيئة  االســعافية  ــرق  الف
الســعودي  األحمر  الهالل 
وعند  المريض  وتشخيص 
تطابق معايير وجود سكتة 
ــض  المري ــى  عل ــة  دماغي
ــم تفعيل إنذار الســكتة  يت
الدماغية الستعداد الفريق 
الطبي الُمختص الستقبال 
ــة الملك  ــي مدين ــة ف الحال

فهد الطبية.
ــذا التعاون،  وصاحب ه
اســتقبال  لخطوات  زيارة 
المرضــى في هذا المســار 
ــي  ف اســتقبالهم  ــن  م
ــوارئ مروراً باألشــعة  الط
ــة والتداخلية إلى  المقطعي
وحدات الجلطات الدماغية 
ــد  فه ــك  المل ــة  مدين ــي  ف

الطبية.

بالتعاون مع «الهالل األحمر»

«تجمع الرياض الصحي الثاني» يفعل مسار 
الجلطات الدماغية من موقع المريض

جانب من الفعالية

رئيس ديوان المظالم

من االجتماع
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«الموانئ» تعلن  إطالق مرحلة التأهيل لمشروع عقود اإلسناد
أعلنت الهيئة العامة للموانئ بدعم من المركز الوطني للتخصيص عن البدء بمرحلة تأهيل المســتثمرين لمشــروع عقود اإلســناد ذات 
األولوية لثمانية عقود إســناد جديدة للمحطات متعددة األغراض في ثمانية موانئ تجارية وصناعية في المملكة.  وتهدف هذه العقود إلى 
تقديم العديد من الخدمات ذات العالقة بالحاويات والبضائع العامة وبضائع الدحرجة والبضائع الســائبة والمواشــي، كما ستســهم في 
رفع مســتوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص والمصدرين والمستوردين، وستسهم كذلك في تعزيز مكانة المملكة مركزاً لوجستياً 

عالمياً؛ تحقيقاً ألهداف رؤية المملكة 2030. 

قد تكون األزمات  متالزمة تصيب العالم 
ــرة أو أكثر منذ عقود ليســت  ــي كل عقد م ف
ــي عاش العالم  ــدة وفي القرن الحال بالبعي
أحداثاً جسيمة رغم أننا مازلنا في الربع األول من هذا 
ــبتمبر 2001 إلى احتالل  ــة من أحداث س القرن بداي
العراق وأفغانستان بعدها بعامين ثم نشوب األزمة 
ــي بعدها الفوضى  ــة العالمية عام 2008 لتأت المالي
ــي ضربت دوالً عديدة بالشــرق األوســط ومازالت  الت
ــة وإنســانية  ــوارث اقتصادي مســتمرة وتســببت بك
ضخمة لتلك الدول لنصل بعدها ألزمة غير مسبوقة 
ــازال عالج  ــة كورونا التي م ــي جائح ــا وه بتداعياته
آثارها مســتمراً وتكاليفها تخطت 30 تريليون دوالر 
ــتنتهي كجائحة وإن كانت  ــي وال يعرف متى س أميرك
ــاة الطبيعية  ــودة العالم للحي ــوادر قد ظهرت بع الب
ــد أن أنتجت  ــع الفيروس بع ــش م ــاً والتعاي تدريجي
ــن ما إن بدأ  ــه لقاحات وعالجات عديدة لك لمواجهت
ــة كورونا  ــداء قليالً من جائح ــم يتنفس الصع العال
ــالف الروســي األوكراني التي  ــى ظهرت أزمة الخ حت
ارتفع التصعيد فيها لمستويات تنذر بحرب قد تكون 
بداية لنشوب صراع طويل األمد في أوروبا إذا لم يتم 

احتواؤها ومعالجتها دبلوماسياً.
ــد منها ورغم  ــه تحمل المزي ــن ل ــم ال يمك فالعال
ــم المتحدة ومجلس األمن الدولي  وجود منظمة األم
ــرات  والمؤتم ــات  والهيئ ــات  المنظم ــن  م ــر  والكثي
ــة القضايا  ــاش كاف ــي تتيح نق ــة الت ــة الدولي الدوري
ــاً ال تأتي وفق  ــن الحلول دائم ــات بالعالم لك واألزم
ــوار عبر منظمات  ــرص التي تتاح للح ــياق هذه الف س
ــتقرار األمني واالقتصادي  دولية أو بما يســهم باالس
ــم فصراع القوى العظمى ال يتوقف ومســرحه  للعال
ليس أراضيهم بل مناطق جغرافية أخرى ولكن بعد 
أن ارتفعت ديون دول العالم ألكثر من 250 بالمائة 
قياساً بحجم الناتج اإلجمالي العالمي ومع استهالك 
ــول والسياســات لمواجهة األزمات  ــر من الحل الكثي
االقتصادية والمالية بداية من أزمة الرهون العقارية 
ــدرة العالم على  ــإن ق ــة كورونا ف ــى جائح 2008 إل
ــدو ضئيلة تحديداً  ــة أزمة اقتصادية جديدة تب مواجه
ــاراً طويلة األمد  ــدول الكبرى فال بد أن تترك آث من ال
ــيا وأوكرانيا إذا تطورت لنزاع عســكري  ــة روس فأزم
فإن العالم مهدد بتأثيرات بالغة حيث سترتفع أسعار 
ــدة قصيرة جداً ال تبدو  الطاقة لمســتويات عالية وبم
اقتصادات الدول المستهلكة تحديداً في أوروبا قادرة 
ــا دون أن يكون هناك اتباع لسياســات  ــى تحمله عل
نقدية ومالية متشددة ستؤثر على نمو اقتصادياتهم 
ــة من الغاز  ــا بحوالي 40 بالمائ ــيا تمد أوروب فروس
ــك توليد الطاقة  الذي يســتهلك في صناعاتها وكذل
ــيرفع من مســتويات التضخم ألرقام قياسية  مما س
ــدة عن االرتفاع  جديدة ولن تكون أســعار النفط بعي
ــف ضغوطاً  ــز 100 دوالر مما يضي ــتتجاوز حاج وس
ــي فارتفاع  ــاع النقل والشــحن الدول ــى قط أكثر عل
أســعار الطاقة قد تهضمه االقتصادات المستهلكة 
ــاً ومواكباً لزيادة الطلب المرافق  عندما يكون متدرج
لنمو اقتصادي لكن القفزات الســريعة نتيجة أزمات 
سياسية أو كوارث طبيعية تكون عادة مربكة للدول 
المســتهلكة والمنتجة التي هي أيضاً تواجه صعوبة 
ــريعة إذا كان لديها طاقات  بزيادة إنتاجها بوتيرة س
ــاً خصوصاً أن العالم شهد  احتياطية إنتاجية أساس
ــتثمارات الطاقة بالوقود األحفوري منذ  باس تراجعاً 
سنوات من دول أوروبا على وجه الخصوص وكذلك 
الدول التي تبنت سياسات متعجلة للتحول للطاقات 

البديلة والنظيفة. 
ــارب 5 بالمائة حالياً  ــم العالمي الذي يق فالتضخ
عالجه أصبح مكلفاً ويحتاج لتوازن دقيق من البنوك 
ــو دولها  ــى نم ــظ عل ــى تحاف ــرى حت ــة الكب المركزي
ــاً وكبح جماح التضخم بنفــس الوقت فإذا  اقتصادي
انتقلت أزمة أوكرانيا إلى تصعيد عســكري فإن عالج 
التضخم سيكون على حساب النمو االقتصادي الذي 
قد يتبدد ويتحول لركود فالتصعيد العسكري لن يؤثر 
فقط على أسعار الطاقة بل سينتقل لتعقيد مشكلة 
ــا وهي التي  ــة ويطيل أمده ــداد الحالي سالســل اإلم
ــع معدالت التضخم  تعد العامل الرئيســي حالياً برف
لمســتويات لم تشــاهدها بعض الدول مثل أميركا 
ــذ حوالي 38 عاماً كما أن العالم قد يشــهد تأثيراً  من
ــيا وأوكرانيا من  ــي إمدادات الحبوب حيث إن روس ف
أكبر المنتجين والمصدرين لها أي إن األمن الغذائي 
ــي ال تملك مخزونات كافية  ــي العديد من الدول الت ف
لمدة طويلة قد يشهد ضغوطاً في توفير احتياجاتها 
مســتقبالً يضاف لذلك أن إطالة أمد النزاع والدخول 
ــيكون له أثر بارتفاع مديونية  ــتنزاف س في حرب اس
ــي قد ترتفع  ــة باألزمة والت ــدول ذات العالق ــب ال أغل
لديها ميزانيات جيوشــها خصوصاً دول حلف الناتو 
ــاً بالنزاع بأي شــكل كان  ــتجد نفســها طرف التي س
ــة تعد مفصلية لمســتقبل أوروبا  ــة القادم فالمرحل
ــة فبقدر ما هو  ــن القوى الدولي ــك لتغير موازي وكذل
ــف الناتو منذ تأسيســه إال أنه أيضاً  ــر اختبار لحل أكب
ــكك االتحاد  ــيا بعد تف ــخ روس ــن تاري ــة م أدق مرحل

السوفييتي.
ــم تبعات أي أزمات  كبرى جديدة  لن يتحمل العال
ــتكون تبعاتها  ــارق باألزمات وجميعها س فالعالم غ
ــلباً أو إيجاباً حيث  ــة في الشــق االقتصادي س المهم
ســتظهر مراكز قوى جديدة وتتقلص أخرى إال أن ما 
ــه بالتعاون  ــوم الميل لحل أزمات ــه العالم الي يحتاج
ــح الجميع فمع  ــوار والقبول بأن تصــان مصال والح
تعدد األزمات بأوقات متقاربة سيصعب حلها وتحمل 
ــا لمواجهات عســكرية  ــا وســتصل تداعياته تبعاته

كبرى ال يمكن تقدير نتائجها التي ستكون مدمرة.

 هل سيتحمل االقتصاد العالم
أزمة جديدة؟

محمد سليمان العنقري

صديقي اإلسباني سائحاً في وطني

أفق

ــام زميل  ــي قبل أي تواصــل مع
دراســة في مرحلة الماجستير وهو 
أبلغني  ــبانية،  اإلس الجنســية  ــن  م
للســعودية  ــدوم  الق ــوي  ين ــه  بأن
ــألته إن كنت استطيع أن أقدم  للسياحة. س
له أي مســاعدة، فتفاجأت من ردة أنه مرتب 
ــزور من  ــياحي متكامل ي لنفســه برنامج س
ــددا من المدن الســعودية. تعجبت  خالله ع
ــه أنني أنا كمواطن  من دقة برنامجه وأبلغت

ــج الرائع  ــل هذا البرنام ال أســتطيع وضع مث
بســهولة، أبلغني أنه كان يتابع منذ سنوات 
ــدم المملكة وتطورها في الجانب  مراحل تق
ــى أن يزورها في أقرب  الســياحي وكان يتمن
ــور جائحة  ــع ظه ــي ذلك م ــر ف فرصــة وتأخ
ــع على مواقع وزارة  كورونا. أبلغني بأنه اطل
بحملة  وهيئة الســعودية وأنه معجب كثيراً 
روح السعودية وبرامجها السياحية. اتفقنا 
ــى نلتقي عند زيارته وأن أرافقه في بعض  عل

فكل مقومات الســياحة متوافرة لدينا، كما أن 
ــياحية جبارة يتم العمل عليها  لدينا مشاريع س
ــل نيوم والقدية وأماال ومشــاريع البحر  اآلن مث
األحمر  والعال والدرعية والسواحل والمتنزهات 
ــة جاهزة، لدينا  ــة والجبلية، لدينا بنى تحتي البري
ــل في  ــأة للعم ــة ومهي ــات بشــرية مدرب طاق
القطاع الســياحي، لدينا شعب مضياف ويحب 
الزائر أياً كان جنســه، واألهم لدينا دعم منقطع 

النظير من قيادتنا الرشيدة.
كلنا ثقة أن المملكة بحلول 2030 ســوف 
ــر 5 دول تســتقبل  ــن بين أكث ــون واحدة م تك
ــى مســتوى العالم، وســوف ترتفع  الســياح عل
مســاهمة القطاع الســياحي إلى 10 في المائة 
ــج  ــي النات ــن إجمال ــة م ــي المائ ــن 3 ف ــدالً م ب

المحلي.

sultan_almalik@ 

جولته السياحية في وطني.
ــار دبي قبل  ــا في مط ــرت حديثه وأن تذك
ــار لوحات  ــي المط ــا شــاهدت ف ــام عندن أي
إعالنية الفتة لكل مســافر للترويج للسياحة 
ــة روح  ــزء من حمل ــي الســعودية وهي ج ف
ــدا  ــة ج ــات جاذب ــا إعالن الســعودية، وفيه

للسياحة في السعودية.
(أهالً بالعالم) ُهتاف تســويقي وشــعار 
ــنوات  جميل أطلقته وزارة الســياحة قبل س
ــاء العالم  ــن مختلف أرج ترحيبًا بالســياح م
ــا الجميلة، أتى ذلك تزامنًا مع  لزيارة معالمه
ــن الدول  ــيرة الســياحية لعدد م فتح التأش
ــة وفق  ــارة المملك ــن زي ــياحها م ــن س تمك

تسهيالت كبيرة يحصلون عليها. 
في مملكتنا الغالية ال ينقصنا شيء لنكون 
أحد أفضــل الوجهات الســياحية العالمية، 
ــد وهبنا هللا جمال في الطبيعة والمكان،  فق

سلطان بن محمد المالك

«الجزيرة» - االقتصاد

أكَّد معالي نائب وزير الصناعة والثروة 
المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز 
ــكار والتكنولوجيا  ــل، أن حلول االبت الزام
ــات األساســية لتحويل  ــم الممكّن من أه
ــدة عالمياً،  ــوة صناعية رائ ــة إلى ق المملك
ــن تطبيقات  ــاً مع االســتفادة م وخصوص

الثورة الصناعية الرابعة.
ــس  ــالل مجل ــه خ ــي كلمت وأوضــح ف
ــاض الخامس، الذي نّظمته  صناعيي الري
ــوان: «التعريف  ــاض تحت عن ــة الري غرف
ــا  ودوره ــة  الرقمي ــة  الصناع ــات  بممكن
ــورة الصناعية  ــول الرقمي- الث نحو التح
الرابعة»، أن الوزارة ســعياً منها لتحقيق 
مســتهدفات رؤية 2030 ، اهتمت بربط 
ــف  بمختل ــي  الصناع الخــاص  ــاع  القط
الجهات الحكومية تحت منصة واحدة هي 
ــي، مضيفاً أن المجلس  المجلس الصناع
ــن القطاعات  م ــاً  ــي يضــم مزيج الصناع
الصناعية, والمسارات المتنوعة التي أحد 
مكوناتها التحول الرقمي ومنها المحتوى 
ــة الصــادرات, واســتدامة  ــي وتنمي المحل

الشركات , والثروة الصناعة الرابعة».
ــة 2030  ــى أن رؤي وأشــار الزامل إل
ــدى ركائزها  إح ــي  ــول الرقم جعلت التح
األساســية وســعت لتســريعه وتمكينه، 
ــة للتركيبة  مســتفيدة من امتالك المملك
الســكانية الشــابة المتعلمة المتمرســة 
في التقنيات والترتيب المتميز في مؤشــر 
إلى  االبتكار العالمي لعام 2021م، منوِّهاً 
ــورة التي  ــة المتط ــة الرقمي ــة التحتي البني
تتمتع بها المملكة، وحصولها على المركز 
الثاني عالمياً بين دول مجموعة العشرين 
ــة لعام  ــر التنافســية الرقمي ــن تقري ضم
2021م ، والسابع عالمياً في سرعة النت، 
ــدد المدن المغطاة بالجيل  والثامن في ع
الخامس، والعاشر في التغطية الشاملة 

للجيل الخامس. 

ــي مع  ــاع الصناع ــة القط ــول رحل وح
ــّول الرقمي واالســتفادة من التطور  التح
ــي، ذكر الزامل أن خطة الوزارة  التكنولوج
ــع من  ــل 4 آالف مصن ــى تحوي ــدف إل ته
ــة الوافدة  ــى العمال ــف عل ــاد الكثي االعتم
ــة، وخلق  ــة الرقمي ــة الصناعي ــى األتمت إل
ــف النوعية للمواطنين، كما نفذت  الوظائ
ــادرة برنامج اإلنتاجية الوطني،  «مدن» مب
ــة المصانع  ــع إنتاجي ــدف إلى رف الذي يه
ــات الثروة الصناعية  عن طريق تبني تقني

الرابعة.
ــج  برنام اســتحدث  «أيضــاً  ــع:  وتاب
ــادرات  ــب 10 مب ــذا الجان ــب) في ه (ندل
تســتهدف تجهيز البنية التحتية التقنية، 
ــورة الصناعية الرابعة،  ــز حلول الث وتحفي
ــي «برنامج  ــدوق الصناع ــا أطلق الصن كم
ــول  التح مشــاريع  ــل  لتموي تنافســية» 
ــي، وبواســطة برنامجنا  ــي الصناع الرقم
ــزم دعم متنوعة؛  هذا نســعى إلى توفير ح
لتطوير المصانع القائمة من خالل تطبيق 
ممارسات التميز التشغيلي، وتبني حلول 
التصنيع المتقدمة، وكذلك تصميم وإنشاء 
ــق معايير عالية في  ــع الجديدة وف المصان

كفاءة التصنيع واإلنتاج».
ــس إدارة  ــه بين رئيس مجل من جانب
ــز  ــن عبدالعزي ــالن ب ــاض عج ــة الري غرف
ــرض  بغ ــد  ينعق ــس  المجل أن  ــالن  العج
مواصلة التحاور حول كل ما يهم القطاع 
ــي  ــات والت ــا وتحدي ــن قضاي ــي م الصناع
ــة الرقمية  ــات الصناع ــا ممكن ــن أبرزه م
ودورها في التحول الرقمي خالل «الثورة 
الصناعية الرابعة» التي تشــغل نقاشات 
المســتوى  ــى  عل ــراء  والخب ــن  المختصي
ــة الوطنية  ــي، مشــيراً إلى الصناع العالم
ــث وصــل حجم  ــراً حي ــواً كبي شــهدت نم
الصناعي  للقطاع  اإلجمالي  االســتثمارات 
ــون ريال، لما تجده من دعم  أكثر من ترلي
ــادم الحرمين وســمو ولي  ــة من خ ورعاي
عهده األمين. من جهته أكد عضو مجلس 

ــة الصناعية بالغرفة  ــس اللجن اإلدارة رئي
ــف، أن المجلس  ــدهللا الخري األســتاذ عب
ــد الفرص  ــي تحدي يســعى للمســاهمة ف
ــه القطاع الصناعي  والتحديات التي تواج
ــادل التجربة واالســتفادة من خبرات  وتب
ــي تحقيق رؤية  الصناعيين بما يســهم ف
ــاً لوزارة  2030 . وشــهد المجلس عرض
ــروة المعدنية قدمه الدكتور  الصناعة والث
ــود التي تقوم  ــز تضمن الجه ماجد القوي
ــن منظومة  ــارزة م ــات ب ــاً جه ــا حالي به
الصناعة للعمل على تنفيذ المبادرات التي 
تعطي خيارات للصناعة الوطنية وتمكنها 
ــورة الصناعية الرابعة ومن  من اعتماد الث
أبرزها مشروع تحويل 4.000 مصنع من 
ــاد الكثيف على العمالة الوافدة إلى  االعتم
ــق الوظائف  ــاج واألتمتة، وخل كفاءة اإلنت
النوعية للمواطنين، كما شارك بالجلسة 
ـــ  ــذي ل ــس التنفي ــد الســالم الرئي م. خال
ــدن»، والمهندس ســليمان المزروع  «م
ــب»،  «ندل ــج  لبرنام ــذي  التنفي ــس  الرئي
ــس  الرئي المعجــل  ــم  إبراهي ــور  والدكت
ــة،  ــة الصناعي ــدوق التنمي ــذي لصن التنفي
ــام إدارة  ــز مدير ع ــد القوي ــور ماج والدكت
ــروة  والث ــة  الصناع ــوزارة  ب ــع  التصني

المعدنية.
وقدم عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة 
ــال بغرفة الرياض األســتاذ  ــادة األعم ري
ــن إســتراتيجية  ــل عرضا ع ــاض الزام ري
ــة المشــاريع  ــى أهمي ــة، مشــيراً إل اللجن
ــي، وتضمن  ــي القطاع الصناع الريادية ف
ــرض التوجهات اإلســتراتيجية للجنة  الع
ــز االقتصاديات  ــا تعزي ــن أهمه ــي م والت
المبتكرة الجاذبة لمدينة الرياض، وزيادة 
مســاهمة المشــاريع الريادية في الناتج 
ــي السياســات  ــي، والمســاهمة ف المحل
تنافسية  وتعزيز  الممكنة،  والتشــريعات 
اســتقطاب  ــي  ف ــة  لريادي الشــركات 
ــم اســتعراض عدد من  ــاءات، كما ت الكف

التجارب الريادية.

