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واس - الرياض

ــة  العربي ــة  المملك تصــدرت 
الســعودية الدول العربية في تقرير 
2021م  ــام  لع ــي  العالم الســعادة 
ــول التنمية  ــن شــبكة حل الصــادر ع
ــم المتحدة.  المســتدامة التابعة لألم
ــي المرتبة األولى  ــاءت المملكة ف وج
عربيا والـ21 عالميا في مؤشرات عام 

ــي تركز على قياس تأثير  2020م، الت
تداعيات جائحة فيروس كورونا على 
الحياة  ــودة  وج الســعادة  ــات  مقوم

عالميا.
ويصــدر تقرير الســعادة العالمي 
ســنوات،  ــذ 10  من ســنوية  بصــورة 
ويقيس مؤشــرات السعادة في نحو 

150 دولة حول العالم. 
عام 2020م  اســتثنائية  وبسبب 

ــى التقرير بيانات  أصدر القائمون عل
الدول لعام 2020م بصورة منفردة، 
إضافة إلى متوسط السنوات الثالث 
السابقة التي تُقرأ عادة، التي حققت 
ا  من خاللها المملكة أيًضا تقدًما مهم

من المرتبة الـ27 إلى الـ26 عالميا. 
واعتمد تقرير 2021م على قياس 
ــرات جائحة فيروس كورونا على  تأثي
الدول، إضافة إلى قياس اســتجابة 

الرســمية  والمؤسســات  ــدول  ال
لتداعيات الجائحة، وطرق الســيطرة 
ــات الصحية أو  عليها، ســواء التداعي

االقتصادية أو النفسية. 
وأكد المدير التنفيذي لقطاع دعم 
التنفيذ المكلف للتسويق والتواصل 
ــودة الحياة خالد  ــز برنامج ج في مرك
ــدُّم المملكة  ــد هللا البكر أن تق بن عب
ــي لعام  ــر الســعادة العالم في تقري

ــة الهتمام القيادة  2021م يأتي نتيج
بجودة الحياة في المملكة، وســعادة 
ــن،  والمقيمي ــن  المواطني ــة  ورفاهي
ــة فيروس  والســيما في ظــل جائح
كورونا. وأشار إلى أن تقدُّم المملكة 
المطرد في تقرير الســعادة العالمي 
ســواء  ــة،  الماضي الســنوات  ــالل  خ
وفق أرقام عام 2020م، أو متوسط 
و2019م،  و2018م  2017م  ــوام  أع

بالرغم من تداعيات فيروس كورونا، 
يأتي تأكيًدا لنجاح اســتراتيجية رؤية 
ــادة  ــة 2030، بإشــراف وقي المملك
ــه هللا -  ــد - حفظ ــي العه ســمو ول
ــات المرتبطة  ــي القطاع والســيما ف
بجودة الحياة؛ إذ يعتمد برنامج جودة 
الحياة تقرير السعادة العالمي كأحد 

المؤشرات المرجعية له. 

المملكة األولى عربيا والـ21 عالميا في تقرير السعادة

«الجزيرة» - االقتصاد

ــو  «أرامك الســعودية  ــة  العربي ــت  الزي شــركة  ــت  أعلن
الســعودية» توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال سعودي 
(75 مليار دوالر أمريكي) عن عام 2020م، األمر الذي يعكس 
األداء القوي للشــركة، كما تواصل الشــركة المحافظة على 
ــن الصعوبات االقتصادية  ــا المالي، على الرغم م قوة مركزه
ــة فيروس كورونا المســتجد (كوفيد -  ــي فرضتها جائح الت
ــي توزيع األرباح على المســاهمين.   ــا بنيّتها ف 19)، ووفائه

وأشارت الشركة إلى أن نسبة المديونية، 
كانت في تاريخ 31 ديسمبر 2020م من 
ــاع الطاقة،  ــى المعدالت في قط بين أدن
ــد بلغ العائد على  وفي الوقت الراهن فق
متوســط رأس المال المســتخدم 13.2 
في المائة وهو األعلى على مستوى قطاع 
ــن ضبط  ــت الشــركة م ــة. وتمكن الطاق

ــاق والتركيز على الفرص ذات العائد المرتفع، مشــيرة إلى  اإلنف
أن النفقات الرأســمالية في عام 2020م بلغت 101 مليار ريال 
ـــ 123 مليار ريال  ــي) مقارنة ب ــار دوالر أمريك ســعودي (27 ملي
ــة تطبيق برامج  ســعودي (33 مليار دوالر أمريكي)، وذلك نتيج
تحسين اإلنفاق وتعزيز كفاءته، التي أسهمت في التوفير بشكٍل 
ــر مقارنة بسياســات اإلنفاق الســابقة. وتواصــل «أرامكو  كبي
السعودية» تقييم نفقاتها الرأسمالية وبرامج تحسين اإلنفاق 
ــات الرأســمالية لعام  ــع أن تبلغ النفق ــه، وتتوق ــز كفاءت وتعزي
2021م نحو 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دوالر أمريكي)، 
ــج اإلنفاق الرأســمالي االسترشــادي  ــل من برنام ــذي يعد أق ال
السابق البالغ 150 - 169 مليار ريال سعودي (40 - 45 مليار 

دوالر أمريكي). 

واس  - الرياض

 بلغت إحصائية مخالفات اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
من فيروس كورونا كوفيد- 19 (29191) مخالفة، وذلك للمدة من 
1/ 8/ 1442هـ حتى 7/ 8/ 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد 
األعلى بواقع بـ(10949)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(7064)، ثم 
المنطقة الشرقية بـ(3869)، ومنطقة القصيم بـ(1707)، ومنطقة 
ـــ(1196)، ومنطقة  ـــ(1318)، ومنطقة الجوف ب ــة المنورة ب المدين
حائل بـ(656)، ومنطقة الباحة بـ(645)، ومنطقة تبوك بـ(608)، 
ـــ(483)، ومنطقة عســير بـ(467)،  ــة الحدود الشــمالية ب ومنطق
ــازان بـ(139)، ومنطقة نجران بـ(90). وشــددت وزارة  ومنطقة ج
ــة االلتزام  ــن والمقيمين بضــرورة مواصل ــى المواطني ــة عل الداخلي
ــن الجهات  ــات الصادرة ع ــد بالتعليم ــة والتقي ــراءات الوقائي باإلج

المعنية بهذا الشأن.

«أرامكو» توزع أرباحاً بقيمة 281 
مليار ريال عن عام 2020م

29191 مخالفة لإلجراءات 
االحترازية خالل أسبوع

واس - عدن

ــي عبدربه منصــور هادي  ــال الرئيس اليمن ق
ــل أن يُحكم من قبل  ــي لن يقب إن الشــعب اليمن
ــوري مهما كانت  ــاب إيران وأذرع الحرس الث أذن
التضحيات، في إشــارة منه إلى ميليشــيا الحوثي 
اإلرهابية المدعومة إيرانيًا.  وشدد الرئيس اليمني 
ــر الدفاع في حكومة  ــالل اتصال هاتفي مع وزي خ

ــس هيئة  ــد المقدشــي ورئي ــالده الفريق محم ب
ــر بن عزيز،  ــق الركن صغي ــة الفري األركان العام
على االلتزام بالخطط العســكرية ومراجعتها بما 
ــن تحقيق النصــر على الميليشــيا المتمردة  يضم
والقضاء على المشــروع الفارســي وعودة اليمن 
ــة فاعلة في مجالها العربي. كما أكد الرئيس  دول
ــع محافظ مأرب  ــادي في اتصــال هاتفي آخر م ه
ــظ الجوف اللواء  اللواء ســلطان العرادة، ومحاف

أمين العكيمي، على أن الشــعب اليمني لن يقبل 
بنقل التجربة اإليرانية الفاشــلة والمتطرفة إلى 
اليمن، مثمنًا في الســياق الدور األخوي الصادق 
ــادة المملكة  ــم الشــرعية بقي ــف دع ــدول تحال ل
العربية الســعودية وما تقدمه من دعم وإســناد 
لحكومة بالده في قتالها ضد المتمردين الحوثيين 

المدعومين من إيران.

واس - الرياض

ــز الملك  ــن مشــروع مرك تمكّ
ــال  واألعم ــة  لإلغاث ســلمان 
ــر  لتطهي «مســام  اإلنســانية 
ــام»  ــن األلغ ــة م األراضــي اليمني
خالل األســبوع الثالث من شــهر 
ــارس 2021م من انتزاع 1.679  م
ــغ إجمالي ما  ــا في اليمن، ليبل لغًم
تم نزعه منذ بداية المشــروع حتى 
ــا  زرعته ــام،  ألغ  225.509 اآلن 
ــف  بمختل ــة  الحوثي الميليشــيات 

المناطق اليمنية. 
ويســعى مركز الملك ســلمان 
مشــروع  ــالل  خ ــن  م ــة  لإلغاث
ــر المناطق  ــى تطهي «مســام» إل
ــن األلغام، وتعزيز األمن  اليمنية م
ــدات  للتهدي والتصــدي  ــا،  فيه

المباشرة لحياة الشعب اليمني.

ثّمن الدور األخوي الصادق لدول التحالف بقيادة المملكة.. هادي: 
الشعب اليمني لن يقبل أن يحكم من قبل أذناب إيران

«مسام» ينتزع 1679 لغًما في اليمن
الرئيس اليمني

«الجزيرة» - الرياض

وزارة  ــن  تمكي أســهم 
ــدل للمرأة في قطاعاتها  الع
ــا رخصة  ــة، ومنحه المختلف
ــق، في خدمة أكبر عدد  التوثي
من المستفيدين، ال سيما مع 
ــات خدماتهن  تقديم الموثق
ــل وخارجه  ــت العم ــي وق ف

وعلى مدار األسبوع. 
وكشفت الوزارة عن تنفيذ 
ــة  عملي  16753 ــات  الموثق
ــام المنصرم  ــي الع ــق ف توثي
ــاع قدره 1043  2020 ، بارتف
ــن العام الذي قبله الذي  %  ع

شهد إجراء 1466 عملية. 
وأوضحت أن عدد الموثقات 
ارتفع إلى 120 موثقة، يقدمن 
ــة  ــالل خدم ــن خ ــات م الخدم
ــي أوقات عمل  ــق»، ف «الموث
وطوال  ومســائية،  ــة  صباحي
عملية  ــق  وف األســبوع،  ــام  أي

إلكترونية متكاملة. 

الموثقات نفذن 
16753 عملية 
العام الماضي

«العدل»:

وزع مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية أمس مواد إيوائية شملت 9 خيام وبطانيات وحقائب إيوائية وبسط، للنازحين في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 56 نازحاً. ويأتي ذلك في إطار المساعدات اإلنسانية واإلغاثية 
المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

١٤طالع ص

٧طالع ص

٥طالع ص

«الجزيرة» - الرياضة

بحل  ــراراً  أصــدرت وزارة الرياضة ق
برئاســة  النصــر  ــادي  ن إدارة  ــس  مجل
ــوان الســويكت ، وتكليف  الدكتور صف
الدكتور عبدهللا الدخيل بتســيير أعمال 
ــح باب الترشــح لرئاســة  ــادي، وفت الن
ــادي النصــر  ــس إدارة ن ــة مجل وعضوي

اعتباراً من اليوم االثنين. وجاء في البيان 
ــات  ــوزارة إن 6 مخالف ــن ال الصــادر ع
ــي  ــت ه ــا ادارة الســويكت كان ارتكبته

السبب الرئيس في قرار حلها .. 
ــاً  ــه وفق ــت وزارة الرياضــة أن وأعلن
ــم إجراؤها  ــي ت ــات الت ــج التحقيق لنتائ
حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء 
ــخ  بتاري النصــر  ــادي  ن إدارة  ــس  مجل

1442/7/25هـ الموافق 2021/3/9م، 
وما تضمنته الشــكوى من عدم تفعيل 
ــدم عقد  ــادي وع ــس إدارة الن دور مجل
وتقدُّم  ــة،  النظامي بالصــورة  جلســاته 
عدد من أعضاء المجلس باســتقاالتهم 
ــع بها، عليه  ــا أو الرف ــالن عنه دون اإلع
ــاذ اإلجراءات  ــوزارة باتخ ــد قامت ال فق
ــه،  ــا أشــير إلي ــق مم ــة للتحق النظامي

ذات  والموضوعات  ــق  الحقائ وتقصــي 
ــس مجلس  ــادة رئي ــذ إف ــة، وأخ الصل
ــوان  ــور/ صف ــادي النصــر الدكت إدارة ن
ــخ  بتاري الســويكت  ســليمان  ــن  ب
1442/8/4هـ الموافق 2021/3/17م. 
ــالل التحقيقات وجود  ــد تبين من خ وق

عدد من المخالفات.

وزارة الرياضة تحل إدارة النصر.. وفتح الترشح للرئاسة اليوم

١٢طالع ص

١٦طالع ص
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تنفيذ مشروع اإلمداد المائي واإلصحاح البيئي في الخوخة
واس - الحديدة  واصل مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية تنفيذ مشروع اإلمداد المائي واإلصحاح البيئي 
في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.  وجرى خالل الفترة من 4 حتى 10 مارس 2021م ضخ 315,000 لتر 
من المياه الصالحة للشــرب، وضخ 305,000 لتر من المياه الصالحة لالستخدام، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة إلزالة 
ــرش الضبابي لمكافحة األوبئة، وتنفيذ حملة واحدة للنظافة،  ــات من مخيمات النازحين، وإجراء 21 حملة لل المخلف

واس - الرياض

ــادم الحرمين الشــريفين  بعث خ
آل  ــز  عبدالعزي ــن  ب ــلمان  س ــك  المل
ســعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة 
ــس االنتقال  ــداو رئي ــاه إن الرئيس ب
ــة مالي  ــي جمهوري ــس الدولة ف رئي
ــذي وقع  ــل اإلرهابي ال ــأ العم ــر نب إث
في منطقة تيســيت، وما نتج عنه من 

وفيات وإصابات. 
ــا  ــدى: «تلقين ــك المف ــال المل وق

ــذي وقع في  ــي ال ــل اإلرهاب ــأ العم نب
ــج عنه من  ــا نت ــة تيســيت، وم منطق
ــن  ندي إذ  ــا  وإنن ــات،  وإصاب ــات  وفي
بأشــد العبارات هذا العمل اإلجرامي، 
لنشــارك فخامتكم ألم هذا المصاب، 
ــة  ــة العربي ــوف المملك ــن وق مؤكدي
ــي  مال ــة  جمهوري ــع  م الســعودية 
لكم  ــن  ومعربي الشــقيق،  وشــعبها 
ــن وللشــعب المالي  ــر المتوفي وألس
ــازي، وصادق  الشــقيق عن بالغ التع
ــاة، راجين للمصابين الشفاء  المواس

العاجل، سائلين هللا أن يجنب بالدكم 
وشــعبها الشقيق كل سوء ومكروه، 

إنا لله وإنا إليه راجعون». 
الملكي  الســمو  بعث صاحب  كما 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ــب رئيس  ــي العهد نائ آل ســعود ول
ــاع، برقية  ــوزراء وزير الدف مجلس ال
ــة الرئيس باه  ــاة لفخام عزاء ومواس
ــال رئيس الدولة  ــداو رئيس االنتق إن
ــأ العمل  ــي إثر نب ــي جمهورية مال ف
اإلرهابي الذي وقع في منطقة تيسيت، 

ــات وإصابات.  ــه من وفي ــا نتج عن وم
وقال ســمو ولي العهد : «علمت بنبأ 
العمل اإلرهابي الذي وقع في منطقة 
ــن وفيات  ــج عنه م ــا نت تيســيت، وم
ــتنكر  ــي إذ أدين وأس ــات، وإنن وإصاب
ــي الجبان، ألبعث  هذا العمل اإلجرام
مالي  جمهورية  ولشــعب  لفخامتكم 
الشقيق وألسر المتوفين أحر التعازي 
المولى القدير أن  ــائالً  والمواساة، س
يُمن على المصابين بالشفاء العاجل، 

إنه سميع مجيب».

القيادة تستنكر العمل اإلرهاب في منطقة تيسيت وما نتج عنه من وفيات وإصابات

الملك لرئيس مالي: ندين بأشد العبارات
هذا العمل اإلجرام ونقف معكم

ولي العهدالملك

«الجزيرة» - واس

أطلق صاحب السمو الملكي األمير تركي بن محمد 
ــر الدولة عضــو مجلس  ــز وزي ــن عبدالعزي ــن فهد ب ب
الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك 
ــادرات إعادة توطين الحياة  خالد الملكية، عدداً من مب
ــة، خالل زيارته  ــة الملك خالد الملكي ــة بمحمي الفطري
التفقدية لها أمس، وذلك ضمن مشاركة المحمية في 
أسبوع البيئة الذي يحمل عنوان (البيئة لنا وألجيالنا)، 
ــر المحمية.  ــس إدارة هيئة تطوي بحضــور أعضاء مجل
واســتمع ســموه خالل الزيارة إلى شــرح من الرئيس 

ــد الملكية  ــر محمية الملك خال ــذي لهيئة تطوي التنفي
ــام لتطوير المحمية والمشــروعات  ــن المخطط الع ع
والمبادرات المخطط إلنجازها لتنمية الحياة الفطرية 
ــادة التنوع  ــادة الغطاء النباتي وزي ــن خالل تعزيز زي م
األحيائي في المحمية، الذي سيسهم في تعزيز التوازن 

البيئي وسينعكس إيجابياً على البيئة المحيطة. 
كما دشن سموه حملة زيادة الغطاء النباتي وتعزيز 
ــام البيئي في المحمية من خالل حملة التشــجير  النظ
التي تشــمل عدداً من نباتات البيئة المحلية بالتعاون 
ــي ومكافحة  ــة الغطاء النبات ــع المركز الوطني لتنمي م
ــن النباتات المحلية،  ــر وزراعة أنواع مختلفة م التصح

وكذلك اتباع أســاليب مختلفة للري مثل حصاد المياه 
والزراعة الجافة. 

ــة الملك  ــر محمي ــة تطوي وأوضــح ســموه أن هيئ
ــن البرامج  ــذ العديد م ــل على تنفي ــد الملكية تعم خال
ــاة الفطرية  ــى تنمية الحي ــي تهدف إل ــادرات الت والمب
وتعزيز الغطاء النباتي الذي بدوره سيسهم في تحقيق 
ــة بتنمية الســياحة  ــة المتعلق ــة المملك ــداف رؤي أه
ــع النظام البيئي  ــر المتوازن م ــة، وتعزيز التطوي البيئي
ــي، وتوفير متنفس طبيعي ذي  والمعزز للتنوع األحيائ
مواصفات عالمية يقدم تجربة بيئية وثقافية وطبيعية 

ألفراد المجتمع السعودي وزائري المملكة.

واس - الرياض

ــة ومكافحة  ــي هيئة الرقاب صرح مصدر مســؤول ف
الفســاد بأن الهيئة باشــرت عدداً من القضايا الجنائية 
ــراءات  ــارٍ اســتكمال اإلج ــة، وج ــرة الماضي ــالل الفت خ
النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو 

اآلتي:

 القضية األولى
إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف 
ــغ (5.174.000)  ــي األمانة على مبل ــك، لحصول موظف بن
ــال،  ــف ري ــة وســبعين أل ــة وأربع ــن ومائ خمســة ماليي
واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة 
ــوال، مقابل ترســية  ــر تلك األم ــك في تمري لموظــف البن
مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على 

أحد الكيانات التجارية.

 القضية الثانية 
ــدى الجامعات (مدير إدارة  إيقاف (3) موظفين بإح
التشغيل والصيانة، ومدير قســم األنظمة الميكانيكية، 
وأمين مســتودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، 
ــغ (4.404.995) أربعة  ــى مبل لحصــول الموظفين عل
ــة وأربعة آالف وتســعمائة وخمســة  ــن وأربعمائ ماليي
وتســعين رياالً، مقابل ترســية عدة مشــروعات بقيمة 
إجمالية (13.844.579)  ثالثة عشــر مليوناً وثمانمائة 
ــة وأربعين ألفاً وخمســمائة وتســعة وســبعين  وأربع
رياالً، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل األعمال ومؤسسة 
عائدة لمدير قسم األنظمة الميكانيكية بالجامعة (جرى 
تســجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك 
ــة بالجامعة من  ــن مدير إدارة التشــغيل والصيان بتمكي
ــداً دون  ــال نق ــون ري ــغ (1.000.000) ملي ــداع مبل إي
ــق من مصدر األموال، واســتخدامهم تلك المبالغ  التحق
ــاء  ــدف إخف ــم به ــارات بأســماء أقاربه ــي شــراء عق ف

مصدرها.

 القضية الثالثة 
ــات (مدير إدارة  ــاف موظف ســابق بإحدى الجامع إيق
ــة المشــاريع)  ــة لمتابع ــة الفني ــس اللجن الســالمة ورئي
ــل أعمال، ومهندس مقيم، لحصــول األول على مبلغ  ورج
(240.000) مائتين وأربعين ألف ريال من الثاني مقابل 

ــؤ من الثالث في ثالثة مشــروعات  ــر تجاوزات بتواط تمري
ــة للثاني بمبلغ  ــة نُفذت من قبل مؤسســة مملوك للجامع
(7.696.185) ســبعة ماليين وســتمائة وستة وتسعين 

ألفاً ومائة وخمسة وثمانين رياالً.

 القضية الرابعة 
ــران المدني، جرى  ــة للطي ــع الهيئة العام ــاون م بالتع
ــإدارة العقود والمشــتريات بأحد  إيقاف موظف ســابق ب
ــام األول بحكم  ــال، لقي ــل أعم ــة، ورج ــارات الدولي المط
ــة عائدة للثاني  ــي بتمكين كيانات تجاري ــة قرابته بالثان صل
ــن الحصول على (218) أمر شــراء مباشــر بطريقة غير  م

نظامية.

 القضية الخامسة 
ــاف موظف ســابق بالهيئة الســعودية للمدن  إيق
ــال، لحصول  ــة، ورجل أعم ــة ومناطق التقني الصناعي
األول على مبلغ (225.750) مائتين وخمسة وعشرين 

ألفاً
وسبعمائة وخمسين رياالً، من الثاني مقابل إفادة 
مقر عمل األول بعدم وجود شــركات منافسة للشركة 
ــة للثاني، وتفردها بمجالها، ما مكَّن الشــركة  المملوك

من الحصول على مشــروعات بتلك الهيئة.

 القضية السادسة 
إيقاف موظف بالهيئة العامة للجمارك، ومعقب يعمل 
ــغ (574.300)  ــاً لحصــول األول على مبل ــاً جمركي ُمخلّص
خمســمائة وأربعة وســبعين ألفاً وثالثمائة ريال، مقابل 
فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ، مستخدماً حسابات 

بنكية عائدة ألقاربه.

 القضية السابعة 
ــاف (4) ضباط  ــع وزارة الداخلية جرى إيق بالتعاون م
صّف أحدهم متقاعد يعملون باإلدارة العامة للمرور بإحدى 
ــن زميلهم  ــد الوافدين وتمكي المناطــق الســتيقافهم أح
ــط صــّف متقاعد) من تفتيش مركبة الوافد وســلب  (ضاب

مبلغ (200.000) مائتي ألف ريال منها.

 القضية الثامنة 
ــع وزارة الداخلية، جرى إيقاف ضابط صّف  بالتعاون م
متقاعد من شرطة إحدى المناطق لقيامه خالل فترة عمله 
كأمين مســتودع بأخذ مبلغ (219.750) مائتين وتســعة 
ــاالً وســبائك ذهب  ــاً وســبعمائة وخمســين ري عشــر ألف
ــداع المبالغ  والمتاجرة بها في بيع وشــراء الســيارات، وإي
واألرباح الناتجة في حســاب بنكي خاص بمعرض سيارات 
عائد ألحد أقاربه، ومن ثم تحويلها لحســابه البنكي بهدف 

إخفاء مصدر األموال.

 القضية التاسعة 
ــاف مواطن  ــرى إيق ــة ج ــع وزارة الداخلي ــاون م بالتع
ــه بعرض مبلغ (200.000) مائتي ألف ريال لفرقة  لقيام
ــة لمكافحة المخدرات في  ــض التابعة للمديرية العام القب

أثناء القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.

 القضية العاشرة 
ــد وضابط صّف من منســوبي  ــة عقي ــاف ضابط برتب إيق
ــام الثاني  ــدى المناطق لقي ــوازات بإح ــة العامة للج المديري
ــارب األول بناءً  ــد أق ــة ألح ــي للمملك ــول وهم بتســجيل دخ
ــي رصد وضبط  ــى طلبه.  وتؤكد الهيئة أنها مســتمرة ف عل
ــام أو يســتغل الوظيفة؛  ــال الع ــدّى على الم ــن يتع كل م
لتحقيق مصلحته الشخصية أو لإلضرار بالمصلحة العامة 
ــه بالوظيفة، كون جرائم  ومســاءلته حتى بعد انتهاء عالقت
ــادم، وأن الهيئة  الفســاد المالي واإلداري ال تســقط بالتق
ــام بحق المتجاوزين  ــة في تطبيق ما يقضي به النظ ماضي

دون تهاون.

في أسبوع (البيئة لنا وألجيالنا)

األمير تركي بن محمد يطلق عدداً من المبادرات البيئية 
بمحمية الملك خالد الملكية

«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» تباشر عدداً من 
القضايا الجنائية

واس - الرياض

ــن الشــريفين  ــادم الحرمي ــث خ بع
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
برقية لدولة الســيد عمران خان رئيس 
وزراء جمهورية باكســتان اإلســالمية، 
إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. 
وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ إصابة 
ــروس كورونا المســتجد،  ــم بفي دولتك
ــث لدولتكم أطيب تمنياتنا بموفور  ونبع
ــل  ــة والشــفاء العاج ــة والعافي الصح
ــارض الصحي، وأال تروا أي  من هذا الع

مكروه». 

كما بعث صاحب الســمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ــب رئيس  ــي العهد نائ آل ســعود ول
ــاع، برقية  ــوزراء وزير الدف مجلس ال
ــان رئيس  ــران خ ــة الســيد عم لدول
وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية، 
ــا  كورون ــروس  بفي ــه  إصابت ــر  إث
المســتجد. وقال ســمو ولي العهد: 
ــة دولتكم بفيروس  «بلغني نبأ إصاب
لدولتكم  ــث  وأبع المســتجد،  كورونا 
ــل  العاج بالشــفاء  ــي  تمنيات ــب  أطي
ودوام الصحة والعافية، وأال تروا أي 

سوء».

«الجزيرة» - واس

ــوزارة  ل الرســمي  ــدث  المتح ــى  نف
ــد العبدالعالي, ما  الصحة الدكتور محم
ــات ناجمة  يتردد بشــأن تســجيل وفي
أو  ــا,  كورون ــاح  لق ــذ  بأخ ــة  مرتبط أو 
ــاط بين اللقاحات كمســبب  وجود ارتب

للجلطات. 
ــالل المؤتمر  ــي خ وحــث العبدالعال
الصحفي الذي عقده أمس، بمشــاركة 
وكيل وزارة الشــؤون البلدية والقروية 
واإلســكان لتصنيف المقاولين الدكتور 
ــوي أداء العمرة  ــن ين ــان, م ــد قط أحم

المسارعة بأخذ اللقاح. 
ــات المعطاة  ــأن عدد الجرع وأفاد ب
من لقاح كورونا وصل إلى 3026355 

ــة كافة، الفتاً  ــة في مناطق المملك جرع
ــات لهم أولوية  ــر إلى أن هناك فئ النظ
ــاح، ومن بينهم المصابون  في أخذ اللق

بمتالزمة داون. 
ــوزارة  وأشــار المتحدث الرســمي ل
ــد حاجة لتأجيل  ــى أنه ال يوج الصحة إل
ــه ال يؤثر  ــذ اللقاح، كون ــل بعد أخ الحم
ــدى الذكور أو اإلناث أو  على الخصوبة ل
ــات حول ذلك، كما أنه ال يؤثر  له ارتباط
ــى اإلطالق،  ــرع بالدم عل أيضــاً على التب
ــة  العلمي ــات  الجه ــع  جمي أن  ــاً  مبين
ــت أن هذه  ــة أثبت المتخصصــة والمعني
ــة وغير دقيقة.  ــات غير صحيح المعلوم
وأبان أن المانع الوحيد ألخذ اللقاح هو 
المناعة المفرطة الشــديدة من اللقاح 

نفسه.

القيادة تطمئن على صحة رئيس الوزراء 
الباكستاني إثر إصابته بـ«كورونا»

عدد الجرعات المعطاة تجاوز 3 ماليين جرعة

(الصحة) تنفي أي وفيات ناجمة 
عن أخذ اللقاح

عوض مانع القحطاني-  
«الجزيرة»

الدكتور  معالي  صرح 
ــارك  مب ــالح  ف ــف  ناي
العام  األمين  ــرف،  الحج
ــس التعاون لدول  لمجل
أن  ــة،  العربي ــج  الخلي
ــس  مجل دول  ــف  موق
ــي نبذ  ــت ف ــاون ثاب التع
ــز  التميي أشــكال  ــة  كاف
ــك  ذل ــاء  ج العنصــري، 

ــاء على  ــي للقض ــوم العالم ــبة الي بمناس
ــذي يصادف تاريخ  ــز العنصري وال التميي

21 مارس من كل عام.
ــي األمين العام أن إعالن  وأوضح معال
ــاون لدول  حقوق اإلنســان لمجلس التع
ــن إيمان دول  ــة، انطلق م ــج العربي الخلي
المجلس باحترام كرامة اإلنسان والحفاظ 
ــي  الت ــت  بالثواب ــزام  وااللت ــه  حقوق ــى  عل
أرستها الشــريعة اإلسالمية الغراء لصون 
حق اإلنســان ودحر كافة أشــكال التمييز 

مبدأ  ــاء  وإرس العنصــري 
المساواة بين الجميع.

وأضــاف األمين العام 
ــس التعاون  أن دول مجل
ــزاً  متمي ــداً  رصي ــك  تمتل
ــي  ــزات ف ــالً بالمنج وحاف
أشــكال  ــة  كاف ــة  مكافح
إذ  العنصــري،  ــز  التميي
ــى  إل ــام  باالنضم ــت  قام
ــة الدولية للقضاء  االتفاقي
التمييز  أشكال  جميع  على 
بما  ــل  والعم العنصــري، 
ــة، وتطوير  ــة الدولي ــذه االتفاقي جاء في ه
ــا يحقق توحيد  ــا التشــريعية بم منظومته
الجهود واتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على 

كافة أشكال التمييز العنصري.
العام،  ــن  ــاد األمي أش ــام  الخت ــي  وف
بالجهود المبذولة من دول المجلس في 
ــة فيروس كورونا المســتجد  ظل جائح
ــة والعالج  ــم الرعاي ــد 19)، بتقدي (كوفي
ــى  عل ــن  والمقيمي ــن  المواطني ــع  لجمي

أراضيها دون أي تمييز أو استثناء.

أكد أن الموقف ثابت من نبذ أشكال التمييز العنصري.. د. الحجرف:

دول المجلس تمتلك رصيداً متميزاً 
في حفظ كرامة اإلنسان وحقوقه

أمين مجلس التعاون
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قدّم صاحب الســمو الملكي 
ــر خالد الفيصل مستشــار  األمي
خادم الحرمين الشــريفين  أمير 
وصاحب  مكة  المكرمة،  منطقة 

ــر بدر بن  ــي األمي الســمو الملك
المنطقة,  ــر  أمي نائب  ســلطان 
ــذة  القنف ــظ  لمحاف ــا  تعازيهم
الســابق فضا البقمي في وفاة 

ــده.  وســأل ســمّوهما هللا  وال
تعالى أن يتغمد الفقيد بواســع 
ــم ذويه الصبر  ــه وأن يُله رحمت

والسلوان.