مجلس صناعي الرياض يناقش ممكنات 
الصناعة الرقمية

جانب من الحضور

«الجزيرة» - االقتصاد
الخارجية  وزير  معالي  دعا 
ــي  ف ــي  الدول ــاون  والتع
الســودان  جنوب  ــة  جمهوري
ــه لقائه  ــي دينق خالل مييك آي
السعوديين  األعمال  أصحاب 
في اتحاد الغرف الســعودية، 
ــز التعاون في مجال  إلى تعزي
االستثمار بين البلدين موضحاً 
أن بالده مســتعدة الستقبال 
المستثمرين السعوديين في 
وبخاصة  ــات  القطاع مختلف 
ــروة  والث ــة  والطاق ــة  الزراع

الحيوانية والسمكية.
ــم  زيارته أن  وأوضــح 
ــف  للتعري ــدف  ته ــة  للمملك
بالفرص االستثمارية الهائلة 

وقوانين  الســودان  ــوب  بجن
ــزة،  ــة االســتثمار المحف وبيئ
مؤكداً ضرورة تشــكيل فريق 
عمل من األجهزة المؤسسية 
البلدين  ــي  ف الخاص  للقطاع 
ــاق  بآف ــع  الدف ــى  عل ــل  للعم

ــن  بي االقتصــادي  ــاون  التع
ــوة  الدع ــاً  موجه ــن،  الجانبي
الســعوديين  للمســتثمرين 
الســودان  ــوب  جن ــارة  لزي
للتعرف عن قرب على الفرص 
المتاحة بما في ذلك المناطق 

ــع  المزم ــرة  الح ــة  االقتصادي
إنشاؤها.

ــب  ــد النائ ــه أك ــن جهت م
ــاد الغرف  ــس اتح األول لرئي
الســعودية  ــة  التجاري
ــن محمد  ــدس طارق ب المهن
ــة  االتفاقي أن  ــدري  الحي
ــن  بي ــة  الموقع ــة  اإلطاري
ــة جنوب  ــة وجمهوري المملك
السودان تمثل أرضية مالئمة 
االقتصادية  ــات  العالق لتعزيز 
ــاً ألهمية  ــن البلدين، منوه بي
ــي األعمال في ظل  دور قطاع
ــة  المتاح ــرة  الكبي ــرص  الف
ــة  ــات التجاري ــر العالق لتطوي

واالســتثمارية بين الدولتين. 
ــدري» أن  وأضــاف «الحي

السعوديين  األعمال  أصحاب 
لديهم اهتمام باالستثمار في 
باعتبارها  الســودان  ــوب  جن
ــات  للمنتج ــدة  واع ســوق 
للدخول  ــة  وبواب الســعودية 
وأن  ــة،  اإلفريقي لألســواق 
ــي حجم التبادل  ثمة تطورا ف
التجاري بين البلدين حيث بلغ 
ــون ريال في  ــو 14.5 ملي نح
بنسبة 74  عام 2021 مرتفعاً 
ــام 2020م، داعياً  ــن الع % ع
ــة المســتثمر  ــز ثق ــى تعزي إل
ــالل البيئة  ــن خ الســعودي م
ــة  الجاذب االســتثمارية 
تعريف  عن  فضــالً  والمحفزة 
ــة  بالمملك ــال  األعم ــاع  قط
جنوب  في  ــة  المتاح بالفرص 

للمشاركة  ودعوته  السودان 
ــة  الدولي المناقصــات  ــي  ف
رؤية  فرص  من  واالســتفادة 

.2030
ــاء  ــي اللق المشــاركون ف
ــاد  إيج ــة  أهمي ــى  عل ــدوا  أك
اتفاقيات تجارية بين الدولتين 
ــارة  ــز التج ــي تعزي تســهم ف
المشــتركة،  واالســتثمارات 
مؤسســيا  ــارا  إط وتشــكل 
قويا لمســتقبل التعاون بين 
ــدد  ــدى ع ــا أب ــن، فيم الجانبي
والشركات  المستثمرين  من 
اســتعدادهم  الســعودية 
للدخول في االستثمار بجنوب 
ذات  القطاعات  في  السودان 

األولوية االستثمارية. 

لجذب االستثمارات السعودية

وزير خارجية جنوب السودان يلتقى 
المستثمرين في اتحاد الغرف السعودية

جانب من الحضور

«الجزيرة» - االقتصاد
وضع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل 
ــور أحمد بن زيد آل حســين حجر األســاس  الدكت
ــنام لتجميع سيارات الركاب والذي يعد  لمصنع س
ــة لتجميع  ــه على مســتوى المملك ــن نوع األول م
ــيارات الركاب تحتضنه مدينة الجبيل الصناعية  س

في مجمع بالس كيم. 
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل 
على أن الهيئة الملكية بالجبيل تدعم توطين مثل 
ــد عالي على االقتصاد  ــك الصناعات التي لها عائ تل
ــي تحقيق  ــي من خاللها  تســاهم ف ــي والت الوطن

أهداف رؤية المملكة 2030 . 
من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة سنام 
ــش أن اليوم هو  ــليمان الدهي الدكتور فهد بن س
ــتكون  ــوة للمرحلة األولى التي س ــة أول خط بداي
ــع برخصة فنية من الشــريك التقني  مرحلة تجمي
ــيارات الركاب بمحتوى محلي يصل  لنوعين من س
ــيكون توطين  ــي المرحلة الثانية س إلى 15 % وف
ــة هو الهدف  ــة الجبيل الصناعي ــع من مدين القط
األساســي والتي ســتصل فيما نســبته من30 % 
ــيتم  ــى 40 % وفي بداية انطالقة المشــروع س إل
ــن الوظائف كمرحلة أولى ولفت  توطين 50 % م
ــة المرحلة األولى من المشــروع تبلغ  ــى أن قيم إل

300 مليون ريال . 
ومن جانبه الرئيس الفني لشــركة سانغ يونغ 
ــون على نقل  الســيد تشــانغ ون كيم أنهم يعمل
ــنام. كما شــهد حفل  ــركة س الخبرة إلى جانب ش
وضع حجر  األساس توقيع العديد من االتفاقيات 

االستثمارية.

وضع حجر األساس لمصنع 
سنام لتجميع سيارات الركاب 
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تحقيق6

وظيفة األحواش أو (الحارات 
المغلقة)

1 - الترابط االجتماعي القوي، 
ــط والعالقات  ــث تقوى الرواب حي
االجتماعية بين ســكان الحوش 
الواحد ويقوى التعاون والتكاتف 
بين األسر في المناسبات وتقوى 
ــال، حيث إن  ــات بين الرج العالق
ــن الغائب عند  ــوب ع الحاضــر ين
الحاجة في خدمة أســرة الغائب، 
كما أن أهل الحــوش يتعاونون 
ــي ال عائل  ــى إعالة األســرة الت عل
لها وخدمة األرملة أو المرأة التي 

ال ولي لها.
خبرة  ــن  ع ــب  الكات ــدث  ويتح
ــل  عم ــث  حي ــة،  ميداني ــة  وتجرب
لفترة زمنية في المدرسة  مدرساً 
طــالب  ــدم  تخ ــي  الت ــة  الناصري
أحوشــة زقاق الطيار وأحوشــة 
ــي  ف ــل  عم ــا  كم ــة،  الكوم ــاب  ب
ــي  ف ـــ  1394ه ــام  ع اإلحصــاء 
أحوشة شــمال شــارع العنبرية 
واألحوشة الجنوبية لزقاق الطيار 

والعريضية ومن خبرته:
ــكل  ل ــات  المعلوم ــة  كاف أ- 
ــي الحــوش (األســماء  أســرة ف
ــوراً وإناثاً)  ــالد (ذك ــخ المي وتاري
شــخص  ــا  به ــي  يدل أن  ــن  يمك
واحد من أســر الحــوش بما في 
ــة االقتصادية والدخل  ذلك الحال

وأنواع طعامهم.
ــع أهله  ــل م ــوم الرج ب - يق
ــاب  غ ــي  الت ــه  جارت بإيصــال 
ــى  إل ــة  األرمل أو  ــا  زوجه ــا  عنه
حالة (التنويم  وفي  المستشفى، 
زوجته  ــى  تبق المستشــفى)  في 
ــددة  ــاالت متع ــاك ح ــا وهن معه

طبقت في الواقع الميداني 
ــر أحد ســكان بعض  ج - أخب
األحوشــة الكاتب قبل خمســين 
عاماً بأن جاره عند ختان ابنه أتى 
ــالق) وطهر ولده  ــن (الح بالمزيِّ
ــاره في  ــن) ابن ج ــر (خت ثم طه
الحوش (حيث كشف على بعض 
ــاء جيرانه ووجد أن أحدهم لم  أبن

يطهر (يختن) بعد! 
2 - يســتفيد الجيران جميعاً 
ــة) الداخلية  من الســاحة (الباح
وأحياناً  (الصغيرة)  للمناســبات 
نســاء الحوش  ــا أن  كم الزواج، 
كل  ــي  وتأت ــى)  (ضح ــن  يجتمع
ــا من (شــاي،  ــا لديه ــدة بم واح
ــوة، شــريك) للمشــاركة في  قه
(أكلة الضحى) وذلك في ســاحة 

الحوش حالة خلّوه من الرجال.
3 - يكون سكان الحوش مثل 
ــو دخل  ــت الواحد فل ســكان البي
غريب يتنبه له الصغار ويشعرونه 
ــأ الطريق إال إذا كان  بأنه قد أخط
ــراً ألحد معروف، لذلك يســاعد  زائ

ــة والتعارف،  ــى األلف الحــوش عل
ــي  االجتماع النســيج  ــاد  وازدي
ــرة بين ســكان الحوش  بالمصاه
ــاورة.  ــد أو األحوشــة المتج الواح
ــارف أصحاب األحوشــة على  ويتع
ــارات بين أهل  بعضهم وتتم الزي
ــل  ــن أه ــم بي ــد ث الحــوش الواح
األحوشــة المجاورة وإثر ذلك يتم 
زواج الشباب والشابات فال توجد 
ــم الزواج  ــذاك، بل ويت عوانس آن
ــن األعمار الخامســة  ــراً ما بي مبك
عشــرة والثامنة عشــرة وال توجد 

ــك الوقت بنات  ــي البيوت في ذل ف
ــن  ــم يتزوج ــزواج ول ــر ال ــي عم ف
ــة بين  ــة القوي ــة االجتماعي للعالق

السكان آنذاك.
ــة  وظيف ــت  كان ــن:  األم  -  4
ــم  الحك ــل  قب ــاً  قديم الحــوش 
ــر األمن  ــر توفي الســعودي الزاه
ــي بعض أيام  ــن فيه، وف للقاطني
ســكان  بعض  ــاوب  يتن ــوف  الخ

ــة،  البواب لحراســة  الحــوش 
ــن يحاول  ــه وصد م ــاع عن والدف
ــة  بواب ــق  وتغل ــه،  إلي ــول  الدخ
ــددة، تم  الحــوش في أوقات مح
ــدام األمن. أما  ــام انع ذلك في أي
ــذه الوظيفة  ــاً فقد انتفت ه حالي
ــن للجميع،  ــر األم للحــوش لتوف
وقد تم رصد مجموعة من أسماء 
األحوشة واألزقة عام (1394هـ) 

ــاق  زق شــارع  أحوشــة  ــا:  ومنه
الطيار: حــوش درج، حوش خير 
هللا، حوش الوقف، حوش وردة، 
ــم، حــوش شــلبية،  حــوش هتي
حوش شــلبي، حوش الســمان، 

حوش سكر، حوش مسعود.
ــاب الكومة  وهناك أحوشــة ب
ــار) ومنها:  ــاق الطي (شــمال زق
حوش خميس، حوش الرشيدي، 

القائد،  حــوش  الســيد،  حــوش 
حوش كرباش.

ــة،  أحوشــة العريضي وأيضــاً 
حــوش  ــار،  الطي ــاق  زق ــوب  جن
ــة،  ميرم حــوش  القشاشــي، 

وحوش أبو شوشة.
ــاق  زق شــارع  ــى  انته وإذا 
الطيار يأتي السيح غربه، وشارع 
ــي جنوبه الغربي ومن  العنبرية ف
حوش  العبيد،  حوش  أحوشــته: 
ــي (وهذه  ــو ذراع، حوش الراع أب
شمال شــارع العنبرية)، أما في 

ــه  ــة وغرب ــوب شــارع العنبري جن
حوش  ــرة،  عمي حــوش  ــاك  فهن
مناع، حوش الخياري، حوش أبو 

جنب، حوش الجوهري. 
وهناك مجموعة من األحوشة في 
شارع الجنائز جنوب الحرم الشريف 
مثل: حوش دوالت، وحوش الفقيه، 
ــة إلى أحواش  حوش النورة، إضاف
ــل:  مث ــي  العوال شــارع  ــة  بداي ــي  ف
المغربي،  حوش  الشــريف،  حوش 
حوش الصعيدية. وشــارع الساحة 
ــى الحرم النبوي الشــريف  أقرب إل
ــي، ومن  ــة الشــمال الغرب من جه
ــة، حوش  أحوشــته حــوش التكارن
فواز، حــوش الجمال، حوش رماد، 

حوش الشامي.
ــوب  والجن ــوب  الجن ــي  وف
الغربي للحرم الشريف توجد عدة 
أحوشــة مثل: حوش التاجوري، 
وحــوش  ــة  التاجوري وحــوش 
ــة،  ــود، وحــوش المحمودي محم

وحوش منصور.
والزقاق (مصطلح في المدينة 
األخرى  ــدن  الم وبعض  ــورة  المن
والســيما في الحجاز): عبارة عن 
شارع وعادة يكون ضيقاً واألزقة 
ــة المنورة  ــي المدين ــرة جداً ف كثي
ــاً  ــن خمســين عام ــر م ــل أكث قب
ــي ذات الطوابق  حيث تقع المبان
ــى الجانبين وتضيق  المتعددة عل
ال  ــا  أنه ــة  لدرج ــة  األزق بعــض 
تسمح بالمرور إال لشخص واحد 
ــارة الحديث مع  لذلك تتبادل الج
ــدة منهما في  جارتها ووكل واح
بيتها، وإذا ما تم استثناء شوارع 
ــة  العيني شــارع  ــي  وه ــة  المدين
وشارع ســويقة، الساحة، شارع 
السحيمي، شارع العنبرية، شارع 
القشاشــي، شارع السيح، شارع 
ــة، شــارع الحماطة،  ــاب الكوم ب
ــن شــوارع المدينة  ــا تبقى م وم
ــل: زقاق  ــذاك مث ــة آن ــر أزق تعتب
ــاق  ــس، زق ــاق الحب ــة، زق الخزن
ــاق الخياطين، زقاق  الطوال، زق
ســقيفة الرصاص، أزقة (سيدي 
ــة األخرى  مالك) وعشــرات األزق
ــداً مثل: زقاق عانقني،  الضيّقة ج
وزقاق ياهو، والسيما في حارات: 

األغوات والساحة، والمناخة.
منازل  ــع  مواق بعــض  ــذه  ه
سكنها صحابة رسول هللا صلى 
ــه وســلم -رضوان هللا  هللا علي
وتشــرّفت  ــن -  أجمعي ــم  عليه
ــوات المباركة عند زيارته  بالخط
ــم،  ــه وســلم له ــى هللا علي صل

تشتاق إليها وأنت فيها: 
إليهُم أحّن  أني  عجب  ومن 

وأسأل عنهم من لقيُت وهم معي
وتطلبهم عيني وهم في سوادها        

ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي

نظام األحواش (الحارات المغلقة)
بالمدينة المنورة قديماً

ي هع و ي يوهم ي بهم و
ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي

ي م ي م ن إ إال ريق ب
ــراً ألحد معروف، لذلك يســاعد  زائ

د. تنيضب 
الفايدي

أحيطــت المدينــة المنورة قديماً بجميع أحيائها بســور يوفر األمن والحماية من هجمات األعداء وأول ســور كان عام 263هـ وجدد عام 540هـ ثم عمل ســور 
أكبــر من األول مســاحة وارتفاعــاً عام 946هـ ثم بدأت تخرج بعض الحارات أو األحوشــة. ويقصد ( بالحوش) في المدينة المنــورة: مجموعة من المنازل تحيط 
بساحة (باحة) واسعة لها مدخل له باب يمكن التحكم به بفتحه أو غلقه، وقد استمر استخدام األحواش حتى عام 1411هـ حيث أزيلت تلك األحواش وأول ما 

ذكر نظام األحواش قبل أكثر من مائة عام أي عام 1303هـ.
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في عالم ُمزيف.. جدات الغد!

كيف أسلم مستشار الرئيس األمريكي الراحل نيكسون؟

(شي) فتاة صينية قامت بعملية 
ــكان أن بدأت دوًما في  تجميل، ف
صورة المشــدوهة! مما أصابها 
ــادرة على  ــد ق ــم تع ــم. فل ــاب الدائ باالكتئ

االبتسامة! 
وقد تنّصل مركز التجميل من مسؤولية 
ــزن، مدعيًا  تحولها إلى هذا الشــكل المح

عدم التزامها بالتعليمات.
ــي مجتمعنا  ــاك أكثر من (شــي) ف وهن
ــل، عضضن  ــات تجمي ــن بعملي ــن قم مم
ــع الندم لكون ما رســمنه في  بعدها أصاب

مخيالتهن كان بعيًدا عمَّا تحقق! 
في عالم بات يعشق التزييف، ويطرب 
ــل ويخاطر  ــوف، ب ــر مأل ــو غي ــا ه ــكل م ل
ــن أجل جمال -  ــه، وربما بحياته م بصحت
محتمل - وقبح مؤكد! وعندما أقول - قبح 
مؤكد - فإنني أستند على وقائع كثيرة، راح 
ضحيتها نساء كن في حالة صحية ممتازة، 
وأشــكال َخلقيّة معتادة، ولكنهن من باب 
ــخ والقص  ــي دوامة النف ــد دخلن ف التقلي
والشذب، والرفع والخفض، بل (والنصب) 

فذهب المال ولم يأت الجمال!
ــاالت النفســية المتردية،  ــت الح فكان
ــة، بل  ــى صاحبة الحال ــي ال تقتصــر عل الت
إنها تشــمل كل من حولها، مما يعني أن 

الخطر متعٍد.

ــرت  ــه مستشــار اســمه «روب ل
ــى دكتوراه في  ــن» حصل عل كري
ــم دكتوراه في  ــون العام، ث القان
القانون الدولي ثم أصبح رئيســاً لجمعية 
ومستشــار  ــي  الدول ــون  للقان ــارد  هارف
ــي نيكســون للشــؤون  ــس األمريك الرئي
ــس األمن  ــر مجل ــب مدي ــة، ونائ الخارجي
ــي ويعتبر أحد كبار الخبراء  القومي األمريك
السياســيين في أمريكا، ومؤسس مركز 
الحضارة والتجديد في أمريكا، يتقن ســت 

لغات حية.
ــام، أراد الرئيس األمريكي  في أحد األي
نيكســون أن يقرأ عن (اإلســالم) فطلب 
ــة أن تعد له بحثًا  ــن المخابرات األمريكي م
في ذلك الموضوع، وبالفعل نفذوا أوامره، 

ولكن بحثهم كان طويالً بعض الشيء...
فطلب من مستشاره روبرت كرين أن 

يقرأ البحث ويختصره له.
ــرت البحث، ثم ذهب  وبالفعل قرأ روب
إســالمية  ومحاضــرات  ــدوات  ن يحضــر 
ــا هي  ــى الموضــوع. وم ــر عل ــرف أكث ليتع
ــر إســالم (روبرت  ــى دوى خب ــام حت إال أي
ــات المتحدة األمريكية  كرين) أرجاء الوالي

بالكامل...!
سّمى نفسه فاروق عبد الحق...

ــي ســبب إســالمه: بصفتي  ــول ف ويق
ــاً للقانون، فقد وجدت في اإلســالم  دارس
ــل وأثناء  ــي درســتها، ب ــن الت كل القواني
ــدة 3  ــارد لم ــة هارف ــي جامع دراســتي ف
ــة  ــم كلم ــي قوانينه ــد ف ــم أج ســنوات ل
ــذه الكلمة  ــرة واحدة ه ــو م ــة) ول (العدال

ــل هو في  ــي عالم التجمي ــا يحصل ف م
الحقيقة حلقة من سلســلة طويلة لعالم 
ــي أشــكاله.. مزيَّف في  ــف ف ــف، مزيَّ مزيَّ
ــه! حتى صار  مشــاعره.. مزيَّف في عالقات
ــي كل ما يرى أو يســمع،  ــق ف ــر ال يث الكثي

ويقدِّم سوء الظن على إحسان الظن.
الســؤال الذي يتبادر إلى الذهن عندما 
ــادات  ــى عي ــر عل ــال الكبي ــذا اإلقب ــرى ه ن
ــل، هو : ما هي معايير الجمال التي  التجمي
ــذي نقله لنا الشــعر  ــرأة؟ ال تنشــدها الم
ــف تماًما عمَّا تنشــده المرأة  ــي يختل العرب
اليوم، ودون دخول في تفاصيل األشكال، 
ــرأة  ــن وصــف للم ــردد م ــا كان يت ــإن م ف
ــار جمال، بل  الحســناء، لم يعد اليوم معي

ربما صار معيار قبح!  
أين الخلل؟

ــول المجتمع  ــد أن الخلل الذي ح أعتق
إلى مجتمع ُمزيَّف يكمن في ثقافة التقليد، 
ــن اعتنقها  ــر كل م ــة التي تج ــك الثقاف تل
ــال اآلخرين، بغض النظر عن  إلى تتبع أفع
ــن عدمها، ومحاولة  أهميتها للشــخص م
ــاد خاطئ بأن هذا الفعل  التقليد، في اعتق
ر  ــدن والتحضُّ ــي في مســار التم أو ذاك يأت

والتطور!
قلت: كيف ستبدو جدات الغد؟ تخيلوا.. 

وابتسموا!

وجدتها في اإلسالم كثيراً...
أســلم ســنة 1981م وســّمى نفســه 
ــاروق عمر رضي هللا  (فاروق) تأســياً بالف
ــا للعدل بعد  عنه وأرضــاه الذي كان إماًم
ــول: كنا  ــي صلى هللا عليه وســلم. يق النب
في حوار قانوني، وكان معنا أحد أســاتذة 
ــم ثم بدأ  ــود، فبدأ يتكل ــون من اليه القان
يخوض في اإلســالم والمسلمين، فأردت 
أن أسكته، فسألته: هل تعلم حجم قانون 

المواريث في الدستور األمريكي...؟
- قال: نعم، أكثر من ثمانية مجلدات. 

فقلت له:
ــث فيما ال  ــون للمواري ــك بقان إذا جئت
يزيد على عشــرة أســطر، فهل تصدق أن 

اإلسالم دين صحيح؟
- قال: ال يمكن أن يكون هذا. 

ــات المواريث من القرآن  فأتيت له بآي
الكريم وقدمتها له، فجاءني بعد عدة أيام 
يقول لي: ال يمكن لعقل بشري أن يحصي 
كل عالقات القربى بهذا الشــمول الذي ال 
ينســى أحداً ثم يوزع عليهم الميراث بهذا 
العدل الذي ال يظلم أحداً... ثم أســلم هذا 

الرجل اليهودي...!
الدكتور روبرت كرين (فاروق) ما زال 

حياً يرزق، عمره 91 سنة.
ــوا أن اإلســالم أعظم  ــا لتعلم اقرؤوه

قانون باألرض.
اللهم أعزنا باإلسالم.

وصل اللهم وســلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلى آلة وصحبه وســلم تســليماً 

كثيراً.

حديث المحبة
إبراهيم بن سعد الماجد

مختلف

جمال العمير

التراث والشخصيات التراثية في موسم الرياض!
نعلم أن موســم الرياض لم يصنع 
ــل ليحمل نظرة  ــاكاة الماضي؛ ب لمح
للمســتقبل ومحاكاة للقادم في كثير 
من طقوســه، ولقد قدّم الموسم آنية 
ــة، وآنية الفكرة، وآنية الثقافة،  اللحظ
ــك  وتل ــة،  المختلف ــون  الفن ــة  وآني
ــة  ــا بالتعددي ــم اتســم طرحه مفاهي
ــد  ــا وتشــكيالتها، ولق ــي مضامينه ف
ــول التراثي الذي أشــرقْت  كان المحم
ــاض هذا  ــي موســم الري شموســه ف
ــدا مهما من الروافد  العام 2021 راف
ينشــدها  ــي  الت ــة  والفني ــة  المعرفي
ــتُنِد عليها رغبة في خلق  الناس، واس
بنية جديدة تتسم بالتمايز والتراكمية؛ 
ــق لالســتجابة لنوازع  ــه تحقي ــا أن كم
الذات النفســية والجمالية؛ وفي ثنايا 
ــا الواقع  ــن قضاي ــر ع ــه تعبي ــك كل ذل
المعاصر، فاتجه المخططون لموسم 

الرياض في بعض احتفاءاته يفتشون 
ــة، وبيئاتها  ــن الشــخصيات التراثي ع
ــل في طياتها قضايا مماثلة  التي تحم
تضفي على استدعاء تلك الشخصيات 
ــر عمقا  ــدا دالليا أكث ــن الماضــي بع م
وحركية! ولقد حفز الموروث الشعبي 
على الحضور واالنتخاب والفرز الختيار 
المناسب من تجارب العهود الماضية 
في بالدنا باختالف البيئات ومتعلقاتها 
ــة واآلداب فكان  ــون القولي ــن الفن م
ــق الماضــي] [وقرية  ــي [عب ــاك ف هن
ــن الوارث  ــل حرٌّ خالّق بي ــان] تفاع زم
والموروث،فانشــق موســم الرياض 
ــة تأخذ  ــن لحظات تراثي ــذا العام ع ه

مرتادي الموســم إلى عالمها فيحدث 
االمتزاج، وإذا ما دخلنا إلى مضمار النقد 
ــرض لذلك التراث  ــس مضمار الع ولي
الذي كان مكتنزا في الموسم بالشك؛ 
ــات التراثية  ــا وقد احتفينا باللوح فإنن
وشخصياتها وأسعدنا الحفز والجهد 
ــرض نرى  ــاط بمنصــات الع ــذي أح ال
ــراث وبناء العالقة  ــل مع الت أن التعام
ــون بعودة متبصــرة متيقظة بحيث  يك
ــوس زائريه مع حضارتنا  يلتقي في نف
ــدث  فيح ــا،  مع ــا  ويندمج المعاصــرة 
وفنية  ــة  ذوقي ــة  مزاوج ــا  باندماجهم
ــرة تعصير التراث  ــرج من ثوبها فك تخ
ــج الحضــارة المعاصرة،  ليشــهد وه
ويصبح كيانا بنائيا مقصودا له أبعاده 
الفكرية واإلنســانية بمعنى أن تحمل 
ــد توظيفها  ــة عن الشــخصيات التراثي
ــن الرؤية  ــر ع ــاء للتعبي وســيلة وإيح

ــث تبلور  ــة المعاصرة، وحي المجتمعي
ــي موســم الرياض  ــراث المنفذ ف الت
الشــعبي  ــور  المنظ ــن  م كان  ســواء 
ــات المادية  ــور ومحاكاة البيئ والفلكل
ــة وفنونها وأســاليب حياتها؛  القديم
أو كان استدعاء شخصيات تراثية في 
مساكنها ومساقط الغيث في بيئاتها 
ــل المهرجان  ــذاك؛ مث ــا حين وأطالله
الالفت لمحاكاة زمن الشاعر األعشى 
ــي منفوحة  ــي ح ــرب) ف ــة الع (صناج
ــذي تلذذ  بالرياض ذلك االســتدعاء ال
المتخصصون  وتقمصــه  الزائرون  به 
فسامروا األعشى وتربعوا في خيمته 
ــرا  توقي ــا  معازفه الجــن  ــدْت  فأغم

للزوار!
ــة زوار موســم  ــت عالق ــد كان ولق
وشــخصياته  ــوروث  بالم ــاض  الري
ــف  توظي وليســت  تســجيل؛  ــة  عالق

ــث كان هناك حضور  ــدا لنا حي فيما ب
للتراث اللتقاط صــوره ورصدها، وكم 
ــراث وتحريك  ــف الت ــا نتمنى توظي كن
ــن قضايا  ــر ع ــو التعبي شــخوصه نح
تحويل  ــى  بمعن المعاصــر،  اإلنســان 
ــا  حالته ــن  م ــة  التراثي الشــخصيات 
الساكنة كدمى إلى شخوص متحركة 
ــات  ــن معطي ــا يناســبها م ــار م تخت
ــاه وهمومه  ــا قضاي ــراث وتحّمله الت
المعاصــرة؛ فتكتســب الشــخصيات 
التراثية حياة جديدة.. فلعل القائمون 
ــة  المقبل للمواســم  ــط  التخطي ــى  عل
ــاء والتأثير الذي  ــون أهمية اإليح يدرك
تحققه المعطيات التراثية عند وصلها 
بالمعاصرة حيث يكتسب التراث لونا 
خاصا من القداسة في نفوس الناس 
لما للتراث من حضور حي ودائم وممتد 
ــر من الرغبات التي  وبذلك تتحقق كثي

ــر والمشــاهد إلى حضور  تحول الزائ
ــي: فإن  ــف وباختصــار مفاهيم مختل
ــم بطاقات حية ســجلْت  التراث مفع
ــداد تاريخها،  ــاءات األمة على امت عط
ــخ بالدنا كواشــف ضوء  وســّطر تاري
ــوادج الفخر؛  ــوق ه ــا ف ــا تراثن حمله
ــة  التراثي الشــخصيات  ــك  وتمل ــا  كم
ــة صالحة لكل األزمنة  إمكانات مضيئ
ــل  ــوة عوام ــا بق والفضــاءات تُعززه
بقاء يتصدرها شــغف الناس بالتراث 

واستعادته واستدعاء شخوصه! 
ــر مواســم بالدنا في  ــى مآث وتتوال
استخالص األمجاد واستدعاء رموزها 
ــي التراث  ــد الزائرون ف ــل أن يج فنأم
ــن  ع ــر  للتعبي مســاحة  وشــخصياته 
ــم المعاصــرة تأسيســا على  قضاياه
المحتوى الرصين الذي يحمله التراث 

والتعدد الداللي العميق! 

مفرح الزيادي

من (المكتبات الخاصة).. إلى (المتاحف)..؟
ــي المجتمعات  ــر رق ــن مظاه «م
وتمدنها؛ اهتمامها وعنايتها بروافد 
ومصــادر  الشــعبية،  ــا  موروثاته
ــي كل ذلك؛  ــة، ألن ف ــا العام ثقافته
ــن حاضر  بي ــط تاريخي حضــاري  رب
ــه، وتمهيد الطرق  ــع وماضي المجتم
ــة  ــة؛ لمواصل ــال القادم ــام األجي أم
ــن  وم ــا.  ورفعته ــا  رقيه ــه  في ــا  م
ــد والمصــادر التاريخية  ــذه الرواف ه
والحضارية التي تنتظم كافة المدن- 
ــات  ــة- المكتب ــرى النامي ــى الق وحت
ــك المتاحــف  ــة وخاصــة، وكذل عام
ــو منها مدينة  الشــعبية، التي ال تخل
ــوم.. متاحف رســمية  ســعودية الي
ــة؛ أو متاحف  ــة جهات حكومي برعاي
ــن الهواة  شــخصية خاصة للكثير م
والغيورين على موروثات مجتمعهم 

الكثيرة والمتنوعة.
ــد 31 يناير  ــوم األح ــت في ي «كتب
ــة الجزيرة تحت هذا  2021م بصحيف

العنوان:         
مركز  ــي  ف الخاصة..  ــات  (المكتب
https://jazirah.) ..(الطائف تاريخ 
ــت بحصر  page.link/6ZKf)، وطالب
ورعاية المكتبات المنزلية الشهيرة، 
ــا، لما لها  ودعم وتشــجيع أصحابه
ــي حياة  ــم ف ــري عظي ــن دور تنوي م
ــن كتاب  ــع، فكم م األســرة والمجتم
ــا، وكم من كاتب اشــتهر  صــدر عنه
ــك أنها الباقي اليوم  وظهر منها، ذل
من المظاهر المكتبية بعد انسحاب 
ــي والمكتبات  ــي للكتاب الورق تدريج
ــد ســرني أن اهتم مركز  ــة. وق العام
ــرح، الذي  ــف بهذا الط ــخ الطائ تاري
وجد عناية خاصة كذلك من قبل دارة 
ــد العزيز وجامعة الطائف،  الملك عب
ــي برنامج  ــم ف ــذا يُترج ــل كل ه ولع

عملي في مقبل األيام.
ــة  المدين ــف  الطائ ــي  ف ــد  «يوج
ــا هو موجود في  والمحافظة- مثلم
ــرى- روافد  مناطــق ومحافظات أخ

ــرة  كبي ــة  وتراثي ــة  ثقافي ومصــادر 
ــكان االلتفات لها  ــي اإلم ــة، ف ومهم
وإحياؤها تاريخيًا وثقافيًا وشــعبيًا، 
االســتثمار  ــط  خ ــى  عل ــا  ووضعه
ــدارة.  ج ــكل  ب الســياحي  ــي  المعرف
التي  والمحافظة  ــة  المدين ــف  الطائ
أتحدث عنها هنا؛ كانت لها أسبقيات 
ــي غيرها من  ــر ف ــم تتوف ــادات ل وري
المحافظات والمدن في تلك الفترة، 
ــك عبد  ــد المؤســس (المل ــذ عه من
ــب هللا ثراه.  ــز آل ســعود) طي العزي
الطائف كانت المقر األول والرسمي 
فروعه،  ــكل  ب الســعودي  ــش  للجي
وفيها تأسســت مدرسة الموسيقى 
العسكرية. أسسها عميد الموسيقى 
العربية والســعودية الفنان (طارق 
ــي أوائل  ــم) رحمه هللا؛ ف عبد الحكي
ــن القرن  ــة م الســبعينيات الهجري
ــا أســبقيات أخرى في  ــارط، وله الف
والموســيقى  والكشــافة  ــم  التعلي
والفنون الشعبية والطربية وغيرها. 
هذا التاريخ الحضــاري الثقافي على 
ــاؤه  ــة مســتوياته؛ يتوجــب إحي كاف
ــالل متاحف  ــن خ ــوم م ــرازه الي وإب
تاريخية شــعبية، وأن نســتفيد من 
ــي  ف ــة  الجميل ــة  التاريخي القصــور 
ــى مقرات لهذه  ــف، لتتحول إل الطائ
ــو قصر شــبرا  ــا ه ــف، مثلم المتاح
ــر للمتحــف اإلقليمي.  ــي مق التاريخ
ــى متحف عســكري  نحــن بحاجة إل
ــف ممثالً  ــخ الطائ ــز تاري ــاه مرك يتبن
ــة؛ بالتعاون  ــك الجامع ــدارة وكذل لل
مع المنطقة العسكرية، التي سوف 
ترحب بهذا العمل الجيد دون شــك، 
ــي إحدى القالع  ــار له مقر ف وأن يُخت

العسكرية أو مقار الجيش القديمة. 
ــاج إلى متحف تعليمي  وبالمثل؛ نحت
يرصد بدايات التعليم من المدرســة 
الســعودية.. أول مدرســة سعودية 
دار  ــم  ث ـــ،  1345ه ــام  ع ــف  بالطائ
التوحيد الفريدة في وقتها إلى يومنا 
هذا، والكشــافة، ونحتاج إلى متحف 
ــاء والفنون  ــي للموســيقى والغن فن
ــا  أدواته والتشــكيلية.  الشــعبية 
ــا ورموزها  ــا ومراحل تطوره وآالته
منذ أيام الفنان الشريف هاشم إلى 