األمير خالد الفيصل وسمو نائبه 
يواسيان أسرة البقم

األمير خالد الفيصل

د. عيسى الدوسري

خالل االجتماعمعالي وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ























  
  


  
  
   


  

  



     
  


  

      




  




  




   
   









  
  
  
























 





     






















  

  


  

   
   















د. الدوسري: وحدات التوعية الفكرية 
السالح الناجع في معركة الوعي

مجلس هيئة الوالية على أموال القاصرين 
يعقد اجتماعه التاسع

ــال المشــرف العام على  ق
ــالم  واإلع ــة  العام ــات  العالق
ــة األمير ســطام بن  في جامع
ــز الدكتور عيســى بن  عبدالعزي
العقول  إن  الدوســري  ــف  خل
ــكار ومحضنها،  ــاء األف هي وع
ــر اســتثمار بشــري  ــي أكب وه
وأهمه، فإذا تُركت لتنطبع بكل 
ــكار وآراء  ــن أف ــو متاح م ما ه
دون توجيه أو إرشاد أو توعية 
أو تبصرة؛ أصابت األمم إصابة 
الدوسري  الدكتور  وأكد  بالغة. 
ــه،  وبنائ ــي  الوع ــة  أهمي ــى  عل

ــا،  ــى هويته ــاظ عل ــول والحف وتشــكيل العق
ــن كل فكر مســموم أو مشــبوه  ــا م وحمايته
ــول لتكون وباالً  من شــأنه أن يقلب هذه العق
ــون صانعة نهضة وحياة. مؤكًدا  بدالً من أن تك
على أن الوعي صناعة أهم بكثير من الصناعات 
ــة والمهنية، وعلم يضاهي كافة العلوم  الحرفي
ــذه العقول  ــع ه ــة، ومصن ــة والنظري التجريبي
ــو التعليم،  ــي فيها ه ومشــكل اتجاهات الوع
مشيراً إلى أن وزارة التعليم في المملكة أدركت 
ــي رأس المال البشــري  ــة االســتثمار ف أهمي
ــه والحفاظ  ــذا الوطــن وأهمية تنميت وثروة ه
ــا، للحفاظ عليها وبناء  عليه، وهو عقول أبنائن
ــن كل األفكار الشــاردة  ــا وحمايتها م هويته
ــا وتتحكم فيها.  التي تفســد العقول وتوجهه
ــي المملكة أهمية  ــت وزارة التعليم ف لقد أدرك
بناء هذه العقول وتشــكيلها ليس فقط علميا 
ومهنيا - وإنما تربيتها على التمييز بين األفكار 
ــر الداهم الذي  ــي لحقيقة الخط واإلدراك الواع
ــن كل اتجاه، خاصة هذا االتجاه  يحيط باألمة م
الفكري. وقال الدكتور الدوســري إذا استطاع 
ــذا الوطن اختراق العقول وتشــكيلها  أعداء ه
ــة دون أي تكلفة أو  ــا المعرك فقد ُحســمت له
ــم  ــم وأفكاره خســارة، وإذا تكســرت أهواؤه
ــول الواعية  وشــبهاتهم على صخرة هذه العق

فقد باءوا بالخسران المبين.
التعليم  وزارة  اســتلت  لقد 
الســعودية  العربية  بالمملكة 
ــف جنبًا إلى  ســالح الوعي لتق
ــذا الوطن  ــوات ه ــع ق جنب م
ــى  ــه عل ــن أراضي ــة ع المدافع
ــة، فراحت تدافع  خط المواجه
ــه وتحميهم  ــول أبنائ ــن عق ع
ــرب الوعي المســتعرة،  ــن ح م
فتســقط شــبهاته واحدة تلو 
ــقط  تُس ــا  كم ــا  تماًم ــرى  األخ
قواتنا المسلحة طائرات العدو 
ــه، لقد انتهجــت وزارة  ومعدات
التعليم تكتيكًا عسكريًا مهًما وسالًحا فتاكًا في 
ــدات التوعية  حرب الوعي وهو قرار إنشــاء وح
ــة بالجامعات والمؤسســات التعليمية  الفكري
ــة محاولة  ــي المضــادات الفكرية ألي لتكون ه
ــول أو إثارة للشــبهات، فنصبت  ــراق للعق اخت
ــة في الجامعات  ــات صواريخها الدفاعي بطاري
والمؤسســات التعليمية، لتكون ســريعة الردّ 
بالغة التأثير، تصيب الهدف وال تخطئه، مبينًا أن 
الدور الذي ســتلعبه هذه الوحدات ليس بالدور 
ــد حدود صد الشــبهات  ــن يقف عن اليســير ول
واالنحرافات وبيان زيغها وإنما سيتجاوز ذلك 
إلى صناعة الصــورة الذهنية الحقيقية وبنائها 
ــول أبنائنا وتشــكيلها  ــي عق ــا راســًخا ف بنيانً
بالشــكل الصحيح المناســب مستخدمة كافة 
ــة والتربوية وكذلك  ــات المادية والتقني اإلمكان
ــت بالدنا  ــة والعقالنية وثواب ــل المنطقي الدالئ
الراسخة الضاربة في عمق التاريخ والحضارة؛ 
لترســيخ الوعي الصحيح وتأصيله، داعيًا كافة 
واإلدارات  واألقســام  ــدات  والوح ــات  الجه
ــدات لتؤدي  ــود مع هذه الوح ــى تكاتف الجه إل
دورها في انســجام ومرونة وتتغلغل في كافة 
مناشــط الحياة التعليمية لتشــكل بيئة مثالية 
ــة تتحطــم على أســوارها تلك الشــبهات  واعي

واالنحرافات المضللة.

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للوالية على 
ــم اجتماعه  ــن في حكمه ــوال القاصرين وم أم
ــم رئيس  ــر التعلي ــي وزي التاســع برئاســة معال
ــد بن محمد  ــور حم ــة الدكت ــس إدارة الهيئ مجل
آل الشــيخ، وبحضور أعضــاء المجلس ورئيس 

ــة الرياض.  ــي مقر الهيئة بمدين ــة وذلك ف الهيئ
ــدًدا من  ــاع ع ــالل االجتم ــس خ وناقــش المجل
ــدول األعمال،  ــات المطروحة على ج الموضوع
ــي مصلحة  ــي تصب ف ــرارات الت ــاذ الق ــم اتخ وت

الفئات الكريمة المشمولة بخدمات الهيئة.

وقعها وزير الخارجية ونظيره التشادي

اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وتشاد

«الجزيرة» - واس

السمو  صاحب  استقبل 
ــن فرحان  ــر فيصــل ب األمي
ــر الخارجية،  بن عبدهللا وزي
ــوزارة أمس،  ــي مكتبه بال ف
ــة  الخارجي ــر  وزي ــي  معال

ــي  األفريق ــل  والتكام
والتشــاديين بالخارج أمين 
ــالل  ــرى خ ــق. وج ــا صدي أب
االســتقبال، بحــث مجاالت 
ــن  بي المشــترك  ــاون  التع
ــن، وأبرز  ــن الصديقي البلدي
ــة  اإلقليمي المســتجدات 

ــام  االهتم ذات  ــة  والدولي
المشترك. 

ــك جرى التوقيع  عقب ذل
ــة عامة للتعاون  على اتفاقي
ــة  المملك ــي  حكومت ــن  بي
الســعودية  ــة  العربي
ــة تشــاد، وقعها  وجمهوري

الســعودي  ــب  الجان ــن  م
األمير فيصل بن فرحان بن 
عبدهللا وزير الخارجية، ومن 
ــي  ــب التشــادي معال الجان
والتكامل  ــة  الخارجي ــر  وزي
والتشــاديين  ــي  األفريق
ــا صديق.  ــن أب ــارج أمي بالخ

ــل  وكي االســتقبال  حضــر 
ــة  ــوزارة للشــؤون الدولي ال
بن  ــن  عبدالرحم ــددة  المتع
إبراهيم الرســي، ومســاعد 
للشــؤون  ــة  الدول ــر  وزي
األفريقية السفير سامي بن 

عبدهللا الصالح.

التشِهير بمواطن ومقيم ُأدينا بجريمة التستر 
في نشاط ورش الحدادة

واس - أبها

 شــّهرت وزارة التجارة 
ــن  م ــم  ومقي بمواطــن 
بنجالديشــية  جنســية 
ــي نهائي  صــدر حكم قضائ

نظام  بمخالفة  ــا  بإدانتهم
ــوت  ــة التســتر وثب مكافح
ــن المواطــن للمقيم  تمكي
من تشغيل ورشة للحدادة 
أبها.  ــة  بمدين ــوم  واأللمني
ــوزارة ملخص  ونشــرت ال

الحكم الصادر عن المحكمة 
المتضمن  ــا  بأبه الجزائية 
وإغالق  المخالفين،  تغريم 
النشاط  وتصفية  المنشأة 
وشطب  الترخيص،  وإلغاء 
ــاري والمنع  الســجل التج

النشــاط،  ــة  مزاول ــن  م
واستيفاء الزكاة والرسوم 
والضرائب، وإبعاد المتستر 
وعدم  ــة  المملك ــن  ع عليه 
الســماح له بالعودة إليها 
ــر  عب والتشــهير  ــل،  للعم

ــي صحيفة  نشــر الحكم ف
ــن.  المخالفي ــة  نفق ــى  عل
القضية  ــل  تفاصي ــود  وتع
ــي الوزارة بالغاً من  إلى تلق
مواطن عن االشتباه بحالة 
التســتر بورشــة الحدادة، 
تبين  ــة  القضي وبمباشــرة 
المتســتر  ــم  المقي ــي  تول
عليه إدارة شؤون الورشة 
وتحرير  ــة  واإلداري المالية 
ــغ  ــي المبال ــا وتلق عقوده
ــي  ف والتصــرف  ــة  المالي
المنشــأة تصــرف المالك. 
ــة مادية  ــا ضبطــت أدل كم
تبين زيادة حجم التعامالت 
المالية للمتســتر عليه مع 
عدد من المنشآت واألفراد 
ال تتناسب ومهنته «حداد» 
 3500 ــدره  ق ــب  بمرت
ــال شــهرياً، وبناء عليه  ري
ــة إلى  ــة القضي ــت إحال تم
لتطبيق  ــة  المعني الجهات 
ــة على  ــات النظامي العقوب
لنظام  ــاً  وفق ــن  المخالفي
وتحث  التســتر.  ــة  مكافح
ــي  مخالف ــارة  التج وزارة 
التســتر  ــة  مكافح ــام  نظ
(سعودي أو غير سعودي) 
ــن مزايا  على االســتفادة م
ــدة التصحيحية  ــة الم الئح
ــام  نظ ــي  مخالف ألوضــاع 
ــة التســتر وتقديم  مكافح
أوضاعهم  تصحيح  طلبات 
mc.gov. عبر موقع الوزارة

sa  قبل انتهاء المهلة في 
23 من أغســطس 2021، 
ــات  للعقوب ــاً  تجنب ــك  وذل
وما  ــام  النظ في  ــررة  المق
ــع  دف ــن  م ــا  عليه ــب  يترت
ــة الدخل بأثر رجعي.  ضريب
ــح  التصحي ــة  عملي ــم  وتت
بشكل ســهل وميسر عبر 
ــا:  منه ــددة،  متع ــارات  خي
ــد  جدي شــريك  ــال  إدخ
ــي «ســعودي أو غير  نظام
واالســتمرار  ســعودي» 
ــل في المنشــأة، أو  بالعم
ــي  ف الســعودي  تصــرف 
المنشأة ببيعها أو التنازل 
عنها أو حلها، أو تســجيل 
ملكية المنشــأة باسم غير 
بين  ــاق  باالتف الســعودي 
السعودي وغير السعودي 
المنشــأة  ملكية  نقل  على 
بعد  الســعودي  ــر  غي ــى  إل
حصول األخير على ترخيص 

باالستثمار. 
ــر  لغي ــن  يمك ــا  كم
ــى  ــم عل الســعودي التقدي
ــزة،  الممي ــة  اإلقام ــب  طل
االســتثمار  ــص  ترخي أو 
ــي  ف ــل  بالعم لالســتمرار 
على  التقديم  أو  المنشــأة، 

الخروج النهائي.
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ــري عن فقدان عقد  1)  يعلن/ ســعد حمود هالل المطي
إيجار برقم 483/1432 رقم القطعة: أ/138 مخطط: 
ــن، يرجى ممن يعثر  ح/م/19 حــوش ابل بحفر الباط

عليه تسليمه إلى مصدره وله الشكر.
ــارك فهد الفاران الدوســري عن  ــن/ عبطاء مب 2)    تعل
فقدان قرار زراعي برقم 21171 تاريخ 1415/3/20هـ 
ــاه بمنطقة الســليل  ــن وزارة الزراعة والمي صــادر م
للقطعة رقم 70 من المخطط رقم 6453 يرجى ممن 
ــر عليه تســليمه إلى مصــدره أو االتصــال على ج/  يعث

0500038000 وله الشكر.

3)   يعلن/ خالد بن مجول بن سعيد الحسيني الشمري، 
سعودي الجنســية هوية وطنية رقم 1071081366 
ــدان بطاقة العمل الخاصة به  إصــدار الرياض عن فق
ــي يرجى ممن يعثر  ــن وزارة الحرس الوطن الصادرة م

عليها تسليمها إلى مصدرها وله الشكر.
4) بريدة/ يعلن راشد بن علي بن مسلم الشهوان، رقم 
ــن فقدان أصل  الســجل المدني/ 1029688106 ع
قرار التوزيع لألرض الزراعية الواقعة بالقوارة بمنطقة 
ــة والمياه  ــرع وزارة الزراع ــن ف ــم، والصــادر م القصي
ــم 65232 وتاريخ 1403/8/17هـ  بعيون الجواء، برق
يرجى ممن يعثر عليه تسليمه إلى مصدره وله الشكر.

5) يعلن/ ســليمان ســعيد الجابري، سعودي الجنسية 
ــدان  فق ــن  ع  1044329256 ــم  رق ــة  وطني ــة  هوي
ــم 45/7977330 بتاريخ  ــة رق إيصــال اســتالم نقدي
ــن أمانة  ــغ 837500 صــادر م ـــ بمبل 1430/3/21ه
العاصمة المقدسة لقاء قيمة استثمار حظائر الماشية 
بالكعكية للفترة من 1430/3/4هـ إلى 1431/4/3هـ 
يرجى ممن يعثر عليه تسليمه إلى مصدره وله الشكر.

نـَـتـَـَفــرَّقــا أَن  ــــاَن  وَح ــُل  ــي ــرَح ال «أَزَفَّ 
اللِقا ـــى  إِل ــيَّ  َ ــب ــاِح ص ــا  ي ــقــا  ــلِ ال َفــإِلــى 

األَســـى ـــَن  مِ ــُت  ــي ــكَ بَ ــد  ــَق َ ــل َف تـَـبــِكــيــا  إِن 
أَغــرَقــا أَن  بِـــأَدُمـــعـــي  ـــدُت  ـــِك َ ل َحــتّــى 

ِــعــي ــال ــــــَوداِع أَض ـــرَت ِعــنــدَ ال ـــعَّ َـــَس وَت
أَحـــرَقـــا» أَن  بِــَحــرّهــا  ــُت  ــشــي َخ ــــاراً  ن

ــي - وإنا على  ــذه الحروف – الصعبة عل أكتب ه
فراقك يا أبا عدنان لمحزونون، بعد أن وارينا الثرى: 
و»النســيب»  و»القريب»  ــق»  والصدي ــل»  «العدي
ــواء إبراهيم المنيع «أبو عدنان» رحمه هللا رحمة  الل
واسعة، وغفر هللا له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن 

َّا إِلَيِْه رَاِجعوَن}. َّا لِلِّه وَإِن هللا عزاء أهله وذويه، و{إِن
ــي األرض» كان هذا هو  ــاس شــهود هللا ف «الن
ــم تمنيت يا أبا  ــوان الرئيس لمشــهد الوداع، ك العن
ــن أقرباء،  ــاس عليك، م ــاء الن ــان أن تســمع ثن عدن
ــالء عمل، وعامة من عرفوك، وحبهم  وأصدقاء، وزم
ــدك وفراقك، نعم  ــك، وحزنهم على فق وامتنانهم ل
هذا األثر الذي تركته في نفوســهم، ونبته الخير التي 
ــذي عاملتهم  ــم، والخلق الرفيع ال غرســتها بداخله
به، والسلوك الحسن الذي أسرتهم به، هكذا كانت 
ســمة رحلتك الطويل معهم طوال تلك الســنوات 

التي مضت.
ــد كان  ــزن وألم الفق ــات الح ــن لحظ ــم م بالرغ
ــر واالعتزاز لغة لعيون أبنائك في تفاصيل ذلك  الفخ
المشــهد، نظير ما كانوا يسمعونه من المعزين في 
وصف ماكنتم عليه من ســيرة حســنة قدم الجميع 
شهادتهم عليها من واقع تجربة ومعايشة ومواقف 
ــا معهم، كانوا في غاية  ــروّا بها معك أو مررت به م
الفخر بأبيهم الذي رحل جســداً وبقيت ذكراه سنداً 
لهم – بعد هللا-، ولسان حالهم يقول على ما تركته 
ــن أثر: «وكن رجالً إن أتوا بعده..  يقولون مرَّ وهذا  م

األثر». كان عزاؤهم «فخرهم بك».
ــل (27) عاماً، منذ  ــك أيها الراحل الكبير قب عرفت
ــت «أنت أنت»  ــم كأقرباء وبقي ــاء ث 1994م كأصدق
ــوة واحدة،  ــوراء خط ــم تعد لل ــرك الحياة ول ــم تغي ل
ــاً واحتراما مع مرور  ــل زدت ســمواً ورقياً وتواضع ب
ــون في عالقتهم مع اآلخرين،  األيام، هكذا هم الثابت
ــيئاً، خدمت وطنك ســنوات طوال بكل  ال يغيرهم ش
ــت بعيداً  ــاد، لطالما كن ــان وإخالص وجد واجته تف
ــة من أجل خدمة  ــن عائلتك وأبنائك ألوقات طويل ع
ــك هذا البذل  ــذا الوطن، عربة التاريخ ســتحفظ ل ه

والعطاء طال الزمان أم قصر.
ــه.. إال الحنين  ــن الذكرى نخبئ «لم يبق شــيء م

ودمع في مآقينا».
 وإنا على فراقك يا «أبا عدنان» لمحزنون.

النفس  دافعية  اغتنم 
ــم» التنافس  فجنى «غنائ
ــال «مغانم»التفوق»..  ون
ليقيم في دائرة «العالمية» 
ملوحاً بروح «الوطنية» في 
ميادين «األوائل» مسلحاً 
ــي  ف ــة»  «المهني ــوح  بب
موازين «الدالئل» مسجالً 
اسمه في خانة «العباقرة» 

مبقياً وســمه في متانة «المفاخرة» كجراح وباحث وطبيب 
ــتاذ امتطى صهوة «اإلنجاز» بقوة «البراهين» واعتلى  وأٍس
ــن».. ليظل في ذاكرة  حظوة «االعتزاز» بســطوة «المضامي
ــى في اقتدار  ــم» ويمكث في اســتذكار «الطب» ويبق «العال

«المهنة» كسفير للوطن وخبير للجراحة.. 
ــام  ــراح والباحــث الســعودي البروفيســور غن ــه الج إن
ــي العالم  ــب والرئتين ف الدوســري أحد أشــهر جراحي القل

وأمهر األطباء في عالم الجراحة واألبحاث واالبتكار.. 
بوجه نجدي عريض الوجنتين تعلوه ابتســامة «الرضا» 
ــع تقاســيم مألوفة يطغى  وتســكنه اســتدامة «الهدوء» م
ــن الدهاء  ــح خليطة م ــع مالم ــا الســمت واإلنصات م عليه
والذكاء والهدوء ووقار يتوارد على عينين تسطعان بالنباهة 
ــة والمعطف األبيض  ــذل األنيق ــة تعتمر الب ــة وأناق والبداه
ــة» روحه..  ــه و»عاطف ــذي يشــبه «عطف» قلب الشــهير ال
ــدة مع  ــة المتعام ــردات الطبي ــظ بالمف ــادئ مكت وصــوت ه
ثقافة تخصصية زاخرة باالحتراف وحصافة إنســانية فاخرة 
باالستشراف مع لهجة وطنية بيضاء وتراتيب لغوية تستند 
ــي قضى الدوســري من  ــون عمل ــزون علمي ومكن ــى مخ عل
ــدة مديدة باالبتكار ســديدة باالعتبار واعدة  ــره أعواماً عدي عم
بالنجاح صامدة بالكفاح وهو يزرع اآلمال في القلوب ويودع 
األمنيات في األنفس ويكتب للمرضى «بصائر» االستشــفاء  
ويســعد المتعبين ببشائر الشــفاء جانياً دعوات المتألمين 
ــاً وعود الطامحين كاتبًا للمســتقبل «مواعيد» األمل  محقق
سابكاً للغد «أناشيد» االبتهاج.. في منظومة «عمل» ونظم 
ــه زراع القلب «البارع»  ــام «معامل» جعلت «عمليات» ونظ
ــاة» وزارع الرئة المبدع  الذي شــيد  للبشــرية صروح «النج

الذي أسس للعبقرية طموح «الحياة».. 
في وادي الدواسر «محافظة» المبدعين ولد وسط أسرة 
ــن أب جواد وأم  متوســطة «الحال» «عالية» الســمعة.. بي
حنونة وتسعة اخوة وأخوات متربين على فضائل «القرى» 
وملتزمين بشمائل «النبل» متفقين على «دوافع» األمنيات 
ومختلفين وفق «رغبة» االتجاهات» وركض غنام بين أزقة 
الحارات «القديمة» مراقباً البســاطة في وجوه «السكان» 
مرتقباً الوساطة في وجاهة «العائلة».. منصتاً إلى أحاديث 
ــداث «التعاضد»  ــي مجمعات «الجيران» وأح «التعاون» ف
ــى والديه حديث البراءة في  ــي وقفات «األقارب» مفضياً إل ف
مســاءات «المطر» بحبه للطب وعشــقه للحكمة.. مبهجاً 
ــة تقاطرت منها  ــات بريئة جريئ صباحات «األســرة» ببروف
مفردات «اإلنجليزية» باكراً بعد أن تعلمها في المتوســطة 
ــاذخ بالموهبة التي تحولت  ليعلن للجميع أنه «مشــروع» ب
ــا الجغرافيا وأذعنت  إلى حقيقة ســطرها التاريخ واعتمدته

لها منصات «األطباء» وخضعت لها أمسيات «الخبراء».
تجاوز الدوسري «تحديات» الظروف واجتاز «تداعيات» 
ــى ضياء «التريك» في  العوائق فأشــعل ضوء «التحدي» عل
ــذاً من  ــا كهرباء متخ ــد فيه ــة ال توج ــن بقري ــم الكائ منزله
ــة» للمعالي  ــن االنفراد «صل ــة» للعال وم الســداد «توصيل
ــة الطب بجامعة  ــم العام بكفاءة والتحق بكلي فأنهى التعلي
ــب امتياز  ــوس وطبق كطبي ــال البكالوري الملك ســعود ون
في مستشــفى الملك فيصل التخصصــي، وأنهى اختبارات 
ــف البعثات تقدم باســتقالته  ــكا ونظراً لتوق ــول بأمري القب
ــاي كلينك» كباحث  ــم قبوله في «م ــن غير بعثة وت وقدم  م
وكان يعامل كأمريكي، واســتلم راتبًا لمدة ســنتين؛ حصل 
فيها على الماجســتير في أبحاث جراحة القلب، ونال جائزة 
ــي بقيمة  مليون  ــد الصحة األمريك ــوق البحثي في معه التف
دوالر وكرمه حينها الســفير السعودي الســابق األمير بندر 
بن سلطان وأرجعه للبعثة في المستشفى التخصصي وبأثر 
ــذ البعثة وحصل على البورد في  ــي وعاد عام 1993 وأخ رجع
الجراحة العامة؛ وجراحة القلب ومارس علمه بالمستشفى 
كاستشــاري جراحة القلب والرئتين، ومتخصص في زراعة 

القلب.
ــن ناجحتين في  ــة قلب ورئتي ــة زراع ــرى أول جراح وأج
الشــرق األوســط، وانتقل ألمريكا مرة أخرى واشــتغل في 
ــب بالتداخلية  ــي جراحة القل ــك؛ وتخصص ف ــد كلين كليفالن
وتمكن من تخفيض فتحات الصدر من 16 ســم إلى 6 ســم 

كانجاز تحقق باسمه. 
ــة وزراعة  ــه العمل كرئيس قســم جراح ــن إنجازات وم
القلب والمضخات االصطناعية بجامعة تكساس األمريكية 
ــام خالله  ــن خاللها من اســتحداث برامج ق ــة وتمك العريق
ــل في مواقع  ــن دون جراحة وعم ــر أربعة صمامات م بتغيي
متعددة بالخارج وتعين كرئيس جراحات القلب بمستشفى 

سعد التخصصي 
ــدة محافل مختلفة وتم إطالق اســمه  ــم تكريمه في ع ت
ــر كفاءته ولديه  ــدى جامعات أمريكا نظي على كرســي في إح
ــات المتخصصة  ــات والجه ــات في عشــرات الجمعي عضوي

بالداخل والخارج.
يعد الدوسري وفق معايير عالمية ومقاييس مهنية من 
أفضل 10 أطباء على مستوى العالم.. والطبيب اللبيب الذي 
ــي مجال زراعة القلب  ــت عنه القارات نتيجة جهوده ف تحدث

والرئتين والمضخات.
ــري.. والباحث الجوهري  غنام الدوســري الجراح العبق
ــع رأية الوطن عالمياً وحقق غاية الذات شــخصياً..  الذي رف
وأكمل فراغات «البحوث» وواجه أمواج التســاؤل بابتهاج 
ــي آفاق  ــاة المرضــى ووزعه ف ــه في حي ــذي زرع ــاؤل ال التف

التداوي.
abdualasmari@hotmail.com
Abdualasmari@

أي مشهد وداع كان يا أبا عدنان

غنام الدوسري.. الجراح الجوهري

م. بدر بن ناصر الحمدان

عبده األسمري

المكان الثالث

بروفايل

نتيجة اهتمام القيادة بجودة الحياة في المملكة

المملكة األولى عربياً والـ 21 عالمياً في 
تقرير السعادة العالم

واس - الرياض

ــة  المملك تصــدرت 
الســعودية،  ــة  العربي
ــة، في تقرير  الدول العربي
لعام  ــي  العالم الســعادة 
2021م، الصادر عن شبكة 
حلول التنمية المســتدامة 
ــدة،  ــم المتح ــة لألم التابع
ــي  ف ــة  المملك ــاءت  ج إذ 
و21  عربياً  ــى  األول المرتبة 
ــاً في مؤشــرات عام  عالمي
ــز على  ــي ترك 2020م، الت
ــات  تداعي ــر  تأثي ــاس  قي
كورونا  ــروس  فاي جائحة 
الســعادة  مقومات  ــى  عل
ــاً.  عالمي ــاة  الحي ــودة  وج

ــر الســعادة  ويصــدر تقري
ــنوية  س بصورة  ــي  العالم
ــنوات، ويقيس  منذ 10 س
الســعادة  مؤشــرات 
ــة  دول  150 ــو  نح ــي  ف

وبســبب  ــم.  العال ــول  ح
2020م  ــام  ع ــتثنائية  اس
ــى  عل ــون  القائم ــدر  أص
التقرير بيانات الدول لعام 
منفردة،  بصــورة  2020م 
إضافة إلى متوسط الثالث 
ــي  الت الســابقة  ــنوات  س
ــادة، والتي حققت  ــرأ ع تُق
ــا المملكة أيضاً  من خالله
ــن المرتبة  ــاً مهماً م تقدم
27 إلى 26 عالمياً. واعتمد 
قياس  على  تقرير 2021م 
فايروس  ــة  جائح تأثيرات 
كورونا على الدول، إضافة 

إلى قياس استجابة الدول 
الرســمية  والمؤسســات 
ــات الجائحة وطرق  لتداعي
ــواء  ــا، س الســيطرة عليه
أو  ــة  الصحي ــات  التداعي
ــة أو النفســية.  االقتصادي
ويشــير التقرير إلى وجود 
ــي  ف ــة  الثق ــن  بي ــة  عالق
وكيفية  الدولة  مؤسسات 
مواجهتها للجائحة ومدى 

ــات.  المجتمع ســعادة 
ــن  م و

اعتمد  ــي  الت المجاالت 
ــاس  قي ــر،  التقري ــا  عليه
ــة  بيئ ــى  عل ــة  الجائح ــر  أث
العالقات  وطبيعة  العمل، 
ــة  والصح ــة،  االجتماعي
والثقة  ــراد،  لألف ــة  العقلي
ــة،  الحكومي ــراءات  باإلج
ــاوز  لتج ــدول  ال ــة  وقابلي
تداعيات الجائحة، بوصفها 
ــاالت التي  ــرز المج ــن أب م

ــن خاللها ســعادة  تُقرأ م
ــى هذه  ــة إل ــدول، إضاف ال
التقرير  ــد  اعتم المجاالت، 
في قياســه للسعادة على 
ــل  بفع ــة  البطال نســب 
ــج  ــا، ونتائ ــة كورون جائح
ــة  ــدم المســاواة، إضاف ع
ــدة. وقد  إلى تفشــي الوح
ــي  ف ــة  المملك ــزت  تمي
ــج المحلي  مؤشــرات النات
ــم  والدع ــي،  اإلجمال

ــي، ومتوســط  االجتماع
المتوقع،  ــي  الصح ــر  العم
والحرية في اتخاذ قرارات 
الحياة، وإضافة إلى الكرم 
ــة الفســاد. وأكد  ومواجه
لقطاع  ــذي  التنفي ــر  المدي
ــف  والمكل ــذ  التنفي ــم  دع
للتســويق والتواصــل في 
مركز برنامج جودة الحياة، 
ــد هللا البكر،  ــن عب ــد ب خال
ــي  ف ــة  المملك ــدم  تق أن 
ــر الســعادة العالمي  تقري
ــام 2021م، يأتي نتيجة  لع
ــودة  ــادة بج ــام القي الهتم
ــة،  المملك ــي  ف ــاة  الحي
وسعادة ورفاه المواطنين 
في  ــيما  والس والمقيمين، 
ــروس  فاي ــة  جائح ظــل 
ــت  ــال: «بذل وق ــا.  كورون
ــتثنائية  المملكة جهود اس
جائحة  تداعيات  لمواجهة 
ويتوج  ــا،  كورون فايروس 
خادم  أوامر  ــود  الجه هذه 
الحرمين الشريفين الملك 
ــد العزيز  ــن عب ــلمان ب س
ــه هللا  آل ســعود - حفظ
ــن  ــالج كل المصابي -  لع
مجاناً  ــا  كورون بفايروس 
ــن قانونية  بغض النظر ع
أراضــي  ــى  عل ــم  وجوده
ــر  توفي ــم  ث ــة،  المملك
اللقاحات مجاناً قبل أغلب 

ــة إلى  ــم، إضاف دول العال
الحد من التداعيات السلبية 
ــاع  القط ــى  عل ــة  للجائح
الخاص، من خالل خفض 
وتأجيل بعض الرسوم، أو 
الدعم المباشر، أو التحفيز 
وأضــاف  االقتصــادي». 
ــة  الجائح ــرت  «أث ــر:  البك
سلباً على جودة الحياة في 
ــة، لكننا  ــم كاف دول العال
تمكنا في المملكة - بحمد 
ــن التكيف  ــى - م هللا تعال
ــة،  الجائح ــات  تداعي ــع  م
ــر  تطوي ــي  ف ــتمرار  واالس
وتحســين قطاعات جودة 
ــع  م ــة  المختلف ــاة  الحي
ــى اإلجراءات  الحفاظ عل
االحترازية، فنجح القطاع 
ــبيل  ــى س الســياحي - عل
ــال -  تفعيل خططه  المث
وتكيفها  واستراتيجياته 
ــع الجائحة ما أدلى إلى  م
ــي القطاع  ــة ف ــة نوعي نقل
أســهمت في جذب الزوار 
ــن  ــن الســياحية م لألماك
داخل وخارج المملكة، هذا 
ــف الذي ينطبق أيضاً  التكي
الرياضــي،  ــاع  القط ــى  عل
ــي،  والترفيه ــي،  والثقاف
ــي  واألمن ــي،  واالجتماع
ــات  ــن القطاع ــا م وغيره
ــودة الحياة،  ــة بج المرتبط
اســتضافة  ــى  إل ــة  إضاف
ــة،  العالمي ــات  الفعالي
وإقامة الفعاليات المحلية، 
الحياة  ــودة  ج ــات  فقطاع
ــتمرت  اس ــة  المملك ــي  ف
البدائل  ــاد  وإيج ــل  بالعم
لتحقيق مستهدفاتها رغم 
ــار إلى أن  الجائحة». وأش
في  المطرد  المملكة  تقدم 
ــر الســعادة العالمي  تقري
خالل الســنوات الماضية، 
ــام  ــام ع ــق أرق ــواء وف س
متوســط  أو  2020م 
و2018م  2017م  ــوام  أع
ــن  م ــم  بالرغ و2019م، 
ــروس  فاي ــات  تداعي
ــداً  تأكي ــي  يأت ــا،  كورون
ــتراتيجية رؤية  ــاح اس لنج
بإشراف   ،2030 المملكة 
ــي العهد  وقيادة ســمو ول
ــيما  ــه هللا - والس - حفظ
ــات المرتبطة  ــي القطاع ف
يعتمد  التي  الحياة،  بجودة 
برنامج جودة الحياة تقرير 
كأحد  ــي  العالم الســعادة 

المؤشرات المرجعية له.