يوم الناس هذا. 
ــب اإلدارية  ــي إلى الجوان «ثم نأت
ــي عرفتها الطائف منذ  والمهنية الت
ورعوية  ــة  وخدمي زراعية  ـــ.  1343ه
ــب مهم  ــى مطل ــا. ونصــل إل وغيره
ــل البريد  ــق بعم ــو يتعل ــة؛ وه للغاي
أن  ــذ  من ــف،  الطائ ــي  ف ــه  وبدايات
ــد من شــمالي  ــاق البري ــي زق كان ف
ــل في  ــى أن نُق ــادي، إل مســجد اله
ــى  إل ــة  الهجري ــات  الثمانيني ــة  بداي
ــد قبالة  ــى حكومي بشــارع البري مبن
ــة  بداي ــي  ف ــل  لينتق الســليمانية، 
ـــ إلى شــارع التلفزيون في  1400ه
الشــهداء الجنوبية، ثم يستقر أخيرًا 
ــى طريق  ــي ثاٍن عل ــى حكوم في مبن
ــة. مبنى البريد  المطار بحي الفيصلي
بشــارع البريد الذي هو اليوم شارع 
ابن عباس؛ هو من الشواهد الباقية 
المهمة  ــة  التواصلي ــة  الخدم ــذه  له
وقتها، من ال ســلكي وبرقيات وبريد 
ــو الباقي  ــي ونحوها، وه ــف آل وهات
ــن المباني  ــر م ــن كثي ــه م ــى حال عل
ــي  ف ــة  أهلي أو  ــة  حكومي ــة  اإلداري
الطائف التاريخية. لعلنا نسارع إلى 
المحافظة عليه، وتحويله إلى متحف 
أدوات  ــه  جنبات ــي  ف يضــم  ــد؛  للبري
وآالت ووســائط توزيع البريد، وصور 

تاريخية غاية في األهمية.
كذلك؛  المتاحف  موضــوع  «وفي 
ــال  رج ــع  المجتم ــي  ف أن  ننســى  ال 

يملكون حًسا وطنيًا يُضرب به وبهم 
المثل، فنحن نعرف أســماء شهيرة 
ــخ مجتمعها  ــي الطائف تخدم تاري ف
بجمع المقتنيات التاريخية والتراثية 
ــا  وعرضه ــا  وحفظه والشــعبية، 
ــو الحال في  ــراث، كما ه ــي الت لمحب
ــي)  ــد المحســن الحارث متحــف (عب
ــت، ومتحف (علي بن  ــي وادي الَقلْ ف
ــس الشــريف) في أم الســباع،  ملب
ــي) بجوار  ومتحف (ســالم القحطان
ــد هللا بالنســيم،  ــك عب ــة المل حديق
ومتحــف (خلف هللا القرشــي) بحي 
المذاكير، وغيرهم كثير. ومن يشهد 
حراج المقتنيات كل يوم سبت قبالة 
ــي فوق يرى  مســجد ابن عباس بح
ــرض من  ــاب، مما يُع العجــب الُعج
ــة.. أثرية  ــا قيمتها المعرفي كنوز له
ــر من وزارة  ــة وتاريخية. ننتظ وتراثي
ــة، وكذلك  ــة بهيئاتها المعني الثقاف
ــن خالل  ــز م ــد العزي ــك عب دارة المل
ــف  ــة الطائ ــف، وجامع ــز الطائ مرك
الراعية لهذا المركز.. ننتظر المبادرة 
ــذه الجوانب الثقافية  إلى العناية به
ــي حاجة المجتمع  والتراثية، التي تلب

اليوم وفي كل يوم. 
ــف التي ال تُنســى-  ــن المواق «م
ــذا- أني  ــة بموضوعنا ه ــا له صل مم
ــب (عبد  ــة الشــاعر األدي كنت صحب
ــس) رحمه  ــد بن خمي ــن محم هللا ب
هللا؛ وهو يزور قصر شــبرا التاريخي 
ــاح المتحــف اإلقليمي به  ــان افتت إب
يومها..  ـــ.  ــام 1409ه الع ــة  صائف
ــم جولته؛ كتب بخطه في  وبعد أن أت
سجل الزيارات هذين البيتين؛ الذين 
ــا فيما بعد في الموســوعة  أوردتهم
الشــعرية: (الشــوق الطائف حول 
قطر الطائف 667/ج2)، حيث قال:

وأخبارُ ــار  آث شبرة؛  قصر  في 
أسرار التاريخ  واقع  من  وفيه 

عجٍل على  زوارًا  أتيناه  ــا  إن
والدار واآلثار  الفن  فاستكِمل 
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ــالم  ــت وســائل اإلع ــد أن تناقل بع
األســابيع  في  ــي  االجتماع والتواصــل 
ــادم  خ مستشــار  ــالن  إع ــة  الماضي
الحرمين الشــريفين أمير منطقة مكة 
المكرمة صاحب الســمو الملكي األمير 
خالد الفيصل اختيار أكاديمية الشــعر 
ــف) عاصمة  ــي (محافظة الطائ العرب
ـــ، حتى  ــي لعام 1443ه للشــعر العرب
ــي رائحة الذكرى تســتدعي ما  عادت ب
ــن مراحل العمر،  جاءت به الفصول م
ــام 1385هـ عندما  ــد الع وتقف بنا عن
ــى  ــه هللا - عل ــق ســموه - حفظ واف
الرئاسة الفخرية لنادي (األدب للشعر 
والشعراء النبطيين بالطائف)؛ انطالقاً 
من رؤيته بأهمية ودور الشعر الشعبي 
ــدى المنصات  النبطي الســعودي كإح
ــي تعكس أصالة  والروافد التراثية الت
ــا لها من  ــخ وثقافة الوطن، وم وتاري
ــاً، ولتعطــي  ــاً وحديث ــر قديم دور وتأثي
الداللة بأن ســموه ومنذ بواكير حياته 
ــداع  وشــبابه مســكون بالشــعر واإلب
واألدب،  ــة  والثقاف ــر  بالفك ــوم  مهم
إضافة إلى ما يحمله من هموم الوطن 
ــة، كيف  ــاء كرجل دول ــة والبن والتنمي
ــات والمبادرات  ــل األولوي ــو رج ال وه
والنجاحات  واالستراتيجيات  والخطط 
ــا وهناك،  ــي حصدها هن ــة الت المتتالي
وفي كل موقع عمل به، رجل المراحل 
ــد عرفناه  ــل والســواحل، وق والمناه
ــي،  ــاً ال ينطف ــي وطموح ــاء ال ينكف عط
ــا على  ــه ويعزفه ــاد أحالم يســرج جي
ــر ومقامات الوطــن وألحان المجد  وت
والســؤدد، قصيدة ممتدة في شرايين 

العطاء والبناء والرفعة والشموخ. 
خالد الفيصــل الوعي المتأصل في 
ــن فكر وفجر مشــرق  ــة الزمن م يقظ
ــي  ــق الخطــى ف ــال، واث ــرؤى واآلم ال
تحقيق األحالم باألعمال واألفعال، وما 
يؤمن به سموه من أن العلم واإليمان 
ــا الشــامل  ــة بمعناه واألدب والثقاف
ــع األجيال وتمدهم  تبني الرجال وتصن
ــالق والخالل، وترفد نهضة  بكريم األخ
ــال وأجمل  ــون في أبهى مث البالد لتك

حال.
خالد الفيصل رجل اإلدارة واإلرادة 
والمســؤوليات، واإلنســان المرهــف 
المشــاعر واألحاســيس فارس القلم 
ــون،  والل الريشــة  ــان  وفن ــة  والكلم
والمواهــب  ــع  الرفي ــذوق  ال صاحــب 
ــذي طاف عوالم  ــدرات الفريدة ال والق
الشعر وحلق مع الشعراء في فضاءات 
ــج  ــردة الشــاعرة، وأج ــرف والمف الح
ــه الخالدة  ــدة الشــعبية بروائع القصي
وخلدها في أذهان الناس ووجدانهم، 
ــة والمهابة  ــكان الســحابة والنجاب ف
ــة وشــجرة العطاء  ــة والخطاب والكتاب
ــه  ومهج ــه  خيال ــر  بح ــن  م ــة  المورق
ــة  والمعادل بالمشــاعر،  الفياضــة 
ــة واألصالة في صياغة  المترفة بالبالغ

جملة الكالم.
ــداه األدبي  ومنذ إطالق ســموه منت
ــاض الذي أشــاد به عالمة  األول بالري
الجزيرة العربية الشــيخ حمد الجاسر 
ــداد مجلة العرب،  في افتتاحية أحد اع
ــذا  ــي ه ــدأه ف ــا ب وســموه يواصــل م
المجال حتى قيامه بإطالق هذا الحدث 
ــرى تعزز أهداف  ــدد وبصورة أخ المتج
ســموه واهتمامه وعنايته بتراث البالد 
ــا، ومن ضمنها إحياء ســوق  وتاريخه
ــي لقاء  ــكاظ، حيث يوضح ســموه ف ع
صحفي نشر آنذاك أهداف منتدى عكاظ 
الشعري ومراميه فيقول: (لقد اجتمع 
نخبة من شعراء البادية وأسسوا هذا 
النادي ورأوا في أن أكون رئيساً فخرياً 
له، وأنا أول من يشجع األدب والشعر 
وأن الهدف من إحياء الشــعر النبطي 
ــراد) بعد أن  خصوصاً ما يســمى (الم
ــة  ــاك خط ــاً هن ــدم، وطبع كاد أن ينع
ــت لوزارة  ــذا النادي قدم مدروســة له
ــل والشــؤون االجتماعية ونحن  العم
ــار توجيهات وزارة الشــؤون  في انتظ

االجتماعية)(1).
وقد اســتهل هذا النادي نشاطه 
الفعلي في الســابع من شهر جمادى 
ــل ســاهر في  ـــ بحف ــى 1385ه األول
ــادي بتشــريف ســمو األمير  مقر الن
خالد الفيصل وعدد كبير من أصحاب 
ــوزراء  ال ــي  والمعال ــراء  األم الســمو 
ــاء والشــعراء، وشــهد الحفل  واألدب
إلقاء بعض القصائد الشــعرية لكل 
من الشاعر الشــعبي: ثواب الجعيد، 
ــادل المالكي، وأحمد الحارثي، ثم  وعب
ــاء الكلمات  ــب الخطباء على إلق تعاق
وكان في مستهلها الكلمة الترحيبية 
لرئيس النادي اإلداري الشــاعر أحمد 
بن حقيب الغامدي والذي قال : (لقد 
ــي يوم من األيام ســوق عكاظ  كان ف
وهو ليس عنا ببعيد، انه على الروابي 
ــا العامرة وعلى  الخضــراء من مرابعن
ــن حفلنا هذا،  ــدة كيلومترات م بعد ع
وكان ملتقى شتى الثقافات واألفكار 
ــدى  ــه يف ــة، في ــة العربي ــرآة األم وم
األســرى ، وينشــد القريض، ويفاخر 
ــع للناس على  بالنســيب، وفيه مناف
ــم،  وطبقاته مشــاربهم  ــف  مختل
وانقرض على مر الســنين ولعبت به 
ــار تلوح  ــق منه إال آث ــى ولم يب ــد البل ي
ــد كما  ــي ظاهر الي ــي الوشــم ف كباق
ــول طرفة بن العبد، ولكنه حي في  يق
ــراه في قلب كل  ــوس تعيش ذك النف
ــادة الماضي  ــض يؤمن بإع ــي ناب عرب
ــدى الرحب لحياتنا  المجيد لهذا المنت

األدبية الماضية والحاضرة.
ــد راودت رغبة  ــف قائالً : ولق ويضي
ــن مؤسســي  ــه البعــض م ــي إحيائ ف
أن  ــع  الجمي رأى  ــد  ولق ــادي،  الن ــذا  ه
يستشيروا رأي سموكم في إحياء هذا 
االسم الخالد ليكون له في المستقبل 
ــي الماضي،  ــا كان ف ــم كم شــأن عظي
ــرم ســموكم فشــجع الفكرة  ــد تك وق
ــق نظرة  ــى مدى عم يدل عل تشــجيعاً 
ــا واهتمامكم  ــم له ســموكم وتقديرك
ــي أقرب  ــان توضع موضــع التنفيذ ف ب

فرصة ممكنة). 
المقام  ــي  الخطاب الحفل  ــم  واختت
بهذه المناسبة بكلمة لرئيس الشرف 
ــد الفيصل،  ــادي ســمو األمير خال بالن
ثم أقيمت أمســية شــعرية في شــعر 
ــن كل من الشــاعر طلق  ــراد) بي (الم
ــم الثبيتي،  ــن توي ــد ب ــي، ومحم الهذل
ــن احتفاء الشــعر الشــعبي بميالد  وم
ــات  ــذه األبي ــكاظ نقتطــف ه ــادي ع ن
ــة باألمير خالد  ــدة الترحيبي ــن القصي م
الفيصل للعم الشــاعر أحمد بن حامد 
 - هللا  ــه  رحم  - ــي  الحارث ــي  العمران
ــج البادية  المســؤول آنذاك عن برنام
ــة العربية الســعودية  ــة المملك بإذاع

بمكة المكرمة حيث يقول: 
يا هللا اطلبك يا سماع صوت المنادي

يضيمه ما  خالقه  ترجى  عبد  كل 
هادي خير  يا  واإلسالم  الدين  تنصر 

يا مجيب الدعاء جزيل العطايا الكريمة
البالدي مليك  رايــة  تحت  اجتمعنا 

باني المجد (فيصل) من سنين قديمة
األعــادي مكيد  حامينا  العرب  قائد 

طال عمره على طول السنين المقيمة
مرحبا ارحب (يا خالد) من اقصى الفؤاد

سليمة بنية  أقدمها  التراحيب 
وبوادي حضر  للجمهور  والتراحيب 

فهيمة بالمثايل  هجوس  من  مرحباً 
(خالد الفيصل) هللا يجعله في الموادي 

يوم شرفت (نادي عكاظ) فرصة عظيمة
نادي) ورعايتك (لعكاظ  وجودك  في 

بنحيي (عكاظ) ويسير له شهرة وقيمة
وادي كل  في  األمجاد  تنهض  ودنا 

وشيمة وشجاعة  عز  على  باجتماع 
العبادي شفيع  طه  على  صلوا  ثم 

غنيمة ذكــره  المختار  هللا  عبد  ابن 
الشــاعر  مشــاركة  ــاءت  ج ــا  كم
الشعبي عبادل المالكي - رحمه هللا - 
أيضــاً لتؤكد على مدى الفرح واالبتهاج 
ــزاز بحكام  ــادي واالعت ــذا الن ــالد ه بمي
ــن آل ســعود وقيادتهم  ــذه البالد م ه
ــذرى المجد والتقدم والحضارة  البالد ل

فيقول: 
وخالقي حسبي  هللا  ــر  ذك بــديــت 

الــقــهــار ـــد  ـــواح ال ــاد  ــب ــع ال رب 
شفاعته وارجي  المختار  على  وأصلي 

المختار الهادي  على  معي  صلوا 
تراثنا يحيي  (عكاظ)  بيوم  وارحــب 

ــكــار ــاضــي بــغــيــر ان ــم ونــجــدد ال

بالدنا وحــامــي  عاهلنا  ظــل  فــي 
ــار ــت ــب ال ــــصــــارم  ال ـــم  ـــدي ي هللا 

والتقى والــديــن  الحق  فينا  ــام  أق
ــار ـــة جــب ـــال ــم وح ــي ــل ـــحـــال ح ب

نبيه وســنــة  هللا  بــشــرعــة  يحكم 
االخــطــار يتعرض  مــن  ويــل  ويــا 

ينصره هللا  هللا)،  عبد  (أبــو  يعيش 
ــــوار ــت االن ــاب هـــو نـــورنـــا لـــن غ

تعزهم ــك  ان لله  يــا  مــقــرن  أوالد 
يسار الــمــجــرمــيــن  يمين  ــوا  خــل

الجزيرة في  العرب  مجد  جددوا  هم 
ــرار ــا حــكــم الــســعــود ق وقــــرار ي

وعمارها البالد  مشاريع  أقــامــوا 
ــــزوار ــا تــحــفــة ال ــدن ــل وصــــارت ب

(لفيصل) تهتف  والشبان  والشيب 
ــش حـــر عــقــبــوه احــــرار ــي ــع ي

ساعده بــن  قــس  تــاريــخ  لنا  جــدد 
بالشعار ــاظ)  ــك (ع تـــراث  ــا  واحــي
ــه وبعد أكثر من  ويدور الزمان دورت
ــذا المنتدى  ــالد ه ــى مي ــاً عل (40) عام
ــم  ــود ســموه الكري فيشــاء هللا أن يع
ــه بالدولة  ــدة محطات من عمل ــد ع وبع
ــة، وليكون  ــراً لمنطقة مكة المكرم أمي
على قائمة الفعاليات والمناشــط التي 
ــي بدء مســيرته  شــرفت بســموه، وف
ــذه المنطقة افتتاح الدورة  التنموية به
ـــ  ــام 1428ه ــكاظ ع ــى لســوق ع األول
ــم خادم  ــدة وبرعاية ودع ــه الجدي بحلت
ــك عبد هللا  ــن الشــريفين المل الحرمي
ــن عبد العزيز - رحمه هللا -، ولتتوالى  ب
ــذا الســوق الســنوية ليصبح  دورات ه
صــدارة  ــي  ف ــكاظ  ع ســوق  ــان  مهرج
المشهد الثقافي ومن المعالم الثقافية 
البارزة في المملكة العربية السعودية، 
ــون مجرد  ــد أن رفض ســموه أن يك بع
ــرة هنا  ــام المتناث ــن الخي ــة م مجموع
ــات المحدودة، فحوَّله  وهناك والفعالي
ــب رؤيته واستشــرافه الواعي إلى  بثاق
نموذج عصري شــامل لكافة المناشط 
والفعاليات الثقافية واألدبية والتجارية 
والســياحية  ــة  والتراثي ــة  والعلمي
ــه  من ــل  وجع ــة،  الجاذب ــة  واالجتماعي
ــزوار من  للشــعوب وال ملتقى حقيقياً 
ــا، إضافة للعناية  داخل البالد وخارجه
باإلبداع والتشجيع على التميز من خالل 
المســابقات المتعددة للشعر الفصيح 
والشعبي والفنون المختلفة التي تؤكد 

على عمق الحضارة الخالدة لبالدنا.
ــذا  ــوس ه ــف المأن ــاً للطائ فهنيئ
اإلرث الحضــاري وهذه التســمية التي 
ــر الشــعر والبيان  تســتحقها من أمي
ــل أن تخرج  ــر العربي والتي نأم والفك
ــام بما يعزز  ــالل هذا الع ــا خ فعالياته
هذه المكانة والمخزون التراثي والدور 

التاريخي العربي والعالمي لبالدنا.

(1) من تصريح صحفي نشر لسمو 
األمير خالد الفيصــل بجريدة الندوة - 

1385هـ.

األمير خالد الفيصل وأول منتدى إلحياء سوق عكاظ بالطائف

مشعل الحارثي

اإلرهاب اإليراني والمسؤولية الدولية

هذا هو الطالب الذي نريد يا تعليمنا

ــة  الجمهوري ــام  قي ــذ  من
ــران  طه ــي  ف ــة  اإليراني
ــر ســقوط النظام  على أث
البهلوي عام 1979م وحكام بالد 
الخراب  لعبة  ــتمرؤوا  اس فارس 
ــي المنطقة وعاثوا في  والدمار ف
والكثير  الفســاد  العربية  األرض 
ــالت عبر بوابة اإلرهاب  من التدخ
ــن  جاعلي ــري  الفك السياســي 
المليشيات التابعة لهم في أكثر 
ــد عربي الجســر الموصل  من بل
ــم  أجندته ــذ  وتنفي ــم  ألهدافه
ــة للنيل من األمن القومي  الخبيث
مكتســباته  ــب  وتخري ــي  العرب
ونشــر الفوضى وعدم االستقرار 
ــدءاً من  ــي أرجائه ب السياســي ف
ــروراً بالعراق  ــوريا وم لبنان وس
ــكل محافظاته  ــن ب ــى اليم وحت
كل  ــط  الحائ ــرض  بع ــة  ضارب
ــاق  وميث ــة  الدولي ــن  القواني
ــى  عل ــم  القائ ــدة  المتح ــم  األم
ترسيخ الســلم واألمن الدوليين 
في  تقويضهما  دون  ــة  والحيلول
ــة  ــع منطق ــم تمت ــم، وبحك العال
ــتراتيجي وما  ــج بموقع إس الخلي
ــروات وموارد  ــن ث ــا هللا م حباه
مهمة كنفط مثالً (مصدر الطاقة 
ــذه المادة  ــي) واحتياج ه العالم
ــل البحري اآلمن عبر ممرات  للنق
المالحة الدولية الذي يعد مضيق 
ــث يبلغ  ــا، حي ــن أهمه ــز م هرم
عرضه 60 كيلومتراً وتعبره يومياً 
ــالت النفطية العمالقة التي  الناق
ــى 100 ألف طن،  يزيد وزنها عل
ــاعات الذروة  ــه س ــا تصل في كم
ــدة كل 6 دقائق  ــة واح ــى ناقل إل
ــدره 300  ــي وق ــدل يوم أي بمع
ــق بترولي يصل إلى  ناقلة وبتدف
ــن 17 مليون برميل يومياً،  أكثر م
وهو ما يعادل تقريبا 35 % من 
ــارة البترول البحرية، و20 %  تج
ــارة البترولية  ــي التج ــن إجمال م
ــذا المضيق  ــم، فإن ه ــي العال ف
والبحار المتصلة به وفي ظل هذا 
للتهديدات  عرضــة  بات  اإلرهاب 
ــى أن ناقالت  ــة إضافة إل اإليراني
ــة أصبحــت هي  ــط العمالق النف
ــي  ــر اإليران ــرى تحــت الخط األخ

ــم  وتقوي ــة  محاكم ــم  يت
فاعلية أي نظام تعليمي في 
ضوء نوعية وجودة مخرجه 
ــب تحديداً)، بل  ــي (الطال التعليم
ــة  ــة المتقدم ــم التعليمي إن النظ
تتميز عن غيرها في جودة منتجها 
ــا نتأمل  ــن دعونا هن الطالبي، لك
ــب  الطال وســمات  ــة  نوعي ــي  ف
ــه خطــوط  ــذي يجــب أن تنتج ال
ــا التعليمية، إليك طرفاً من  إنتاجن
طموحاتنا التي نتطلع إلى تحققها 
في مخرج تعليمنا (الطالب): نريد 
في تفكيره، وليس  مستقالً  طالباً 
مجرد صدى لآلخرين، نريده واثقاً 
ــاكاً فيما عند غيره،  فيما عنده وش
نريده ذا عقل منفتح ومتســائل، 
ــده طالباً ال يتمســك بقناعات  نري
ــه يرفض  ــكار مســبقة تجعل وأف
ــول الجديد، ال يقفز فوق  دائماً قب

وممارساتها العدوانية ضد دول 
ــذات دول الخليج  ــة وبال المنطق
ــادة  ــذه الم ــة له الســت المنتج
ــوم، بل  ــي عالم الي ــية ف األساس
إن األمر وصل لدى قادة طهران 
ــرأة على التدخل في الشــأن  الج
الداخلي العربي والعمل الدؤوب 
ــا وميلشــياتها  ــم أذرعه في دع
ــائل القوة  ــكل وس المســلحة ب
ــى باتت اليمن على  والتمكين حت
ــال ال الحصــر تحت  ــبيل المث س
ــبه  ــالل الحوثي، ولبنان ش االحت
محتل من حزب حســن نصرهللا 
ــه المســلحة  ــالل قوات ــن خ وم
ــال  ــي مج ــة ف ــبكاته العامل وش
ــدرات لدول اإلقليم  تهريب المخ
ــراق  والع ــي،  واألوروب ــي  العرب
ــار  الحص ــن  م ــة  حال ــش  يعي
السياســي اإليراني وتحــت تأثير 
ــوات الحشــد الشــعبي، بينما  ق
سوريا تعاني األمرّين من الوجود 
ــي الواضح للعيان والعبث  اإليران
بتركيبته الديمغرافية لصالح زرع 
وتوطين العنصر الشــيعي هناك 
الســنية  األكثرية  حســاب  وعلى 
الموجودة على األراضي السورية، 
جاعلة (أي إيران) لب هذا العمل 
اإلجرامي قائماً على تصدير الثورة 
ــدول  ل ــة  والعنصري ــة  والطائفي
المنطقة، والعمل على بث الفكر 
اإلثني عشري الفاسد المبني على 
ــة الفقيه وذلك في أوســاط  والي
المجتمعات السنية ذات الغالبية 
العظمى في هذه الدول. إن أمراً 
من  يســتدعي  ــورة  الخط ــذه  به
المجتمع الدولي وقفة والنهوض 
ــو الوقوف في  بمســؤولياته نح
ــن خطرها  ــران والحد م ــه إي وج
عمالً بالفصل الســابع من ميثاق 
باعتبارها  ــدة  المتح ــم  األم هيئة 
والسالم  لألمن  مزعزعة  أصبحت 
الدوليين، ومهددة لمصالح دول 
المنطقة برمتها، ومعرضة للبيئة 
ــة  المالحي ــه  وخطوط ــة  البحري
ــار،  ــر والدم ــن المخاط ــد م لمزي
واالقتصاد العالمي ألضرار بالغة 
ــلوكها  ــى س ــراء الســكوت عل ج

العدواني. وخططها التوسعية.

حقائق الواقع ليصل إلى استنتاج 
ــك  يمتل ــه  أن ــم  يتوه ال  ــه،  يرغب
ــه الفكرة  ــة بمفرده، تهم الحقيق
ــة  ــرى أن قيم ــا، ي ــس قائله ولي
ــدد المؤمنين  الفكرة ال تقاس بع
ــا في وجه  ــي صموده ــا، بل ف به
ــاول نقضها، نريده  أي تحليل يح
ال يقوده الهوى  ــاً  موضوعي طالباً 
ــاً باحثاً عن  ــده طالب ــز، نري والتحي
ــرف كيف يصل إلى  المعرفة ويع
ــا الموثوقة، نريده طالباً  مصادره
ال يضفي قداســة على أشــخاص 
ــه يقبل  ــاه) تجعل ــور دني (في أم
ــده  ــص، نري ــم دون تمحي أفكاره
يبني قراراته على معلومات  طالباً 
موثقة. وأخيراً، هل تعتقدون أنني 
أحلم؟ إطالقاً ال، فما أشــرت إليه 
من طموحات في مخرجنا التعليم 

حققته نظم متقدمة.

بدر بن عبدالمحسن المقحم
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فرسان البولو يستعدون لبطولة العال
يواصل فرســان البولو، استعداداتهم لخوض منافسات بطولة ريتشــارد ميل العال لبولو الصحراء، الوحيدة في العالم التي تقام في 
صحراء العال، وينظمها االتحاد الســعودي للبولو والهيئة الملكية للعال ، خالل الفترة من 11 - 12 فبراير 2022م، ضمن النســخة الثالثة 
من فعاليات موسم شتاء طنطورة. وأجرى الفرسان تدريباتهم على ملعب أكاديمية  االتحاد السعودي للبولو بالرياض بإشراف المدرب 
األرجنتيني سانتياقو وسيشارك في البطولة 4 فرسان سعوديين ،إضافة إلى 4 العبين من فريق الدولفينا الذي حصل العبيه على تصنيف 

هانديكاب 40 قول، وهم  كامبياسو وبابلو دونو وديفيد ستيلينج وخوان مارتن نيرو.

بعد سباق استمر 29 يوماً وشهد ضم 22 أجنبًيا و23 سعودًيا

«الميركاتو الشتوي» يغلق أبوابه الساعة 11:59 الليلة
«الجزيرة» - طارق العبودي

ــد  عن الشــتوي  ــو  الميركات يوصــد 
الســاعة 11:59 مساء هذا اليوم األحد 
ــي كانت مشــرعة  ــه الت ــر أبواب 30 يناي
ــد 2 يناير  ــدءاً من األح ــدة 29 يوماً ب لم
ــاً إغالق ملف اســتقبال  ــاري معلن الج

طلبات التسجيل.
ــت  ــد دخل ــة ق ــب األندي ــت أغل وكان
ــي ســباق محموم لضــم العبين جدد  ف
واالســتغناء  محليين  ســواء أجانب أو 
ــال النهائي  ــام االنتق ــن بنظ عن آخري
ــرة  الفت شــهدت  ــث  حي ــارات،  اإلع أو 
ــاً، منهم  ــد 45 العب المســموح بها قي
22 أجنبياً من جنســيات مختلفة، و23 

سعودياً.
ــر األندية  ــزم كأكث ــادي الح ــاء ن وج
اســتقطاباً لالعبين، إذ ضــم 8 العبين 
«4 أجانب و4 سعوديين»، بينما النصر 
ــاً أجنبياً واحداً، في  ــم، إذ ضم العب أقله
حين لم يعلن ناديا الرائد والباطن عن 
ضم أي العب ســواء أجنبيًا أو سعوديًا، 
ــا قبل  ــو اليوم م ــوم أمس وه ــى ي حت

األخير من الفترة المحددة».
 وقد تشهد ساعات هذا اليوم األحد 

ضم المزيد من الالعبين.
ــن الذين  وفيما يلي أســماء الالعبي

وقعوا عقوداً في الميركاتو الشتوي:

الهالل:
ميشايل ديلغادو «برازيلي» واديون 
إيغالو «نيجيري» والسعوديون عبداإلله 
المالكي وسعود عبدالحميد وعبدالرحمن 
ــس. «واألخير قد  ــد العوي ــد ومحم العبي
ال يتمكن من اللعب هذا الموســم لعدم 

انتهاء عقده الرسمي مع ناديه».

االتحاد: 
ــي»  ــد هللا «مغرب ــرزاق حم ــد ال عب

شــراحيلي  ــد  وأحم ــان  العلي هللا  ــد  وم
«سعوديان».

األهلي: 
ــي»  «برازيل إدواردو  ــوس  كارل
ــي  وعل ــي»  «كاميرون ــوم  ك ــك  وفران
مجرشي وعبدهللا المقرن وأيمن يحيى 

«سعوديون».

الفتح: 
بيتروس «برازيلي» وأيمن الخليف 

«سعودي».

الحزم: 
ــي»  «مغرب حفيظــي  ــه  عبداإلل
ونوفل الزرهوني «مغربي» وايزكيل 
هنتي»نيجيري» ولوكا ستانكوفيتش 
«صربي»، ومحمد السهالوي وأسامة 
ــف وعبدالرحمن ريو  والناشــئ  الخل

نواف البشري «سعوديون».

النصر: 
جوناثان رودريغيز «أوروغوياني».

الشباب:
لوسيانو فييتو «إرجنتيني»

التعاون: 
مصطفى فتحي « مصري « وأشرف 
ميدران  والفارو  المهديوي «هولندي» 
ــزاع  ــز هوســاوي وه «إســباني» ومعت

الهزاع « سعوديين».

االتفاق: 
يوســف نياكاتي « فرنسي « وأمين 

يونس « الماني «.

أبها: 
بالل عيفه «تونسي» الطيب المزياني 

«جزائري» وعبدهللا الزوري «سعودي».
ضمك: 

الدبيش  وخالد  ــي  اليام عبدالرحمن 
«سعوديين».

الطائي :
ــي»  «أرجنتين ــروا  فيغي ــاس  توبي
ــوران «كاميروني» وجمال  وكولينز نج

باجندوح و مختار علي «سعوديان».

الفيصلي : 
ــد  ــل «أســترالي» وأحم ــن بوي مارت

عسيري «سعودي».

الفيحاء: 
نايف الماس «سعودي».

وفي االتجاه اآلخر شهد الميركاتو 
مغادرة عدد من المحترفين األجانب، 
منهم نجوم كبار تركوا لهم بصمات 
ال تُنســى وســجلوا أســماءهم في 
سجالت التاريخ، يتقدمهم الفرنسي 

الكبير بافيتمبي غوميز. 
ــداو ودي  ــى جانب الحســن ن ال
ــور  ــل وايغ ســوزا وســاندرو مانوي
وســتراندبيرغ  ليتشنوفيســكي 
ومارتن  عســله  ــك  وملي ــي  وجليرم

لوكوف وآخرين.

الحزم األكثر تسجيًال بـ 8 والنصر والشباب األقل.. وناديان  لم يسجال

غوميز .. الراحل األكبرجوناثان رودريغيز انضم وحيداً للنصرحمدهللا عاد من جديدميشيل ديلغادو أحدث القادمين للهالل

النظام حرمه ارتداء قميص الزعيم العالم

الحزم يخطف هداف الخلود وأخضر 
الناشئين نواف البشري

النصر يجدد 3 عقود

«الجزيرة» - طارق العبودي

ــزم في كســب  ــادي الح نجحــت إدارة ن
ــي  الوطن ــا  منتخبن ــداف  وه ــم  نج ــع  توقي
للناشــئين تحت 17 ســنة نواف البشــري 
ــرس في  ــود من ال ــادي الخل ــن ن ــاً م قادم
ــن  ــب م ــه الالع ــا يملك ــة لم ــة ناجح صفق
مســتوى فني كبير يؤهله للعب مع الفئات 
ــى، الى جانب انها ســتكون  ــة األعل العمري
اســتثمارية على اعتبار ان الالعب سيكون 
ــاً لالندية الجماهيريه في المســتقبل  هدف

القريب.
ــن  ــار الهالليي البشــري كان تحــت انظ
ــن بالفعل فتحوا قبل نحو شــهر باب  الذي
ــود  الخل ــه «  نادي ادارة  ــع  م المفاوضــات 
ــة على  ــا المبني ــى موافقته ــوا عل « وحصل
ــارة الهالل  ــى جانب اع ــده، ال ــة وال موافق
ــود مجانا اال ان  ــه تركي المطيري للخل العب

ــن االنتقال النه اقل  النظام حرم الالعب م
ــزم الفرصــة  ــاً فاســتغل الح ــن 18 عام م

وسجله النه بنفس المدينة.

«الجزيرة»- عيسى الحكمي

الســبت  النصــر  ــن  أعل
منصــور  ــود  عق ــد  تجدي
الشمري ومختار علي وحمد 
يســتمر  حيث  منصــور،  آل 
عقد الشمري بعد تحسينه 
ــدا مختار  ــى 2026، وعق إل
 .2025 ــى  إل منصــور  وآل 
إعارة  ــى  عل النادي  ــق  وواف
مختار علي لمصلحة الطائي 

حتى نهاية الموسم. 
البرازيلي  يلتحق  تدريبياً 
تاليســكا  اندرســون 
بعد  األحد  اليوم  بالتدريبات 
ــددة،  المم ــه  إجازت ــاء  انته
ــن واصــل الفريق  ــي حي ف

تحت  اليومية  اســتعداداته 
األرجنتيني  ــي  التكتيك قيادة 
ــذي أعطى  ميغل روســو ال
ــب  ــر للجان المســاحة األكب

العناصر  بمشــاركة  البدني 
ــي ظــل ارتباط  ــة، ف المتاح
ــن باالنتدابات  ــة الالعبي بقي

الدولية. 

المنيع يتألق في عز الرياضة
ــذي يقدّمه  ــج عز الرياضة ال نجح برنام
المذيع المتمكِّن الزميل سلمان المطيويع 
ــر الرياضي األســتاذ  ــي اســتضافة الخبي ف
ــا رائًعا  ــدَّم نموذًج ــذي ق ــع ال ــد المني محم
ــر المتمكِّن الملم بالرياضة  للرياضي الخبي
ــة  مذهل ــة  بلباق ــدث  فتح والمناشــط، 
وبمعلومات ثرية أفادت المتابع، لَم ال وهو 
المثقف والراقي وصاحب التاريخ القيادي، 
حيث رأس نادي الزلفي ورأس اتحادي اليد 
السعودي والعربي وحقق نجاحات كبيرة.. 
المنيع لم يقدم نفســه فقط للمشاهدين، 
ــج  ــه أيضــاً كشــف أن بعــض البرام ولكن
ــة المؤهلة التي  ــدرات الوطني تتجاهل الق
تتســلَّح بالعلم والثقافة وتقدم أشــخاصاً 

الرياضــي  ــالم  لإلع اإلســاءة  ــي  ف ــوا  نجح
السعودي.

محمد المنيع

مساٍع لتأمين وصول البرازيلي ميشيل الثالثاء

جارديم يختبر بدالء الهالل وشبابه أمام الفتح اليوم 
«الجزيرة» - طارق العبودي

ــى  عل ــالل  اله ــق  فري يخــوض 
ــاراة  ــرب اليوم مب ــد مغ ــه بع ملعب
ــح في إطار  ــام ضيفه الفت ودية أم
تحضيرات الفريقين في فترة توقف 
منافسات دوري كأس األمير محمد 

بن سلمان.
وسيلعب الفريق الهالل بطاقم 
البدالء ومجموعة من العبي الفئات 
الســنية نظير الغيابات العناصرية 
ــه والمتمثلة في  الكبيرة في صفوف
االرتباطات الدولية لعدد من العبيه 
ــي المنتخبين االول  الســعوديين ف
ــي األجنبي  والثنائ وتحــت 20 عاماً 
ــى جانب عدد من  كاريلو وكويالر ال
ــر الجهاز  ــث اضط ــن، حي المصابي
الفني بقيادة جارديم الى اســتدعاء 
ــي  فريق ــي  العب ــن  م ــات  مجموع
الشــباب تحت 19 سنة والناشئين 
تحت 17 للمشــاركة في التدريبات 

ــن اجراء  ــى يتمكن م ــة حت الماضي
المناورات الكروية.