غنام الدوسري



local@al-jazirah.com.sa
االثنين 9 من شعبان 1442هـ 22 مارس (آذار) 2021م  العدد 17651محليات 6
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ــم  تقيي ــم  التحكي ــان  لج ــدأت  ب
ــة الثقافي في  ــى مك ــادرات ملتق مب
ــة تحــت شــعار كيف  ــه الحالي دورت
ــي،  ــم الرقم ــي العال ــدوة ف ــون ق نك
لترشيح الفائزين بجوائز الملتقى في 
ــي المبادرات  ــرع الثالثة ممثلة ف األف

المؤسسة والفردية والمحافظات.
أن  ــى  الملتق ــة  أمان وأوضحــت 
ــادرات مكونة من  ــان تحكيم المب لج
10 أكاديميين من جامعات المنطقة 
ــة واالبتكار  ــي التقني ــن ف متخصصي
وريادة األعمال، وســوف يتم تقييم 
ــادرات البالغ عددها 411 مبادرة  المب
ــر  التقاري ــر  عب ــة  وفردي مؤسســة 
ــر  للمعايي ــا  ومطابقته المرصــودة 
المعتمدة التي تراعي ضرورة وضوح 
ــادرة، ومؤشــرات التميز  ــرة المب فك
إلى  باإلضافة  واالســتدامة،  واإلبداع 

ــادرة وإمكانية التنفيذ  ــة المب منهجي
والنتائج التي تالمس األثر المتوقع.

ــم  التحكي أن  ــة  األمان ــت  وأضاف
ســوف يأخذ في االعتبار عدة عوامل 
ــاط المبادرات  ــدى ارتب ــل في م تتمث
ــي  ف الخمســة  ــى  الملتق ــداف  بأه
دورته لهذا العام التي تسعى لتعزيز 
ــورات الحديثة  ــن التط االســتفادة م
في االتصــاالت وتقنيات المعلومات، 
ــراء  وإث ــي  اإليجاب التواصــل  ــاء  وبن
ــة،  ــي الوســائط الرقمي ــوى ف المحت
ــذكاء االصطناعي  ودعم اســتخدام ال
ــن الســيبراني لتطبيقات تعزز  واألم
دور الجامعات  الذكية، وتفعيل  مكة 
إلكســاب  ــة  العالق ذات  ــات  والجه
ــة الحديثة، وأتمتة  المهارات الرقمي
ــة  ــات الحكومي ــط الجه ــل لرب العم

بالمنطقة مع اإلمارة إلكترونياً.

ــز  ــى أن جوائ ــة إل ونوهــت األمان
ــى لهذا العام ســتقدم للثالثة  الملتق
ــادرات  ــي المب ــن ف ــل الفائزي األوائ
المؤسسة والفردية والمحافظات ، 
مشيرة إلى أن الملتقى منذ انطالقته 
ــدوة في  ــدأ الق ــى تعزيز مب ــل عل عم
ــذت الجهات  ــي، إذ نف ــم الرقم العال
ــد»  بُع ــن  «ع ــة  تدريبي دورات  ــدة  ع
ــف  ــن 24 أل ــر م ــا أكث اســتفاد منه
ــاء منطقة  ــة من أبن ــدرب ومتدرب مت
ــت المجاالت  ــة، وتنوع ــة المكرم مك
ــاع  ــي قط ــي ف ــول الرقم ــن التح بي
ــذكاء االصطناعي  الحج والعمرة، وال
ــة الذكية،  ــاء مك ــات تعزز بن لتطبيق
والمدن الذكية واالســتدامة، وسبل 
ــة  خصوصي ــي  ف ــة  التقني ــف  توظي
ــة المكرمة ومحافظاتها،  منطقة مك
ومستويات وعوائق التحول الرقمي 

والحلول المطروحة، وأبرز المفاهيم 
الخاطئة عن التحول الرقمي.

وذكرت أمانة الملتقى أن من أهم 
ــذا العام أبرز  ــات الملتقى له مخرج
ــات هواتف  مخرجات إنشــاء تطبيق
ذكية ومنصات إلكترونية، واستخدام 
ــة وصناعة قدوات  ــة بالمنطق التقني
ــاء محليين  رقمية، واســتقطاب علم

ودوليين في المجال الرقمي.
ــه قبل  ــى أن ــة الملتق وزادت أمان
ــم والتحكيم  5 أشــهر أنهــت التقيي
المبدئي لجميع المبادرات المؤسسية 
ــاد 411  ــج عنها اعتم ــة ونت والفردي
مبادرة وتمت في ذلك مراعاة العدالة 
ــع  لجمي والشــمولية  والشــفافية 
ــر  أث ــم  لتقيي ــة،  المتطلب ــب  الجوان
ــا تنوع وحجم  المبادرة الرقمية منه
الفئة المستهدفة، ووضوح منهجية 

ملتقى مكة الثقافي يبدأ تقييم مبادراته لترشيح الفائزين 
في األفرع الثالثة «المؤسسة والفردية والمحافظات»

ــا  برنامجه ــن  ضم
االســبوعي الذي تســتضيف 
ــادة  ق ــن  م ــة  نخب ــه  في
ــام والخاص  ــن الع القطاعي
اســتضافت  ــد»،  بُع ــن  «ع
ــة إدارة األعمال بجامعة  كلي
ــس  الخمي مســاء  ــة  اليمام

ــي  معال  2010 ــارس  م  18
الفريح،  عبدالعزيز  األســتاذ 
ــة  ــة التوجيهي ــس اللجن رئي
بوزارة المالية في حديث ثري 
ــع مع طلبة الدراســات  ومات
العليا بالجامعة للحديث عن 

«صناعة القادة».

ــاء  اللق مســتهل  ــي  وف
إدارة  ــة  كلي ــد  عمي رحــب 
ــور عبدالعزيز  األعمال الدكت
ــف  ــي الضي ــي بمعال الوذنان
الدعوة  ــة  تلبي على  وشــكره 
ــة  طلب ــاءه  أبن لمشــاركة 
ــه  خبرت ــا  العلي الدراســات 

رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية يلتقي 
طلبة الدراسات العليا بجامعة اليمامة

ــه الثرية في كٍل من  وتجارب
والخاص  ــام  الع القطاعين 
ــر من ثالثة  ــي تمتد ألكث والت
ــازات  باإلنج ــة  حافل ــود  عق
المهنية والشخصية المثمرة 
ــه  حديث ــي  وف ــزة.  والمتمي
اســتعرض معالي األســتاذ 
ــات  الصف ــرز  أب ــز  عبدالعزي
الفاعلة  ــادة  للقي الضرورية 
الشــغف،  تشــمل:  ــي  والت
األهداف،  بتحقيق  واإليمان 
ــارج الصندوق،  ــر خ والتفكي
ــى  ــل المســتحيل إل وتحوي
ممكن، والتوازن بين العمل 
األخرى،  ــاة  الحي ومتطلبات 
ــد الحصن  ــي تع ــم الت والقي
اســتدامة  ــان  لضم ــع  المني
ــز، باإلضافة  ــاز والتمي اإلنج
به  المحيطين  ــن  تمكي ــى  إل

وتشجيعهم على النجاح.
وتطرق معاليه في حديثه 
ــه طلبة الدراســات  ــع أبنائ م
ــج التحول  ــى برنام ــا إل العلي
والمنجزات  المالية  وزارة  في 
التي تم تحقيقها خالل خطة 
ــي وصوالً إلى  ــول الوطن التح
عام 2019م الذي أسماه عام 
االستقرار، وعام 2020م عام 
االنطــالق إلى االســتدامة في 
ــدث معاليه  ــك تح األداء، كذل
ــداد  إع ــي  ف االســتثمار  ــن  ع
ــة المدربة  ــاءات الوطني الكف
ســفراء  برنامجي  ــالل  خ من 
المتميزين  وتأهيل  الميزانية 

لخدمة الوطن الغالي.

عبدالعزيز الفريح

ــارة بشــركة  شــهرت وزارة التج
ــد صدور حكم  ــيارات وممثلها بع س
ــا بمخالفة  ــي نهائي بإدانتهم قضائ
ــاري  التج الغــش  ــة  مكافح ــام  نظ
ــي بيع 6  ــر ثبوت تورط الشــركة ف إث
اإلفصــاح  دون  متضــررة  ــات  مركب
ــو مما يعد  بعيوبها للمشــترين وه

غشاً وتضليالً للمستهلك.
ــوزارة ملخص الحكم  ونشــرت ال
ــة  المحكم ــن  م ــادر  الص ــي  القضائ
ــة بالرياض المتضمن فرض  الجزائي
ــا 600 ألف  ــة مقداره ــة مالي غرام
ــة في  ــم المخالف ــال ونشــر حك ري

صحيفتين على نفقة المخالفين.
ــة لتلقي  ــود تفاصيل القضي وتع
ــد المواطنين  ــن أح ــوزارة بالغاً م ال
ــيارة جديدة  ــراء س ــار فيه الى ش أش
من إحدى الشركات بمدينة الرياض 
ــود رش على  ــراءها وج تبين بعد ش

أحد أبوابها.
ــالغ اتضح  ــرة الوزارة للب وبمباش
ــيارات أخرى بمســتودع  تضرر 5 س
ــث  ــرار حي ــا ألض الشــركة وتعرضه

ــا وبيعها دون  ــت عملية إصالحه تم
اإلفصاح عن ذلك للمشــترين، وبناء 
عليه ألزمت الوزارة الشركة بتعويض 
المتضررين وتمت إحالة القضية إلى 
العقوبات  لتطبيق  المعنية  الجهات 

النظامية على المخالفين.
ــدم  ع ــارة  التج وزارة  ــد  وتؤك
ــق األنظمة على  ــي تطبي ــاون ف الته
ــن في غش  ــن والمتورطي المخالفي
أن  ــة  مبين المســتهلكين،  ــداع  وخ
ــى المشــترين  ــوب عل ــاء أي عي إخف
ــواءً من الشــركات أو وكاالت بيع  س
ــى عقوبات  ــم إل الســيارات تعرضه
ــاً ألحكام نظام مكافحة  صارمة وفق

الغش التجاري.
ــوم  عم ــارة»  «التج وتحــث 
المستهلكين على التقدم ببالغاتهم 
عن المخالفات التجارية عبر تطبيق 
https:// :بالغ تجاري» على الرابط»
ــن طريق  mci.gov.sa/C-app  أو ع
ــم 1900  ــات على الرق ــز البالغ مرك
ــى  ــوزارة عل ــع الرســمي لل أو الموق

اإلنترنت.

صدر حكم قضائي بغرامة 600 ألف ريال والتشهير

«التجارة» تشهر بشركة سيارات باعت 6 
مركبات متضررة دون اإلفصاح للمشترين
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الحقيل يرعى ملتقى صناع العقار بغرفة الرياضاالقتصاد

 يرعى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان األستاذ ماجد بن عبدهللا الحقيل فعاليات ملتقى صناع العقار الذي تنظمه 
غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية مساء يوم االثنين 29 مارس 2021.ويناقش الملتقى ثالثة محاور بمشاركة عدد من 

الجهات المعنية، حيث يتناول المحور األول مستقبل االستثمار العقاري وتنمية االستثمارات العقارية،

ــم بمثابة  ــات حول العال ــد الجامع تع
قالع لالبتكار والبحث العلمي، وبشكل 
ــادة  ــق بري ــا يتعل ــر مســبوق فيم غي
ــل مراكز البحــث العلمي،  ــال وفي تفعي األعم
وبناء شراكات مع القطاع الخاص والمسؤولة 

عن تقديم االستشارات والتدريب.
ــى االبتكار  ــة المملكة 2030 عل ركزت رؤي
ــادة األعمال، من  ــي التقنيات المتطورة وري ف
أجل التحول من اقتصــاد آحادي إلى اقتصاد 
ــادة والريادة  ــور، يمتلك القي ــل متط متنوع، ب
في العديد من القطاعات، وبشكل خاص في 
ــة البتروكيماويات  ــة وفي صناع قطاع الطاق

األوسع نطاقا.
ــاً في تفعيل  ــا أن للجامعات دوراً مهم بم
ــة بمكان  ــة، ومن األهمي ــك الرؤي وتحقيق تل
ــاث  ــل األبح ــكار ونق ــم االبت ــج مفاهي أن تدم
ــات في  ــل الجامع ــي صلب عم ــا ف وتطبيقه
المرحلة المقبلة لتكون أداة محفزة تتماشــى 
ــا  ومتطلباته  2030 ــة  الرؤي ــرات  تغي ــع  م
ومبادراتها في التحول ذات األهداف المحددة 
ــق وإقامة الشــراكات القادرة  من أجل تحقي
على إحداث تأثير بداية من الشركات العمالقة  
مروراً بالمشــروعات الصغيرة والمتوســطة، 

انتهاء بالشركات الناشئة.
الرؤية الجديدة لدور الجامعات التعاون مع 
ــاع الصناعة، والتواصل مع المشــروعات  قط
الصغيرة والمتوسطة، هي وسائل أكثر تأثيراً 
ــل البحوث الجامعية وتطبيقها على أرض  لنق
ــراً  الواقع، خصوصاً وأن للجامعات دوراً مباش
ــة 2030 في زيادة  ــة المملك ــي تحقيق رؤي ف
إســهام المشــروعات الصغيرة والمتوسطة 
ــي المحلي من 20 في المائة  في الناتج القوم
ــول 2030 من أجل  ــة بحل ــى 35 في المائ إل
ــن الجامعات  ــتيعاب الشــباب المتخرج م اس
ــن 350 ألف  ــنوياً أكثر م ــدر عددهم س والمق

شاب وشابة.
ــدور الجامعات فهي  ــي يتحقق النجاح ل لك
ــوازن بين األبحاث ذات  بحاجة إلى تحقيق الت
األهداف المحددة، واألبحاث والشراكات التي 
يحركها النشاط العلمي والمنشآت المشتركة 
مثل المختبرات األساسية، وذلك حتى يتسنى 
ــا وتقيس  ــاث وتطبيقها خصوص ــل األبح نق
الجامعات مدى نجاحها عندما يتســابق رواد 

األعمال على التكنولوجيا من الجامعات.
ــات الســعودية  ــب الجامع يجــب أن تواك
جهود الدولة لتوطين الصناعات التكنولوجية 
وتعزيز حاضنات الشركات الناشئة للمبتكرين 
السعوديين، متسقة مع مشروعاتها العمالقة 
ــذكاء االصطناعي  التي تســتند إلى التقنية وال
ــع  يتوق ــن  الي ذا  ــة  كمدين ــياء  األش ــت  وإنترن
مختصون أن تستحوذ السعودية على مراتب 
ــئة  ــاً لحاضنات الشــركات الناش ــى عالمي أول
بقطاعات التكنولوجيا في عام 2022 استنادا 
إلى تقرير صدر حديثاً بين أن تتربع السعودية 
على المرتبة الثانية من حيث عدد المستثمرين 

والشركات الناشئة في القطاع. 
ــات حاضنات  ــم الجامع ــل أن تدع ــن أج م
ــن عدد هذه  ــئة الذي يزيد م الشــركات الناش
ــاع  ــي قط ــن ف ــئة للمبتكري الشــركات الناش
ــاز الكثير في ظل  ــا أن تقوم بإنج التكنولوجي
ــادرات رؤية  ــن قبل مب األجواء المشــجعة م
ــد مع  ــل أن تتعاق ــن أج ــة 2030، وم المملك
ــة والخاصة،  ــات الحكومي ــن الجه ــد م العدي
ــى توفير أنظمة  ــب عليها التركيز عل مما يتوج
االستشــعار الذكية الخاصة، وعرض البيانات 
ــة  فوري منصــة  ــى  عل ــي  الفعل ــت  الوق ــي  ف
ــة في الوقت  للمعلومات والمؤشــرات اليومي
الحقيقي، وإعداد التقارير الخاصة بالفيضانات 

وحركة المرور وجودة الهواء.
هناك أمثلة على تلك الشراكات فقد أبرمت 
شركة أرامكو لريادة األعمال (واعد) مع شركة 
ــة طيبة المختصة  ــة التابعة لجامع وادي طيب
ــي وذكاء األعمال  ــة االقتصاد المعرف في تنمي
ــئة تهدف إلى دعم الشركات  والتقنيات الناش
ــئة في المركز السعودي الناشئ للذكاء  الناش
ــياء، وفي نفس الوقت  الصناعي وإنترنت األش
يتضمن االتفاق إلى قيام شركة واعد فنتشرز 
بفحص وتقييم الشــركات الناشئة في شركة 
وادي طيبة التي تعمل على زيادة رأس المال 
االفتراضية  ــات  الحاضن وتقديم  ــتثماري  االس

واإلرشادات الضرورية لرواد األعمال.

(*)أستاذ بجامعة أم القرى بمكة

Dr_mahboob1@hotmail.com

دور الجامعات السعودية
 لتحقيق رؤية 2030

د.عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب(*)

«أرامكو السعودية» توزع أرباحاً بقيمة 281 
مليار ريال عن عام 2020م

«الجزيرة» - االقتصاد

أعلنت شركة الزيت العربية 
السعودية «أرامكو السعودية» 
ــة  ــاح بقيم ــات أرب ــن توزيع ، ع
281 مليار ريال ســعودي (75 
ــي) عن عام  ــار دوالر أمريك ملي
ــذي يعكــس  ــر ال 2020م، األم
ــا  كم للشــركة،  ــوي  الق األداء 
تواصل الشركة في المحافظة 
على قوة مركزها المالي، بالرغم 
ــة  االقتصادي ــات  الصعوب ــن  م
فيروس  جائحة  ــا  فرضته التي 
ــد -  ــا المســتجد (كوفي كورون
19)، ووفاءها بنيّتها في توزيع 

األرباح على المساهمين. 
ــى أن  وأشــارت الشــركة إل
ــي  ــت ف ــة، كان نســبة المديوني
تاريخ 31 ديسمبر 2020م، من 
ــدالت في قطاع  ــن أدنى المع بي
ــت الراهن  ــي الوق ــة، وف الطاق
ــغ العائد على متوســط  ــد بل فق
المســتخدم  ــال  الم رأس 
ــو األعلى  ــة وه ــي المائ 13.2 ف
ــاع الطاقة.  ــى مســتوى قط عل
ــط  ــن ضب ــت الشــركة م وتمكن
ــز على الفرص  ــاق والتركي اإلنف
ــع، مشــيرة  ــد المرتف ذات العائ
ــات الرأســمالية  ــى أن النفق إل
ــام 2020م، بلغت 101  ــي ع ف
مليار ريال ســعودي (27 مليار 
ــة بـ 123  ــي) مقارن دوالر أمريك
مليار ريال ســعودي (33 مليار 
ــة  ــك نتيج ــي)، وذل دوالر أمريك
تطبيق برامج تحســين اإلنفاق 
أســهمت  التي  كفاءته،  وتعزيز 
في التوفير بشكٍل كبير مقارنة 

بسياسات اإلنفاق السابقة.
ــو  «أرامك وتواصــل   
ــا  نفقاته ــم  تقيي الســعودية» 
ــج تحســين  الرأســمالية وبرام
اإلنفاق وتعزيز كفاءته، وتتوقع 
الرأســمالية  النفقات  ــغ  تبل أن 
ــو 131 مليار  ــام 2021م نح لع
ريال ســعودي (35 مليار دوالر 
ــد أقل من  ــذي يع ــي)، ال أمريك
الرأســمالي  ــاق  اإلنف ــج  برنام
ــغ  االسترشــادي الســابق البال
ــال  ري ــار  ملي  169  -  150
سعودي (40 - 45 مليار دوالر 

أمريكي). 
وأفادت أرامكو الســعودية 

ــام 2020،  ــرز ما شــهده ع بأب
ــو  أرامك إصــدار  شــهد  ــث  حي
السعودية ســندات ممتازة غير 
ــع األخير من  ــة في الرب مضمون
عام 2020م، وحصول الشركة 
ــي التاريخ  ــب ف ــى طل ــى أعل عل
ألجٍل  أُصدرت  جديدة  لســندات 
مستقبلي مدته 50 عاًما، ورغم 
ــة وتأثيرها في  ــروف الجائح ظ
ــذا  ــة حظــي ه األســواق المالي
اســتثنائي  ــال  بإقب ــج  البرنام
ــن  ــن المســتثمرين العالميي م
ــاف حجم اإلصدار  بلغ 10 أضع
ــار  ملي  187.5 أو  األساســي 
ــار  ملي  50) ســعودي  ــال  ري
ــدل على  ــا ي ــي)، م دوالر أمريك
ــة الســوق في اســتراتيجية  ثق
ــة  ــو الســعودية» طويل «أرامك

األجل وأدائها في المستقبل.
ــو  «أرامك وأوضحــت   
ــم  أه ــن  ع الســعودية» 
ــي  ف التشــغيلية  ــات  المعلوم
ــرت  أظه ــي  الت 2020م،  ــام  ع
ــة على  ــه الشــركة المحافظ في
ــن المواد  ــا م متوســط إنتاجه
ــة عند مســتوى  الهيدروكربوني
ــئ  مكاف ــل  برمي ــون  ملي  12.4
ــا 9.2  ــوم، منه ــي الي نفطــي ف
ــوم من  ــل في الي ــون برمي ملي

النفط الخام. 
ــس  ــال رئي ــه، ق ــن جهت م
ــر  وكبي الســعودية»  ــو  «أرامك
إدارييها التنفيذيين، المهندس 
ــن حســن الناصــر، أن  ــن ب أمي
ــت  أثبت الســعودية»  ــو  «أرامك
ــدة  الفري ــا  قيمته هللا  ــد  بحم
ــن  م االســتثنائية  ــا  وقدرته
ــن مرونة  ــا تتمتع به م ــالل م خ
ــزَّز األداء  مالية وتشــغيلية وتَع
اإليجابي من خالل تحقيق نتائج 
والمواصلة  قياســية  تشغيلية 
ــات العالمية  في تلبية االحتياج

من الطاقة بأمان وموثوقية.
 وأضاف الناصــر بأنه نظرًا 
ــة كوفيد - 19 على  لتأثير جائح
األسواق العالمية، فقد سخرنا 

ــوي على تحســين  ــا الق تركيزن
الرأســمالي  ــاق  اإلنف ــاءة  كف
والتشغيلي، والتي كانت النتيجة 
حافظنا على قوة المركز المالي 
توزيعات  عن  واإلعالن  للشركة 
ــار ريال  ــاح بقيمة 281 ملي أرب
دوالر  ــار  ملي  75) ســعودي 

أمريكي) عن عام 2020م. 
وأشار إلى أن التقدم السريع 
الســعودية»  ــو  «أرامك ــي  ف
الرقمية  ــات  التقني واســتخدام 
أدى إلى تحســين أدائنا بشكٍل 
ــة الجهود إلحراز  كبير، ومواصل
ــول  بحل ــق  يتعل ــا  فيم ــدمٍ  تق
خفــض الكربون، منوهاً إلى أن 
وفق  تسير  المستقبلية  النظرة 
االستراتيجية طويلة األجل على 
المســار الصحيح نحو تحسين 
ــط  ــال النف ــي أعم ــا ف محفظتن
ــاً إلى أنه في ظل  والغاز، منوه
بيئة  تشــهده  ــذي  ال التحســن 
السوق، هناك زيادة في الطلب 
ــع وجود مؤشــرات  في آســيا م
تحسن في أماكن أخرى، مؤكداً 
ــذه الجائحة بإذن  على تجاوز ه
ــع قوي جًدا  هللا ونحن في موق
ــة.  وأوضــح أن  ــة عالي وجاهزي
حققت  الســعودية»  ــو  «أرامك
ــار  ــغ 184 ملي ــل بل ــي دخ صاف
ريال ســعودي (49 مليار دوالر 
أمريكي) في عام 2020م، حيث 
ــى مرونتها  برهنت الشــركة عل
المالية القوية في أصعب فترة 
ــة، حيث  شــهدها قطاع الطاق
ــرادات القطاع  تأثرت خاللها إي
ــاض شــديد في أســعار  بانخف
مبيعاته،  ــع  وتراج الخام  النفط 
ــي  ف ــح  الرب هوامــش  ــي  وتدن

أعمال التكرير والكيميائيات. 
ــو  «أرامك ــت  وحقق
ــي شــهر أبريل  الســعودية» ف
ــيًا  ــازًا تاريخيًا ورقًما قياس إنج
ــًدا بالوصــول ألعلى معدل  جدي
ــن النفط الخام في يوم  إنتاج م
ــغ 12.1 مليون  ــذي بل ــد وال واح
ــوم، إضافة إلى  ــي الي ــل ف برمي

الســعودية  ــو  أرامك ــق  تحقي
ــي شــهر أغســطس  ــازًا ف إنج
تمثل في تســجيل رقم قياسي 
ــاز الطبيعي في  ــاج الغ ــي إنت ف
ــاج 10.7 مليار  ــد، بإنت يوم واح
ــدم مكعبة قياســية من الغاز  ق
الطبيعي من الحقول التقليدية 
وغير التقليدية، مؤكدة أن هذين 
ــم من  ــق بالرغ ــن تحق اإلنجازي
انخفاض النفقات الرأســمالية 

في عام 2020م. 
ــو  «أرامك وحافظــت 
ســجلها  ــى  عل الســعودية» 
على  اإلمداد،  بموثوقية  الحافل 
الناجمة  ــات  التحدي ــن  م الرغم 
 ،(19  - ــد  (كوفي ــة  جائح ــن  ع
ــى الوفاء  ــزى إل ــذي يُع األمر ال
شــحنات  بتســليم  بالتزاماتها 
النفط الخام والمنتجات األخرى 
بنسبة موثوقية بلغت 99.9 في 
ــة خالل عام 2020م. كما  المائ
الســعودية»  «أرامكو  ــت  تمكن
من خالل طموحاتها في قطاع 
التكرير والمعالجة والتســويق 
من تحقيق خطوة رائدة وكبيرة 
في أعقاب استحواذها في شهر 
ــة في  ــٍة أغلبي ــى حص ــو عل يوني
«الشركة السعودية للصناعات 
ــث  حي (ســابك)»،  األساســية 
أسهم ذلك في تحويل «أرامكو 
الســعودية» إلى شركة عالمية 
رائدة في قطاع البتروكيميائيات 
تزاول أعمالها في أكثر من 50 

دولة حول العالم. 
وأعلنت «أرامكو السعودية» 
ــادة  ــن إع ــام 2020م ع ــي ع ف
تنظيم قطاع التكرير والمعالجة 
ــوذج عمل  والتســويق وفق نم
ــادة القيمة  جديد في ســبيل زي
ــي موجوداتها المنتشــرة في  ف

مختلف أنحاء العالم. 

وحققت «أرامكو السعودية» 
ــي  ــى ف ــو األعل ــيًا ه ــا قياس رقًم
تاريخها في الحصول على 683 
ــب براءات  ــراءة اختراع من مكت ب
ــة  التجاري ــات  والعالم ــراع  االخت
ــات المتحدة األمريكية  في الوالي
ــام 2020م وهذا الرقم  خالل ع
يعد األعلى بين كبريات شــركات 

الطاقة العالمية. 
ــو  «أرامك وحافظــت 
مســتوى  ــى  عل الســعودية» 
الصادرة  الكربونية  ــات  االنبعاث
عنها في قطاع التنقيب واإلنتاج 
ضمن األقل في قطاع الطاقة، 
ــدِّرَت الكثافة الكربونية  حيث ُق
ــي  ثان ــن  م ــرام  كيلوج  10.5
ــكل برميل  ــون ل أكســيد الكرب
ــئ نفطي أنتجته الشــركة  مكاف
ــا ُقدِّرَت  ــام 2020م، فيم في ع
كثافة انبعاثات غاز الميثان في 
ــال التنقيب واإلنتاج 0.06  أعم

في المائة. 
ــذه  ه أن  ــر  بالذك ــرٌ  الجدي
اإلنجازات جاءت ثمرة مباشــرة 
ــاج من  ــة اإلدارة واإلنت لمنهجي
الشــركة  تتبعها  التي  المكامن 
ــة من  ــود طويل ــدار عق ــى م عل
ــة تنطوي  ــن، وهي منهجي الزم
ــر  أكث ــن  م االســتفادة  ــى  عل
وخفــض  ــوًرا  تط ــات  التقني
ــة وأعمال  ــات الكربوني االنبعاث
ــى  إل الشــعالت  ــي  ف ــرق  الح
وتتمتع  ــن.  ممك مســتوى  أقل 
ــٍع  ــو الســعودية» بوض «أرامك
ــث االســتفادة  ــن حي ــز م متمي
ــورات في إنتاج  من فرص التط
ــن، بالنظر إلى حجم  الهيدروجي
ــة،  التحتي ــة  والبني الشــركة، 
المنخفضــة،  ــف  والتكالي
ــون،  الكرب ــة  كثاف ــاض  وانخف
ومن المجاالت الواعدة في هذا 
الهيدروجين  إنتاج  الخصوص، 
ــة  الهيدروكربوني ــواد  الم ــن  م
ــع  ــا، م ــى أموني ــه إل ــم تحويل ث
ــي  لثان ــل  الكام االســتخالص 
ــون الصــادر عن  أكســيد الكرب

هذه العملية. 
أغســطس،  شــهر  ــي  وف
الســعودية»  «أرامكو  نجحــت 
ــورة شــحنات  ــر باك ــي تصدي ف
ــاء عالية الجودة  ــا الزرق األموني
على مستوى العالم إلى اليابان 

الســتخدامها في توليد الطاقة 
الخالية من الكربون، وذلك في 
ــوة مهمة نحو االســتخدام  خط

المستدام للهيدروجين. 
وفي يناير 2020م، انضمت 
ــى  إل الســعودية»  ــو  «أرامك
كعضو  الهيدروجين  ــس  مجل
ــب المجلس  ــي. إذ يلع توجيه
ــاون  التع تشــجيع  ــي  ف دوًرا 
ــة  والصناع ــات  الحكوم ــن  بي
والمستثمرين لتقديم التوجيه 
الذي من شــأنه تســريع نشر 
ــى  عل ــن  الهيدروجي ــول  حل
ــت  ــا ظلّ ــم. كم مســتوى العال
الشــركة ملتزمة خالل جائحة 
ــة  بالمحافظ  (19  - ــد  (كوفي
ــا  موظفيه ســالمة  ــى  عل
ــق بروتوكوالت لمتابعة  وتطبي
تفشــي الفيروس والحدِّ منه، 
مساعداتها  الشــركة  وقدمت 
ــات  والمجتمع ــا  لموظفيه
ــا أعمالها في  التي تزاول فيه
مختلف أرجاء العالم من خالل 
ــج  ــل برام ــر مث بعــض التدابي
وخدمات  الموظفين،  مساندة 
ــات  والتبرع ــي،  الطب ــم  الدع

النقدية. 
ــا  دعمه ــب  جان ــى  وإل
وأعمالها،  ــا  لموظفيه المقدم 
لمســاندة  الشــركة  ســارعت 
والمقاولين  ــن  الموردي ــاع  قط
المرتبط بأعمالها، ودعم قطاع 
ــي المملكة  ــة الصحية ف الرعاي
ــر  بتوفي الســعودية،  ــة  العربي
ــي،  الصناع التنفــس  ــزة  أجه
وأدوات  الهواء،  تنقية  ومعدات 
ــة الشــخصية للعاملين  الوقاي

والمرضى. 
ــة  حمل الشــركة  ــت  ونظم
ــع الموظفين بعنوان  تبرعات م
ــان  ــزل ضم ــي المن ــاؤك ف «بق
ــراد  أف لمســاعدة  لســالمتك»، 
ــر عرضة لإلصابة  المجتمع األكث
بالعدوى خالل تفشي الجائحة. 
ذلك  ــد  بع الشــركة  وقامت 
ــات  لتبرع ــل  مماث ــٍغ  مبل ــع  بدف
الموظفين. وتبرعت الشــركات 
الســعودية»  لـ»أرامكو  التابعة 
ــة  نقدي ــغ  بمبال ــم  العال ــي  ف
لجمعيات  ــة  طبي ومســتلزمات 
ــا  وأوروب آســيا  ــي  ف ــة  خيري

والواليات المتحدة األمريكية.

صنع في السعودية

أفق

ــا الوطنية  وصــول وتواجد منتجاتن
في األسواق العالمية ليس حلماً بل 
ــو واقع قد تحقق منذ فترة طويلة  ه
ــة محلياً  ــالل بعــض منتجاتنا المصنع من خ
بجودة عالية وأسعار تنافسية، استطاعت أن 
ــدول وتفوقت على منتجاتها  تصل لبعض ال
المنافســة. والســؤال.. هل ما يتم تصديره 
من منتجات صنعت في السعودية يعد كافياً 
ــارج؟،  للخ ــر  التصدي مســتهدفات  ــق  ويحق

ــة  الحكيم ــا  بقيادته ــة  والدول ال.  ــد  بالتأكي
-حفظها هللا- تدرك أهمية التصدير للخارج، 
ولذلك تبنت ضمن مســتهدفات رؤية 2030 
ــات ســعودية تصــدر  ــاك منتج ــون هن أن تك

لألسواق العالمية. 
ــن قبل  ــم اإلعالن م األســبوع الماضــي ت
هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات 
الســعودية)، وبالتشارك مع شــركائها في 
المنظومة الصناعية في المملكة، أنه سوف 

ــاً  ــن المنافســة محلي ــج الســعودي م المنت
وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره في رفع نســبة 
ــة من 16 إلى  صــادرات المملكة غير النفطي
50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير 

النفطي بحلول عام 2030. 
ــت بدعم كبير من  ــا الوطنية حظي صناعتن
ــى إرث كبير  ــي تبنى عل القيادة الرشــيدة وه
ــن أربعة عقود، كما أنها تحظى  يمتد ألكثر م
بسمعة كبيرة وإقبال عاٍل في مختلف الدول 
ــاح صناعتنا  ــا. ونج ــي تســتقبل صادراتن الت
ــو تحقيق  ــل والخارج ه ــي الداخ ــة ف الوطني
ألهداف القيادة الرشيدة في تمكين االقتصاد 
الوطني وتعزيز موقع المملكة العالمي كقوة 
ــدرات اإلنتاج  ــي تمكين ق صناعية تســهم ف

العالمي لمستقبٍل أكثر استدامة.

@sultan _almalik

ــج «ُصنَِع في الســعودية»  ــم إطالق برنام يت
ــق رؤية  ــذا الشــهر الميالدي، وف ــة ه بنهاي
ــج الوطني وتعزيز الثقة به وجعله  دعم المنت
الخيار األفضل للمستهلك، وتفعيل دوره في 
ــر النفطي من خالل  ــة الناتج المحلي غي تنمي
ــات والخدمات  رفع والء المســتهلك للمنتج

السعودية. 
ــون  تك ســوف  الســعودية  ــي  ف ــع  وصن
ــات والخدمات  ــة موحدة لترويج المنتج هوي
الســعودية في األسواق المحلية والعالمية، 
ــا  عليه ــق  تنطب ــي  الت ــات  المنتج وتشــمل 
بالتصدير  الخاصة  واإلجراءات  االشــتراطات 

للخارج وفق شروط هيئة الصادرات. 
ــهم برنامج «ُصنَِع في الســعودية»  ويُس
ــاع  القط ــن  ضم االســتثمارات  ــز  تحفي ــي  ف
ــخ مكانة  ــا يرّس ــة بم ــي المملك ــي ف الصناع
ــة، ويمكّن  ــة العالمي ــى الخارط ــاع عل القط

سلطان بن محمد المالك

بواقع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني 2020

عمومية «سابك» تصوت على توزيع أرباح 
بنسبة 15 % في 13 أبريل

«الجزيرة» - االقتصاد

حددت الشــركة السعودية 
للصناعات األساسية «سابك» 
يوم الثالثاء الموافق لـ13 إبريل 

ــة العمومية،  ــاع الجمعي الجتم ــداً  2021 ، موع
ــس اإلدارة بتوزيع  ــى توصية مجل للتصويت عل
ــاح نقدية على المســاهمين بنســبة 15 %  أرب
من رأس المال، وبواقع 1.5 ريال للســهم عن 

النصف الثاني 2020 .
ــى  عل ــا  له ــان  بي ــي  ف الشــركة  ــت  وقال
ــال يتضمن عدداً  ــداول»، إن جدول األعم «ت
ــى تفويض  ــا التصويت عل ــود، منه ــن البن م
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشــكل 
نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 

. 2021
وكان الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» 
ــي نهاية يناير  يوســف البنيان، قد كشــف ف
الســعودية  ــو  أرامك شــركة  اســتحواذ  أن 
على حصة 70 % في «ســابك» ســينتج عنه 
ــن 3 و4 مليارات  ــراوح بي اســتفادة مالية تت

دوالر، وســتبلغ حصة سابك 
ــا بين 1.5 و1.8 مليار  منها م

دوالر.
ــاع  ارتف ــان  البني ــع  وتوق
ــات وأرباح ســابك هذا  مبيع
العام، مشــيراً إلى أن برامج لقاحات كورونا 
ــاع  ــدول ستســهم بارتف ــا ال ــي تعتمده الت

اإليرادات بنسبة تتراوح بين 2 و 5 % .
ــت الشــركة الســعودية للصناعات  حقق
فصلية في الربع  األساسية «سابك» أرباحاً 
ــت 2.22 مليار ريال،  ــع من 2020 ، بلغ الراب
ــار ريال، في الربع  مقابل خســائر 0.89 ملي
الرابع من 2019 ، ومقابل أرباح 1.09 مليار 

ريال، في الربع السابق بنمو 103.6 %.
ــاً  أرباح ــت  حقق ــا  إنه ســابك  ــت  وقال
تشــغيلية في الربع الرابع 3.69 مليار ريال، 
مقابل خسائر تشغيلية 1.44 مليار ريال في 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
ــالل 2020، نحو  ــت قيمة األرباح خ وبلغ
40 مليون ريال، مقابل 5.2 مليار ريال، في 

2019 ، بنسبة تراجع 99.3 %. 

تعيين المهندس المسلم رئيساً تنفيذياً 
لـ «اإللكترونيات المتقدمة»

«الجزيرة» - االقتصاد

إدارة  ــس  مجل ــن  أعل
ــات  اإللكتروني شــركة 
ــدى  ــة (AEC)، إح المتقدم
للشركة  التابعة  الشركات 
ــات  للصناع الســعودية 
العسكرية (SAMI)، تعيين 
ــاد بن حمود  المهندس زي
ــاً  تنفيذي رئيســاً  المســلّم 

للشركة. 
ــدس  المهن وشــغل 

ــس  ــذي للرئي ــب تنفي المســلّم منصــب نائ
ــام  ــذ الع ــات من ــاع الهندســة والعملي لقط
ــب  ــا شــغل ســابقاً منصــب نائ 2017، كم
الرئيس األول للهندسة والتطوير بالشركة 
ــي 2014 و2017، ومنصــب نائب  ــن عام بي
الرئيس األول، والمدير العام المكلف لوحدة 
ــي 2015 و2017،  ــن عام ــال الطاقة بي أعم
حيث أشــرف على دراسة واعتماد المنتجات 
ــل  ويحم ــة.  الطاق ــاع  قط ــي  ف ــة  الصناعي
المهندس زياد المســلّم درجة الماجســتير 
ــة، وحاصــل على  ــي الهندســة الكهربائي ف

ــي  ف ــوس  البكالوري شــهادة 
ــي  اآلل الحاســب  هندســة 
ســعود  ــك  المل ــة  جامع ــن  م
ــد  العدي ــل  وأكم ــاض،  بالري
ــي  ــة ف ــج التنفيذي ــن البرام م
إلدارة   INSEAD إنسياد معهد 
ــى جانب  األعمال بفرنســا، إل
ــدورات في مجاالت  عدد من ال

التقنية واإلدارة. 
يذكر أن شركة اإللكترونيات 
عام  في  تأسســت  ــة  المتقدّم
ــا الرياض، وقد  1988 ومقره
ــاع الصناعات  ــي قط ــت مكانة راســخة ف بن
ــدار أكثر من  العســكرية في المملكة على م
ثالثة عقود، وتقوم الشركة بتصميم وتطوير 
وتصنيع وصيانة وإصالح األنظمة والمنتجات 
ــاع والطيران  ــات الدف ــة في قطاع المتقدم
ــن  واألم ــات  المعلوم ــة  وتقني واالتصــاالت 
ــن 2200  ــا أكثر م ــة، وينتســب له والطاق
موظف، 85 % منهم سعوديون، من بينهم 
أكثر من 500 مهندس ومهندسة معتمدين 
ــة يعملون بكل  ــارات العالي ــن ذوي المه م

كفاءة في مختلف مجاالت الشركة.

م. زياد المسُلم 

م. أمين الناصر
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قبل يومين كتبنا عنه وفاًء واليوم نكتب عزاًء

محمد الوعيل 
الجزيرة - محمد هليل الرويلي

رجل اإلعالم السعودي.. يُعد ممن 
ــل وتتلمذ على أيادي جيل من كبار  نه
األدباء المثقفين من اإلعالميين ممن 
ــار المخضرمين  نهلوا من معين الكب
ــل  زام ــن  مم ــو  وه المؤسســين. 
والنهضة  الحديث)  ــي  العهد (اإلعالم
الثقافية الواسعة في كافة الميادين 
ــاالت التي تشــهدها بالدنا في  والمج

مسيرتها الحافلة.
ــة، والقلم  صاحــب الكلمة الهادف
ــل -  ــد الوعي ــن األســتاذ محم الرّصي
ــم  ــب وإداري ومعل ــه هللا - كات رحم
ــة، صنعت منه  ــة عريق صاحــب تجرب
ــود المنزلة  ــوال أكثر من أربعة عق ط
ــي  ف ــة  المرموق ــة  والمكان ــة  العالي
وفي  والثقافية،  ــة  اإلعالمي األوســاط 
مجاالت كثيرة متنوعة اضطلع بوطنيته 
المشــهودة، إرثاً رفيعاً، ومكاناً حافالً 
ــده وتخليد كل  ــق بالتاريخ تخلي وحقي

من هو مثله.
في رصدنا هذا سنتتبع - اللحظات 
ــي  ــب ف ــن حضــوره القري ــرة م األخي
ــة  الطويل فســيرته  وإال   - المشــهد 
ــة حافلة بالكثير والكثير مما ال  العريق

يمكن حصره في هذه الزاوية.
ــر تدوينه له، على حســابه  ــي آخ ف
ــي  العالم ــع  الموق ــي  ف الشــخصي 
ــر» بتاريخ 2021-2-19، كتب:  «تويت
ــه نجماً المعاً  ــالل الطويرقي، عرفت ه
ــرر نجاحه  في حراســة المرمى ثم تك
ــي اإلدارة. هذا الرجل ال يزال عطاؤه  ف
ــن .. تاريخ هذا  ــى أي مشــوقاً لكن إل

الرجل ناجح بكل المقاييس.
وقبلها بعشر دقائق وجه لألستاذ 
ــي) رســالة قال  ــده يمان (هاشــم عب
ــالق، خاصة  ــذا العم ــز به ــا: أعت فيه
أنني تعلمت في مدرســته مدة طويلة 
ــاً .. أبا أيمن  ــز بها .. خلقياً ومهني أعت
عالمة بارزة في اإلعالم السعودي. رد 
«يماني» بدوره: «وأنت زميل وصديق 
ــة العالية،  ــن المهني ــع بي ــز، جم عزي
ــع .. متعك هللا بالصحة  والخلق الرفي

والعافية حبيبنا.
يوســف  ــن:  بيومي ــا  قبله ودوّن 
ــه،  ــي كلمات ــق ف ــك األني ــب، ذل الحبي
ــن بين زمالء الحرف.  وثقافته، كان م
األشــقر،  ــح  صال ــا  هن أنســى  ــن  ول
والشاعر محمد جبر الحربي، والشاعر 
مســافر، وســعد الحمدين، وصاحب 
االبتسامة الشمالية الجميلة عبد هللا 
الصيخان.. هؤالء أقالم لها إسهامات 

متميزة.
صاحــب  شــاعرية  ــن  ع ــدث  وتح
الســمو الملكي األمير خالد الفيصل، 
الشريفين،  الحرمين  خادم  مستشار 
أمير منطقة مكة المكرمة قائالً: الذين 
ــر خالد  ــن شــاعرية األمي ــون ع يعرف
الفيصل كثر، إذ ال يزال ســموه يعطي 
ــروض  ــع الع ــي جمي ــراً ف شــعراً غزي
الشــعرية، لكن ريشــة الرّسام خالد 
ــت لم تأخذ مســاحة  الفيصــل، ال زال
ــد. عرفت  ــرة كما هو الشــاعر خال كبي
ــذا التميز لســموه كرســام؛ عندما  ه
أجريت معه حواراً في كافة المجاالت، 
ــن األدوات اإلبداعية  ــم م وكان الرّس

لسموه.
وفي جانب رصده للبرامج اإلذاعية 
ــة قلب «لألســتاذ  ــال: برنامج «ون ق

ــه هللا - وبندر  ــد الرشــيد - رحم محم
الدوخي، ومطلق الذيابي. هؤالء كانوا 
فرسان الشــعر في اإلذاعة مثل هذه 

األصوات لن يعيدها التاريخ.
ــال  المج ــي  ف ــث  للحدي ــود  ويع
ــد هللا بامهير وعبد هللا  الرياضي: (عب
ــي) أقالم  ــد وأحمد الطويرق علي أحم
ــارزة، كان لها حضور مميز  رياضية ب
في الرياضة. ولن أنســى فاروق ابن 
ــد الرحمن  ــر باهذيلة وعب ــة وعم زيم

ــرون. ــم كثي ــداء .. وغيره الكري
ــه في زاويته  فيما كان آخر مقاالت
ــو معهود  ــاض، كما ه ــة الري بالزميل
ــام، وتبحث  عنه: تخاطب الشــأن الع
ــة الوطنية، ورفعة  في مجاالت التنمي
ــاره. كتبها تحت  ــذا الوطــن وازده ه
يا  ــة  المطلوب ــن: «الشــفافية  عناوي
(تأمينات)!/ الرياض عشــق يتجدد/ 
ــة المكان وصالبة  ــن».. عبقري  »ذا الي

اإلرادة..)
كما لو كان يستشــعر بإحساس 
الشــاكر،  ــر  الصاب ــن  المؤم ــب  قل
وبفروسية قلم ديدنه النبالة والوفاء 
- المتابع لتغريداته مؤخراً - يجد وفاء 
أن صاحــب الوفاء يلوح لزمالء الرحلة 
فكتب  ــة،  اإلعالمي والمرحلة  ــة  القلمي
ــه ورموز الوطن  ــن كثير من مجايلي ع
ــن  والمثقفي ــاء  (األدب ــن  بي ــت  تنوع
والرياضــة،  ــن  الف ــوز  ورم ــاب  ّ والكُت
والوجهاء من كافة مناطق المملكة)، 
ــم: صالح الذكير،  ودعا للراحلين منه

ــارش، عبد  ــل، صالح مخ نجيب الزام
ــغ..  الصائ ــد  محم ــور،  يغم ــن  الرحم
مســتعيداً غفر هللا له، أبرز مواقفهم 

الوطنية، والبنائية المشار إليها.
ــدث الراحل  ــى ذلك، تح إضافة إل
ــل - رحمه هللا  األســتاذ محمد الوعي
ــه  ــة، وتجارب ــه اإلعالمي ــن بدايات - ع
ــن  ــر م ــي أكث ــة، ف ــة العريق الصحفي
مناسبة، كما لو كان يبني ويوجه هذه 
اإلرادة، بعزم الحكيم الُمتبّصر الُمتبحِّر 
ــه  صقلت ــد  وق ــاة،  الحي شــؤون  ــي  ف
ــوم. كم  ــا، جيل الشــباب الي وصقله
يوجه رســائله بالمضــي بعزم، وهمة 
وطنية، وأخذ الشــعلة والمضي ُقدماً 
ــة الثقافية  ــة مجاالت التنمي في (كاف
ــي وطن  ــة) ف ــة الحضاري واالجتماعي
ــكاف معه  ــه، وأتلف وت عشــقه وألف
حباً مؤتلفاً منسجماً مخلصاً بوطنيته 
ــودة،  المحم وســيرته  المشــهودة، 
ــة عقود؛ تســنم فيها  ــن أربع أكثر م
ــادات  القي ــي  ف ــل  العم ــل»  «الوعي
ــي أكثر  ــر ف للتحري ــراً  ــة مدي الصحفي
ــن مؤسســة صحفية ومستشــاراً  م
في الصحف (اليوم، الرياض،  إعالمياً 

المســائية، الجزيرة، عكاظ..).
ــي بالط  ســيرة ومســيرة حافلة ف
ــاض  البي ــا  ملؤه ــة،  الجالل ــة  صاحب
ــة، والفكر المتقد بناء  والكلمة الرزين
ــزازاً، لم يحفل ســوى بما حفل  واعت
ــال األفاضل ممن ســار على  به الرج
نهجهم وساروا على نهجه الُمقتدى.

ــا لو كانت  ــدث حقاً! كم هذا ما ح
ومصافحة  وداع)  (رســائل  رســائله 
ــالء المهنة، وأصحاب الفضل من  لزم

رجاالت الوطن.
المستشــار  ــه  ابن ــالن  وبإع إذ 
ــل) نعيه، ونبأ  ــي (نايف الوعي اإلعالم
وفاته - المفاجئ والصادم - للوسط 
ــي، إال ويتكاتف أبناء  اإلعالمي والثقاف
هذا الوطن من أدباء ومثقفين وكتاب 
ــل وعلى وقع  ــي ومحبي للوعي ومجايل
ــد، والرحيل  ــع الفق ســاعات من وج
الُمر، مزملة بدعوات مؤتلفة فصاحبت 
الدعوات رسائل التعزية، واستحضار 
مآثره، وشــيع المشــيعون روحه إلى 
ــم يدعون هللا ويســألونه  ــا وه بارئه
ــرة والرحمة  ــه بالمغف ــاً ل ــى طلب تعال

والفردوس األعلى من الجنة.

وداع قبل الوداع
ــة على لســان مدير تحرير  الثقافي
الشؤون الثقافية في عددها (الحالي: 
ــارس 2021)  ــة. 19 - م 677 الجمع
ــا األولى  ــي صفحته ــاالً ف نشــرت مق
(وقبل رحيل األستاذ محمد الوعيل) 

بعنوان: شهرٌ أم دهر؟!
ــت المســافة بين  ــه: كان ــاء في ج
ــس التحرير بضعة  مكتبه ومكتب رئي
ــر في أول  ــن ضمنا لقاء عاب ــار حي أمت
ــرة  الجزي ــى  لمبن ــم  لصاحبك حضــورٍ 
فيه األستاذ  (شوال 1404هـ) طلب 
ــاس رئيُس  ــد بن ناصــر ابن عب محم

ــن األســتاذ محمد  ــذاك م ــر آن التحري
ــر وقتها» ضمَّ  ــل «مدير التحري الوعي
َّاب (هوامش  «الضيف» إلى قائمة ُكت
الدهشــة  أن  ــزم  ويج ــة)،  صحفي
ــف»؛ فمن هذا  ــي ناي ــت محيَّا «أب عل
ــم  ــه ول ــذي ال يعرُف » ال « العشــرينيُّ
يسمْع به ولم يخطَّ حرفاً في صحيفة 
يُعطى مســاحًة خاصــة بالكبار، لكن 
ــه التي ال  ــّم جعله يردد كلمت ــه الج أدبَ
ــّم ) واكتفى بطلب صورة  تغادُره: ( س
شــخصية من صاحبكم وبعِث الزاوية 
ــدوٌل  ــا ج ــرةً كلَّ أســبوعيْن، إذ له م

ــر. ــس التحري ــدُه رئي ــٌم يعتم منتظ
ــزم بعدما أُلزم وبعث مقاله  ** الت
نرتحــل»  وال  ــراء  الصح ــي  األول: «ف
ــث عندما  ــا الثال ــي وربم ــه الثان وتبع
ــاً منه  ــل طالب ــه األســتاذ الوعي هاتف
ــا أبلغه أن  ــي مكتبه، وعنده زيارته ف
ــي الصحيفة  وضع القســم الثقافي ف
ــم، ولم يكن  ــادة تنظي ــٍة إلى إع بحاج
ــن مهنيته منعته  ــف دقيقاً لك أبو ناي
ــُد أو  ــو بع ــن كشــف الســبب، وه م
ــن الثقافيين  ــاُد معظــم المحرري إبع
ــهم ووجوُد فراٍغ في  بمن فيهم رئيُس
القســم، وكانوا أســماءً متميزةً ذوي 

ــارز. حضــورٍ ب
** طلب منه الموافقة على رئاسة 
القسم فاعتذر صاحبكم فوراً وبحزم، 
ــو نايف ســبيله لإلقناع  ــدم أب ولم يع
حين أكد له أنه تكليف مؤقت بشــهر 
ــاج القصة إلى بقية؛  لن يزيد، وال تحت
ــل يحمُل وزرَ  فأســتاذنا محمد الوعي
«شــهرٍ امتدَّ عمراً»؛ وكذا ال نشــاُء إال 
ما يشاُء سبحانه، وستكتمل الحكاية 
عند الحديث عن أســتاذنا الكبير خالد 

المالك، لكن أوانَه لم يحْن بعد.
** اقترن اســم الوعيل بصفحات 
ــي أعدّها على  ــرة» الت ــف الجزي «ضي
ــًة معرفيًة  ــود، ومثّلت إضاف مدى عق
الجمُع  وكان  ــًة،  ومجتمعي ــًة  وتأريخي
ــة ليرتوي  ــارُئ ينتظرها كلَّ جمع الق
ــن لم يعــش زمنها ففي  ــروي، وم َ وي
سلسلة « شــهود هذا العصر» جمٌع 

وتوثيٌق لها.
ــاً أن يكون  ــم أبو نايف يوم ** حل
ــاً، وانتقل في  ــاً فصار مخطط خطاط
ــى وأرقى،  ــة فارتق مســيرته الصحفي
خفيض  حيياً  ــاً  هادئ ــاً  وظلَّ متواضع
ــارس الفعل  الصــوت منجزاً، ومن م
ــدرك أن الجمع بين العمل  الصحفي ي
اإلعالمي وهذه الســمات كالجمع بين 
الماء والنار أو الّجِد والفهم في نظرية 
ــاً» مؤمناً  ــي، وكان «ديمقراطي المتنب
ــا أرادت الصحيفة  بالتشــاور، وعندم
تجربة الطباعة الملونة جمع مسؤولي 
ــه الستشــارتهم،  ــي مكتب ــر ف التحري
ــب التصويت فانتصر  وإذ اختلفوا طل
المشرقون بألواِن الشعر والمشاعر، 
ــي الحياة ما يتخطى  المقتنعون أن ف

«األبيض واألسود».
ــل بطيبته ولطفه  ــاز الوعي ** امت
وجميل تعامله ونأيه عن الضجيج، كما 
تأتلق في نفســه روح الدعابة فتجيُء 
تعليقاتُه الذعًة مبتسمة، وألنه شاهُد 
ــع األَعالم  ــي اإلعالم وم نصــف قرن ف
فهو خازُن أســرارٍ وَمنفذ أسوار، ولو 
كتب سيرته فســتكون زاهيًة بصفاء 
ــراء مجتمعاً  نفســه، وقد يعكُس للق

إعالمياً مثالياً، وهيهات.
** الذِّكُر صناعٌة ذاتية.

ــي  ــاة أخ ــي وف ــل بالنســبة ل ** تمث
ــد الوعيل واحدة  ــتاذ محم الحبيب األس
ــر الفواجع التي تعرضت لها في  من أكب

حياتي وال سيما المهنية منها.
** وكإنســان مؤمن بالقضاء والقدر فإنني ال 
أملك في هذه اللحظة من األمر سوى أن أسأل 
ــب هللا له  ــرة، وأن يكت ــة والمغف ــه الرحم هللا ل
ــه وذويه وفي  ــة، وأن يربط على قلوب أهل الجن
ــه ووالدتهم،  ــف).. وإخوان ــم ابنه (ناي مقدمته

وأن يعينهم على تحمل مصاب فراقه األليم.
ــو نايف  ــاة الحبيب أب ــي خبر وف ــد هزن ** لق
ــنة من الزمالة  ــي إلى أكثر من أربعين س وأعادن

المهنية ورفقة الدرب.
ــرف  ع ــاس  الن ــن  م ــداً  أح أن  أظــن  وال   **
ــن أنبل  ــه هللا- ينســى أنه م ــل» -رحم «الوعي
ــي النفس.. والعقل..  الناس وأكثرهم صفاء ف
والفؤاد، وقرباً من قلوب الجميع لما كان يتمتع 
ــه من خلق رفيع، ومن تهذيب عاٍل ومن صفاء  ب
ــن التوترات  ــع وبُعد ع ــرب من الجمي روح.. وق

واألزمات.
ــل «المهني» فإننا  ــا عن الوعي ** وإذا تحدثن
ــت مبكر في  ــرع ومنذ وق ــدث عن إنســان ب نتح
ــل الصحفي وأنشــطته..  ــوان العم ــف أل مختل
باهتماماته الرياضية..  ومناحيه.. وفنونه.. بدءاً 
ــروراً  ــي رئاســة التحرير وم ــه ف ــاء بعمل وانته
بإقامة أوســع قاعدة عالقات رفيعة المســتوى 
ــدول..  ــاء ال ــوك ورؤس ــن المل ــد م ــع العدي م
ــوزراء، وما خرج به  ــات.. واألمراء.. وال والحكوم
ــن المعلومات في  ــة وافرة م ــم من حصيل معه
سلسلة حواراته الشاملة مع الجميع في الداخل 
ــف في أكثر من  ــا وثقه أبو ناي ــارج، وهو م والخ

كتاب مهم أصدره في حياته.
** وفي كل مرة كانت تجمعني معه رحلة في 
ــا بخارج المملكة  ــة ملوك المملكة وأمرائه رفق
ــذي تأنس  ــق الصديق ال ــه الرفي ــد في ــت أج كن
ــى الجلوس إليه  إليه النفــس ويطيب القلب إل

والحديث معه.
** وإن نســيت فال أنســى جهوده التوفيقية 
ــد كان أبو  ــوال حياته، فق ــن زمالء المهنة ط بي
ــاء الكثير من  ــف بمنزلة حمامة ســالم إلطف ناي
ــم قربه من  ــات المهنية بحك ــق والخالف الحرائ
ــم للتعامل  ــه وارتياحه ــة الكل في الجميع وثق

معه.
ــي به وثوقاً بعد تركه لرئاســة  ** وزادت صلت
تحرير جريدة اليوم بالمنطقة الشرقية، وتزامن 
ــى رئاســة تحرير  ــة إل ــي الثاني ــع عودت ــك م ذل
ــتقطابه للعمل  ــى اس ــث حرصت عل عكاظ، حي
ــي المجال  ــا ومواصلة مشــواره المتألق ف معن
ــي يكون نائباً  ــت بموافقته لك الصحفي، وحظي
ــب الجريدة  لرئيس التحرير ومســؤوالً عن مكت
ــنوات شــهدت  اإلقليمي بالرياض لمدة ثالث س
ــي العاصمة  ــر ف ــة حضــوراً أكب ــا الصحيف فيه
ــاض وفي منطقة القصيم بفعل شــمولية  الري
التغطية لجميع مجاالت الحياة فيهما واستثمار 
عالقاته الواسعة فيهما بكل األوساط الرسمية 
ــة واالقتصادية.. لما كان  والثقافية واالجتماعي

الوعيل يتمتع به من مكانة لدى الجميع.
** وحتى بعد تركه العمل الصحفي وتقاعدي 
ظل تواصلنا مستمراً.. بأكثر من صورة.. وظلت 
ــا كل ما يفيد  ــي فأجد فيه ــه الجديدة تصلن كتب

ويمتع، وال تكاد تمر مناسبة دون أن نتواصل.
ــف ورقي خلقه أنه كان  ــن وفاء أبي ناي ** وم
دائماً المبادر فهو ال يعطيك فرصة لكي تسبقه 
في التهنئة أو االتصال أو الســؤال.. رحمه هللا 

رحمة األبرار.
** وأستطيع أن أقول إن اإلعالم بشكل عام 
والصحافة بصورة أكثر تحديداً َفَقدَ أحدَ رموزها 
المهمين.. وإن ترك وراءه من المريدين والزمالء 
ــراء والمتابعين من ســوف يتذكرونه بكل  والق

خير وفي كل حين.
ــف ألنك بوفاتك في هذا  ** رحمك هللا أبا ناي
ــت بالذات ســوف تترك شــجناً عظيماً في  الوق
نفوسنا ال يخفف من حدته سوى ذكرك الطيب 

وسيرتك العطرة.. وقلبك األبيض.

ستظل في قلوبنا وعقولنا.. أبا نايف

د. هاشم عبده هاشم

الوعيل اإلنسان الوفي
مختلف  إنســان  الوعيل  ــد  محم
ــه وأدبياته  وتعامالت ــه  ــي أخالقيات ف
وتجلت  اجتمعت  صفات  وإنسانيته، 
ــب األنيق األديب المبتســم  ــذا الرجل الطي به
أن  ــون  يعرف ــون  القريب ــن،  المتمك ــدع  المب
ــارق محياه وســط معمعة  ــم تف االبتســامة ل
ــن القهوجي  ــي، كان قريباً م ــل الصحف العم
والمراســل وزمالء الحرف بصحيفة الجزيرة، 
كان المحفز األول للمحررين ورؤساء ومديري 
ــدة، يمتطي  ــة العاملين بالجري ــر وكاف التحري
ــدل ويصيغ ويمارس  ــوة القلم األحمر يع صه

ــى الحروف واألخبار  ــدور الرقابي المتقن عل ال
ــة، يتواجد  ــات الصحفي ــاالت والتحقيق والمق
ظهراً ويخرج متأخراً من الليل، كانت الصحيفة 
ــن القياديين  ــرة م ــرواد المه ــذاك تعج بال آن
والمحررين والفنيين، وكانت الصحيفة كخلية 
ــل متقن رغم  ــدأ، حراك مقنن وعم نحل ال ته
ــة واختراعات اإلعالم الجديد،  قلة موارد التقني
ــل  ــه يحم كل مســؤول متخصــص بصفحات
أجندته وصفحاته ويدخل بها إلى مكتب نائب 
ــدد اليومي  ــر إلجازتها، كان الع رئيس التحري
ــة باألخبار  ــى 40 صفحة مليئ يصــل أحياناً إل

ــة المتحركة  ــه اســتاذ الصحاف ــروف. إن الظ
صنع لنفســه مجداً بين الرياض بالمســائية 
ــه  ــل مع ــرة، وبالســجل الشــرقي نق والجزي
ــة بصحيفة اليوم، طورها  اإلبداع وثق المعرف
ــى صحيفة تتعامل  ــا بفكره اإليجابي إل ونقله
بالتقنيات حتى باتت من بين الصحف الراقية 
المنافسة وبشــغف ينتظرها ويتلقفها قراء 
ــب كانت  ــة المتاع ــة الشــرقية، مهن المنطق

تنصف إبداعاته وترسم دواوينه.
ــك المدونات  ــراه في تل ــه تبقى ذك وبرحيل
ــى ذكراه في  ــه، وبرحيله تبق ــة الجميع ل ومحب
أبنائه نايف ومشــعل خلقاً وعلماً، سيحمالن 
ــة والتدوين  ــا وعشــقه للكتاب ــوم والدهم هم
ــم الصحافي،  ــخ والده وصــون ماضــي وتاري
ــة والمكتبات  ونشــره عبر المنصــات االعالمي
ــن أعالم  ــم م ــو عل ــة. فه ــة والخارجي المحلي

الصحافة الســعودية والعربية. 
ــا أبونايف» رحمة واســعة  ــك هللا «ي رحم
ــوات  ــا وأم ــه وأمواتن وأســكنك فســيح جنات

المسلمين.

الصحفية  واالنفرادات  والتقارير  والتحقيقات 
واإلعالنات الكثيرة التي زاحمت (التبويب).

ــن الجديد  ــه اليومية البحث ع ــت رؤيت كان
ــب  التبوي ــن  يتمع ــون،  والمضم ــوى  بالمحت
ــة صــف  ــل بداي ــداع قب ويرســم خطــوط اإلب
ــى المطابع،  ــراج، وقبل زفها إل ــواد واإلخ الم
ــم» الصحيفة وهم من يعمل  كان يحمل «ه
ــن وجدانه وفكره ارتســمت  ــا وهي جزء م به
الحروف وترســخت في وجدانه، إنه العشــق 
الذي الزم فكره وقلمه وبات أكثر وفاءً وتقديراً 
ــاً لهذه المهنة المتعبة واكثر احتراماً  واحترام
ــة، جل وقته منهمك يقرأ  ووفاء لزمالء المهن
ويتابع ويعدل ويخطط صــور االبداع والنجاح 
ــرة بصيغ من ذهب  مأل صفحات جريدة الجزي
ــو  ــت تزه ــرة األســبوعي، كان ــف الجزي وبضي
بلقاءات األمراء واألدباء والوزراء وأهل العلم 
ــر واألدب وعلوم  ــة بالفك ــة والرجاح والثقاف
ــل الوفي  ــذا الرج ــران، ه ــا والطي التكنولوجي
ــه حقه بحروف  ــه هللا، ال أفي البشــوش  رحم
ــه وســط هذه  ــه وتعامالت ــز أخالقيات وال أوج

سعد المصبح

يختم «شهود العصر» ليكون «ضيف الجزيرة» األخير
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األمير خالد الفيصل واألمير بدر 
بن سلطان يواسيان أسرة 

محمد الوعيل

وزير اإلعالم يعزي

هيئة الصحفيين تنعى الزميل الوعيلفيصل الصباح يعزي

مستشــار  ــدّم  ق
ــن  الحرمي ــادم  خ
الشريفين  أمير منطقة 
صاحب  ــة  مكة  المكرم
ــي األمير  الســمو الملك
ــد الفيصــل ونائبه  خال
الملكي  السمو  صاحب 
سلطان،  بن  األمير  بدر 
ــذوي  ل ــا  تعازيهم
الوعيل  محمد  اإلعالمي 
ــذي  وال هللا،  ــه  يرحم
وافته المنية أمس األول (الســبت). وســأل سمّوهما 
هللا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهمهم الصبر 

والسلوان.