ــد تشــهد المباراة مشــاركة  وق
ــال  اكتم ــد  بع الدوســري  ناصــر 
ــا يزال  ــاً. في حين م ــه طبي جاهزيت
قائد الفريق سلمان الفرج وعبدهللا 
ــون  هي ــغ  جان ــوري  والك ــف  عطي
يواصلون تطبيق برامجهم العالجية 

والتأهيلية، وإن كان جانغ قد قطع 
شوطاً كبيراً نحو الجاهزية، وانضم 
لهم صالح الشــهري الذي استُبعد 
من معسكر االخضر لتعرضه الصابة 

في عضلة الفخذ.
ــة يســعى  ــي شــأن ذي صل وف
ــراءات  ــاء كل االج ــون النه الهاللي
ــد وصــول الالعب  ــة بموع المتعلق

ــادو الذي  ــي ميشــايل دلغ البرازيل
ــد الثالثاء  ــد غ ــون بع ــر ان يك يُنتظ
ــي الروتيني،  ليخضع للفحص الطب
ــي التدريبات  ــراط ف ــي االنخ وبالتال
انطــالق  ــن  م ــل  قلي ــت  وق ــل  قب
الذي  االندية  ــال  موندي منافســات 
ــوم 6 من  ــالل ي ــه اله ســيلعب في

فبراير المقبل.

جارديم

نواف البشري بقميص الحزم

تدريبات الهالل األخيرة أقيمت بغياب أكثر من 16 العباً

المنصور وقع عقده الجديد

بعد شراء عقده من الشباب في صفقة تبادلية بين الناديين

إيغالو يخلف غوميز في الهالل.. وفييتو يعوضه في الشباب

«الجزيرة»- طارق العبودي

ــا الهالل والشــباب عن  ــن نادي أعل
ــي  ــل ف ــا، تتمث ــة بينهم ــة تبادلي صفق
ــري  ــم الشــباب النيجي ــام مهاج انضم
أوديون ايغالو لصفوف الفريق الكروي 
األول بنادي الهالل في فترة االنتقاالت 
ــا الليلة,  ــق أبوابه ــي تغل الشــتوية الت
ــى بيع المدة  ــد أن وافق الشــباب عل بع
المتبقية من عقده للهالل ومدتها عام 
ونصف العام, وانضمام العب الوســط 
ــو للشــباب  ــي لوســيانو فييت األرجنتين

من  ــى نهاية الموســم قادماً  حت معاراً 
الهالل. 

للمهاجم  ــاً  ــو خلف وســيكون إيغال
الفرنسي الهداف بافيتمبي غوميز الذي 
ــة عالقته  ــل أيام قليل ــى الهالل قب أنه
التعاقدية معه، بعد مشــوار حافل من 
العطاء, فيما ســيكون فييتو عوضاً عن 

ايغالو.  
ولم يفصح الناديان عن أي تفاصيل 
ــث مركز  ــق بالصفقة, إذ ب ــرى تتعل أخ
ــو قصير،  ــي مقطع فيدي الهالل اإلعالم
ــه بـ»النســر هاللي»، مســتعرضاً  عنون

ــدة أخرى  ــب، وتغري بعــض صــور الالع
ــو, بينما نشــر مركز  ــا فييت يشــكر فيه
ــن فيها  ــي تغريدة أعل الشــباب اإلعالم
ــى  عل ــادي  الن إدارة  ــس  مجل ــة  موافق
ــن الهالل لشــراء  ــدم م ــرض المق الع
ــده, وتغريدة  ــن عق ــة م ــدة المتبقي الم

أخرى عن ضم فييتو. 
أوديون ايغالو البالغ من العمر 32 
عاماً, يعتلي حالياً صدارة هدافي دوري 
ــر محمد بن ســلمان للمحترفين  األمي
بـ12 هدفاً, ويعتبر عنصراً رئيساً مهماً 
ــذي ينافس  ــق الشــبابي ال ــي الفري ف

ــب الدوري الســعودي,  ــوة على لق بق
فيما قدم األرجنتيني فييتو مســتويات 
جيدة جداً في الفترات التي لعب فيها.  
ــة انضمام النســر النيجيري  صفق
ــات إدارة  ــالل هي ســادس صفق لله
فهد بن نافل في الميركاتو الشــتوي 
ــد،  عبدالحمي بســعود  ــه  بدأت ــذي  ال
ــي، ومحمد العويس،  وعبداإلله المالك
ــي  والبرازيل ــد،  العبي ــن  وعبدالرحم
ــي مقابل صفقة  ميشــيل ديلغادو, ف
ــام  بانضم للشــباب  ــدة  ووحي ــى  أول

فييتو.

فييتو يحمل قميص الشباب  الشبابيون ودعوا العبهمترحيب الهالل بإيغالو
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صح لسانك

  األخضر يصل 
سياتاما.

(عنوان صحفي)
اإلنجازات  ــب  ملع  -

السعودية.

  الزوري يحط 
الرحال في أبها.

(عنوان صحفي)
- وال أبهى.

  رواتب حمدهللا 
دخلت حسابه 

دون أن يدري.
(عنوان صحفي)

وإال  رواتـب   -
ترسيب مويه.

   منتخبنا الوطني 
ــرب كثيراً من بلوغ  اقت
ــة  الدوح ــال  موندي
صعوبة  ــم  رغ  .2022
ــود  ووج ــة  المجموع
أقوى منتخبات القارة. 
لكنه تصدر المجموعة 
ــم  وبرق خســارة  ــال  ب
ــن النقاط،  قياســي م
أفضــل  ــاً  ومحقق
ــة له في تاريخ  انطالق
ــيوية  اآلس التصفيات 
ــات  لنهائي ــة  المؤهل

كأس العالم. 

  
   قرار عقوبة من 
ختم  اآلسيوي  االتحاد 
ــن حســين  ــه الكابت ب
مع  مشواره  عبدالغني 
وإدارياً!  ــاً  ــرة العب الك
ــأي  ب ــق  تلي ال  ــة  نهاي

العب أو رياضي. 
  

شــهادات     
التي  المالية  ــاءة  الكف
بعض  عليها  تحصــل 
ــر  تثي ــت  بات ــة  األندي
الوسط  في  تساؤالت 

الرياضي! حول كيفية 
ــك  ــى تل ــا عل حصوله
الشهادات رغم وجود 
ــات  ومطالب ــا  قضاي
ــل  قب ــا  عليه ــة  مالي

الفترة المحددة. 
  

ــة الالعب     قضي
ــي حمدهللا مع  المغرب
نادي النصــر يجب أن 
ــل اللجان  ــون داخ تك
ــة  والقانوني ــة  العدلي
ــة، فخروجها  الرياضي
ــار  اإلط ــذا  ه ــن  ع

ســيجعلها تدخل في 
دهاليز تقود إلى نتائج 

غير متوقعة.
  

   تنقالت الالعبين 
ــن أنديتنا  ــب بي األجان
ــه فائدة  ــد يكون في ق
فبعــض  ــع،  للجمي
األندية قد تجد ضالتها 
في العب من ناد آخر، 
النادي  يســتفيد  فيما 
اآلخر من العب ينتقل 
مهمة  ثغرة  يسد  إليه 

في فريقه الكروي. 

  
ــق الســلة     فري
االتحادي كان في يوم 
ــام هو أيقونة  من األي
الســعودية  الســلة 
ومستوياته  بمنجزاته 
ــه. واليوم بات  ونجوم
ــارق 40 و  يخســر بف
ــن فرق  ــة م 50 نقط
ــودة  موج ــن  تك ــم  ل
ــة الســلة  ــى خارط عل
ــة  عمالق كان  ــا  عندم
يرتقون  العميد  ــلة  س

منصات الذهب. 

فواصل

ــي العنوان أن الهالل ســوف  ــي ف ال أعن
ــادرة قوميز أروقة  ــع الثمن برحيل ومغ يدف
ــا وعودنا ان  ــالل، فالتاريخ علمن ــادي اله ن
ــد وان مســيرة الهالل ال  ــف على أح ــالل ال يتوق اله
تقف مع رحيل أي أحد وإنما ما أقصده هو ان الهالل 
ــه الهالليون  ــذي يقع في ســوف يدفع ثمن الخطأ ال
ــو المقارنات  ــه غالياً أال وه ــع الهالل ثمن ــراً ودف كثي
ــد وبعد بعض التعاقدات والصفقات بين الالعبين  عن
ــالل، وتحديداً  ــن وإلى اله ــن والقادمين م المغادري
الالعبين األجانب والربط غير العادل بين أداء وعطاء 
ــن دون األخذ في بقية  ــذا وذاك من الالعبي وأرقام ه
االعتبارات والنظر لالختالف في القدرات واإلمكانيات 
ــن العب وآخر، وأعتقد  ــل والمميزات واالمتيازات بي ب
هو ما تســبب في فشل بعض الصفقات في الهالل 

وبسبب الهالليين أنفسهم!.
ــالل بعد أن  ــى اله ــا أخشــاه وأخافه عل ــذا م وه
ــز مع الهالل  ــت رحلة ومرحلة الفرنســي قومي توقف
ويبدأ بعض الهالليين في استرجاع واستحضار تجربة 
ــة المهاجم األجنبي  ــرة قوميز مع الهالل ومقارن وفت
ــز للهالل، وبالتالي  ــل لقوميز مع ما قدمه قومي البدي
ــة أزمة ثقة بين المهاجم البديل نفســه وبين  صناع
بعض الهالليين والتي ســيتضرر منها ويدفع ثمنها 
الهالل كما حدث بالضبط بعد رحيل الروماني رادوي 
وكيف ان الهالل دفع الثمن كثيراً وطويالً في فشــل 
ــد رادوي،  ــن حضروا بع ــع الالعبين الذي ــه م تعاقدات
ــوا يلعبون في نفس خانته ولكن لم يســتمروا  وكان
طويالً في الهالل والسبب ببساطة هو مقارنة أولئك 
الالعبين مع رادوي وبما قدمه رادوي مع الهالل على 
ــن إدارات الهالل تعاقدت مع أســماء كبيرة  الرغم م
ودولية في خانة المحور، ولكن فشل أكثرهم بسبب 
ــى كل حال صحيح  ــة الهالليين بينهم!!.. وعل مقارن
أن رحلة قوميز مع الهالل ومرحلة الهالل مع قوميز 
ــي اســتثنائية وســتظل تاريخية  ــكل تفاصيلها ه ب
ــة الروماني راودي مع  ــا هي بالضبط رحلة ومرحل كم
ــرر الهالليون نفس  ــالل، ولكن من الخطأ ان يك اله
الخطأ الذي حصل في مقارنة الروماني رادوي مع من 
ــن الالعبين، ولذلك من مصلحة الهالل  حضر بعده م
ــع المهاجم  ــن م ــع الهالليي ــف جمي ــق وان يق ان يث
ــاب قوميز عن  ــول لتعويض غي ــل لقوميز ال أق البدي
الهالل بل الســتمرار الهالل في تحقيق االنتصارات 
ــوالت، وازعم بل واجزم ان هذا ما يريده  وحصد البط
ويبحــث عنه كل الهالليين بغض النظر عن اســم أو 

حجم الالعب والنجم. 

نقاط سريعة
ــي األخضر الســعودي  ــدرب والعب * يحســب لم
أنهم ماضون وبقوة لتحقيق الهدف المنشود وهو 
ــم في قطر، دون ان  الوصــول لنهائيات كأس العال
ــاوالت التحريض  ــالت ومح ــروا بحم ــوا أو يتأث يلتفت
ــدرب المنتخب  ــارات وقناعات م ــب على اختي والتألي
ــرارات وانتقاالت بعض  الســيد هيرفي ريناد وعلى ق

العبي المنتخب ألندية أخرى.

* وبالمناســبة كان من المنتظر والمفترض من 
إدارات بعض األندية والتي وقع بعض العبيها ألندية 
أخرى ان يستشــعروا بالمســؤولية وان يقدروا ان 
المنتخب الســعودي مازال يخوض مباريات رسمية 
ــة لنهائيات كأس العالم، وأال  في التصفيات المؤهل
ــات الجماعية من  ــدوا هؤالء الالعبين عن التدريب يبع

أجل المصلحة الوطنية ولكن..!.

ــح  ــاد الســعودي التصري ــا يحســب لالتح * كم
والتوضيح حول حقيقة قضية العب االتحاد السابق 
ــراع وحقوقه المزعومة على نادي االتحاد  فيصل الخ
ــاد  ــى االتح ــذ عل ــاً أيضــاً يؤخ ــا إعالمي ــد ظهوره بع
الســعودي صمته وســكوته عن قضية العبي النصر 
السابقين عبدالرزاق حمدهللا وبيتروس وصحة عدم 
اســتالمهما لمســتحقاتهما من النصر، السيما وأن 

كال القضيتين قد ظهرتا وانتشرتا إعالمياً!.

ــرزاق  عبدال ــد  عق ــاء  إلغ ــازال  م وبالمناســبة   *
ــن طرف واحد وهو ناديه الســابق النصر  حمدهللا م
ودون اتفاق بين الطرفين أو تسوية لحقوقه والذي 
ربما أنه يخالف اللوائح واألنظمة المحلية والدولية، 
ــا زال لغزاً غامضــاً ودون توضيح أو تصريح  أقول م
من لجنة االحتراف باالتحاد الســعودي وكأن األمر ال 

يعنيهم!

SulimanAljuilan :للتواصل عبر تويتر

ــد هللا أن الرهان على  ــدو والعلم عن - يب
ــح له أنصاره  ــالل في تحقيق ما يطم اله
وعشــاقه سواء على المســتوى المحلي 
ــه او االســتحقاق العالمي  ــى لقب ــه عل ومحافظت
المنتظر رهان خاسر، فمعطيات الواقع وشواهد 

الحاضر تقول بأنه لن يذهب بعيدا في كليهما!
- باألمــس كان التعادل معه انجازا والفوز عليه 
بطولة واليوم أصبح محطة للتزود بالنقاط ودواء 

ومداواة لجراح االخرين!
ــه ادارة االســتاذ فهد  ــر ما قدمت ــد ينك - ال أح
ــن وبضعة  ــالل عامي ــت خ ــد حقق ــل فق ــن ناف ب
ــن تجاهلها  أشــهر منجزات ومكتســبات ال يمك
ــك المدة  ــد حققت خالل تل ــا، فق ــز عليه او القف
الوجيزة (5) بطوالت غاية في الفخامة، ونجحت 
ــادي ماليا واســتثماريا وتســويقيا  ــي ادارة الن ف
ــل مؤسســاتي قائم  ــي وفق عم بشــكل احتراف
ــا بالرغم من وضوح الصورة  على العلمية، اال أنه
وتشخيص الخلل باتفاق المحايدين و(العقالء) 
ــي المدرب وبعض األجانب وفي  على أن مكمنه ف
ــة الفريق الفنية ال زالت تراوح وتفكر و(تعيد  هوي
ــت والتوقيت في  ــد) غير مدركة ألهمية الوق وتزي
ــدرب على رأس العمل  ــاذ القرار، فال زال الم اتخ
ــالر  وكوي ــو  فييت زال  وال  ــه  واختراعات ــه  بقناعات
ــم (يعكون) والطريقة هي نفســها  باجتهاداته
ــق كله على بعضه  ــاء تتكرر وتكبر والفري واألخط

غير مقنع فنياً!.
ــا مع (كل)  ــت شــخصياً أتفق تمام - وإن كن
من أشــار الى اهمية التخلص من فييتو وكويالر 
ــال وصانع  واســتقطاب مهاجم على مســتوى ع
ألعاب ومتوســط دفاع اال أنني ال أميل لتلك اآلراء 
ــس لقناعتي  ــد جاردليم لي ــي تقول بإلغاء عق الت
ــا يقدم فقد طرحت رأياً حول ذلك في أكثر من  بم
مقالة فارطة، لكن التوقيت ليس مناسبا التخاذ 
ــد مهما بلغت  ــراء فالمدرب الجدي ــل هذا االج مث
ــخ ال يملك  ــا يملك من تاري ــه وكفاءته وبم قدرات
عصا موســى أو مصباح عالء الدين ليغير ويعالج 
كل تلك التراكمات خالل هذه المدة الوجيزة التي 
ــا عن بداية بطولة العالم لألندية، بل ربما  تفصلن
يأتي هذا التغيير بنتائج عكســية لكني أشدد على 
أهمية مناقشــة المدرب الحالي في قناعاته فيما 
يخص التشكيل والطريقة التي ال تناسب الالعب 
ــي توظيف  ــوال وف ــن األح ــأي حال م ــي ب الهالل
ــررة فال زال في  العنصــر ومعالجة األخطاء المتك

الوقت بقية الصالح ما يمكن اصالحه!.

تلميحات 
ــع الزعيم ( 6 )  ــز بعد ان حقق م ــل قومي -رح
بطوالت وســجل ( 125 ) هدفاً كأفضل محترف 
ــن المفترض  ــالل، وكان م ــي تاريخ اله أجنبي ف
حســب رأيي الشــخصي بقاؤه على االقل كبديل 
في العالمية واالســتفادة منه ومن خبرته ودعمه 
ــر وتأثير، ســواء داخل  ــن أث ــا له م ــوي لم المعن
ــب أو في غرفة المالبس أو على دكة البدالء  الملع
لكنه رحل بعد تجربة ثرية كان عنوانها االخالص 
ــان ناهيك انه  ــة الكي ــي ســبيل خدم ــي ف والتفان
ــراف الحقيقي  ــل الوجه المشــرق لالحت كان يمث
ــل األمين من خالل أحاديثه  بكل تفاصيله والناق
االعالمية ومشــاركاته االجتماعية خارج المملكة، 
ــا من حــب واعجاب واشــادة  ــه خالله ــا ينقل وم
ــة وبقادتها وشــعبها ورياضتها. وداعاً  بالمملك
ــل انك مكســب حقيقي  ــد أثبت بالفع ــز لق قومي

ليس للهالل وحده بل لرياضتنا عموماً.
- وفي النهاية، ال يمكن أن نلوم مشجعاً ينظر 
ــه المفضل لكننا  لمنتخــب الوطــن بمنظار فريق
نلوم ونســتهجن ما يصدر من إعالمي محسوب 
واستحســن  اســتملح  الرياضــي  ــالم  اإلع ــى  عل
ــن لفريقه  ــة نجوم المنتخــب غير المنتمي محارب
المفضل ناهيك عمن أشغل الوسط الرياضي بـ 
ــي وقت تتجه  متى وكيف ســيعاقب محمد كنو ف
االنظار الســتعداد المنتخب الكمال مهمة تأهله 
ــي! مطلوب  ــال العالم ــإذن هللا تعالى للموندي ب
وقفة مســؤولة جادة مع هذا وأمثاله فالمسألة 
تتعلق بمهمة وطنية في حضورها ال بد أن تختفي 

كل األلوان!! وسالمتكم.

قوميز يرحل والهالل يدفع الثمن

الهالل رهان خاسر

سليمان الجعيالن

إبراهيم الدهيش

بكل تجرد

من كميت

وصل فجر أمس بعد رحلة طويلة.. واالسترجاعية تجهز الالعبين

األخضر يبدأ في سايتاما تحضيراته لمواجهة الحسم أمام اليابان
«الجزيرة» - طارق العبودي

ــي االول  ــا الوطن ــؤدي منتخبن ي
ــوم حصته التدريبية  لكرة القدم الي
ــف  الردي ــب  الملع ــي  ف الرئيســة 
ــي بطوكيو  الســتاد ســايتاما الدول
الياباني  المنتخب  ــة  لمواجه تأهباً 
ــي الجولة الثامنة  بعد غد الثالثاء ف
النهائية  اآلســيوية  التصفيات  من 

المؤهلة لكأس العالم 2022.
ــة اليوم  ــي الحصــة التدريبي وف
ــي رينارد  ســيعتمد الفرنســي ايرف
التشــكيل الذي سيلعب به، والذي 
ــن تشــكيل  ــراً ع ــف كثي ــن يختل ل

المواجهة األخيرة امام عمان.
ــي  الفن ــاز  الجه حــرص  ــد  وق
ــاق الالعبين  ــدم اره أمــس على ع
ــن جدة  ــة م ــة الطويل ــراء الرحل ج
ــم اداء  ــب منه ــو، وطل ــى طوكي ال
تدريبات خفيفة  تتركز على النواحي 

لمن  واالستشفائية  االســترجاعية 
شاركوا امام عمان الخميس.