وزير  ــي  معال ــث  بع
اإلعالم المكلف د.ماجد 
ــي  القصب ــدهللا  عب ــن  ب
برقية خطية إلى رئيس 
ــن  الصحفيي ــة  هيئ
األســتاذ  الســعوديين 
ــالً  قائ ــك  المال ــد  خال
ــغ  ببال ــت  تلقي ــا:  فيه
الحزن واألسى نبأ وفاة 
ــي  واإلعالم ــي  الصحف
ــة  هيئ وعضــو  ــر  القدي

ــن عبد هللا  ــن الســعوديين األســتاذ محمد ب الصحفيي
ــص العزاء  ــم بخال ــدم لك ــه هللا - وأتق ــل - رحم الوعي
ــل شــأنه أن يتغمده  ــا هللا ج وصــادق المواســاة داعيً
ــه ويلهمكم  ــه وأن يســكنه فســيح جنات بواســع رحمت

الصبر والسلوان.
َّا إِلَيِْه رَاِجعوَن}. َّا لِلِّه وَإِن {إِن

ــتاذ الفاضــل  األس
ــك الموقر،  خالد المال
ــن  العاملي ــع  وجمي
ــرة  الجزي ــدة  بجري

الغراء.. 
ــة  مؤمن ــوب  بقل
هللا  ــاء  بقض ــة  راضي
إليكم  ــدم  أتق ــدره  وق
ــزاء  الع ــص  بخال
ــم محمد الوعيل  ــاة زميلكم وفقيدك ــاة بوف والمواس
ــة والمغفرة،  ــه الرحم ــراه. نســأل هللا ل ــب هللا ث طي
وألسرته الصبر والسلوان. عّظم هللا أجركم، وأحسن 

هللا عزاءكم.
أخوكم المود

فيصل الحمود المالك الصباح

تنعى  واألســى  الحزن  ببالغ 
الســعوديين  الصحفيين  هيئة 
ــدهللا  عب ــن  ب ــد  محم ــل  الزمي
الوعيل، أحد الرواد البارزين في 
حقل الصحافة، الذي تدرّج في 
ــن مناصبها  ــا، وتدرّج بي دروبه
ــر،  للتحري وســكرتيرًا  ــرًرا،  مح
ــرًا للتحرير، ونائبًا لرئيس  ومدي
ــا للتحرير، عبر  التحرير، ورئيًس

مشوار حافل باإلنجازات ألكثر من 40 عاًما.
ــز الزميل الوعيل - عليه رحمة هللا - بحواراته  وقد تميّ
ــي صحف  ــة، وعمل ف ــع المختلف ــع شــخصيات المجتم م
(الرياض، الجزيرة، المسائية واليوم)، وعضًوا في مجلس 
ــن الســعوديين، وكســب بحســن  ــة الصحفيي إدارة هيئ
ــة بوفاته أحد  ــدت الصحاف ــاس. وقد فق ــه محبة الن خلق
رموزها ومحبيها الذين أخلصوا لها. غفر هللا له، وأســكنه 
الفردوس األعلى من الجنة. وعزاؤنا لزوجته وأبنائه وبناته 

َّا إِلَيِْه رَاِجعوَن}. َّا لِلِّه وَإِن وذويه ومحبيه. {إِن

سموه دشن النسخة اإللكترونية من كتاب «شهود هذا العصر»

أمير منطقة الرياض يستقبل الراحل 
محمد الوعيل ويشيد بالكتاب

«الجزيرة» - محمد السنيد

ــي  الملك الســمو  صاحــب  كان 
األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز 
ــر منطقة الرياض قد اســتقبل  أمي
ــم في وقت  ــه بقصر الحك ــي مكتب ف
سابق الزميل محمد عبدهللا الوعيل 
-رحمه هللا- ودشــن سموه خالل 

ــة  اإللكتروني النســخة  االســتقبال 
ــة من كتاب «شــهود هذا  التفاعلي

العصر».
واطلع سمو أمير منطقة الرياض 
ــاب اإللكتروني  ــات الكت على محتوي
ــوارات مع شــخصيات دولية  من ح
واألدب  ــر  الفك ــاالت  ورج ــة  ومحلي
ــق  تطبي ــر  عب ــاً  تفاعلي ــا  وتوظيفه

ــح للقارئ  ــذي يتي ــور»، ال «ســما ن
المشاركة واالستفادة الكاملة.

وتمنى ســموه التوفيق والنجاح 
للوعيل في مسيرته اإلعالمية.

من جهته أعرب الوعيل عن بالغ 
ــر فيصل بن  ــره لألمي شــكره وتقدي
بندر على دعمه وتشجيعه واهتمامه 

المباشر بالمؤلفات وتطويرها.

من ذاكرة ضيف الجزيرة في كتاب (شهود هذا العصر)

أربعون عاًما مع الوعيل رحمه هللا
ــي  ــه ف ــا زرت ــن عاًم ــل أربعي قب
مكتبه بجريدة الجزيرة في الناصرية 
وكان عمري وقتذاك 22 عاًما وكنت 
قبل لقائه أرســل له مقاالتي التى أســلمها 
لالســتقبال وأذهــب وكان ينشــرها لي في 

صفحات «الجزيرة» العامرة. 
ــن الجزيرة  وذات يوم وصلتني رســالة م
ــة باســمه ومرفق معها شــيك بألفي  موقع
ــي على مجموعة من المقاالت  ريال مكافأة ل

التي نشرت في الجريدة. 
ــا، ألنني  ــت ســعادتي ال توصف حينه كان
ــر تقدير لي  ــو أكب ــت أعد نشــر مقاالتي ه كن
ــى ذلك وكان  ــررت أن أزوره وأشــكره عل فق
ــي األول باألســتاذ والزميل محمد  ــك لقائ ذل
ــل الذي عاش كبيرًا ومات كبيرًا. والذي  الوعي
ــا وبكيت  ــت حزنًا عميًق ــت بفقده وحزن فجع
ــه وكنت أرغب  ــا علمت برحيل كالطفل عندم
ــي زيارته قبل يومين من وفاته إال أن ابنيه  ف
ــي: ســوف يطلع من  ــف ومشــاري قاال ل ناي
المستشــفى بعد يومين ونفضــل أن تزوره 
في البيت فوافقت، لكنه رحل قبل أن أُكحل 

عيني برؤيته. 

ــك جميع من  ــك هللا يا من يشــهد ل رحم
ــع وعمل  ــك وحبك للجمي ــة قلب ــك بطيب عرف

الخير والسعي فيه..
أعود للقائي األول به سلمت عليه وعرفته 
بنفســي، فقام من كرسيه واحتضنني وكأنه 
يعرفني منذ ســنين وقال لي وأخيرًا شفناك 
يا بادويالن بعد مراســالت كثيرة واحتفى بي 
ــي قيمة ومكانة  أيما احتفاء وأشــعرني بأن ل
ــل متعاوناً في  ــي العم ــوره عرض عل ومن ف
ــت فوراً  ــرة» بمكافأة شــهرية وافق «الجزي
ــع الصحافة التي  ــن حينها بدأت رحلتي م وم

استمرت ربع قرن متفرًغا.
ــدة  جري ــر  لتحري ــا  رئيًس ــن  عي ــا  وحينم
المســائية قال لي: أريد أن أخصص صفحة 
ــذل  ــى الب ــن عل ــن بالقادري ــط المحتاجي لرب
والعطاء وكلفني بإعداد الصفحة واإلشــراف 
عليها واســميناها (ال تيأس)، نشــرنا فيها 
ــد طلب  ــن الحاالت اإلنســانية وق ــد م العدي
ــق من مصداقية تلك  ــي أن أعاهده بالتحق من
ــدم فضحهم  ــا وع ــاالت وســتر أصحابه الح
ــك عدم ذكر أســماء المحســنين إال إذا  وكذل
ــه رغبته  ــم وفعالً حققت ل ــت تلك رغبته كان

اعتبارية أو أحد الموسرين. 
وذات يوم قبل خمس ســنوات اتصل بي 
وقال لي: أريدك تمرني أحدثك عن مشــروع 
إعالمي أحلم به، فتقابلنا وقال لي: أرغب في 
ــة خيرية غير ربحية  إصــدار صحيفة إلكتروني
الهدف منها نشر أخبار ونشاطات ومبادرات 
المؤسسات والجمعيات الخيرية والتطوعية 
لتشجيعهم على عمل الخير واالستمرار فيه 
واطالع المجتمع على ما يقدمونه من خدمات 
إنسانية وخيرية، وأريدك تكون معي في هذا 
ــي الموافقة  ــم أتردد ف المشــروع النبيل فل

متطوًعا.
وصدرت الجريدة واختار لها -رحمه هللا- 
ــراً حتى أنهكته  اســم (ليل ونهار) وقدم كثي
ــن داعمين ولم  ــف الجريدة وبحثنا ع مصاري
ــي  ــذا ال يكف ــوي وه ــم المعن ــق إال بالدع نوف
لالستمرار ورغم ذلك كان يصرف عليها حتى 

آخر يوم في حياته (حسب علمي).
ــذا بتعديد  ــى أن أختم مقالي ه ــت أتمن كن
ــدت الناس ومن  ــه، لكن وج ــه وصفات مناقب
خالل اطالعي على ما كتب عنه في تويتر  ليلة 
ــر مما أعرفه عنه وأنا  وفاته يعرفون عنه أكث

أعد شهادتي فيه مجروحة ألنني جزء منه.
ــام إال أن أدعو هللا أن  ــك  في الخت وال أمل
يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله جناته وأن 
يلهم أبناءه وبناته وأحفاده وزوجته واخوانه 
َّا  ــده و{إِن ومحبيه الصبر والســلوان على فق

َّا إِلَيِْه رَاِجعوَن}. لِلِّه وَإِن

ــالج كثير  ــة ع ــك الصفح ــد اســتطاعت تل وق
ــوت أليتام  ــاالت المرضية وشــراء بي من الح
ومحتاجين وتخصيص رواتب لبعض الحاالت 
ــة  ــه الصادق ــم نيت ــة بفضــل هللا ث المحتاج
ــأن يكون ذلك العمل خالصــاً لله، ثم بدعم  ب

المحسنين من أهل هذا البلد الطيبين.
ــك القصص  ــن تل ــت عديداً م ــد جمع وق
ونشــرتها بدون أسماء في كتاب أسميته (ال 
تيأس) وقد صدرت منه عدة طبعات وجعلت 

اهداء الكتاب له رحمه هللا.
ــه اشــترى ألحد  ــرة أن ــي ذات م ــى ل وحك
الزمالء بيتاً على أن يسدده على دفعات، لكن 
هذا الزميل لم يســدد إال شيئًا يسيرًا، فقال 
لي: لن أطالبه بالســداد، إن ســدد فبها وإال 

فإني مسامحه.
ما أنبلك وأطيبك يا أبا نايف رحمك هللا..

أنني ودعت الصحافة  ومن الصدف أيضاً 
ــرة وتعيينه  ــه جريدة الجزي ــا بمغادرت متفرًغ
رئيًسا لتحرير جريدة اليوم في الدمام، بعدها 
ــن خالل دار طويق للنشــر  تفرغت للنشــر م
والتوزيع وأســهمت معه في إصدار سلسلة 
شــهود هذا العصر، الذي جمع فيه سلســلة 
لقاءاته الشــهيرة (ضيف الجزيرة) وصدرت 
منها ســتة مجلدات، ثم توقفت عن النشــر 
ــود عائد مادي  ــاً لعدم وج ــا انهكته مالي ألنه
مجزٍ من نشرها وكان هدفه غير ربحي، حيث 
ــراث الصحفي  كان يســعى إلى حفظ هذا الت
ــن أجله  ــاالت خدموا الوطــن وقدموا م لرج
ــي والنفيس وأرجو أن يســخر هللا من  الغال
ــي جمعها ســواء كانت جهة  ــل حلمه ف يكم

أحمد سالم بادويالن

Ahmed.Badiwailan@gmail.com

لم يشــأ التعليق على ما فعلته بي الســنوات 
ــر لقاء جمعنا. هكذا  ــد أكثر من عقدين على آخ بع
هو أبو نايف، قابلني بنفس ابتسامته الوسيمة.. 
ــه باألحضان على الطريقة الســودانية غير مصدق أن  ُ أخذت
الحياة تتيح لي فرصة لقاء جديدة بالصديق األســتاذ محمد 

الوعيل.
ــي مجددا  ــن، حين كتب هللا ل ــذ نحو عامي ــك من كان ذل
العودة للرياض التي ســكبت راضيًا أجمل ســنوات عمري 
فيها. انقطاعي عن عروس العواصم امتد لعشــر سنوات، 
ــن مفارقة أبي نايف، بعد أن  تراكمت عليها ســنوات أَخر م
ــزم حقائبه مغادًرا مؤسســة الجزيرة للصحافة  كان قد ح
والنشر التي جمعتنا به كأحد قيادات التحرير فيها، متوجها 

صوب صحيفة (اليوم) بالدمام رئيًسا لتحريرها. 
ــه الخاص،  ــي مكتب ــه زائرًا ف ــد جئت ــل وق ــي الرج غمرن
ــرة بالتفاصيل عن  ــه، وبفيض الذكريات العام بدفء حديث
أيام خواٍل. نفس الصــوت الدافئ العميق الذي عرفته في 
ــاء العمل قبل عقود. كان قلبي  حضوره وفي مهاتفاته أثن
ــع هادئ النبرات  ــا نايف يملك صوت مذي يهامســني بأن أب
ــت دائما شــغوفا بإيصال  ســهل التســلل إلى القلب. كن
ــه؟ كان ذلك أمرًا مؤجالً  ــه. لماذا لم أقله ل ــذا الخاطر إلي ه
ــن العمل..  ــراغ من طواحي ــا لحظة ف لســانحة قد تتيحه

لكنها سانحة لم تأت أبًدا!
افترقنا واجتمعنا خالل السنتين األخيرتين بعد أن تناءت 
بيننا الدروب طويالً. نهلُت مرة أخرى من لطفه وســماحة 
نفسه وثقافته وذكائه االجتماعي الوقاد. لم يكن أبدا ممن 
يؤانســون اآلخر إال بشــؤون تهم هذا اآلخر، ال يتحدث عن 
نفســه إال حين يلح محدثه في الســؤال، ويتعامل بتواضع 
ــل مفعم بالوداد تجاه  ــع أصدقائه محافظا على قلب طف م

هؤالء األصدقاء تعامالً لطيفا ومحبة بال شواطئ. 
ــي أفقه المتســع  ــدة ف ــل شــخصية فري ــد الوعي محم
وقدرته الفذة على الوصول ألهدافه، هدوؤه يهزم انفعاله، 
تطربه اإلنجازات التحريرية فيكافئ من يحققها تشــجيًعا 
وتقديرًا.. يتولى توصيل أفكاره بوضوح لمن يعملون تحت 
قيادته التحريرية.. ال يترك األشــياء للصدف، ويعرف دائما 
موقع أقدامه التي قادته من محرر صغير إلى كرسي رئاسة 

ــة. ــن صحيف ــر م ــي أكث ــر ف التحري
أحد أســرار النجاح في شخصية األستاذ محمد الوعيل 
ــم اإلنصــات  ــى االســتماع. كان دائ ــه المدهشــة عل قدرت
ــر والمعلومة  ــو يســتقبل الخب ــرق عيناه وه ــن، تب لآلخري
ــب مفتوح مع  ــل بقل ــة، ويتعام ــى الطرف ــة وحت والمالحظ
ــه العملي.. مع قدرة عجيبة على حفظ الخطوط.. فال  محيط
شيء يتداخل سلبًا مع شيء آخر في دوامة العمل الراكض 

دون توقف. 
فجأة وعلى غير ســابق موعد.. استيقظنا على ما جرى. 
ــف الســمح البار  ــن أبي ناي ــة عابرة م ــن األمر مزح ــم يك ل
ــه وزمالئه ومرؤوســيه. كانت الفجيعة  بأصدقائه ومعارف
حاضرة هذه المرة بكل براثنها وأنيابها الناشبة في الكبد.

ــداء ربه راضيًا  ــة، ولبى ن ــو نايف صفحة الرحل طوى أب
ــه ومودًعا دار الفناء،  ــه تعالى، ملّوًحا بكلتا يدي مرضيًا بإذن
ــة عرضها الســماوات  ــار رحيم، وجن ــن غف ــا لرحم متطلًع

واألرض تجمعه بين أفيائها ونعيمها.
ــاك يا أبا  ــك إلى أن نلق ــا نازفة بفراق ســتبقى فجيعتن

نايف.
ال حول وال قوة إال بالله.

َّا إِلَيِْه رَاِجعوَن}.   َّا لِلِّه وَإِن {إِن

محمد الوعيل.. تلويحة الوداع النازف

عبدالباسط شاطرابي



article@al-jazirah.com.sa
االثنين 9 من شعبان 1442هـ 22 مارس (آذار) 2021م  العدد 17651آراء 10

بعض  ــي  ف ــركاء)  ــن (ش المواطني
ــن  حي اإلداري،  الفشــل  فصــول 
ــة أو ضمير  ــتّر على ضعيف ذّم نتَس
ــأة اإلدارية، إّما خدمًة  داخل المنَش
ــا لمقولة (وأنا  لمصالحنا أو تطبيًق
مالي)! ويستوي مع ذلك سوءًا حين 
نلتمس العذرَ أو نقتبُس الدفاَع عن 
ــذه المنظومة  ــف الذمة في ه ضعي
اإلدارية أو تلك بحّجة (أالّ نقطع رزق 
ــُر اإلدارة (عّفتَها)،  العيال)، فتخس
ويخَسُر الوطن، ويمضي (الموظف 
المخالف) (يرفُل) في لباس غفلتنا 
أو تســامحنا.. أو ضعفنا األخالقي، 

أو تلك األمور مجتمعًة!
    

وبعد،
ــل  ــن أه ــتأذن الفضــالء م * أس
ــة والفضيلة فأقول إن العزف  الذم
ُّرًا)  على (قيثارة البيروقراطية) (تست
ــة أخالقية في  ــب أو آف ــى ذي عي عل
ــا عليه  ــو أمر عف ــة ه ــة اإلداري البيئ
ــن وعافه الناس، ومطلوب مناَ  الزم
ــإلدارة وممارســين لها  ــن ل منّظري
ــول جديدة بعزائم  أن نبحث عن حل
ــاليب  ــا مخلصة، وبأس ــادة ونواي ج
ــا، ممارســين لإلدارة  ــة تريحن حديث
ــك  ــن ضنَ ــا، م و(مســتهلكين) له
الفشل اإلداري وانعكاساته المادية 

واألخالقية.
    

ــد أن نبرئَ  ــر، نري ــى آخ * وبمعن
ــا أوالً، ثم والءَنا لوطننا الغالي  ذَممن
ــي نخدمه من  ــة الت ولشــرف المهن
ــا يجب تصويبُه  ــا، فنصّحح م خالله
في منظومتنا اإلدارية من عقبات أو 
عثرات أو أساليب إدارية عَفا عليها 

الزمُن وعافها الناس! 

آراء

كي ال تكون (البيروقراطية) شماعة ألخطائنا!

مشعر ِمنى

ــر،  ــم بدءًا أننا كبش * أزع
وممارســين  ــن  منّظري
ــقط)  ــل اإلداري، (نُْس للفع
ــى  عل اإلدارة  مشــكالت  بعــض 
(البيروقراطية)، وننسى في الوقت 
ــن  ــرة م ــورًا كثي ــاك أم ــه أن هن ذات
ــى بالتصحيح  ــي أول ــور اإلدارة ه أم

واإلصالح.
    

ل  ــي األفاضل أُفصِّ * دعوني ُقرَّائ
ما أوجزته في الســطور الســابقة، 

فأقول:
ــو  ه اإلنســان  ــَس  ألي أوالً: 
ــإلدارة، ومن  (المســتهلَك) األول ل
ثم، فهو الشريك األهم في (اللوم) 
ــة القواعد  ــى مخالف ــرّ عل ــن يُص حي
اإلدارة،  ألداء  ــة  المقنّن ــط  والضواب
ِفْعالً وفاعلية، إًذا كان هو المخالف 
لبعض قواعد اإلدارة ونواميسها؟!

    
ــا: أليســت اإلدارة التنفيذية  ثانيً
مســؤولًة حين تغفل أو تتجاهل أو 
تهّمش أخطاء اإلداريين أو تتهاون 
وتحديث  مشــكالتها  تشخيص  في 
ــا  وإجراءاته ــا  ولوائحه ــا  أنظمته

وصوالً لما هو أفضل؟
    

ــا ســبق حين  ــرُّ مم ــا: واألم ً ثالث
ــم  الذم ــاف  ضع بعــض  يســتثمر 
ــاز أو ذاك الثغراِت  ــذا الجه ــي ه ف
ــي منظومة األداء خدمًة  والعثراِت ف
ــة على حســاب  ــم الذاتي لمصالحه
ــتغالالً  اس ــاء،  األبري ــة  الحاج ذوي 
ــتبعادًا لحصانة رقيب  لظرف أو اس

أو حسيب!
    

رابًعا: من جانب آخر، ألسنا نحن 

ــال،  الجب ــه  ب ــط  تُحي واٍد 
ــة آدم، وفداء  ــت أمني فيه كان
السالم -  عليهما  إسماعيل- 
ــى، والثانية لمحمٍد  وبيعة العقبة األول
أفضــل  وســلم-  ــه  علي هللا  ــى  صل  -
ــذا الوادي في  ــيّد األنام، ه الخلق، وس
ــل عرفة،  ــة وجب بين مك ــرقاً  ــة ش مك
ــتة كيلو  يبعد عن المســجد الحرام س
ــاء الَهِدي  ــاً، تُراق فيه ِدم مترات تقريب
ــرعاً، ويجتمع فيه الناس  واألضاحي ش
ألداء بعض نســك الحج زمناً، ومكاناً؛ 
لذا يســمى مِنَى، ويحدها شــماالً جبل 
ــن  وم ــر،  ثُبي ــل  جب ــاً  وجنوب ــس،  ُقوي
ــرة العقبة، وعند  الشــمال الغربي جم
ر، وينتهي  جنوبها الشرقي وادي ُمَحسِّ
بها أطول طريق مشاة في العالم، من 

جبل الرحمة إلى الجمرات الثالث.
هذا هو مْشِعر مِنَى الذي يضم أكثر 
من مليوني حاج سنوياً في وقت واحد، 
وتبلغ مساحته 7.82 كم2، والمستغلة 
ــط، و39 % عبارة  ــم2 فق ــالً 4.8 ك فع
ــع قممها حوالي  ــن جبال وعرة ترتف ع

500م فوق مستوى سطح الوادي.
البســيطة  ــات  المعلوم ــذه  ه كل 
ــي في  ــن مســودة أوراق ــتللتها م اس
ــي إدارة  ــالة الماجســتير ف بحثي لرس
أعمال الحج والعمرة، عندما كان بِذرة 
موضوعي عن توسعة َمْشِعر مِنَى، ولم 
ــالة  ــْب به من ُمشــرِفي على الرس يُرح
حســب رأيه؛ بســبب عمق الموضوع، 
وتشعبه، وصعوبة العمل عليه في ظل 
ــتبدلت  واس الراهنة،  الصحية  األوضاع 
ــواة حبلى،  ــرى، والبذرة بن ــرة بأخ الفك
ستطرح ثمرها قريباً، وحصادها- بإذن 
هللا- ثمين؛ ولكنِّي تذكرُت َمْشِعر مِنَى، 
ــى موضوعي عن  ــن إل ــي الحني وراودن

توســعته، وأنا أقرأ وأســمع قبل أيام 
عن مبادرات خادم الحرمين الشريفين 
ــلمان بن عبدالعزيز -حفظه  الملك س
ــزة، والداعمة لوزارة الحج  هللا- المحف
ــا  ــوم هن ــا الي ــاودت له ــرة، فع والعم
ــة، وعارضــة موضــوع توســعة  طارح
ــِعر مِنَى، الذي تعتبر المناسك فيه  َمْش
واجباً، وليســت ركناً كركني المناســك 
ــع ذلك  ــي المطاف، والمســعى، وم ف
ــراٍت ومرات،  تّمت توســعة المطاف م
ــرِّ العصــور  ــى َم ــك عل والمســعى كذل
ــا المانع من توســعة  والســنوات، فم
َمْشِعر مِنَى بزيادة مساحته من أطراف 
أحياء مكة المحيطة به، بعد استكمال 

التراخيص الشرعية والنظامية؟!.
ــرة، ودراســات كثيرة،  ــوث وفي بح
كلها ترى حل مشــكلة مســاحة منى 
ــق،  الطواب ــددة  متع ــان  مب بتشــييد 
واألدوار؛ ولكنِّي أرى أنها ليست كافية 
ولحل صغر المســاحة ليست شافية؛ 
ــة لمكة  ــن الهيئة الملكي ــذا أتمنى م ل
ــركة  ــا مرارًا، وش ــي طرقت أبوابه الت
ــول عليها كثيرًا، ووزارة  كدانة التي نع
ــا نوجهه  ــاً ال ترى م ــي غالب ــج الت الح
ــي حســابها الرســمي فليس  ــا ف له
ــم أن تؤخذ  ــب، أتمنى منه هناك مجي
ــار، وتدرس  ــرة بعين االعتب ــذه الفك ه
ــدار، أوثقها  ــا باقت ــع الزواي ــن جمي م
ــداً بيد  هنا باســمي للبحــث والعمل ي
ــرة للعالم بكل  لنجعلها توســعة ُمبه
ــزاز وافتخار، مســتبدلين في عصر  اعت
ــات  المخيم كل  الســعودية  ــة  الرؤي
ــان نموذجية عصرية، صحية، آمنة  بمب
يشــار لها بالبنان، وتشهد على براعة 
المواطن السعودي في صناعة خدمة 

الحجاج على مر األزمان.

الرئة الثالثة
عبدالرحمن بن محمد السدحان

رشوف
إيمان الدبّيان

حملة توعية مجتمعية
ــي لحملة توعوية  في اجتماع عمل
مجتمعية كبيرة ومهمة نشب خالف 
بين مدير اإلعالم ومدير المســؤولية 
ــة إدارة الحملة،  االجتماعية في أحقي
ــرب إلدارة  ــا يرى أنه األق فكل منهم
المشروع، اإلعالم يعتبر التوعية جزءا 
ال يتجزأ منه، والمسؤولية االجتماعية 
ــن المهام  ــة المجتمع م ــر توعي تعتب
ــزء من  ــا كج ــى عاتقه ــع عل ــي تق الت
مسؤوليتها االجتماعية، ولكي بكتمل 
العمل بدون خالفات في البداية قبل 
اتمام المشروع قام الرئيس بتكليف 

مدير التسويق بإدارة الحملة.
والحقيقة جميعهم محق لكن البد 
من االتفاق على شــخص يتولى إدارة 
المشــروع، هذا الحدث العملي الذي 
أمامي قادني للتفكير في  حدث فعلياً 

الموضوع.
ــر اإلعالم وكذلك  الحقيقة أن مدي
مدير المسؤولية االجتماعية كل منهم 
ــزء من مهامهم  ــق أن التوعية ج مح

االساسية، اما مدير التسويق وضعه 
ــرًا للمشــروع ليتجنب  ــس مدي الرئي
هذا الخــالف وليعمل على توجيههم 
ــل  بتفاصي ــول  الدخ دون  ــاون  للتع
تصرفه  ــدر، وطبعاً  من األحق او األج
كإدارة ومهارة بإنهاء الخالف بشكل 
ــوف مع  ــدع ودون الوق ســلس ومب
شخص ضد آخر يحســب له.. إال أنه 
ــا كان  ــة مهم ــا، أن أي حمل ــي أن رأي
موضوعها البد أن تكون إدارتها من 
ــو القائم  ــالم ألن اإلعالم ه ــل اإلع قب
ــوى هو الخام  على المحتوى والمحت
ــم  الزعي ــو  ه ــة،  حمل ألي  األساســي 
ــم قويًا فلن يتبعه  ــا لم يكن الزعي وم
ــد، صناعة المحتوى أمر متشــعب  أح

ــه أســراره واســتراتيجياته،  ــًدا ول ج
ــل  تفاع ــدى  بم ــاس  تق ــه  وفعاليت
ــدى  وم المســتهدفة  الشــريحة 
انتشــاره، فبالرغم من أن المصطلح 
ــوي فقط على لفظ صناعة إال أنه  يحت
يشمل أيًضا نشــره وإعالنه ومعرفة 
أنســب الطرق حتى ينتشــر االنتشار 
ــوى يأتي من  ــد المحت ــوب. بع المطل
ــث  حي «الســياق»،  ــة  األهمي ــث  حي
يمكنك نشــُر محتوى ممتاز، لكْن إذا 
ــب اإلعالمي أو  تجاهلت ســياق القال
ــدو األمُر ســطحيا.  المنصــة، فقد يب
ــى إدارة  ــب القائمين عل ــُل أغل ويُغِف
الحمالت بمختلف أنواعها وأهدافها 
ــم يحضــرون على  «الســياَق»؛ ألنَّه
المنصة بَهدِف تحقيق التواجد فقط، 
ــذه  ــدى مناســبة ه ــر بم دون التفكي
المنصة لنشــر محتواك وهل تحتاج 
ــة لنشــره  ــة مختلف ــوى بطريق محت
ــد المحتوى  بهذه المنصــة؟ يأتي بع
للحملة  التوقيت المناسب  والسياق 

ــت يوجد  ــي وق ــا ف ومناســبة طرحه
ــور  مح ــو  وه  Trend شــائع  ــدث  ح

االهتمام والتركيز.
ــن إما تأجيل  يكون أمامك خياري
الحملة لوقت أفضل أو البدء بالحملة 
وربطها بالحدث الشائع، مثال حملة 
ــط المالي والحدث الترند  عن التخطي
في العالم كورونا مثالً يكون الحديث 
ــا وماليًا  ً ــا اقتصادي ــن تأثير كورون ع
ــد هذه التجربة  ــى العالم، لذلك بع عل
المفاجئ  ــاة  والحي ــال  األعم وتوقف 
والصــادم للعالم يجب ان نجعل هذا 
هاجساً لتحسين وضعنا المادي حتى 
لو حصلت قصص مماثلة مســتقبالً 
ســنكون متأهبين لمواجهتها بأقل 

الخسائر.
فمن يســتطيع أن يحدد ويصنف 
المناســب  ــوى  المحت ــس  ويقي
ــم التوقيت وجس  والســياق ومن ث
ــام والشــارع مثل  ــرأي الع ــض ال نب

مسؤول اإلعالم.