الوطني  ــا  منتخبن ــة  بعث وكانت 
ــس اتحاد الكرة  االول برئاســة رئي
ــت في  ــد وصل ياســر المســحل ق
ــن صباح امــس الى  ــت مبكر م وق
ــان وكان في اســتقبالها عدد  الياب

من منسوبي الســفارة السعودية 
في اليابان ومسؤولون في االتحاد 

الياباني لكرة القدم.
ــى اليابان  ــق البعثة ال ولم يراف
ــح الشــهري الذي  ــم صال المهاج
ــذه اضطر  ــة في فخ ــرض الصاب تع
ــن  ــارد الســتبعاده م بســببها رين

ــث العب يتم  ــح ثال ــة، ليصب القائم
ــرج  الف ســلمان  ــد  بع اســتبعاده 
ــب، فيما ضمت  ــن غري وعبدالرحم
الُمســتدعى  ــي  الجام علي  ــب  الالع

اخيراً.
تجدر االشارة الى ان المواجهة 
المقبله تعد حاسمة ومفتاح تأهل 

لســادس  المونديال  ــى  ال االخضر 
مرة، اذ ان فوزه باذن هللا ســيرفع 
ــة ويبتعد عن  ــى 22 نقط رصيده ال
اشرس منافســيه بـ 7 نقاط، وعن 
المنتخب االسترالي  بـ 5 نقاط، في 
حال فوزه وبالتالي يضمن التأهل 

قبل انقضاء التصفيات بجولتين.

جانب من وصول بعثة األخضر إلى مطار هانيدا باليابان

الطائي يدعم صفوفه بالدولي الكاميروني 
«كولينز فاي» ومختار النصر

«الجزيرة»- فرحان الجارالله

ــن  ع ــي  الطائ ــادي  ن إدارة  ــت  أعلن
ــب المنتخب الكاميروني  التعاقد مع الع
كولينز نجوران فاي (29 سنة)، والذي 
يلعب لنادي ســتاندارد لييج البلجيكي، 
ويجيد اللعب في مركزي الظهير األيسر 
ــن ويمثل المنتخــب الكاميروني  واأليم

حالياً..
ــاي لديه 41  ــي ف ــي   الكاميرون الدول
مباراة دولية مع منتخب بالده، وســاهم 
ــه البلجيكي بصناعة 22 هدفاً،  مع فريق
فيما سجل 4 أهداف. كما أعلنت اإلدارة 
عن التعاقد مع محور النصر مختار علي 

كولينز فاي  مختار علي بنظام اإلعارة حتى نهاية الموسم. 

األخضر ينافس إيران على البرونزية

البحرين وقطر يتأهالن لنهائي اليد اآلسيوي

في دوري ممتاز الطائرة

االبتسام يسقط األهلي..و الهالل يكسب الهداية

«الجزيرة»- صالح الدهش
ــن وقطر إلى  ــا البحري ــل منتخب تأه
ــة للبطولة اآلســيوية  ــاراة النهائي المب
الـ20 للرجال، بعد فوز منتخب البحرين 
على منتخبنا «29/ 20»، وفوز منتخب 
ــي  ــران «34/ 19» ف ــر منتخــب إي قط
ــي أمس على  ــي نصــف النهائ مواجهت
ــة وزارة الرياضــة بالدمام وســط  صال

حضور جماهيري غفير. 
ــر المنتخب الســعودي  ووضــح تأث
بغياب نجمه المصاب مجتبى آل سالم، 
وواجه صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع 
ــي المنتخــب البحريني  ــي لينه البحرين
الشــوط األول، متقدماً «16/ 9», وفي 
الشوط الثاني ســعى األخضر لتقليص 
الفارق، إال أن ســيناريو الشــوط األول 
تكرر بعد طرد الالعب مهدي آل ســالم، 
لتنتهي المواجهة بفوز البحرين ويعلن 
نفسه طرفاً في النهائي، فيما سيواجه 

ــي  ــرة اإليران المنتخــب الســعودي نظي
ــة  والميدالي ــث  الثال ــز  المرك ــد  لتحدي

البرونزية عصر االثنين المقبل. 
ــة  البطول منافســات  وســتتواصل 

ــد المتأهل  ــث ســيتم تحدي ــوم، حي الي
ــم المقبلة،  ــى بطولة العال الخامس إل
ــا يواجه منتخب العراق منافســه  عندم

منتخب كوريا.

«الجزيرة»- الرياضة

اختتمت منافسات الجولة الثالثة 
ــاز للكرة  ــدوري الممت ــن ال عشــرة م
ــي األولى  ـــ3 مواجهات؛ ف ــرة ب الطائ
ــاً  ــوزاً ثمين ــق االبتســام ف ــا حق منه
ومســتحقاً على األهلي المتصدر بـ3 
أشواط مقابل شوط، في اللقاء الذي 

ــادي االتفاق  ــى صالة ن ــا عل جمعهم
ــج األشــواط  ــاءت نتائ ــام، وج بالدم
 /23،25  /25  ،25  /16  ،19  /25)

.(22
ــاوز  ــة تج ــة الثاني ــي المواجه وف
الفيصلي ضيفه النصــر 3/ 1، جاءت 
نتائج األشــواط (25/ 25، 25/ 22، 

 .(15 /25 ،27 /25

ــة، تمكن الهالل  ــي مباراة ثالث وف
ــى الهداية 3/  ــوز عل ــن تحقيق الف م
ــاءت نتائج األشــواط (25/  صفر، ج

.(21 /25 ،25 /27 ،21
ــة،  ــات الجول ــام مواجه ــع خت وم
يبقى األهلي في الصدارة بـ36 نقطة، 
والفيصلي ثانياً بـ33 نقطة، والهالل 

ثالثاً بـ30 نقطة.

جانب من مباراة السعودية والبحرين
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إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ ببريدة الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة دائرة التنفيذ

20347007 رقم القرار القضائي

15 / 06 / 1440 التاريخ

محمد ظافر مجد الدين سعيسع اسم المنفذ ضده

2232177820 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بحائل الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

340051650776 رقم القرار القضائي

24 / 03 / 1441 التاريخ

عدوان عواد عدوان الشمري اسم المنفذ ضده

1060806229 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة 

بالزلفي
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

41415513 رقم القرار القضائي

01 / 03 / 1441 التاريخ

سعد محمد عوض المطيري اسم المنفذ ضده

1031703919 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثامنة عشرة دائرة التنفيذ

17596203 رقم القرار القضائي

20 / 08 / 1441 التاريخ

شادي فيحان هالل الحربي اسم المنفذ ضده

1100858800 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ ببريدة الجهة

دائرة التنفيذ الرابعة دائرة التنفيذ

340079309628 رقم القرار القضائي

14 / 07 / 1440 التاريخ

بدر عبدهللا سعود الحربي اسم المنفذ ضده

1057072967 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة دائرة التنفيذ

41674454 رقم القرار القضائي

10 / 04 / 1441 التاريخ

ثامر مترك براك العتيبي اسم المنفذ ضده

1059185650 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بطريف
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

41448866 رقم القرار القضائي

06 / 03 / 1441 التاريخ

خلف بن عقايل بن فريج الصلبي اسم المنفذ ضده

1030112799 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ التاسعة عشر دائرة التنفيذ

3400719985849 رقم القرار القضائي

21 / 01 / 1442 التاريخ

هزاع قهار هزاع العنزي اسم المنفذ ضده

1130922642 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السابعة دائرة التنفيذ

41781521 رقم القرار القضائي

25 / 04 / 1441 التاريخ

تركي بن عبدهللا بن حمد 
الحمداني

اسم المنفذ ضده

1039437726 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة 

بالزلفي
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

41518440 رقم القرار القضائي

15 / 03 / 1441 التاريخ

سعد محمد عوض المطيري اسم المنفذ ضده

1031703919 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بحائل الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

340051506743 رقم القرار القضائي

30 / 01 / 1441 التاريخ

حامد دافي فرحان الشمري اسم المنفذ ضده

1003723291 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ العاشرة دائرة التنفيذ

42998937 رقم القرار القضائي

26 / 01 / 1442 التاريخ

سلطان منيف صامل السهلي اسم المنفذ ضده

1064638271 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

ببريدة
الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

41966304 رقم القرار القضائي

23 / 05 / 1441 التاريخ

مزعل فهيد نمر الرشيدي اسم المنفذ ضده

1032525782 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السادسة دائرة التنفيذ

41523635 رقم القرار القضائي

17 / 03 / 1441 التاريخ

عبدهللا سليمان صالح الطيار اسم المنفذ ضده

1038193247 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بحائل الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة دائرة التنفيذ

340051506753 رقم القرار القضائي

30 / 01 / 1441 التاريخ

محمد عقيل بشير العنزي اسم المنفذ ضده

1068617867 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السادسة والعشرون دائرة التنفيذ

52897005 رقم القرار القضائي

21 / 05 / 1442 التاريخ

محمد علي  عاشور اسم المنفذ ضده

2264839503 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ السابعة عشر دائرة التنفيذ

54742005 رقم القرار القضائي

22 / 05 / 1442 التاريخ

عدنان خان نوروز خان اسم المنفذ ضده

2265335881 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بالمجمعة
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

421433783 رقم القرار القضائي

07 / 06 / 1442 التاريخ

سامي سعد كسار العنزي اسم المنفذ ضده

1083141836 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
دوائر التنفيذ في المحكمة العامة 

بالرس
الجهة

دائرة التنفيذ األولى دائرة التنفيذ

241810005 رقم القرار القضائي

12 / 04 / 1443 التاريخ

نواف ناصر عسكر المطيري اسم المنفذ ضده

1134607207 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ التاسعة عشر دائرة التنفيذ

268153001 رقم القرار القضائي

20 / 04 / 1443 التاريخ

راشد حمد محمد عضيبه اسم المنفذ ضده

1037326 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ التاسعة عشر دائرة التنفيذ

268151003 رقم القرار القضائي

20 / 04 / 1443 التاريخ

موسسة كنوز السرايا للمقاوالت اسم المنفذ ضده

1010289748 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الحادية عشرة دائرة التنفيذ

292482003 رقم القرار القضائي

02 / 05 / 1443 التاريخ

مركز وقت الرياضة الرياضي اسم المنفذ ضده

1010441086 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ العاشرة دائرة التنفيذ

272600005 رقم القرار القضائي

24 / 04 / 1443 التاريخ

جاسم محمد  الطعمه اسم المنفذ ضده

2063400366 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة والعشرون دائرة التنفيذ

379881003 رقم القرار القضائي

02 / 06 / 1443 التاريخ

شركة انظمة االتصاالت المتقدمة 
المحدودة

اسم المنفذ ضده

1010433536 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة والعشرون دائرة التنفيذ

287588003 رقم القرار القضائي

01 / 05 / 1443 التاريخ

شركة معرض دار البحرين 
للسيارات

اسم المنفذ ضده

1010281875 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الخامسة والثالثون دائرة التنفيذ

387122003 رقم القرار القضائي

06 / 06 / 1443 التاريخ

شركة نجم الثقة للمصاعد اسم المنفذ ضده

1010621756 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بالرياض الجهة

دائرة التنفيذ الثالثة والثالثون دائرة التنفيذ

288760002 رقم القرار القضائي

01 / 05 / 1443 التاريخ

مجمع امالنا الطبي اسم المنفذ ضده

1010442458 رقم الهوية

إبالغ بأمر تنفيذ
محكمة التنفيذ بسكاكا الجهة

دائرة التنفيذ الثانية دائرة التنفيذ

420162002 رقم القرار القضائي

16 / 06 / 1443 التاريخ

عمار إسماعيل  أحمد اسم المنفذ ضده

N012685542 رقم الهوية

الرئيس المصري: يجب التوصل 
إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

القاهرة ـ واس 

ــد الفتاح السيســي  ــس المصــري عب ــد الرئي َعق
ــة اليوم مع  ــة بقصر االتحادي جلســة مباحثات ثنائي
ــبل  ــره الســنغالي ماكي ســال، بحثا خاللها ُس نظي
ــن في المجاالت  ــات الثنائية بين البلدي تعزيز العالق
كافة، وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك في مجال 
ــة الســاحل، واالرتقاء  ــاب في منطق ــة اإلره مكافح
بالقدرات العســكرية الوطنية لمواجهة التنظيمات 
اإلرهابية، وكذلك آخر تطورات قضية ســد النهضة. 
وأكد الرئيس السيسي خالل المباحثات حرص مصر 
ــاون مع الســنغال فيما يتعلق  على التنســيق والتع
ــي والعمل التكاملي إلرســاء  ــن اإلقليم ــا األم بقضاي
السالم واالســتقرار في القارة األفريقية، خاصًة في 
ضــوء أهمية الدور الســنغالي بمنطقة غرب أفريقيا 
ــل على التوصل إلى اتفاق ملزم بشــأن ســد  والعم
ــن جانبه  ــرب الرئيس ماكي ســال م النهضــة، وأع
عن تطلعه لزيادة االســتثمارات المصرية في بالده، 
ــاري واالقتصادي بين البلدين،  وزيادة التعاون التج
فضالً عن تعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر ألبناء 

السنغال في مجاالت بناء القدرات. 
وشــهد الرئيسان المصري والســنغالي - عقب 
المباحثات - مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم 
ــاء  ــاالت الكهرب ــي مج ــن، ف ــن البلدي المشــتركة بي
ــة، والرياضة،  ــار، والثقاف ــة المتجددة، واآلث والطاق
ــاء المتبادل من التأشــيرات لحمالي جوازات  واإلعف

السفر الدبلوماسية.  

مقتل أربعة أشخاص جنوب 
غرب باكستان

إسالم آباد- واس
ــل مصرعهم،  ــى األق ــي أربعة أشــخاص عل لق
وأصيب نحو عشرة بجروح جراء انفجار لغم أرضي 

وقع في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. 
عناصــر  أن  ــة  المحلي الســلطات  وأوضحــت 
إرهابية مجهولة زرعت اللغم على الطريق المؤدي 
ــى حقول الغاز الطبيعي في منطقة «ديرة بكتي»  إل
بإقليم بلوشستان، واســتهدف دورية للجنة أمن 

قبلية. 
ــة إقليم  ــس وزراء حكوم ــه أدان رئي ــن جانب م
ــر، معرباً  ــدوس بزنجو التفجي بلوشســتان عبدالق
ــداً أن حكومته لن  عن تعازيه ألســر الضحايا، مؤك
تســمح للعناصر اإلرهابية بالعبث بأرواح ســكان 

اإلقليم. 
وجاء هذا التفجير بعد يومين من إعالن الجيش 
ــوده جراء  ــل عشــرة من جن ــن مقت الباكســتاني ع
هجوم نفذته منظمة إرهابية على نقطة عســكرية 

في منطقة «كيتش» بإقليم بلوشستان.

وكاالت - عدن 

تمكنت قوات العمالقة من تحرير 
منطقتي نجد والحجال الواقعتين بين 
باإلضافة  ــة،  والجوب حريب  مديريتي 
ــى وادي  ــة أعل ــة غراب ــر منطق لتحري
النحر بمديرية ناطع شــرق البيضاء، 
بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي 
تكبدت خاللها خســائر في عناصرها 
ــزال تواصــل  ــا ال ت وأســلحتها، كم

تقدمها في العبدية. 
ــاد تحالف دعم  يأتي ذلك فيما أف
الشرعية في اليمن بتنفيذ 27 عملية 
ــي  اســتهداف ضــد ميليشــيا الحوث
ــالل 24 ســاعة، وأن  ــأرب خ ــي م ف
ــأرب دمرت 13  االســتهدافات في م
آلية للميليشــيا وقتلت أكثر من 90 

عنصراً. 
ــي  ف عســكرية  مصــادر  ــت  وقال
ــة العمالقة  ــأرب إن ألوي ــات م جبه
ــق  وتنطل مســتمرا  ــا  تقدم ــرزت  اح
ــة العبدية.  ــى مركز مديري ــوات إل الق

وأضاف أن عملية االنسحاب الجزئي 
ــا قوات العمالقة هي في  التي نفذته
ــل العســكري االعتيادي  ــار العم إط
ســير  ــى  عل ــر  تؤث وال  ــي  والتنظيم
ــا شــددت  ــة، فيم ــات القتالي العملي
ــوات الخاصة  ــة والق ــة العمالق ألوي
أنها موجودة في الجبهات المباشرة 
هذا  العســكرية  بأعمالها  وتســتمر 
وتتواصــل المواجهات في محافظة 
ــش الوطني  ــن قوات الجي مأرب، بي
اليمني وميليشيا الحوثي في عدد من 

الجبهات. 
الجبهتين  ــات في  المواجه وتتركز 
الجنوبية والغربية، والسيما في الجبهة 
الصحراوية التي تشهد هجوماً متواصالً 
ــن قوات الجيش الوطني على مواقع  م
محاوالت  ــم  ورغ ــة  الحوثي الميليشــيا 
الحوثي عمل الكثير من التحصينات، إال 
ــش الوطني وصل إلى مناطق  أن الجي
متقدمة من هذه السلسلة الجبلية من 
وااللتقاء  والشرقية  الشمالية  الناحية 

مع قوات العمالقة.  

وكاالت - موسكو 

 ، الروســية  ــاع  الدف وزارة  ــت  أعلن
ــاً مضــاداً  ــاً صاروخي إرســال 12 نظام
للطائرات من طراز «بانتســير - أس» 
ــت وزارة الدفاع  ــى بيالروســيا. وقال إل
الروسية، إن وحدات القوات المسلحة 
ــد قوات  الروســية المشــاركة في تفق
ــدى دول الحلفاء، تواصل إعادة  الردع ل
بيالروســيا.  جمهورية  ــي  ف انتشــارها 
مضــاد  ــي  صاروخ ــام  نظ ــل  نق ــم  وت
للطائرات من طراز «بانتســير - أس» 
تابع للمنطقة العســكرية الشرقية إلى 

محطة التفريغ. 