مفرح الزيادي

التاريخ الخفي لصياغة الكلمات
ــرد هويل  ســبق للعالِم الفلكي ف
أن رفض النظرية القائلة بأن الكون 
قد نشأ نتيجة انفجار كوني بدائي، بل 
إنه أطلق عليها مســتهزئاً «االنفجار 
ــام  ع ــة  إذاعي ــة  مقابل ــي  ف ــر»  الكبي
ــة الســاخرة أن هذا  1949. المفارق
ــد لصق بهذه  ــح التهكمي ق المصطل
ــة وصار من أكبر العناوين في  النظري
علم الفلك، رغم كونه ال يعبر جيداً عن 
ــى عندما جرت  ــوى النظرية، وحت فح
محاولة الســتبداله بمصطلح أفضل 
عام 1993 وعقدت مسابقة للتوصل 
ــراً، وبلغت  ــر تعبي ــح أكث ــى مصطل إل
ــة عشــر ألف  ــو ثالث ــات نح المقترح
ــات عجيبة  ــت مقترح ــة تضمن محاول
مثل «تجشؤ بوذا» و»فقاعة هابل» 
ــن هابل. رغم  على اســم الفلكي إدوي
كل هذا العناء لم يفز أحد بالمسابقة. 
وقد أوضح كارل ساجان، عالم الفلك 
المشهور والحكم في المسابقة، أن 
ــن اإلدخاالت  الســبب: لم يفلح أي م
في تحســين «االنفجار الكبير»، وهي 
ــي ظهرت في عنوان نعي  الكلمات الت
هويل بصحيفة لوس أنجلوس تايمز 

كإطراء له!
ــا جاء في كتاب جديد  هذا ضمن م
 The Hidden History of ــوان  بعن
ــي  الخف ــخ  (التاري  Coined Words
ــه الكاتب  ــات) لمؤلف ــة الكلم لصياغ
األمريكي رالف كيز الذي يعد أحد أشهر 
ــع في الموضوع، وهو نفســه  المراج
ــات ذات أبعاد عميقة  مبتكر مصطلح
post-)«مثل عبارة «ما بعد الحقيقة

ــاب مليء باالكتشــافات  truth). الكت
ــول أصول  ــة والمدهشــة ح الطريف
ــات  وكلم ــرات  وتعبي ــات  مصطلح
معينة عبر أســلوب جذاب ليس فقط 

ــر اللغة بل  ــن وهواة فك للمتخصصي
حتى لكافة الُقراء.

ــف أن صياغة  ــاب كي يوضــح الكت
الكلمات والمصطلحات الناجحة التي 
ــى لفترة طويلة هي غالباً ما تكون  تبق
ــة عن مســتخدميها،  ــا بداية خفي له
بينما نحن نتلقاها في ظاهرها ونادًرا 
ــكان والزمان  ــروف الم ــدرك ظ ــا ن م
ــا صياغتها ألول مرة..  التي تمت فيه
ــة  بنصيح ــه  كتاب ــف  المؤل ــم  ويختت
ــة الكلمة الجديدة  ــول كيفية صياغ ح

الناجحة.
ــاب بعــض األنماط  يكشــف الكت
ــات  المصطلح لنشــأة  ــة  العجيب
ــا ظهر عن طريق  الناجحة، فمنها م
ــداع أو الخطأ ومنها  ــة أو الخ الصدف
ــي محدد ســلفاً،  ــق منهج ــن طري ع
ــا ما تولد بهدف مضــاد لها كان  ومن
ــا التصيد أو االســتهزاء  األصــل فيه
ــة ومثل  ــال المقدم ــاء في مث كما ج
ــه  أطلق ــة»  مصطلح»االنطباعي
ــا؛ ومنها ما  عليها ناقد يســخر منه
ــارج الســياق تماماً مثل  ــم أخذه خ ت
ــات»، وثمة أيضــاً ما أنتجه  «الروبوت
العموم عبر الممارسة التلقائية مثل 
والمدونة  وير)  البرمجيات (ســوفت 
والمنصة..الخ.على النقيض من ذلك، 
الجادون  األشــخاص  ــع  يجتم عندما 
لنسخ كلمات لظواهر مهمة، فإنهم 

غالبًا ما يفشلون وفقاً للكتاب. 
ــة ال بد أن  ــاط المختلف ــذه األنم ه

تسبب جدالً وخالفاً بين أنصار الكلمة 
ــن يقاومونهم  ــدة وأولئك الذي الجدي
ــن أطلقوا بعضها  بشــدة، بل حتى م
ــادوا ليؤكدوا  ثم انتشــرت ومن ثم ع
ــم  ل ــى  المعن ــدم  تخ ال  ــة  الكلم أن 
ــا  لتغييره مســعاهم  ــي  ف ــوا  ينجح
ــل كاليتون كريستنســن  ــا فع مثلم
ــذي أعطى  ــارد لألعمال ال ــن هارف م
معنى جديًدا لمصطلح «االضطراب» 
ــال،  ــال األعم ــي مج (disruption) ف
ــن مصير  ــى توماس كون م ــا عان كم
 ،(paradigm) «مماثل مع «النموذج
ــاد صياغتها  ــة أع ــة قديم ــي كلم وه
ونشرها على أنها «نقلة نوعية» في 
واعتبرها  العلمية»،  الثورات  «هيكل 
في النهاية أنها فقدت كل معانيها.

ــالت  العم ــع  م ــال  الح ــو  ه ــا  كم
ــات الجديدة  ــة، تعتمد الكلم المعدني
ــي  ــودة ف ــواد الموج ــى الم ــا عل دائًم
الحياة اليومية وانتشــارها التلقائي، 
ــتبه في أنها لغة عامية  وكثيراً ما يُش
غير مكتوبة. غالبًا ما تُشتق الكلمات 
ــن التجارة (ألســباب  ــدة إما م الجدي
ــل  ــة، مث ــات التجاري ــق بالعالم تتعل
«النايلون» أو «السيلوفان») أو من 
ــن الروايات  ــة، أو م ــات العلمي األدبي
والســينما، لكن حتى أفضل األعمال 
ــا  ــد م ــا تحدي ــة ال يمكنه الهوليوودي
ــرع كلمة أو  ــب ما قد اخت إذا كان كات
ــوارك»،  ــذ مثالً «ك مجرد نشــرها؛ خ
ــن  م ــوع  ن ــى  إل اآلن  تشــير  ــي  الت
ــي من  ــة، تأت الجســيمات دون الذري
لجيمس   «FinnegansWake» قصة 
جويس. تميل بعــض الصياغات إلى 
المعنى؛  وليس  بالصوت  االسترشاد 
وفي بعض الحاالت ال يعني مؤلفوها 
ــى اإلطالق. الشــعور  ــيئًا منها عل ش

بالمرح هو أحد األســباب التي جعلت 
ــه  وج ــى  عل المصــورة،  القصــص 
ــا للكلمات  الخصــوص، مصــدًرا غنيً
 heebie«و «doofus» ــن الجديدة، م
 .«jeep«و  «goon» ــى  إل  «jeebies

(مجلة إيكونيميست)
لعل هذا يذكرنا بالقاعدة اللغوية 
ــة «ال  ــة العربي ــي اللغ المشــهورة ف
ــي االصطــالح» لو حصل  ــاحَّة ف ُمَش
ــى واالختالف في  ــى المعن االتفاق عل
ــظ. وعلى هذا  ــي اللف التســمية أو ف
كمبيوتر،  ــات:  كلم تتنافس  المنوال 
ــات:  ــي.. وكلم حاســوب، حاســب آل
وهذه  ســيبراني..  رقمي،  ــي،  إلكترون
األخيرة أقدمها حيث اســتخدمت في 
ــة كيفية تواصل اآلالت  الماضي لدالل
والكائنات الحية مع بعض، رغم أنها 

حالياً أقلها استخدماً. 
ــن أعجب األمثلة التي نجدها  وم
ــا «قارة  ــة قولن ــا اليومي في حياتن
ــا للواقع،  ــم مخالفته ــا» رغ أوروب
تعد شــبه جزيرة  فأوروبا جغرافياً 
كبيرة حيث يلتصق جزؤها الشرقي 
ــيا بين  ــن أوراس ــد م بآســيا الممت
ــاز،  القوق ــال  وجب األورال  ــال  جب
ــارة بأنها األرض  ــرف الق ــا تع بينم
اليابســة الواســعة التي تزيد على 
الجزيرة. أما ســبب تسميتها قارة 
ــدود القارة  ــى مفهوم ح ــع إل فيرج
ــي العصور القديمة الكالســيكية  ف
ــل التصنيف الجغرافي الحديث.  قب
ــك مصطلح «االســتعمار» هو  كذل
ــة لالحتالل  ــة تلطيفية مخادع كلم
ــدول األوروبية في  ــه ال ــذي بدأت ال
القرن الســادس عشر الذي أطلق 
ــه أحيانا االســتيطان بزعم أنه  علي

يتم في أرض ال يوجد بها أحد..
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ــة القابلة  ــن العادل إن تشــريع القواني
ــات  المجتمع الســتقرار  ــم  مه ــق  للتطبي
ــرًا من مشــاريع  ــك فإن كثي البشــرية؛ لذل
ــي إلى إنفاذها حاملة  األنظمة غالبًا ما تنته
ــا أحكاًما ســارية. وأهم مبدأ في  في طياته
ــواز مخالفة  ســن تلك القوانين هو عدم ج
ــة للقاعدة األعلى،  ــدة األدنى في المرتب القاع
فال يجوز للتشريع العادي مخالفة التشريع 
ــوز للتشــريع الفرعي أن  األساســي، وال يج
ــا  ــوز له ــادي، وال يج ــف التشــريع الع يخال
ــي.  اإلله التشــريع  ــف  تخال أن  ــا  جميعه
ــد أن يكون  ــص التشــريعي ال ب ــا أن الن كم
ــليًما واضًحا متســًقا مع األحكام، محرًرا  س
ــددة ذات  ــن ِقبل لجان متع ــة ودقة م بعناي
ــك النصوص.  ــداد تل ــارة في إع ــرة ومه خب
ــي المملكة العربية  والســلطة التنظيمية ف
الســعودية تتمثل في مجلس الوزراء الذي 
أُعطي بموجب النظام ســلطة سن األنظمة 
ــا، الذي يتولى رئاســته  ــح وإصداره واللوائ
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
ــد العزيز - حفظه هللا -. ويســبق إصدار  عب
ــة نفاذه  ــى مرحل ــل وصوله إل ــام قب أي نظ
ــدءًا من (مرحلة االقتراح)  مراحل متعددة، ب
ــق فيه بنص  ــدد النظام صاحب الح الذي ح
ــوزراء  ــام مجلس ال ــن نظ ــادة الـ22 م الم
ــر باقتراح مشــروع نظام أو  ــة الوزي «أحقي
الئحة تتعلق بأعمال وزارته»، وكذلك أحقية 
ــادة الـ23  ــس الشــورى بموجــب الم مجل
ــة التصويت) بعد  ــه. يليها (مرحل من نظام
ــوزراء، ثم  ــس ال ــراح على مجل ــرض االقت ع
(مرحلة المصادقة) بتوقيع الملك على قرار 
ــم (مرحلة اإلصــدار) و(مرحلة  ــس، ث المجل

النشر).
هذه المراحل التي تكون سابقة لمرحلة 
ــي الظروف  ــي ف ــا ه ــون إنم ــل بالقان العم
ــا  ولكنه المســتقرة،  ــوال  واألح ــة  العادي
ــي الظروف  ــي تكون ف ــن تلك الت ــف ع تختل

االســتثنائية، تلك الظروف التي تعني وجود 
حالة طارئة تنطوي على خطر جســيم يهدد 
ــة أو يمس ســالمتها أو أمنها،  ــان الدول كي
بحيث تســتلزم التصرف الســريع من جانب 
الســلطة التنفيذية؛ إذ هو الوسيلة الوحيدة 
ــا  ــرًا خارجي ــر، ســواء كان خط ــع الخط لدف
ــرًا داخليا كالذي يحدث  كالحرب مثالً، أو خط
ــوارث والنكبات وانتشــار األوبئة،  ــت الك وق
ــذا التصرف  ــك إلى كون ه ــت في ذل وال يلتف
ــد القانونية أم ال، على  ــد خالف تلك القواع ق
اعتبار أنها (حالة ضرورة)، وعلى أساســها 

تكون شرعية ذلك التصرف.
ــة  نظري اإلســالمي  ــه  الفق ــرف  ع ــد  وق
ــا الفقهاء بأنها «خوف  الضرورة، بل عرّفه
ــى النفــس والمال، ســواء كان  ــالك عل اله
ــا أو ظنا راجًحا ألســباب  ً ــذا الخوف متيقن ه
ــن شــرعيتين:  ــى قاعدتي ــاء عل ــة» بن معقول
ــدة (المشــقة تجلب التيســير)،  األولى قاع
والثانية قاعدة (ال ضرر وال ضرار). فالمشقة 
التي تخرج عن المعتاد تجلب التيســير {وََما 
ــرٍَج}؛ وعليه  ــِن مِْن َح ــْم ِفي الدِّي ــلَ َعلَيْكُ َجَع
ــدر  ــورات. وتق ــح المحظ فـ(الضــرورات تبي
الضرورة بقدرها) {َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة 
ــوٌر رَِّحيٌم}؛  ــإِنَّ َهللا َغُف ــٍف إلِِّثْمٍ َف ــرَ ُمتََجانِ َغيْ
ــر إلزالة العطش،  (ومنه إباحة شــرب الخم
وجواز إتالف مال الغير بإلقاء بعض حمولة 
ــالك، ومنه  ــى اله الســفينة إذا أشــرفت عل
تشــريع الرخص لحماية النفــس فيعذر في 
ــة الخائف على ضياع  ــرك الجمعة والجماع ت
ــن تيمية:  ــال شــيخ اإلســالم اب نفــس). ق

ــم الخنزير  ــدم ولح ــة وال ــك أكل الميت «كذل
ــى عنها، و(يجب أكلها  يحرم أكلها عند الغن
ــة وجمهور  ــة األربع ــد األئم بالضــرورة) عن
ــن اضطر فلم  ــال مســروق: (م ــاء. ق العلم
ــار)». كل هذا من  ــات دخل الن يأكل حتى م
ــال: «وذلك ألنه أعان  ــل حفظ النفس. ق أج
ــا - بترك  ــى إزهاقه ــى نفســه -يعني عل عل
ــاح له في هذه  ــن األكل المب ــا يقدر عليه م م
الحال، فصار بمنزلة من قتل نفسه». يقول 
اإلمام الشــاطبي: «اتفقت األمة، بل ســائر 
الملل، على أن الشريعة ُوضعت للمحافظة 
ــن،  ــي: الدي ــس، وه ــى الضــرورات الخم عل
ــل».  ــال، والعق ــس، والنســل، والم والنف
والمحافظة على هذه الضرورات يباح معها 
مخالفة القواعد الشرعية بضوابطها، وتلك 
ــي يقابلها نظرية  هي (نظرية الضرورة) الت
(الظروف الطارئة) في القانون الفرنســي، 
ــي القانون  ــوارث المفاجئة) ف و(نظرية الك
األمريكي، و(نظرية استحالة تنفيذ االلتزام) 

في القانون اإلنجليزي.
ــغ نظرية  ــه الفرنســي نجده يصب فالفق
الضرورة بالصبغة السياســية إذ اإلجراءات 
غير المشــروعة التي تضطر الدولة التخاذها 
رداء  ــا  يغطيه ــة،  الطارئ ــروف  الظ ــم  بحك
ــكام الضرورة،  ــى أح الشــرعية المســتند إل
لكنها ال ترفع المسؤولية عن العمل اإلداري؛ 
ــا للقانون، وال يُعفى  بل يظل العمل مخالًف
أو  ــة  المدني المســؤولية  ــن  م ــون  الموظف
ــة إال أن يصحح البرلمان  ــة أو اإلداري الجنائي

ذلك بتشريع منه.
ــى المحافظة  ــوا عل ــز فنهج ــا اإلنجلي أم
ــا، وال يعترف  على القواعد الدســتورية العلي
بحق الحكومة في الخروج على التشــريعات 
ــوال الضرورة،  ــات األزمات وأح ولو في أوق
واعتبروا مبدأ ســيادة القانون مبدأ مطلًقا ال 

استثناء منه في جميع الظروف.
ــوا بنظرية الضرورة  ــن األلمان اعترف لك

ــروج  ــة الخ ــح للدول ــة، تتي ــة قانوني كنظري
ــرى في وقت  ــن الدســتور والقوانين األخ ع
ــي  ــة الســيادة، وه ــي صاحب ــات؛ إذ ه األزم
ــي التفريق بين  تملك الســلطة التقديرية ف

مصالحها األساسية والقانونية.
ــة الضــرورة) في  ــت (نظري ــد تفوق وق
ــا في القوانين  الفقه اإلســالمي على مثيالته
ــرى؛ إذ أثبتت أنها أكثر جزًما وشــموالً،  األخ
كما يذكر الفقيه الفرنســي (البيير)؛ إذ قال: 
«تعتبر نظرية الضرورة في الفقه اإلســالمي 
أشــد ما تكون جزًما وشموالً عن فكرة يوجد 

أساسها في القانون الدولي العام...».
وعليه فإنه يستلزم في حاالت الضرورة 
ــة النصوص  ــة وقتي ــر الوقائي ــاذ التدابي اتخ
ــاظ على تلك  لمواجهة األزمات ســعيًا للحف
لســالمة  ــا  وتحقيًق ــس،  الخم الضــرورات 
ــم واســتقرارهم، ومن ذلك:  ــاس وأمنه الن
ــي  ــة األشــخاص ف ــى حري ــود عل وضــع قي
ــن  ــي أماك ــرور ف ــال والم ــاع واالنتق االجتم
ــد مواعيد فتح  ــات معينة، وكذلك تحدي وأوق
ــالء بعض  ــا، وإخ ــة وإغالقه ــال العام المح
المناطــق أو عزلها، وتنظيم وســائل النقل 
ــة  ــا، ومراقب وحصــر المواصــالت وتحديده
ــا، ومراقبة الصحف  الرســائل أيا كان نوعه
والمطبوعات ووسائل التعبير والنشر كافة، 
وسحب تراخيص األسلحة والذخائر والمواد 

القابلة لالنفجار كافة.
وتقوم الهيئات العسكرية بتنفيذ األوامر 
الصادرة عن الجهات العليا، وتوقيع العقوبة 
ــك األوامر، وذلك وفق  كجزاء للمخالفين لتل
ــى التنظيم  ــم، يعمل عل ــج قانوني منظ منه
ــاالت الطوارئ  ــن والتنســيق في ح والتقني
وحاالت االستعجال بما يوفق بين الضرورة 
ــرام الحريات من جهة، وحماية النظام  واحت

العام واألمن واالستقرار من جهة أخرى.

كلية الدراسات القضائية واألنظمة
Noura.z.alrshoud@gmail.com

التشريع في زمن الضرورة

أ.د. نورة بنت زيد 
مبارك الرشود

حقوق اإلنسان والتدخل في السيادة

إنها دنيا!!

ــوم طبيعة الصراعات  تغيّرت الي
ــدول  ال وأصبحــت  ــم  العال ــي  ف
ــوق  حق ــة  «حماي توظــف  ــرى  الكب
شــؤون  ــي  ف ــل  للتدّخ اإلنســان» 
ــط  والضغ بســيادتها،  والمســاِس  ــدول،  ال
ــا وأطماعها  ــا لصالح أجنداته ــى حكوماته عل
ــد هذه الدول،  السياســية واالقتصادية. وتعم
ــدة «الجديدة»،  ــاُت المتح وعلى رأســها الوالي
ــة»  «الديمقراطيّ ــي  مفهوم اســتخدام  ــى  إل
ــزاز  ــٍط البت ــة ضغ ــوق اإلنســان» كورق و»حق
ــذا النحو يتم اليوم  ــا من الدول. وعلى ه غيره
ــون والعالقاِت  ــادئ القان إســقاُط بعــض مب
ــة منها احترام ســيادة الدول  ــَة وخاّص الدوليّ
وعدم التدّخل في شؤونها، واستقالليّة قرارها 
ــذه األجواء تهاوى مبدأ  وقضائها. وفي ظل ه
ــدّم لها  ــات كثيرةً تُق الســيادة، وشــهد خروق
ــة،  المتنوع ــة  واألخالقي ــة  القانوني رات  ــرِّ المب
وتتجنّد للدفاع عنها منّظمات دوليّة وحقوقيّة 

ووسائل إعالم عالمية. 
ــة  األمريكي ــة  الخارجي وزارة  نشــر  ــل  ولع
ــة قتل الصحفي  ــر المخابرات عن جريم لتقري
ــه من  ــا ورد في ــه هللا، وكل م الســعودي رحم
ــاءات واتّهامات باطلة أحســن دليل على  ادع
ــي على عبارات  ــد جاء هذا التقرير مبن ذلك. فق
ــدر، نتوقع،  ــه، من قبيل «نق تشــكك في صحت
ــرف» وال يوجد فيه  ــن، من المحتمل، ال نع نظ
ــات أو شــهادات تؤكد  ــل وال أي معلوم أي دلي
ــذا التقرير  ــر ه ــل يثي ــة، ب ــاءات األمريكي االدع
تساؤالت عديدة حول ضرورة وجود مصداقية 
وشفافية عالية لمثل هذه التقارير التي تصدر 
من أكبر مؤسســة أمنية في العالم، ويفترض 
ــدم  ــة وع ــن الدق ــة م ــة عالي أن يحظــى بدرج
ــاءات واالســتنتاجات الظنية،  ــان لالدع االرته
السياســة  ــة  لمصداقي يســيء  ــر  تقري ــو  وه
األمريكية في الشــرق األوسط والعالم ويمثل 
تجاوزا لكل مقاييس احترام العالقات الدولية 
ــدود التعامالت واســتغالل لشــأن داخلي  وح
ــات دنيئة، وهو ما يتعارض  بهدف تحقيق غاي

بشكل صارخ مع األنظمة والقواعد الدولية.
ال شك أن العرف السياسي والدبلوماسي 
ــي الشــؤون الداخلية  ــل ف ــن التدخ ــل م يجع
للدول أمراً مرفوضاً، ومساساً بسيادة الدول. 
ــرس هذا  ــة الســعودية تك ــة العربي والمملك
المفهوم دوماً عبر خطابها السياسي، ودائماً 
ما تمثل النقطة المشرقة في الوطن العربي؛ 
ــة المعالم  ــذ البدء، سياســات واضح تبنّت من
ــاه؛ حيث أرســى الملك المؤســس عبد  واالتج
ــى القيم  ــراه، دعائمها عل ــب هللا ث ــز، طيّ العزي
والتمســك  واإلســالمية،  ــة  العربي ــادئ  والمب
ــرام ســيادة الدول  ــة، واحت بالشــرعية الدولي
ــة حقوق اإلنســان وعدم  واســتقاللها، ورعاي
التدخل في شؤون اآلخرين. وهي اليوم بقيادة 
خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن 
ــن األمير  ــي عهده األمي ــد العزيز وســمو ول عب
محمد بن سلمان - حفظهما هللا - تقف قوية 
شامخة معتزة بتالحم قيادتها مع شعبها. إّن 
المملكة العربية الســعودية دولة ذات سيادة 
ــن النظام  ــادة األولى م ــاء في الم ــة كما ج تام
األساسي للحكم، تستمد سلطتها من القرآن 
ــة وتؤمن باســتقالل  ّ ــم والســنة النبوي الكري
ــي أحكامه، وال  القضاء؛ وال تســمح بالتدخل ف

في الشأن الداخلي لها.
إن من الغريب أن تتناســى إدارة الرئيس 

قال المتنبي:

كل من ال قيُت يَشكو همه
لَمْن؟  الدنيا  هــذه  شعري  ليت 

ــى منها بعيٍش  إنها لمن طلقها، واكتف
وكفن..

ــا  الدني ــذه  ه ــي  ف ــكل  ال هللا،  ســبحان 
يشــكو همه؛ الغني يشــكو، والفقير يشكو، 
ــح كذلك، وَمن وهبه هللا  والمريض والصحي
ذرية، وَمن ُحرم منها، َمن يعمل وَمن ليس 

له عمل. 
ــة (ويلز) كنت  في بداية دراســتي بجامع
ــر مريح نفســياً. التقيت حينها  ــي وضع غي ف
ــدرس في الجامعة نفســها، وبعدما  زميالً ي
شــرحت له حالتي بدأ يســرد لي ما لديه من 
ــا أحمله  ــر مقارنة بم ــا أكث ــوم فوجدته هم
ــن هم، ومع ذلك كان صابرًا لله محتســبًا.  م
ولتسليتي ذكر قصة عجيبة، تدل داللة كبيرة 

ــن جرائم  ــوق أرضها م ــا ارتكب ف ــي م األمريك
ضد اإلنسانية وضد األقلية األمريكية السوداء 
والهنود الحمر وغيرهما من األقليات، وجرائم 
ــي فيتنام، والخراب والدمار للموروث  اإلبادة ف
الحضاري واإلنســاني والثقافي والتنموي في 
أفغانستان والعراق وسورية وفلسطين، وما 
فعلت بمعتقلي جوانتنامو وأبو غريب وسكتت 
ــن الحوثيين في  ــران واالنقالبيي ــن جرائم إي ع
اليمن، وتركت كل الجرائم التي سجلها التاريخ 
في حق أمم وشعوب وجماعات وأفراد لتنبش 
ــي عالجها  ــي قضية الصحفي الســعودي الت ف
ــي محاكمة  القضــاء الســعودي المســتقل ف
ــدول الخمس  ــا ممثلون عن ال ــة حضره عادل
ــن وتركيا  ــس األم ــي مجل ــة ف ــة العضوي دائم
وأســرة  الســعودية،  الحقوقية  ــات  والمنظم
المجني عليه، وطبقت فيها معايير الشــفافية 
والنزاهة والحياد وصدرت فيها أحكام صارمة، 

باركتها أسرة الصحفي والشعب السعودي. 
ــى المملكة عديدة  ــة عل إّن أســباب الهجم
ــررت  ق الســعودية  ــادة  القي أن  ــا  وأهمه
ــة في كافة  االنطالق بمشــاريع عمالقة للتنمي
ــة واالقتصادية  الحقول العســكرية والصناعي
ــا  مم ــا،  وغيره والســياحية  ــة  والتكنولوجي
ســيجعل المملكة مستقبالً في مصاف الدول 
ــرى ويحررها من محاوالت الدول الغربية  الكب
فرض الهيمنة والنفوذ والتبعية في المجاالت 
المختلفة، ومن االبتزاز الذي تمارسه اإلدارات 
ــة والذي ترفضــه القيادة  ــة المتعاقب األمريكي

والشعب السعودي. 
ــه المملكة هو نتيجة  ــا أّن ما تتعرض ل كم
ــع قضايا  ــا المشــرفة، والصادقة م لمواقفه
ــا الريادية  األمة العربية واإلســالمية وأدواره
في استقرار المنطقة والعالم، وخاّصة دورها 
في مكافحة المد الفارسي واإلرهاب والتطرف 

بكل أشكاله. 
كما أّن الهدف من التقرير أيضا ممارســة 
ــى الســعودية لتحصيل مكاســب  ــط عل الضغ
تســتطيع من خاللها اإلدارة األمريكية الحالية 
شــراء لوبيات حقوق اإلنسان المتخصصة في 
رصد نجاحات الســعودية واستهداف رؤيتها 
ــوي واالقتصــادي الضخم.  ومشــروعها التنم
ــي  ــي ف ــس األمريك ــأت إدارة الرئي ــد أخط ولق
تقديراتها السياسية والدبلوماسية ولم تتعلم 
من التاريخ آليات تعامل المملكة مع مثل هذه 
ــد رحمه هللا  ــا طرد الملك فه ــف ومنه المواق
ــاول التدخل في  ــا ح ــي عندم للســفير األمريك
ــة وكذلك الســفير الكندي في  شــؤون المملك
عهد الملك ســلمان. لذلك على إدارة الرئيس 
ــدارك هذا الخطأ الجســيم في حق  األمريكي ت
سياستها الخارجية والتفكير بضرورة التهدئة 
وإعادة الدفء لعالقاتها الخارجية مع المملكة 
ــل حليفا اســتراتيجياً لها وتربطهما  التي تمثّ
شــراكة تاريخية قوية ومتينة من أجل ترسيخ 

أمن واستقرار المنطقة والسلم العالمي.
ــرًا نأمل أن يكون نشــر التقرير بداية  وأخي
ووقف اســتغالله خاّصة  إلغالق الملف نهائياً 
ــم للمملكة  ــه لكيل الته ممن اســتثمروا غياب
ــال  المج ــح  وفت الشــرخ  ــاوز  وتج ــا  وقيادته
ــي أثبتت  ــع المملكة الت ــم المشــترك م للتفاه
دائما أنّها دولة تراعي حقوق اإلنسان وتحترم 

الشرائع العدلية والدوليّة.

* رئيس قسم القانون العام بجامعة جدة
أستاذ القانون الدولي والعقوبات االقتصادية

ــرد المؤمن يجــب عليه أن يصبر  على أن الف
ــالء؛ ألن غيره قد يكون أشــد ابتالءً  ــى االبت عل

منه. والقصة كاآلتي: 
* هناك عمدة إلحدى القرى نما إلى علمه 
أن أبناء قريته يشتكون من هموم الدنيا التي 
ــد األيام أن  ــا؛ فطلب منهم في أح يحملونه
يتواجدوا في ســوق القرية يحمل كل منهم 
همه، ويقفوا في صف واحد، يوضع كل فرد 
ــم همه أمامه، وطلب من كل فرد منهم  منه
ا  ــار األقل هم ــى الجميع، وأن يخت المرور عل
ويترك همه مكانه. وبعد االنتهاء سأل عمدة 
ا  القرية كل واحد منهم إن كان قد اختار هم
ــع رضي بما  ــة أن الجمي ــت النتيج ــر فكان آخ

قسم هللا له من هم. انتهت القصة.
ــرء يجب عليه  ــن أن الم ــذه القصة تبيّ ه
ــاله، ويتذكر أن غيره  ــد هللا على ما ابت أن يحم
ــا تصفو  ــه، وعنده ــر ابتالء من ــون أكث قد يك

النفوس، وتكون القناعة. 
(تذكر أنها دنيا)!

د. حمزة بن فهم السلمي *

د. بكري عساس

من تاريخ العبودية في أمريكا: قصة جوسايا هنسون
ــُت قد تناولت هنا شــذرات من تاريخ  كن
العبودية وإبادة الهنود الحمر، شعب أمريكا 
األصليين، بإيجاز، وحسب ما يتيحه المقام، 
ــدة، هي في  ــال أدبية عدي ــى أعم وأشــرت إل
األســاس قصص حقيقية، شــأن مئات من 
ــال األدبية، وهل األدب إال مرآة للحياة.  األعم
ــا حقيقيا،  ــالً أدبي ــاز عم ــرض بإيج ــا أع وهن
ــابًقا، اســتطاع  هو مذكرات لعبد مملوك س
ــن أمريكا إلى كندا، وبدء  الهرب من مالكه م
حياة جديدة هناك، فكتب سيرة حياته، ووثق 
ــب مقاالتي  ــه ثم حريته. أكت ســنوات عبوديت
عن هذه القضية ألننا شــهدنا - وما نزال - 
ــة بخصوص (حقوق  حمالت أمريكية وغربي
اإلنســان)، وآخرها تقرير وكالة المخابرات 
ــل المواطن الســعودي  ــة عن مقت األمريكي
جمال خاشــقجي - رحمه هللا تعالى -، وهو 
ــن ادعاءات  ــع - م ــُل - بالطب ــم يخ ــر ل تقري
السعي للعدالة والحقيقة وحقوق اإلنسان، 
والمملكة قد أعلنت إغالق القضية بعد إتمام 

إجراءاتها الحقوقية والشرعية، لكنه االبتزاز 
ــة، ولها  ــل لوبيات معروف ــط من ِقب والضغ

أجنداتها السياسية في واشنطن. 
ــد من عشــرات  ــايا هنســون واح جوس
ــرهم من دول الســاحل  األلوف ممن تم أَْس
الغربي اإلفريقي في القرن الســادس عشر 
ــذرة والتبغ  ــاح وال ــول التف ــي حق ــل ف للعم
ــكا. ُولد  ــة في أمري ــة التحتي ومشــاريع البني
ــًدا في بورت  ــة، وتحدي ــايا في العبودي جوس
توباكو بوالية ميرالند األمريكية عام 1789م، 
ــن الزمن عند  ــود م ــل أربعة عق ــد العم وبع
ســيده بكل جد وتفاٍن ارتأى الهرب والنجاة 

بنفســه بعد أن أدرك أنه ســيباع بالرغم من 
ــي العمل، فاســتقر به  ــه ف إخالصــه وتفاني
ــو حاليًا)،  ــا (أونتاري ــدا العلي ــام في كن المق
وذلك عام 1830م. أتاحت له حياته الجديدة 
وحريته العمل مستقالً مع من فرّ من أقرانه، 
فاشــترى قطعة أرض في مقاطعة «كنت» 
الكندية، وعمل فيها مع رفاقه البالغ عددهم 
ــي الزراعة  خمســمئة هارب من العبودية ف
ــق االكتفاء الذاتي وتجارة األخشــاب،  وتحقي
ــا. وبعد  ــكا وبريطاني ــم تصديرها إلى أمري ث
االســتقرار واالكتفاء والعيش الكريم أصبح 
ــه، وهو القارئ  ــايا واعًظا دينيا ألقران جوس
ــه األول تحت  ــكان أن ألّف كتاب ــف، ف المثق
عنوان (سيرة جوسايا هنسون: عبد سابق.. 
ــي 1849م، ثم  كما رواها بنفســه) وذلك ف
ــوان (الحقيقة  ــاب آخر تحــت عن ــه بكت أعقب
أغرب من الخيال.. قصة األب هنسون) عام 
ــث عام 1876م بعنوان (قصة  1858م، وثال
حياة العم توم، ســيرة ذاتية)، وهو رد اعتبار 

ــم توم)  ــة (كوخ الع ــة رواي ــي؛ ألن مؤلف أدب
هارييت ســتو التي أصدرتها عام 1852 إنما 
هي مستوحاة من مذكرات جوسايا هنسون 
ــأراد أن يعرف الشــعب األمريكي  نفســه، ف

ومعه العالم تلك الحقيقة. 
ــا ذكرت في مقاالت عديدة ســابقة،  وكم
ــا كان بإهدار دماء  فإن تأســيس أمريكا إنم
ســكانها األصليين؛ فقد أباد المستعمرون 
ــدد ما ينوف على عشــرين مليونًا منهم،  الج
وتم جلب عشرات األلوف من األفارقة - كما 
ــول مترامية األطراف،  ذكرُت - لزراعة الحق
ــم التي  ــي العال ــول ســكة حديد ف ــاء أط وبن
تمتد من الســاحل الشــرقي إلى الغربي من 
ــاء بنائها األلوف منهم  أمريكا، التي مات أثن
إنهاكًا. وال بد من التعريف وإنعاش الذاكرة 
ــي ال تعمي صــورة أمريكا  ــذه الحقائق؛ ك به
ــا وإن كانت من الماضي  ــة عنها؛ ألنه البراق
ــا تبعات وتأثيرًا في الوعي والالوعي  إال أن له

األمريكي العام. إلى اللقاء.
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الرياضة
االثنين 9 من شعبان 1442هـ 22 مارس (آذار)  2021م  العدد 1217651
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بريطانيا تطلق خًطا ساخًنا لحماية الرياضيين في أولمبياد طوكيو
أوضح آندي آنســون، الرئيس التنفيذي للجنة األولمبية البريطانية، أّن رياضيي بالده المنافســين في دورة األلعاب األولمبية الصيفية هذا العام، سيكون 
بوســعهم اإلبالغ عن أي إســاءات أو مضايقات نفسية أو بدنية، ربما يتعرضون لها خالل الدورة عبر خط ساخن مستقل ستوفره بالدهم لحمايتهم.  وصرَّح 
آنســون لصحيفة «ميل أون صنداي» البريطانية: «من بين األمور التي نحرص على تأكيدها، هي أن يعرف كل رياضي وصل إلى طوكيو الطرف الذي يمكنه 

االتصال به في حال تعرضه لمثل هذه األمور».وأضاف: «لن يكون األمر في هذه الحالة بيد الرئيس المباشر، لكنّه سيكون خارج هذه الدائرة».