ــد  ــه بع ــاع أن وأوضحــت وزارة الدف
ــى  إل ــة  األنظم ــل  نق ســيتم  ــغ،  التفري
المناطق المحددة، حيث ســيتم تجهيز 
ــي مهام التدريب القتالي،  المواقع وتول
كجزء من نظام الدفاع الجوي اإلقليمي 

الموحد لبيالروسيا وروسيا. 
ــن مصدر  ــالم المحلي ع ــل اإلع ونق
ــاع قوله إن العملية تأتي  في وزارة الدف
ــة قوات  ــق من جاهزي ــار التحق في إط
وتضم  ــاد.  ــة االتح ــرد الســريع لدول ال
ــي وصلت  ــة «بانتســير - إس» الت كتيب
ــالروس، 12 مركبة قتالية، يمكن  إلى بي
ــا مضادا  ــل 12 صاروخ ــكل منها حم ل
للطائرات في حاويات النقل واإلطالق.  

الجيش اليمني يستعيد مواقع في مأرب والبيضاء 

«التحالف» ينفذ العشرات من العمليات 
العسكرية ضد الميليشيات الحوثية في مأرب 

بعد تصاعد األزمة األوكرانية 

روسيا ترسل أنظمة صاروخية مضادة 
للطائرات إلى بيالروسيا 
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بحضــور الفت لنخبة من نجوم الفن 
والسينما والدراما والرياضة، إلى جانب 
ــالم  ــة واإلع ــل الصحاف ــن أه ــة م كوكب
ــار المدعّوين  والشــخصيات العامة وكب
ــاض واحدةً  ــت الري ــوف، احتضن والضي
ــة والترفيهية  ــر الفعاليات الفني من أكب
ــل «جوائز صنّاع  ــي المنطقة وهي حف ف
ــم  ــن تقدي ــة م الترفيه»بنســخته الثاني
ــة  ــه تحــت مظل ــة للترفي ــة العام الهيئ
«موسم الرياض»، وشارك في التنظيم 

.«MBC مجموعة»
إدارة  ــس  مجل ــس  رئي وبحضــور 
الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار 
تركي آل الشــيخ، ورئيس مجلس إدارة 
ــن إبراهيم آل  «مجموعة MBC» وليد ب
إبراهيم، اســتُهّل الحفل بمرور النجوم 
والمدعّوين على السجادة الخزامية أمام 
عدسات المصّورين والجهات اإلعالمية 
ــّل كل من  ــة، فيما ح ــة والعالمي العربي
ــا ونجم  ــون ترافولت ــوود ج ــم هولي نج
بوليوود ســلمان خان ضيفا شرٍف على 
ــل الذي بُثّت وقائعه مباشــرةً على  الحف
ــاة MBC1 ومنصة «شــاهد VIP» عبر  قن

باقة تخيّل.
اســتُهل الحفل بعرض فيلم «عالم 
ــن إضاءة على  ــال» الذي تضّم من الخي
ــة للترفيه  ــة العام ــازات الهيئ ــرز إنج أب
ــام 2020 - 2021. وقد شــهد  خالل ع
ياســر  ــن  م كل  ــه  قدّم ــذي  ال ــل،  الحف
ــي، اإلعالن عن  ــي ووفاء الكيالن القحطان
ــاً  ــز - نجوم ــن بالجوائ أســماء الفائزي
ــف الفئات  ــاالً- وذلك ضمن مختل وأعم
ــك تخلّل الحفل  المشــاركة. بموازاة ذل
ــز والتكريمات  ــع الجوائ إلى جانب توزي
عروضاً فنيًة وغنائية ُمبهرة قدّمها على 
ــي العالم  ــن كبار فنان المســرح نخبة م

ــن: محمد عبده  ــداءً م ــي تباعاً، ابت العرب
وكاظم الســاهر وهاني شاكر، فأصالة 
ــم إليســا، تالهم  ــدس، ث ــد المهن وماج
فنانســي  ــي،  البهيت وسوســن  ــالم  أح

عجرم، وأسامة الرحباني.
ــة  ــن فئ ــاز ع ــذا الســياق، ف ــي ه ف
ــان  الفرح ــوب  يعق ــة  الدرامي ــال  األعم
ــن دوره في  ــزة الممثل المفضل ع بجائ
ــي  ــام عل ــازت إله ــا ف «رشــاش»، فيم
ــن دورها  ــة المفّضلة ع ــزة الممثل بجائ
ــزة الوجه  ــاز بجائ ــي «اختطــاف»، وف ف
ــن جريس عن  ــد المفّضل فايز ب الجدي
دوره في «رشــاش»، فيما ذهبت جائزة 
المسلســل المفّضل لمسلســل «كف 
ودفوف» واستلم الجائزة المنتج جمال 

سنان.
وفاز عن فئة الرياضة طارق حامدي 
وياســمين  المفّضل،  الرياضي  ــزة  بجائ

الدبّاغ بجائزة الرياضية المفّضلة.
ــل  ــاز الممث ــة الســينما، ف ــي فئ وف
ــزة الممثل المفّضل  محمد هنيدي بجائ
ــم «اإلنس والنمس»،  عن دوره في فيل
ــن بصيبص  ــة كارم ــازت الممثل فيما ف
بجائزة الممثلة المفّضلة عن دورها في 
ــت جائزة الفيلم  فيلم «العارف»، وذهب
ــة رجالة» حيث  ــم «وقف ــل لفيل المفّض

استلم الجائزة المخرج أحمد الجندي. 
ــد  عب ــاز  ف ــن،  المؤثّري ــة  فئ ــن  وع
ــل،  ــر المفّض ّ ــزة المؤث هللا الســبع بجائ
ــزة المؤثّرة  ــى الخميس بجائ وفازت لبن

المفّضلة.
ــن فئة الموســيقى فازت زينة  وضم
عماد بجائزة الصــوت الجديد المفّضل، 
ــزة الفنان  ــد المهندس بجائ ــاز ماج وف
ــة  الفنان ــزة  بجائ ــة  وأصال ــل،  المفّض
ــزة األغنية  ــا ذهبت جائ ــة، فيم المفضل
نانســي  «ســالمات»-  ـــ  ل ــة  المفّضل

عجرم.

ومن جانبه، حصل النجم رامز جالل 
ــج األكثر مشــاهدة  ــزة البرنام ــى جائ عل
على الـ MBC والتي ســلمه إياها معالي 
المستشــار تركي آل الشيخ عن برنامج 

«رامز عقله طار».
ــة،  ــز التكريمي ــد الجوائ ــى صعي وعل
كرّم معالي المستشــار تركي آل الشيخ 
ــون ترافولتا  ــن الفنان العالمي ج كل م
ــدى الحياة»،  ــزة اإلنجاز م ــه «جائ ومنح
ــان  ــر ســلمان خ ــوود الكبي ــم بولي ونج
ومنحه «جائزة شخصية العام». بموازاة 
ــك حرص آل الشــيخ على منح ســبع  ذل
عشرة جائزة تكريمية لكوكبة من أعضاء 
ــه» و»موســم الرياض»  ــة الترفي «هيئ
و»مجموعة MBC». كما قدّم آل الشيخ 
ــه الفخرية» لكل  ــاع الترفي ــزة صنّ «جائ
ــة والمطرب  ــن المخرج شــريف عرف م
بعطائهما  عبد المجيد عبدهللا، واحتفاءً 
ــن  النجميْ الشــيخ  آل  ــرّم  ك ــد،  الخال
ــن الراحليْن ســمير غانم ودالل  الكبيريْ
عبد العزيز فتسلم التكريم ابنتيهما دنيا 

سمير غانم وإيمي سمير غانم.
ــاع الترفيه» في  ــزت جوائز «صنّ تميّ
الرياض بأنها من اختيار الجمهور الذي 
 Joy صّوت بنفسه للفائزين عبر تطبيق
ــن مجموعة  ــم من بي Awards واختاره
ــات الســينما  ــن فئ ــحين ع ــن المرّش م
االجتماعيين  ــن  والمؤثّري والموســيقى 
ــة.  الدرامي والمسلســالت  والرياضــة 
ــحين  المرّش تســمية  ــة  مرحل ــت  وكان
ــن العام  ــي 20 أكتوبر م ــد انطلقت ف ق
ــدّت طوال شــهر كامل،  الماضــي وامت
ونتج عنها تســمية أربعة مرّشحين عن 
كل فئة نالوا أعلى عدد من التســميات، 
فدخلوا بالتالي مرحلة التصويت النهائي 
الذي أُعلنت نتائجه على الهواء مباشــرةً 
ــع الحفل وأســَفرَ عن تتويج  خالل وقائ

الفائزين في مختلف الفئات.

الجزيرة - عبدالعزيز المحمود

في ليلة استثنائية غير مسبوقة، أحيا الفنان عبدالمجيد عبدهللا حفالً غنائيًا مساء الجمعة 
والبارحة على مسرح فنان العرب محمد عبده بالبوليفارد في الرياض، هذا الحفل هو إعالن 

عودة عبدالمجيد للغناء على المسرح بعد غياب وسمي بـ «ليلة عبدالمجيد.
ــدأ الفنان عبدالمجيد عبدهللا الحفلة بروحي تحبك، قبل أن يفتتح ألبومه الجديد بـ «حن  ب
الغريب» التي القت حماس كبير من الجمهور، وتالها بأغنية «عايش سعيد»، وأغنية «يابن 

األوادم» التي كان بصوت الجمهور مع مشاركة الفنان عبدالمجيد.
ــك أعرب معالي  ــد «قلّه»، و «إنســان أكثر»، و «لمحته»، بعد ذل ــى الفنان عبدالمجي وغن
رئيس هيئة الترفيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه األســتاذ تركي آل الشيخ عبر 
اتصال هاتفي عن ســعادته بعودة الفنان عبدالمجيد عبدهللا للمســرح بعد 6 سنوات، وقال 
ــل أن يطلب من  ــة غنائية في الوطن العربي، قب ــة عبدالمجيد» هي أغلى حفل ــل «ليل إن حف

الفنان عبدالمجيد أن يغني (احكي بهمسك).
وكانت «عالم موازي» من ضمن الوصلة األولى، واختتم الفنان عبدالمجيد عبدهللا وصلته 

بأقدم أغانيه «يا بعدهم كلهم».
ــة والوصلة  ــان عبدالمجيد عبدهللا الســهرة الغنائي ــل الفن ــد اســتراحة قصيرة، أكم وبع
ــة بـ «قبل أعرفك» و»ياما حاولت الفراق» و»من مثلك»، و»مع الســالمة» و»رهيب»  الثاني
ــة»، وكان عود عبدالمجيد حاضرا بعد أن غنى به «هزمتني» و «أحبك ليه انا مادري»  و»غلط

و»لو يوم أحد».
ــرة أبيها، بعد أن انتظروا فنانهم  ــور حضر في وقت ُمبكر واكتظ المدرجات عن بك الجمه
المفضل بلهفة يقف على المســرح بعد غياب طال انتظاره، رغم وصول درجات الحرارة إلى 

مستويات متدنية.

عبدالمجيد عبدهللا.. إنسان أكثر

JOY AWARDS محاكاة لألوسكار

معالي المستشار يكرم الفنان العالم سلمان خانمعالي المستشار تركي آل الشيخ

الهام علييعقوب الفرحان

زينة عمادطارق حامدي
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فيصل األحمري - أبها

ــة  غريب ــرة  ظاه ــي  ف
ــون  المراقب ــع  يتوّق ــم  ل
الصحيون في أمانة عســير 
ــن  ع ــاً  ــم بالغ ــاء تلقيه أثن
ــدة في  ــة فاس ــود أغذي وج
ــد المخيمات على طريق  أح
ــس  خمي ــة  بمدين ــة  المئ
مشيط أن يكون من ضمن 
ــدة  الفاس ــة  األغذي ــك  تل
ومخزنة  ــة  نافق ــات  حيوان
كمية  ضمن  اللحوم  بثالجة 
الغذائية  ــواد  الم من  كبيرة 

واللحوم الفاسدة.
جاءت  التفاصيل:  ــي  وف
ــه  بتوجي ــة  الضبطي ــك  تل
ــن أمين منطقة  ومتابعة م
عسير الدكتور وليد الحميدي 
المســائية  الرقابة  ــة  لفرق
ــى  عل ــوف  للوق ــة  باألمان
ــن وجود أغذية  بالغ يفيد ع
أحد  ــي  ف ــدة  فاس ــوم  ولح
بخميس  ــزه  التن ــات  مخيم
ــوم  يق ــذي  وال مشــيط 
ــن الوجبات  ــا ضم بإعداده
المتنزهين  ــى  عل ــة  المقدم

ومرتادي المخيم.
المراقبين  وصول  وفور 
ــدوا من ضمن  ــع وج للموق
ــدة غزاالً  تلك اللحوم الفاس
ــة  ــراً نافق وتمســاحاً ونس

ــوم إضافة إلى  بثالجة اللح
وجود عدد خمسة عزالن ما 

زالت على قيد الحياة. 
أوضحــت  ــك  ذل ــى  إل
ــن ضمن تلك  ــة أن م األمان
ــت  تم ــي  الت ــات  المضبوط
ــا 250 كجم من  مصادرته
ــوم التي ظهرت عليها  اللح
ــف والفســاد  ــات التل عالم
إضافة  ــة  الصالحي وانتهاء 
إلى افتقار الموقع للنظافة 
ــود  وج ــدم  وع ــة  العام
شــهادات صحية للعاملين 
بجانب رصد ظهور عالمات 

ــى  عل ــف  والتل الصــدى 
ــالق  إغ ــم  وت ــزات،  التجهي

المخيم فوراً.
ــا أوضحــت  ــن جهته م
أمانة عسير أنه تم التحفظ 
ــات  ــع المضبوط ــى جمي عل
ــى حضور  ــل إتالفها حت قب
إلكمال  االختصاص  جهات 

اإلجراءات النظامية.
ــه تم  ــر أن ــر بالذك الجدي
ضبط المخيم بمساندة من 
ــة الســعودية للحياة  الهيئ
الخاصة  والقوات  الفطرية 

لألمن البيئي والشرطة. 

«الجزيرة» - الرياض

ــة «العاذرية»،  ــذت منطق اتخ
ــدى وجهات موســم الرياض،  إح
وســيلة  ــي  الترفيه ــوع  التن ــن  م
موســم  زوار  ــي  ليال ــة  لتدفئ
ــالل الفعاليات  ــن خ ــاض، م الري
واألنشــطة  والبرامج  ــددة،  المتع
ــي المنطقة  التي تقاســمتها ليال
الزاهية، بحضور عدد من الفنانين 
والمطربين إلحياء لياليها الباردة. 
ــن إغالقها، تعكس  ــل أيام م وقب
ليالي  شتاء  جماليات  «العاذرية» 
ــد، عبر أنســامها التي تزخرف  نج
ــن  م ــج  بمزي ــزوار  ال مســاءات 
ــة الرفيعة، واألجواء  األذواق الفني
ــي  المقاه ــن  بي االســتثنائية 
ــزة  والممي ــة  الراقي ــم  والمطاع
بمواءمتها بين التراث والفخامة، 
منذ بداية فعالياتها حتى نهايتها 
ــي 31 يناير الجاري.وتســتلهم  ف
«العاذرية» أحاسيســها الدافئة 
ــن مجموعة العناصــر الهادفة  م
ــرة تتيح للزوار  لخلق تجارب فاخ

ــات  المذاق استكشــاف  فرصــة 
واألمريكية،  والفرنسية  اإليطالية 
ــرى، في  ــدول األخ ــن ال ــدد م وع
ــكان،  ــة الم ــواء تعكــس هوي أج
وتؤسس لترسيخ مفاهيم التراث 

الســعودي عبر تصاميم المقاعد، 
الممتد  والنخيل  السدو،  ووسائد 
على أطراف الجلسات الخارجية. 
ــدى  إح ــة»  «العاذري ــد  وتع
مناطق فعاليات موسم الرياض، 

وتقع في قرية العاذرية التاريخية، 
وتقدم  العاصمة،  شــرقي  شمال 
ــرة للزوار من مختلف  تجربة فاخ
وتشــمل  ــع،  المجتم شــرائح 
ــا: المطاعم  ــدة، منه ــات ع فعالي

ــة،  العالمي ــي  والمقاه ــرة،  الفاخ
ــة،  المفتوح ــون  الفن ــارض  ومع
ــة. ــروض الموســيقية الحي والع

ــن  ــدة م ــة واح وتشــكل المنطق
المناطق الترفيهية التي تســتمد 

ــي  التاريخ ــد  البُع ــن  م ــا  قيمته
ــن 14 منطقة في  لموقعها، ضم
ــط تراثيًا  ــاض، وترتب موســم الري
ــي، كما  ــة التاريخ بقصــر العاذري
تعكس بشكٍل عام صورة مصغرة 

ــا  ــة، مم ــاض القديم ــرى الري لق
ــل المملكة  ــح الزوار من داخ يمن
تحوي  ترفيهية،  تجربة  وخارجها 
ــاه  تج ــزة  ممي ــة  تاريخي ــاًدا  أبع

المنطقة وتراثها العريق.
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«العاذرية» تنوع ترفيهي ووشاح لتدفئة زوار «موسم الرياض»

تساقط  الثلوج على جبل اللوز ومركز علقان
واس ـ تبوك

ــان بمنطقة تبوك أمس، تســاقًطا  ــوز ومركز علق شــهدت مرتفعات جبل الل
خفيًفا للثلوج.

«الصحة»: تسجيل (3913) حالة 
وتعافي (4284) حالة

استرداد 1.5 طن حديد سرقت

أحمد القرني - الرياض

ــة جديدة  ــة إحصائي ــت وزارة الصح أعلن
ــي المملكة خالل الـ  لمســتجدات كورونا ف
ــة ليوم أمــس تضمنت  24 ســاعة الماضي
ــي  ــدة وتعاف ــة مؤك تســجيل (3913) حال
ــاالت  ــدد الح ــغ ع ــا بل ــة فيم (4284) حال

الحرجة (878) حالة.
ــدد  ع ــي  إجمال أن  ــة  اإلحصائي ــت  وبيَّن
اإلصابات في المملكة بلغ (679384) حالة 

وبلغ عدد حاالت التعافي (630816) حالة.
ــا يخص الوفيات فقد تم تســجيل  وفيم
ــدد (2) حالتين، حيث وصــل إجمالي عدد  ع
ــة -  ــة (8933) حال ــي المملك ــات ف الوفي

رحمهم هللا جميعاً.
ــع مركز  ــع بالتواصل م ونصحــت الجمي
(937) لالستشــارات واالستفســارات على 
ــى المعلومات  مدار الســاعة، والحصول عل
مســتجدات  ومعرفة  ــات  والخدم ــة  الصحي

ــا).  ــروس (كورون في

عبدالرحمن التويجري - بريدة

صرَّح المتحدث اإلعالمي لشــرطة منطقة القصيم 
المقدم بدر السحيباني، بأن شرطة المنطقة استردت 
1.5 طــن حديد ســرقت من مشــروع تحت اإلنشــاء، 
ــم 3 أشــخاص مقيمان  وقبضــت على ســارقيها وه
من الجنســية البنجالديشــية، ومقيم من الجنســية 
ــم  بحقه ــذت  واتخ ــم  إيقافه ــرى  وج الباكســتانية، 
ــى النيابة  ــة، وإحالتهم إل ــة األولي ــراءات النظامي اإلج

المقدم  السحيبانيالعامة.

غزال وتمساح ونسر...
 ضمن مضبوطات أغذية فاسدة

جانب من المضبوطات 