كويالر في اآلسيوية.. والفرج أبرز الغائبين عنها

مدرب الهالل يوقف التدريبات 5 أيام.. والعودة يوم الجمعة بغياب 10 العبين

عدم تفعيل مجلس اإلدارة عقد جلساته بالصورة النظامية وراء القرار

وزارة الرياضة تحل إدارة النصــر وتكلــف الدخيــل.. 
وفتح الترشيح للرئاسة اليوم

«الجزيرة» - طارق العبودي
ــي لفريق   ــح الجهاز الفن من
ــروي جميع الالعبين  الهالل الك
ــداءً من  ــام ابت ــدة 5 أي ــة لم راح
ــود  يع أن  ــى  عل ــد  األح أمــس 
مســاء  ــي  التدريب النشــاط 
ــك تزامناً  ــة المقبل، وذل الجمع
مع توقف المنافســات الكروية 
ــا».  ــام «فيف ــي تصــادف أي الت
ــن دون  ــات م وســتعود التدريب
ــم  النضمامه العناصــر  ــن  م  9
ــي  الوطن المنتخــب  لمعســكر 
ــوم  الي ســينطلق  ــذي  ال األول 
ــا بعد  ــى الثالثاء م ويســتمر حت
ــد البريك  ــل.. وهم: محم المقب
وعلي البليهي وياسر الشهراني 
وناصــر  الدوســري  وســالم 
وعبدهللا  كنو  ومحمد  الدوسري 
ــدان  الحم ــدهللا  وعب ــف  عطي
وصالح الشــهري، وكذلك فواز 
لمعســكر  المنضــم  ــس  الطري

ــذي انطلق  األخصــر األولمبي ال
أمس.

وقد أعد ميكالي ومساعدوه 
برنامًجا تم توزيعه على الالعبين 
ــة  الراح ــام  أي ــي  ف ــه  لتطبيق
وخصوًصا فيما يتعلق بالجانب 
ــا ســيعد برنامًجا  ــي، كم الغذائ
ــب عودة  ــرة التي تعق ــر للفت آخ
ــي أبريل  ــر يوم ف ــن آخ الدوليي

ــى موعد انطالق الجولة 25  وحت
يوم 9 أبريل المقبل.

كويالر في اآلسيوية والفرج 
أبرز الغائبين:

من جهة ثانية أعلن الهالل 
اختارها  ــي  الت ــة  األولي ــه  قائمت
ــي للمشــاركة في  ــاز الفن الجه
دوري  ــن  م ــدة  الجدي النســخة 

أبطال آســيا.. وضمت القائمة 
للمرة األولى الكولمبي غوستافو 
ــي  اإليطال ــن  ع ــدالً  ب ــالر  كوي
ليصبح  جيوفينكو،  سيباستيان 
ــن:  ــا م ــي مكونً ــي األجنب الرباع
ســو،  ــون  هي ــغ  جان ــوري  الك
ــو،  كاريلي ــدري  آن ــي  البيروف
ــز،  غومي ــي  بافيتمب الفرنســي 

والكولمبي كويالر.

 فيما ضمت القائمة الزرقاء 
ــي األجنبي كالً  ــى جانب الرباع إل
ــوف، حبيب  ــدهللا المعي من: عب
ــي،  ــدهللا الجدعان ــان، عب الوطي
ياسر الشهراني، مدهللا العليان، 
ــي البليهي،  ــك، عل ــد البري محم
ــردي،  ــر ك ــي، أمي ــد جحفل محم
عبدهللا عطيف، محمد كنو، ناصر 
الدوسري، هتان باهبري، سالم 
الدوسري، فواز الطريس، حمد 
ــدان،  الحم ــدهللا  عب ــدان،  العب
ــن  ــح الشــهري. واثنان م صال
الشــباب «ســعد  درجة  ــي  العب
الناصر وأحمد الجبيع». وسيتم 
ــق  ــن فري ــة 5 أســماء م إضاف
درجة الشــباب أيضاً قبل بداية 
ــة بأســبوع.. ويعد قائد  البطول
ــرز  ــرج أب ــق ســلمان الف الفري
ــن  ــد م ــه لمزي ــن لحاجت الغائبي
ــل أن يكمل برنامجه  الوقت قب

العالجي.

«الجزيرة» - طارق العبودي

الرياضــة  وزارة  أصــدرت 
ــس إدارة نادي  بحل مجل قراراً 
النصر برئاســة الدكتور صفوان 
ــور  ــف الدكت الســويكت ، وتكلي
عبدهللا الدخيل بتســيير أعمال 
ــاب الترشــح  ــح ب ــادي، وفت الن
إدارة  مجلس  وعضوية  لرئاسة 
ــن اليوم  م نادي النصــر اعتباراً 

االثنين.
ــان الصــادر  ــي البي ــاء ف وج
ــات  مخالف  6 إن  ــوزارة  ال ــن  ع
ارتكبتها ادارة الســويكت كانت 
ــي قرار  هي الســبب الرئيس ف

حلها .. 
الرياضــة  وزارة  ــت  وأعلن
التحقيقات  ــج  لنتائ ــاً  وفق ــه  أن
ــال  حي ــا  إجراؤه ــم  ت ــي  الت
ــد  ــن أح ــة م الشــكوى المقدم
ــادي  ن إدارة  ــس  مجل أعضــاء 
1442/7/25هـ  ــخ  بتاري النصر 
ــا  وم 2021/3/9م،  ــق  المواف
ــدم  ــن ع ــه الشــكوى م تضمنت
تفعيل دور مجلس إدارة النادي 
بالصورة  جلســاته  ــد  عق وعدم 
ــن  م ــدد  ع ــدُّم  وتق ــة،  النظامي
أعضاء المجلس باســتقاالتهم 
دون اإلعالن عنها أو الرفع بها، 
ــت الوزارة باتخاذ  عليه فقد قام
ــق  ــة للتحق ــراءات النظامي اإلج
مما أشير إليه، وتقصي الحقائق 
ــة،  الصل ذات  ــات  والموضوع
ــس  ــس مجل ــادة رئي ــذ إف وأخ

ــور/  الدكت النصــر  ــادي  ن إدارة 
صفوان بن سليمان السويكت 
الموافق  1442/8/4هـ  بتاريخ 

2021/3/17م.
ــالل  خ ــن  م ــن  تبي ــد  وق
ــن  م ــدد  ع ــود  وج ــات  التحقيق

المخالفات:
ــس  ــل رئي ــدم تعام 1 - ع
ــع  م ــادي  الن إدارة  ــس  مجل
االستقاالت المقدمة من بعض 
بالصــورة  ــس  المجل أعضــاء 
ــة، وكذلك عدم حضور  النظامي
األعضاء الجتماعات المجلس، 
ما أدى إلى نقــص عدد أعضاء 
ــن  ع ــادي  الن إدارة  ــس  مجل
النصــاب القانوني المحدد في 
ــة  ــن الالئح ــادة (1/18) م الم

األساسية لألندية الرياضية.
ــاوز رئيس مجلس  2 - تج
ــه  لصالحيات ــادي  الن إدارة 
ــاذ  اتخ ــالل  خ ــن  م ــة  النظامي
وممارســته  ــة  فردي ــرارات  ق
اإلدارة  ــس  مجل ــات  لصالحي
التنفيذي،  الرئيس  وصالحيات 
ــراءات  لإلج ــاة  مراع دون 

النظامية الالزمة.
ــس مجلس  ــع رئي 3 - توقي
إدارة النادي لشــيكات مصرفية 
ــي  ــي ف ــل مال ــا مقاب ــس له لي
ــا أدى إلى  ــادي، مم حســاب الن
ــات  لمطالب ــادي  الن ــض  تعري

قضائية.
ــل ميزانية النادي  4 - تحمي
ــة طائلة، مخالفاً  التزامات مالي

بذلك لمقتضــى تعميمي الوزارة 
 101-40-062464 ــم  رق
وتاريخ 1440/11/6هـ،  و رقم 
ــخ  وتاري  106-42-001956

1442/3/19هـ.
ــس  ــاوب رئي ــدم تج 5  - ع

ــع  م ــادي  الن إدارة  ــس  مجل
ــة  الموجه ــوزارة  ال ــات  مخاطب
ــدم الرفع  له بشــكل متكرر، وع
بالمســتندات والعقود المبرمة 
ــه اللوائح  ــق ما تقتضي منه، وف

ذات الصلة.
ــراراٍت  6 - نشــر النادي لق
مسندةٍ إلى مجلس إدارة النادي 
دون أن يتم عقد اجتماع رسمي 
ــق اآللية  للمجلس بشــأنها وف

النظامية.
وعليه فقد تقرر ما يلي :

ــة  عضوي إســقاط  أوالً: 
ــادي  ن إدارة  ــس  مجل ــس  رئي
بن  ــوان  صف ــور/  الدكت النصــر 
ســليمان السويكت وفقاً لنص 
ــادة (2/88/و) من الالئحة  الم
ــة،  ــة الرياضي األساســية لألندي
ــن الترشــح لرئاســة  ــه م ومنع
ــس اإلدارة لدورة  وعضوية مجل
ــص  ــاً لن ــدة وفق ــة واح انتخابي

المادة (2/88/هـ) .
إدارة  ــس  مجل ــل  ح ــاً:  ثاني
النادي اســتناداً لنص المادتين 
ــن  م (1/30/ز)  و  (1/30/ح) 
ــة  لألندي األساســية  ــة  الالئح

الرياضية.
ــور/  الدكت ــف  تكلي ــاً:  ثالث
ــل  الدخي ناصــر  ــن  ب ــدهللا  عب
لنص  لتسيير أمور النادي وفقاً 
المادة (10/89)، ويكون مخوالً 
بممارسة االختصاصات الواردة 
في المواد (23)، و(31)، و(33) 
ــن اعتماد  ــى حي ــن الالئحة إل م

مجلس إدارة جديد.
رابعاً: يتم فتح باب الترشح 
إدارة  مجلس  وعضوية  لرئاسة 
من يوم غٍد  نادي النصر، اعتباراً 
االثنين 1442/8/9هـ الموافق 
2021/3/22م، وفقاً لصالحيات 
ــواردة في نص المادة  الوزارة ال

(2/15/و) من الالئحة.
(اإلدارة  ــف  تكلي خامســاً: 
العامة لشؤون األندية الرياضية 
للشــؤون  ــة  العام واإلدارة 
ــة وفريق اســتراتيجية  القانوني
دعم األندية) في وزارة الرياضة 
ــة  المالي ــات  االلتزام ــة  بمراجع
ــات  االلتزام وحصــر  الناشــئة، 
ــوق الموازنة الســنوية  التي تف
ــالل فترة  ــادي خ ــدة للن المعتم
ــس اإلدارة الُمنحل،  ــل مجل عم
ــي الوزارة  ــي تخالف تعميم والت
 101-40-062464 ــم  رق
ورقم  1440/11/6هـ  ــخ  وتاري
ــخ  وتاري  106-42-001956
ـــ، وتحديد كافة  1442/3/19ه
وفقاً  ــك؛  ذل ــن  ع المســؤولين 

للمادة (22) من الالئحة.
ــوزارة في هذا اإلطار  وتود ال
التأكيد على كافة األندية ضرورة 
األساســية  ــة  بالالئح ــزام  االلت
ــم  والتعامي ــة  الرياضي ــة  لألندي
ــق  يتعل ــا  م ــكل  ل ــة  المنظم
ــة،  واإلداري ــة  المالي ــي  بالنواح
ــة  العام ــة  للمصلح ــاً  تحقيق
ــى ســالمة الوضــع  ــاً عل وحرص

المالي لألندية.

ميكالي أوقف تدريبات الهالل 5 أيام

د. عبدهللا الدخيل

 سلمان الفرج (أبرز الغائبين) وغوستافو كويالر (أحدث المنضمين)

السويكت تجاوز 
صالحياته وتم 

إسقاط عضويته 
ومنعه من الترشح 

لرئاسة وعضوية 
النادي

في يوم األربعات

ضمك يتجاوز أبها في رحلة البقاء.. والعين يسقط الوحدة للمجهول

«الجزيرة» - الرياضة

ــن  م  24 ــة  الجول أمــس  ــت  اختتم
ــد بن ســلمان  ــر محم دوري كأس األمي
ــزارة  ــن شــهدتا غ ــن بمباراتي للمحترفي
ــى أبها في  ــث فاز ضمك عل تهديفية حي
ــا فاز العين على  ديربي الجنوب 3/4 كم

الوحدة 4/صفر.

ضمك × أبها
ــب فريق ضمك على مســتضيفه  تغل
ــي جمعت  ــاراة الت ــي المب ــا ف ــق أبه فري

ــى ملعب مدينة  ــن الفريقين أمس عل بي
ــز الرياضية  األمير ســلطان بن عبدالعزي
ــن  ــك ضم ــة 4-3، وذل ــة بنتيج بالمحال
ــن دوري كأس  منافســات الجولة 24 م

األمير محمد بن سلمان للمحترفين. 
ــك األول والثاني  ســجل أهداف ضم
شــافعي  ــاروق  ف ــب  الالع ــع  والراب
ــد الدقائق 9، و41،  ــك» وذلك عن «هاتري
ــه عبدهللا العمار  و92، فيما ســجل زميل

الهدف الثالث في الدقيقة 78.
ــب  ــا األول الالع ــدف أبه وســجل ه
ــة 33، قبل أن  ــم عواضي في الدقيق كري

يضيف زميله ســعد بقير الهدفين الثاني 
والثالث عند الدقيقتين 75، و85. 

ــك نقاطه  ــة رفع ضم ــذه النتيج وبه
ــز الخامس عشــر  ــة بالمرك ـــ24 نقط ل
(قبل األخير)، فيما بقي أبها عند رصيده 
الســابق بـ31 نقطة في المركز العاشــر 

في ُسلّم الترتيب.

العين × الوحدة 
ــن كســب ضيفه  ــن م ــن العي وتمك
ــة، وجاء  ــداف نظيف ــة أه ــدة بأربع الوح
ــن طريق المهاجم  هدف العين األول ع

ــي شــوط  ــة 45، وف ــي الدقيق ــادو ف م
ــن العين من إضافة  المباراة الثاني تمك
الهدف الثاني في الدقيقة 81 عن طريق 
ــن البديل فيصل  الالعب موتاري، وتمك
ــدف الثالث  ــان من تســجيل اله الجمع
ــة 87، واختتم محمد  ــي الدقيق للعين ف
ــن، مســجالً الهدف  ــداف العي ــؤاد أه ف
ــن الوقت  ــة الثانية م ــع في الدقيق الراب

بدل الضائع. 
وبهذه النتيجة يصــل العين للنقطة 
ــف رصيد  ــر، وتوق ــز األخي ــي المرك 20 ف

الوحدة عند النقطة 27 في المركز 14.

فاروق شافعي واصل التألق وسجل هاتريكفرحة عيناوية بالفوز برباعية

بـ 7 ميداليات

أخضر القوى لإلعاقة يختتم مشاركته في 
ملتقى تونس ببطاقة تأهل إلى األولمبياد 

الدخيل يثمن ثقة وزارة الرياضة ويشكر السويكت

النصر يعلن الجدول الزمني النتخاب 
مجلس إدارته الجديد

«الجزيرة»- الرياضة 

المنتخــب  ــم  اختت
القوى  ــاب  أللع الســعودي 
مشــاركته  ــة  اإلعاق ــذوي  ل
في النســخة الـ 14 لملتقى 
ــاب  أللع ــي  الدول ــس  تون
ــة  اإلعاق ــذوي  ل ــوى  الق
ــق بطاقة التأهل إلى  بتحقي
ــات «  ــاد و7 ميدالي األولمبي
ــدة و6 فضية»  ــة واح ذهبي
ــي  رم ــي  ف ــي  عالم ــم  ورق

القرص.
وتأهلت الالعبة الهنوف 
ــد إلى دورة األلعاب  أبو حيم
مســابقة  ــي  ف ــة  البارالمبي
ــع الجلة بالرقم التأهيلي  دف
لمسافة 95 : 3 م « تصنيف 
F33 «، لتكون ثاني العبة في 
البارالمبية  الرياضــة  تاريخ 
هذا  إلى  تتأهل  الســعودية 
المحفل العالمي بعد سارة 
ــت بطاقة  ــي نال ــة الت الجم
ــى  عل ــا  بحصوله ــل  التأه
بطولة  في  ــي  التأهيل الرقم 
لمســابقة  ــي  بدب ــم  العال
دفع الجلة بمســافة 6.84 
ــا في  ــر، لتواصــل تميزه مت
ــرز  وتح ــس  تون ــى  ملتق
دفع  في  الفضية  ــة  الميدالي
ــف F36 وبرقم  الجلة تصني

شخصي جديد ( 7 امتار ).
في  اإلنجازات  وتواصلت 
ملتقى تونس بتحقيق هاني 
ــة الذهبية  ــي الميدالي النخل
القرص  رمي  منافسات  في 
مســافة 14 : 31 م  محققاً 
ليُحطم بذلك الرقم العالمي 
ــال العداء  الســابق، فيما ن

ــات  ميدالي  3 ــي  النخل ــي  عل
ــة في ســباقات 400  فضي
ــن 57:81 ثانية ) ،  متر، (زم
ــر ( زمن 33 : 24  و200 مت
ثانية ـ رقم شــخصي جديد) 
ــر ( زمن 15 : 12  ، و100 مت
 T37 ــي «تصنيف ــة ) ف ثاني
راكان  ــب  الالع ــق  وحق  ،»
القحطاني الميدالية الفضية 
لرمي الرمح بمسافة 30:37 
ــر  يذك  .» F41 ــف م «تصني

الســعودي  المنتخــب  أن 
ــى  ــال حت ــوى ن ــاب الق أللع
اآلن 5 بطاقات تأهيلية إلى 
ــة  البارالمبي ــاب  األلع دورة 
الجمعة  ســارة  ــق  طري عن 
ــد « دفع  ــوف ابوحيم والهن
ــا الكراســي  ــة « والعب الجل
ــن  الرحم ــد  عب ــة  المتحرك
الجنيدل،  ــد  وفه القرشــي 
ــي  ــي ف ــي النخل ــدّاء عل والع

سباق 100 متر.

«الجزيرة» - عيسى الحكمي

النصــر  ــادي  ن ــح  يفت
ــوم االثنين  ــن الي ــاراً م اعتب
باب الترشح لرئاسة النادي 
ــس اإلدارة،  ــة مجل وعضوي
وزارة  ــام  قي ــد  بع ــك  وذل
الرياضة األحد بحل مجلس 
برئاســة  الســابق  اإلدارة 
صفوان السويكت. وكشف 
النادي العاصمي الذي يديره 
ــور عبدهللا  ــف الدكت بالتكلي
ــد عن  ــل أمــس األح الدخي
ــاب  ــي النتخ ــدول الزمن الج
ــام  ــد بنظ ــس الجدي المجل
لعدة مراحل  القوائم، وفقاً 
ــة األولى اليوم  ــدأ المرحل تب
ــن باســتقبال ملفات  االثني
ــن،  ــد الناخبي الترشــح وقي
ــد  وعق ــاب  االنتخ وســيتم 
ــي  ف ــة  العمومي ــة  الجمعي
ــل، على أن  ــن أبري األول م
ــي 3 أبريل  ــم االعتماد ف يت
ــون  ــي الطع ــر ف ــد النظ بع
ــة  الجمعي ــراءات  إج ضــد 

العمومية. 

من جانبه، ثّمن الدكتور 
ــس  رئي ــل  الدخي ــدهللا  عب
ــادي النصــر المكلف ثقة  ن
وزارة الرياضة بقيادة األمير 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
ــادي،  ــه برئاســة الن بتكليف
أن يوفقه هللا -عز  ــاً  متمني
الرياضــة  ــة  لخدم ــل-  وج
ــادي  ن ــر  عب الســعودية 
وتحقيق  ــه،  ومحبي النصــر 
وفق  النجاح،  ــر  معايي أعلى 
ــي  ــة وزارة الرياضــة ف رؤي

ــاع الرياضــي  ــم القط تنظي
ــه،  بمقومات والنهــوض 
ــة  ــر منشــآت عصري وتوفي
الممارسين  قاعدة  لتوسيع 
ــق التميز  للرياضــة، وتخقي
ــي لخدمة  ــي والعالم المحل

رياضة الوطن. 
وشــكر الدخيل مجلس 
إدارة النصر السابق برئاسة 
السويكت  صفوان  الدكتور 
ــالل الفترة  على ما بذلوه خ

الماضية.

سارة الجمعة

هاني النخلي

الجدول الزمني النتخاب رئيس ومجلس إدارة النصر
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ــراف كرة القدم  ــن الثابت في أع o م
ــق يعتمد على أحد عشــر العبًا  أن الفري
ــن ثمة حاالت  ــب .. لك ــى أرض الملع عل
ــتثنائية جعلت لبعض الالعبين قيمة تساوي  اس

فريًقا بأكمله.
ــة لفرقهم  ــة واضح ــوا هوي ــون صنع o العب
وحققوا إنجازات ما كانت لتتحقق لوال قوة تأثير 

هؤالء الالعبين وإمكاناتهم الكبيرة.
o في الكرة العالمية يُعد الراحل األســطورة 
ــاذج وأكثرها  ــذه النم ــم ه ــد أه ــا) أح (مارادون
ــي) لتحقيق بطولة  ــاد (نابول ــاً، عندما ق وضوح
الدوري اإليطالي مرتين وكأس االتحاد األوروبي، 
ــم جماهير النادي في تلك  ــي وقت لم تكن تحل ف
ــوال وجود  ــذه البطوالت ل ــرة بالوصــول له الفت
ــاد منتخب التانجو  ــرة (مارادونا) .. كما ق الظاه
ــي كأس العالم 1986م  العتالء منصة الذهب ف
بعد أن قدّم هذا الســاحر عروضاً مبهرة مازالت 

أصداؤها تتردد إلى وقتنا الحاضر.
o في الكرة الســعودية ، وفي هذا الموســم 
ــان كان  ــر لدينا العب ــه الخصوص ظه ــى وج عل
لهما من التأثير ما جعل أحالم جماهير نادييهما 
تتغير بشكل جذري؛ نتيجة لما أحدثاه من فروق 
واضحة على أداء هذين الفريقين، وهما (بانيغا) 

في الشباب و(حجازي) في االتحاد.
o مع بداية الموســم الحالي لم يكن أحٌد من 
ــة تحقيق اللقب،  ــبابيين يتحدث عن إمكاني الش
رغم أن الرئيس الشــبابي (البلطان) قام بعمل 
ــاء فريق قادر على المنافســة خالل  مميز في بن
ــور الطاغي لـ  ــن الظه ــة .. لك الســنوات القادم
(بانيغا) وقدرته الهائلة في التأثير على مستوى 
الفريق جعل المراقبين يصنفون الفريق كأقوى 
ــب لعدة  ــد تصــدر الترتي ــب، وق المرشــحين للق

جوالت قبل أن يخسرها لصالح الهالل.
ــأت قدما (حجازي)  ــي االتحاد ما إن وط o ف
ــذا النادي  ــدة حتى تغير كل شــيء في ه أرض ج
التســعيني الوقور .. سنوات مرت وعميد األندية 
السعودية يصارع ظروف أنهكته وحالت دون أن 
يقدم ما يروي عطش عشــاقه .. ظل هذا النمر 
ــبة للخالص  ــا يترنح وال يجد وصفة مناس جريًح
ــه الطبيعي مع الكبار  من مرضــه والعودة لمكان

في منصات التتويج التي عرفها وحفظته.
o كانت بداية (حجازي) - القادم من الدوري 
اإلنجليزي - في الديربي أمام األهلي، حيث حقق 
ــنوات .. وانطلق بعدها  العميد فوزاً غاب منذ س
ــج رائعة ويفرض اســمه  ــق ليســجل نتائ الفري
كواحد من أهم المرشــحين لبطولة الدوري، مع 

وصوله للنهائي العربي.
ــازي) على دفاع الفريق  ــم يكن تأثير (حج o ل
ــكل الخطــوط .. كان تأثيره  فحســب، بل امتد ل
كالســحر ، فقد ســرت روح حجازي في أوساط 
ــع بضراوة  ــه .. يداف ــا نعرف ــر كم ــق وظه الفري
ــت من  ــي أي وق ــود ف ــم بشراســة ويع ويهاج

المباراة.
ــكرًا إلدارة الشباب واالتحاد  o ختاًما نقول ش
على اســتقطاب مثل هؤالء الالعبين الذين مثّلوا 
ــر محمد بن  ــدوري األمي ــرة ومتعة ل ــة كبي إضاف

سلمان للمحترفين.

بانيغا وحجازي .. وهوية بطل

د . نايف الحمد

فواصل

صح لسانك

  

  

«الجزيرة»- الرياضة 

ــة  شــهدت منافســات بطول
للشباب  القوى  أللعاب  المملكة 
ــن محمد  حضــور األمير نواف ب
نائب رئيس االتحاد الدولي جزءاً 

من فعالياتها.
ــي  ف ــت  أقيم المنافســات 
على  الماضــي  ــبوع  األس ــة  نهاي
ــرة،  بالجوه ــف  الردي ــب  الملع
ــا  خالله األول  ــز  المرك ــزع  وانت
نادي الهالل محققاً 145 نقطة، 
وذلك بعد أن شهدت اللعبة في 
ملحوظاً  ــوراً  ــادي األزرق تط الن
هذا الموســم بعد دعم واهتمام 

مباشر من سموه.
ــى  عل ــق  عل ــواف  ن ــر  األمي
منافسات البطولة بقوله: أهنئ 

ــاب  ــاد ألع ــة باتح ــة الفني اللجن
ــذا التنظيم الرائع  ــوى على ه الق
والمميز للبطولة بقيادة الكابتن 

ــداد، كما أبارك لرئيس  سعد ش
ــتاذ فهد بن  ــالل األس نادي اله
ــس االدارة  ــل ولعضــو مجل ناف
المشرف على األلعاب المختلفة 
ــرن وللجهاز  ــه المق االخ عبداالل
ــم  تحقيقه ــن  والالعبي ــي  الفن
بأن القادم  المركز االول، مؤكداً 
سيكون أفضل إن شاء هللا، ألن 
ما شاهدتموه من شباب الهالل 
كما يقول سموه هو نتاج متابعة 
وعمل 6 أشهر فقط، مشيراً الى 
ــم حالياً  ــم وتطلعاته ان هدفه
هي بطولة الكبار القادمة والتي 
ــالل أن يحقق خاللها  يأمل اله

مركزاً يليق بسمعته ومكانته.

نواف بن محمد يحضر ويشيد بتنظيم 
بطولة شباب ألعاب القوى

حقق بطولتها الهالل

  وّسع الهالل فارق الصدارة 
ــالث  ــى ث ــن الشــباب إل ــه وبي بين
ــك فهو فارق غير  نقاط. ورغم ذل
ــى ســت مباريات،  ــح؛ إذ تتبق مري
ــا الكثير والكثير من التغيرات  فيه

التي ستحدث.
  

ــدث للفريق األهالوي    ما يح
ــك  يمل ال  ــن  م ــاك  هن أن  ــد  يؤك
ــرة  بالغي شــعوًرا  وال  ــا  إحساًس
ــادي. وجاءت الخســارة  ــاه الن تج

ــح لتقضي على  ــة من الفت الرباعي
ــوس الجماهير  ــي نف ــل ف كل أم
ــا تراجع  بتحســن األوضــاع بعدم
ــق في ســلم الترتيب  ــز الفري مرك
من الثالث إلى الرابع للسادس!! 
ــا دون ذلك في  ــا يتراجع لم وربم

الجوالت القادمة. 

ــدى  ل ــة  الثق ــت  كان ــا  مهم  
عبداإلله مؤمنة بقدرته على تقديم 
شــيء للنادي األهلي فإن أوضاع 

تفرض  الحالية  ــه  وظروف النادي 
ــل، ومغادرة كرســي  ــه الرحي علي
الرئاســة. ومن الواجــب عليه أن 
يغلّب مصلحة النادي على رغبته. 

  
لتحســين  ــوة  خط أول    
ــي  ه ــالوي  األه ــق  الفري أوضــاع 
ــا.  ــدرب مًع ــس والم ــل الرئي رحي
وهذه الخطوة الجريئة تحتاج إلى 
شجاعة من أصحاب القرار، سواء 
في اإلدارة أو الجمعية العمومية.

  
ــدرب الباطن جاءت    إقالة م
ــن  م ــروب  لله ــول  الحل ــر  كآخ
ــوط، وإال فالمدرب ال يتحمل  الهب
وحده مسؤولية الخسارة الكبيرة 

من النصر. 
  

ــاراة االتحاد والفتح    في مب
خرج النجم الكبير أحمد حجازي 
ــرة، وكاد  ــوره أكثر من م ــن ط ع
ــرد؛ بســبب حماســه الزائد،  يُط

ــح. وفي  ــد تقدم الفت وتوتره بع
ــرد  ــرّض للط ــد تع ــاراة الرائ مب
مبكرًا بســبب انطالقة ســريعة 
ــم يكن أمام  ــم الرائد، ول لمهاج
المدافع العمالق من حل سوى 

إعاقته.
ــه  قوت ــد  العمي وســيفتقد   
القادمة  ــه  مبارات ــي  ف الدفاعية 
ــه  ــه زميل ــازي ومع ــاب حج بغي
ــم  ــي بســبب تراك ــاد الصحف زي

البطاقات. 

يعقــد  األهلــي   
(عنوان  عموميتــه 

صحفي)
-طارت الطيور

مســــــتعدون   
الســتقبال عروض 
ســتراندبيرغ (رئيس 

الحزم)
-ال تنسوا حقوق 

أبها

يطيــر  حجــازي   
(عنــوان  لبــالده 

صحفي)
-على الطائر األحمر  

سقوط طائرة مسيرة في ملعب 
أتلتيك بيلباو أثناء مباراته

«الجزيرة» - الرياضة 

توقفت مباراة أتلتيك بيلباو ضد ضيفه إيبار (1 - 1) 
ــباني  يوم الســبت، ضمن الجولة 28 من الدوري اإلس
ــدم، لبعــض الوقت بســبب ســقوط طائرة  ــرة الق لك

مسيرة على أرضية ملعب «سان ماميس».
ــزة في الدقيقة 68 إلزالة  وتوقف اللقاء لفترة وجي
الطائرة المســيرة التي كانت تحمل الفتة صغيرة، ولم 

يصب أحد بأذى.
ــن بيتزارو  ــاراة فالنتي ــم المب ــم يشــر تقرير حك ول
ــبانية ذكرت أن  ــالم إس ــائل إع ــة، لكن وس ــى الالفت إل
ــالة ضد ملعب بيلباو «ســان  الطائرة كانت تحمل رس
ــة أوروبا.  ــس» الذي يســتضيف مباريات لبطول مامي
وكان من المفترض أن يلعب منتخب إسبانيا مباريات 
مجموعته في المدينة الواقعة بإقليم الباســك، وذلك 
قبل تأجيل بطولة أوروبا، العام الماضي بســبب وباء 
ــده إلى 35  ــك بيلباو رصي ــا. ورفع أتلتي ــة كورون جائح
نقطة، ويحتل المركز التاســع في جدول ترتيب الليغا، 
بينما يشغل إيبار المركز الثامن عشر على سلم ترتيب 

الدوري برصيد 23 نقطة.

نشــر نادي األهلي الســعودي بياناً 
ــى موافقة وزارة  يشــير فيه إل إعالمياً 
ــادي األهلي بعقد  الرياضة على قيام ن
ــر العادية مســاء يوم  ــة العمومية غي الجمعي
األحد الموافق 4 4--2021م ، وحسب المادة 
( 15 ) من الالئحة األساسية لألندية الرياضية، 
بأنه يجوز لمجلس اإلدارة من عقد اجتماع غير 
عادي للجمعية العمومية في أي وقت، وذلك إذا 
طلب خطياً عدد من أعضاء الجمعية العمومية 
ــاوز القوة التصويتية لهم ما نســبته ( 25  تتج
ــدد األصــوات الكلي ( 25  ــي ع ــن إجمال % ) م
ــب بنود جدول  ــن في الطل ــى أن يبي 1+% ) عل
ــالل ( 30 يوماً )  ــال، ويعقد االجتماع خ األعم
ــتالم الطلب، ولكن يجب إشعار  من تاريخ اس
األعضاء بمكان عقد االجتماع وتاريخه وجدول 
ــن التاريخ  ــل ( 15 يوماً ) م ــك قب ــه وذل أعمال
ــاع، ويجب على المجلس إعداد  المحدد لالجتم
ــدول األعمال إذا كانت المبادرة من مجلس  ج
اإلدارة، وإذا كانت الدعوة إلى انعقادها بطلب 
ــة، يجــب أن  ــة العمومي ــاء الجمعي ــن أعض م
ــدول األعمال على الموضوعات التي  يحتوي ج
طالب بها هؤالء األعضاء، وال يســمح بتعديل 
ــر العادي، ويجب  ــدول األعمال االجتماع غي ج
أن يكون الحضــور اجتماع الجمعية العمومية 
ــل أن يكون  ــاء الســارية عضوياتهم، ب لألعض
ــاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره  انعق
عدد من األعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم 
ما نسبته ( 50 % ) من إجمالي عدد األصوات 
ــإذا لم يتحقق النصاب  ــي ( 50 1+% ) ، ف الكل
ــاع األول تتم الدعوة لعقد  القانوني في االجتم
ــدة من (24)  ــة أخرى خالل م ــة عمومي جمعي
ــبوعين، ويعتبر بعدها االجتماع  ــاعة إلى أس س
ــاء تتجاوز  ــاً إذا حضــره عدد من األعض صحيح
القوة التصويتية لهم ما نســبته ( 25 % ) من 
إجمالي عدد األصوات الكلي ( 25 1+% ) ، وإذا 
لم يتحقق ذلك يقوم المكتب باتخاذ اإلجراءات 
ــبة، وإذا بدأ االجتماع صحيحاً  التي يراها مناس
ــي تصدرها  ــرارات الت ــة الق ــر في صح فال يؤث
ــن  ــدد م ــة انســحاب أي ع ــة العمومي الجمعي

األعضاء.
ــادي األهلي  ــر مجلس إدارة ن ــي مصي وبالتال
ــة العمومية، وهم  ــرارات أعضاء الجمعي تحت ق
ــس اإلدارة الحالي  ــتمرار مجل ــررون اس من يق
ــكام ونصــوص الالئحة  ــه وفقاً ألح ــن عدم أو م
األساسية لألندية الرياضية، كما أن نادي األهلي 
عليه انعقاد الجمعية العمومية  ليس مستغرباً 
ــا في  ــه انعقاده ــث ســبق ل ــة، بحي ــر العادي غي
الموسم الماضي عندما كان رئيسه األستاذ أحمد 
الصائغ وتم حل مجلس اإلدارة بناء على قرار من 
ــة، فجماهير األهلي موعودة بأخبار  وزارة الرياض

حاسمة خالل الفترة القادمة.   

مصير األهلي.. تحت الجمعية

المحامي يعقوب المطير

يالقانون الرياضي

الحكم السعودي .. استثنائي!
ردَّات  كثيراً  ــتغربت  اس
ــت  صاحب ــي  الت ــل  الفع
الفادحة  األخطاء  سلسلة 
التي ارتكبها الحكام الســعوديون 
ــي  ف ــة  المحلي ــاتنا  منافس ــالل  خ
ــي  وأصابتن ــاري.  الج الموســم 
الدهشة أكثر من بعض المراقبين 
الذين ينتظرون من بعض الحكام 
ــع ومتميز  ــأداء مقن ــتمرارهم ب اس
ــا يقولون  ــات ، أو كم ــدة مباري لع
في عالم التحكيم (بأقل األخطاء) 
ــن  م ــك  ذل أن  ــادي  اعتق ــي  فف  ..
يقف  هنا  والتاريخ  المســتحيالت، 

بجانبي !
ــداث  األح أن  لألســف 
والمنافسات أكدت أن تميُّز الحكم 
الســعودي في مباراة أو مباراتين 
ــا  بينم  ، ــأة  ومفاج ــتثناء  اس ــات  ب

واقعه والوضع الطبيعي له عطفاً 
على ما شاهدناه على مدار سنوات 
هو  ــة  المحتدم المنافســات  ــن  م
األداء الضعيف واألخطاء المتكررة 

والشخصية المهزوزة!
ــدى األطياف  ــا بلغ الحال ل فيم
المنحازة أو المتعاطفة مع الحكم 
السعودي بمجرد تقديمه مستوى 
ــى تقديمه  ــاراة، إل ــي مب مقبول ف
ــن  ولك ــم،  الموس ــال  أبط ــد  كأح
ــك الحكم إلى  ســرعان ما يعود ذل
ــك  ــي تل ــي فتختف ــه الطبيع وضع

األطياف حتى إشعار آخر!
في تصــوري أن قرار اتحاد كرة 
ــادة الحكم الســعودي  ــدم بإع الق
بهذه اآللية جاء متســرعاً، فالعمل 
ــم المبذول من المؤسســة  الضخ
الرياضية والمشروع المتكامل من 

األندية إلظهار المسابقات بصورة 
ــادة النظر في هذا  الفتة تتطلب إع
ــة  ــرة، بحج ــدم المكاب ــف وع المل
إعادة الحكم الســعودي للواجهة 

بعد غيابه نحو 3 مواسم ! 
ثمة مالمح تكشــف لك ضعف 
ــا تقنية  ــم الســعودي ومنه الحك
ــو التي جاءت لتســاهم في  الفيدي
ــة  التحكيمي ــم  الطواق مســاعدة 
ــرار الصحيحة، بينما لم  التخاذ الق
يستثمرها الحكم السعودي بنجاح 
الغريبة  الحاالت  بعض  فاستمرت 
تعطــل  وتواصــل   ، ــة  والمتباين
اللعب لوقت طويل بانتظار انتهاء 
حوارات الفار التي أصابت متابعي 

الدوري السعودي بالملل!
ــرة ولجنة  ــع من اتحاد الك نتطل
الموســم  ــذا  ه دراســة  ــكام  الح
ــه للوصــول ألفضل  ــكل تفاصيل ب
القرارات والحلول التي من شأنها 
تطوير العمل في الموسم المقبل، 
ــد  ــة بع ــآراء األندي ــتئناس ب واالس
تجربة نقترب من نهاية موسمها 

األول.

فيصل المطرفي

نجمة عنيزة تضمن البقاء رسمياً في الثانية

ليفاندوفسكي يقترب من تحطيم رقم صمد منذ نصف قرن

عنيزة – خالد الروقي

ضمن فريق النجمة األول بقاءه ضمن دوري الدرجة الثانية 
ــا انتصر يوم أمــس األول على ضيفه  ــداً وذلك بعدم ــاً جدي عام
ــف الوشــم بهدفين لهدف ســجلها صالح الدوســري  الوصي
والبديل ريان عناد في الدقيقة 82 ليصل رصيد أخضر القصيم 
ــون النجمة قد  ــة النقطية يك ــذه الحصيل ــة. وبه ــى 32 نقط إل
ــن بقائه حيث يحتل المرتبة الثامنة بنقاط الـ32 والتي لن  ضم
ــا فرق الســلمية (17 نقطة) المجزل  يســتطيع الوصول إليه
ــة) أو حتى فريق الذهب صاحب المركز الثاني عشــر  (20نقط
ــة. وكان فارس  ــالث مباريات المتبقي ـــ (22 نقطة) خالل الث ب
عنيزة قد أعد العدة بعمل مؤسســي منذ بداية الموســم مكنه 
ــا يعني مضاعفة  ــن تحقيق البقاء وهو م في ختام المشــوار م

الجهد الموسم المقبل على اعتبار اختالف الطموحات.

«الجزيرة» - الرياضة

أصبح روبرت ليفاندوفســكي، ثاني أفضل 
ــي تاريخ الدوري األلماني لكرة القدم،  هداف ف
ــة أهداف،  ــا ســجل أمس الســبت، ثالث بعدم
ــه بايرن ميونيخ الكتســاح ضيفه  ليقود فريق

شتوتغارت، برباعية نظيفة.
ــي البولندي، رصيده  ــع المهاجم الدول ورف
إلى 35 هدفاً هذا الموسم في «البوندسليغا»، 
ــة، متفوقاً على  ــل ثماني مراحل من النهاي قب
رقمه الشخصي القياسي (34 هدفاً الموسم 
الماضي)، ليصبح على بعد ستة أهداف فقط، 
ــق البافاري،  من تحطيم رقم أســطورة الفري
ــدد األهداف المســجلة في  ــرد مولر، في ع غي

ــي، بعد أن  ــدوري األلمان ــي ال موســم واحد ف
ــاً في موســم 1971- ســجل األخير 40 هدف

. 1972
ــات أفضل العب في العالم لعام 2020  وب
ــداف في  ــي أفضــل ه (ليفاندوفســكي)، ثان
تاريخ الدوري األلماني مع 271 هدفاً، في 346 
ــى كالوس فيشــر، النجم  ــاً عل ــاراة، متفوق مب
ــوم، برصيد  الســابق لشــالكه، وكولن، وبوخ
268 هدفاً، وخلف نجم بايرن ميونيخ السابق 
ــد 365 هدفاً في  ــر، برصي ــي» مول «المدفعج

427 مباراة.
ــع «ليفا» رصيده إلى 42 هدفاً في 36  ورف
ــاراة مع البايرن في جميع المســابقات هذا  مب

الموسم.

الفرحة التي جمعت عشاق النجمة

 روبرت ليفاندوفسكي 
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طالل الشعشاع

تقدم نوعي للجيش الوطني في محافظات مأرب وتعز وحجة

الرئيس اليمني: لن نقبل التجربة اإليرانية 
أو ُنحكم من قبل أذرع الحرس الثوري

ــدن،  ــه باي ــذا وصف ــل .. هك ــن قات بوتي
ــه هكذا رد  ــرى الناس بعين طبع وبايدن ي
ــيلتقي بوتين في الوقت  بوتين، ثم بايدن س
المناسب. هكذا بدا المشهد بين القوتين النوويتين 
أمريكا وروسيا. خطاب أمريكي حازم، وربما عقوبات 
على أشخاص لهم عالقة بقضايا المعارض الروسي 
ــا العقوبات  ــي أو بقضايا حقوق اإلنســان، أم نافال
ــيين فغير واردتين  على قطاعي الغاز والنفط الروس
ــتلحق ضررًا كبيرًا بحلفاء أمريكا في االتحاد  ألنها س
ــة،  ــي وســوق الطاق ــي، وباالقتصــاد العالم األوروب
ــدود على اقتصاد روســي  ــن تأثيرها المح ــك ع ناهي

محافظ يملك رصيًدا هائالً من النقد. 
ــوار بنّاء  ــى ح ــوازي، ستســعى واشــنطن إل بالت
ــم الطرفين. الروس ال  مع موســكو حول قضايا ته
ــا، ففي الوقت  ــون فصل الملفات عن بعضه يمانع
الذي لم يدخر فيه الرئيس بوتين وسعا في الرد على 
ــتدخل في  ــيا س الرئيس ترامب بطريقته، فإن روس
مفاوضات مع أمريكا من منطلق فلسفة خبيرها في 
ــية الخارجية الفروف «إن كنت تريد السالم  السياس

فاستعد للحرب». 
ــزب الديمقراطي وبخاصة  وبحســب أدبيات الح
ــي العدو  ــيا ه ــدن االنتخابية فإن روس خطابات باي
ــة، على عكس  ــدة األمريكي ــس للواليات المتح الرئي
ــا منافس قوي  ــى أنه ــر إليها عل ــي ينظ ــن الت الصي
ــي منظور  ــيا والصين ف ــز بين روس فحســب. التماي
ــي أن العالم لما  السياســة الخارجية األمريكية يعن
يتخلص بعد من متالزمة الشيوعية والرأسمالية وال 
من المعســكر الغربي الذي تقوده أمريكا والشرقي 
ــيا. وعلى أوروبا أن تستعد للتكيف  الذي تقوده روس

مع عالقات أمريكية - روسية غير مستقرة. 
وعلى الرغم من هذا التراشــق غير المسبوق على 
مستوى القيادتين األمريكية والروسية، فإن الروس 
يدركون أن العالم سيكون أكثر استقراراً في المجال 
ــدن أكثر منه مع ترامب. وهذا يفســر  ــووي مع باي الن
التعاطي السياســي من قبل المؤسسات األمريكية 
ــي جوانب  ــذا التوتر حيث يشــتد ف ــية مع ه والروس
ــوار على جميع  ــة أكثر تســامًحا بالح ــع بمرون ويتمت
المســتويات في جوانب أخرى. إذا فتعزيز االستقرار 
ــيتواصل  ــروس واألمريكان س ــتراتيجي بين ال االس
ــك أنتوني بلينكن وزير  ــم الخالفات، كما صرح بذل رغ

الخارجية األمريكي. 
ــة األمريكية، في  ــق الرواي ــوا، وف ــروس تدخل ال
انتخابات 2016م، وهدد الرئيس باراك أوباما وقتها 
ــم ينفذها، وبالطبع  ــاذ إجراءات عقابية ولكنه ل باتخ
ــذ خطوة باتجاه معاقبة  ــإن الرئيس ترامب لم يتخ ف
ــى تدخلهم، ألن الدور الروســي المزعوم  الروس عل
كان لصالحه ضد منافســته هيالري كلينتون، ولذلك 
فإن تصريحات بايدن القاسية ضد بوتين هي تسديد 
فواتير تدخالت روسية في انتخابات 2016 و2020، 

ولكنني أعتقد أن األمر لن يتجاوز التصريحات. 
ــرى هو مشــهد تمثيلي  يظــن البعــض أن ما ج
ــداء التقليدي  ــك، فالع ــو ليس كذل ــق عليه، وه متف
ــرب العالمية  ــن منذ ما بعد الح ــدم بين الجانبي محت
الثانية، ولن ينتهي ذلك قريبا. المسؤولية األخالقية 
ــاه األمن والســلم الدوليين  وااللتزام المشــترك تج
ــن قادرتين على فصــل الملفات عن  ــل الدولتي تجع
ــات بما يحول دون االنزالق  بعضهما، وإدارة الخالف
ــة. وأعتقد  ــة عســكرية أو قطيعة كامل ــى مواجه إل
ــة الحالية بين هرمي  ــية لألزم أن المعالجة السياس
ــا حيا في  ــكا تقدم درس ــيا وأمري الســلطة في روس
ــة، فعلى الرغم من قســوة وصف  ــات الدولي العالق
ــن ال تزاالن  ــس الروســي بالقاتل، فإن الدولتي الرئي
ــان إلى  ــا البعــض وتتطلع ــى بعضهم ــان إل تتحدث
ــان إمكانية لقاء بين الزعيمين  آفاق للتعاون، وتبحث

الروسي واألمريكي. 
الرئيس بايدن يتهم بوتين بالقاتل عديم الرحمة 
ــوريا، ومحاولة تســميم  ــي ذهنه ما يجري في س وف
المعارض الروسي، وسجل روسيا في مجال حقوق 
اإلنســان. وإذا كان الرئيس بوتين يمثل مؤسســة 
بحد ذاته لتربعه على هرم السلطة منذ عام 1999م؛ 
ومعاصرته الرؤساء األمريكيين بيل كلينتون، وبوش 
ــدن، وبالتالي  ــا باي ــا، وترامب، وحالي ــن، وأوبام االب
ــت في عهده  ــع الرزايا التي وقع يســهل رميه بجمي
ــول إذا كان ذلك هو  ــن عقدين. أق ــى مدى أكثر م عل
وضع بوتين، فإن  مؤسســة الحكم األمريكية ليست 
ــل إذا أخذ في االعتبار حربها في  بريئة من تهم القت
ــرب العراق،  ــل غوانتنامو، وح أفغانســتان، ومعتق
وسجن أبو غريب، والســجون السرية. لم تكن تلك 
ــام للقتل وال تمثل  المغامرات األمريكية ســوى مه
مصادر فخر تجعل الرؤساء األمريكيين بموقع تمايز 

على الروس. 
أمريكا وروسيا ستتجاوزان التوتر الحالي، ولكن 
العداء المستحكم سوف يولد توترات أخرى ال نهاية 
ــتواصل المؤسسات في الجانبين الحيلولة  لها، وس
دون الوصول لمستوى المواجهة العسكرية. عصر 
ــن تراجع القطــب األمريكي  ــس ترامب أعلن ع الرئي
ــبة إلعادة  ــروس اللحظة المناس ــد، وينتظر ال األوح
ــة االتحاد  ــيا مكان تشــكيل نظام عالمي يعيد لروس
السوفيتي. الدولتان تدركان بوضوح حتمية التنافس 
ــار االقتصادية المدمرة  على الموارد للتعافي من اآلث
لجائحة كوفيد - 19 وبخاصة في المعسكر الغربي، 

وتستعدان لما بعد الجائحة. 

الروس واألمريكان... قصف متبادل

د. عبدالله بن موسى الطاير

التفكير بصوت مسموع

عدن - واس

ــي  ــس اليمن ــال الرئي ق
ــادي إن  ــه منصور ه عبدرب
الشعب اليمني لن يقبل أن 
يُحكم من قبل أذناب إيران 
ــوري  الث الحــرس  وأذرع 
ــات،  ــت التضحي ــا كان مهم
ــارة منه إلى مليشيا  في إش
الحوثي اإلرهابية المدعومة 

إيرانياً. 
اليمني  الرئيس  وشــدد 
ــي مع  ــالل اتصــال هاتف خ
ــي حكومة  ــاع ف ــر الدف وزي
ــد  محم ــق  الفري ــالده  ب
ــة  ــس هيئ المقدشــي ورئي
ــق  الفري ــة  العام األركان 
ــز،  ــن عزي ــر ب ــن صغي الرك
بالخطــط  ــزام  االلت ــى  عل
ــا  ومراجعته العســكرية 
ــق النصر  ــا يضمن تحقي بم
المتمردة  ــيا  الميليش ــى  عل
ــى المشــروع  ــاء عل والقض
ــن  اليم ــودة  وع الفارســي 
ــي مجالها  ــة ف ــة فاعل دول

العربي. 
ــد الرئيس هادي  كما أك
ــر  ــي آخ ــي اتصــال هاتف ف
ــأرب اللواء  ــظ م ــع محاف م
ومحافظ  العرادة،  سلطان 
ــن  أمي ــواء  الل ــوف  الج
العكيمي، على أن الشــعب 

ــل  بنق ــل  يقب ــن  ل ــي  اليمن
ــلة  الفاش اإليرانية  التجربة 
ــن،  اليم ــى  إل ــة  والمتطرف
ــي الســياق الدور  ــاً ف مثمن
ــدول  ل الصــادق  ــوي  األخ
الشــرعية  ــم  دع ــف  تحال
ــة  ــة العربي ــادة المملك بقي
الســعودية وما تقدمه من 
دعم وإسناد لحكومة بالده 
في قتالها ضــد المتمردين 
ــن المدعومين من  الحوثيي
إيران. وشــدد هادي على 
لتأمين  الجهود  مضاعفة 
وتثبيت  ــأرب  م ــة  محافظ
الحوثيين،  ــر  ودح ــن  األم
ــي تقع  ــن المناطــق الت م
ــي  ف ســيطرتهم  تحــت 
ــه  ــن جانب ــة. م المحافظ
الرســمي  المتحدث  أعلن 
اليمنية  المسلحة  للقوات 
مجلي  عبده  الركن  العميد 
التي  ــتراتيجية  اإلس نجاح 
ــش  الجي يســتخدمها 
اليمني في جبهات القتال 
ــتنزاف  اس ــي  ف ــأرب  بم
الحوثي  ــيا  مليش وهزيمة 

اإلرهابية. 
إلى  ــدث  المتح ــار  وأش
ــق الجيش مســنوداً  تحقي
تقدمات  ــل  القبائ ــال  برج
شمال  جبهات  في  متتالية 
ــوب  وجن ــرب  وغ ــرب  غ

ــول  وح ــأرب،  م ــة  محافظ
ــي محافظة  ــال الدائر ف القت
ــرب اليمن  ــة شــمال غ حج
قال العميد مجلي إن قوات 
الجيش اليمني هناك واصلت 
ــي مديرية عبس  ــا ف تقدمه
في عزلة بني  وحققت تقدماً 
تأمين  من  وتمكنت  حســن، 
ــتعادتها  ــي اس ــع الت المواق

خالل األيام الماضية.

«الخارجية الفلسطينية»: 
منظومة القضاء اإلسرائيلية 

عنصرية وتضليلية
رام الله - واس

الفلســطينية  ــن  والمغتربي ــة  الخارجي وزارة  ــدت  أك
ــرائيلية وتحقيقاتها عنصرية  ــاء اإلس أن منظومة القض
ــن منظومة االحتالل. وأضافت  ــة وجزء ال يتجزأ م تضليلي
الوزارة في بيان لها أن دولة االحتالل توظف منظومتها 
ــوم بها في  ــا والتحقيقات التي تق ــة ومحاكمه القضائي
بعض الجرائم التي ترتكبها ضد المواطنين الفلسطينيين 
ــع الدولي  ــة، إليهام المجتم ــة تضليلي ــي حمالت دعائي ف
ــة قانون» تفي  ــة المختصة أنها «دول والمحاكم الدولي
ــاً أن الغالبية من الجرائم  بالتزاماتها كقوة احتالل، علم
ارتكبتها قوات االحتالل ومليشــيات المستوطنين مرت 
ــدة تحقيقات  ــات، وإن صدف وأجرت ع ــة تحقيق دون أي
ــاء وطمس  ــت على إخف ــا بعد أن أقدم ــي قامت به فه
ــى المكان، ومنعها  األدلة وتزويرها بحكم ســيطرتها عل

لوسائل اإلعالم من توثيق تفاصيل تلك الجرائم. 
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشــد العبارات 
ــا  كم ــة،  المتواصل والمســتوطنين  ــالل  االحت ــم  جرائ
ــه الدموي العنيف  ــد االحتالل لقمع أدانت بشــدة تصعي
للمسيرات الســلمية التي يشــارك فيها الفلسطينيون 
ــا حصل  ــدم المنازل، كم ــتيطان وه ــزل ضــد االس الع
باألمس في بلدة بيت دجن شــرق نابلس، وحي الشيخ 
ــا بالخليل، وكفر  جراح بالقدس المحتلة، ومســافر يط

قدوم في قلقيلية، وغيرها.

مقتل مدني وإصابة آخر 
في انفجارين مزدوجين 

شرق أفغانستان

ننكارهار - واس

ُقتل مدني وأصيب آخر 
منفصلين  ــن  انفجاري في 
لقنبلتين زُرعتا على جانب 
ــالل  ج ــة  بمدين ــق  طري
ــم ننكارهار  ــي إقلي آباد ف
وأوضحت  بأفغانســتان. 
ــي  ــة ف الشــرطة األفغاني
بيان نقلته قناة طلوع نيوز 
ــار  االنفج أن  ــة،  األفغاني
ــن  ــرب م ــع بالق األول وق
ــري  ــة وال الزراع ــة  مديري
ــي المنطقة  ــية ف والماش
ــة جالل آباد،  األولى بمدين
ــال  ــد عم ــه أح ــل في وقت
البلدية، فيما وقع االنفجار 
«شوكي- بمنطقة  الثاني 

ــب  وأصي اي-تاالشــي»، 
ــم تعلن أي  فيه مدني. ول
ــن  ع مســؤوليتها  ــة  جه

االنفجارين حتى اآلن.
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هذا اليوم في التاريخإطاللة
1895 - بدأ عرض أول فيلم ســينمائي في باريس في فرنســا، 

وكان فيلما صامتاً لألخوين «لوميير»
1945 - تأســيس جامعة الدول العربية والتي تضم ســبع دول 
هي، السعودية ولبنان ومصر واليمن والعراق واألردن وسوريا.

2004 - المقاتالت اإلسرائيلية تغتال أحمد ياسين مؤسس 
حركة حماس، بعد أدائه لصالة الفجر في المسجد.

2017 - مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من أربعين 
آخرين، في هجوم إرهاب في قصر وستمنســتر، لندن.

ــئ العالم  ــوال ال يكاف ــب األح ــي أغل ف
ــن يبدون  ــاءة، بل يكافئ َم ــاب الكف أصح

أمارات الكفاءة في الظاهر وحسب. 
للوهلة األولى قد تبدو هذه الكلمات للفيلسوف 
«الروش فوكولد» تربيتًا على أكتاف ذوي الكفاءة، 
ــم ولتطلعاتهم  ــا في الحقيقة شــحذ لهمته لكنه

العالية.
ــا، والذين اختاروا أن  إن ســمة البطولة ثباتـه
ــوا طموحاتهم الخاصة بهم ال تحدهم حدود،  يملك
ــم. فلطالما آمن  ــدود تتعثر في طريقه بل إن الح
ــن ذلك  ــروا ع ــا عبّ ــم، ولطالم ــال بعبقريته األبط
ــا هو جدير بالثقة يســكن فيهم،  ــم بأن م بإدراكه

ويعمل من خاللهم، مهيمنًا على كل كيانهم.
ــاك مفارقة تحدث بين من يشــعر بأنه على  هن
ــن قعرها؛ ذلك أن الذي يظن  القمة ومن يصعد م
ــي الحقيقة أقرب للقاع  ــه على رأس القمة هو ف أن

دون أن يشعر بذلك.
ــذي يصعد من الهاوية تتعذره القمم؛ ألنه  إن ال
أجدر من يستشــرف مصير كل قمة؛ فهو يتخطى 

كل قمة باعتبارها الهوة، وهكذا يجب أال يصل. 
ــا ال يعرفه، إنها  ــببًا لم ــا يعرفه قد يكون س فم
ــات الخالدة التي تفوه بها الفيلســوف  ــك الكلم تل
ــي ال أعرف  ــا أعرفه أن ــال «كل م ــن ق ســقراط حي

شيئًا».
ــن يدركون  ا م ــاس علًما هم حق إّن أفضــل الن
ــي لقول  ــع الفيلســوف مونتان ــذا ما دف ــك، وه ذل
ــه: «للعلماء الحقيقيين ما يحصل لســنابل  كلمات
ــة الرأس  ــي تتعالى وتتســامى منتصب ــح، فه القم
ــا تطأطئ الرأس  شــامخة ما دامت فارغة، ولكنه

حالما تنضج وتصبح ممتلئة بالَحب». 
ــارف عليه الناس؛ فأصبح  نحن إزاء أنموذج تع
مألوًفا في حياتنا اليومية. هذا النمط من الشخصية 
يشعر بالضآلة دوًما، وكأن حجمه يتقلص تدريجيا 
ــة، لذاته  ــة تضخيم دائم ــي حال ــة، ف إزاء كل مقارن
ــد الذي يكشــف فيه عن شــعوره  ــه، للح وعطاءات
ــون أو المتغطرســون  ــؤالء المتملق بالنقــص. ه
ــح الفارغة؛ إذ  ــدث لهم ما يحدث لســنبلة القم يح
ــل المنجز، في  ــم على الصيت قب يقتصــر اهتمامه

ذعر دائم من نجاحات أندادهم المزعومين. 
إن الناجح ال يجد نفســه موضع غيرة من هؤالء 
ــن، بقدر ما ســيلقي الغيرة في صدور من  المتملقي
ــره الذاتي  ــرب إلى مكانته؛ إذ يكتســب تقدي هم أق
من خالل إنجازاته التي يقدمها لنفسه أوالً ولآلخر 
ثانيًا دون الشعور بأدنى حساسية أو توجس تجاه 

نجاحات الغير. 
ــق الذي يعيشــه ذاك الناجح عصي عن  إن القل
ــا يكون عن  ــن كونه أبعد م ــو نابع م ــم؛ إذ ه الفه
تحقيق كل ما قد يســتطيع فعله، أي سيجد دائًما 
ــي ســباق دائم مع  ــرب فيها بأســه، ف ــات ليج أزم

نفسه. 
ختاًما: «ليس بوسع البطولي أن يكون إنسانًا 
عاديا، كما أن العادي ال يســتطيع أن يكون بطوليا 

البتة».

القمة باعتبارها الهوة.. صعوًدا 
إلى األسفل

د. نهالء سعود سالم المطلق

تكريم «المّناع» بادرة رائعة من أدب جدة

د.دحالن: عنوان ملتقى النص 17 مهم 
وسيثري فضاءات المثاقفة

جدة - «الجزيرة»

صادق  عبدهللا  ــور  الدكت امتدح 
إدارة  ــس  مجل ــس  رئي ــالن،  دح
ــا،  ــال والتكنولوجي ــة األعم جامع
اختيار النادي األدبي الثقافي بجدة 
موضوع «األدب العربي وفضاءات 
ــدورة الـ17  ــا لل ً ــة»، عنوان المثاقف
من ملتقى قراءة النص، مرتئيًا أن 
ــر كبير في  ــوان «مهم وله أث العن
ــل الثقافات وهو األدب العربي  نق

وفضاءات المثاقفة».
مضيًفا بقوله: إن هذا الملتقى 
والمثقفين  ــاء  األدب ــع  يجم ــذي  ال
في  واألكاديميين  اللغة  ــاتذة  وأس
ــة ودول الخليج  كل أنحاء المملك
ــرب، وألول مرة يفتح  والعالم الع
ــع  ــدود لجمي ــدون ح ــال وب المج
ــراءة النص  ــن باألدب وق المهتمي
ــن جميع أنحاء العالم هذا العام  م
ــى من  ــذا الملتق ــة ه ــة إقام نتيج
ــن النادي  ــر م ــالل البث المباش خ
ــرة، وال  ــق خدمات مباش عن طري
شك أن المهتمين باألدب العربي 
وفضــاءات المثاقفة يؤكدون على 
ــذا الموضــوع وطرحه  أن إثارة ه
ــوار والنقاش والدراســة نابع  للح
ــة، وهي نقل  ــة المثاقف من أهمي
ــع دول العالم  ــات من جمي الثقاف
سواء كان في الشــرق أو الغرب، 
ــك الثقافات  ــن أن نغفل تل ال يمك
التي بثت على مدار مئات الســنين 

سواء كانت في الشرق أو الغرب، 
ــن أن نســتبعد دمج هذه  وال يمك
ــتفادة  واالس الثقافات  ــة  المثاقف

منها.
ويســتطرد الدحالن قائالً: أرى 
إنه من الضرورة القصوى العودة 
ــة  ــات العصــور القديم ــى ثقاف إل
ــث كانت  ــا العربي؛ حي ــي عالمن ف
ــارات تركت  ــاك ثقافات وحض هن
ــا بالحاضر  ــرًا، ويبقى ربطه لنا أث
ــادي األدبي بجدة  ــزم الن ضرورة ع
ــذا الملتقى  ــا في ه ــى تضمينه عل
ضمن محاوره الستة، لما لها من 
أهمية قصوى. فهذا الملتقى يقام 
ألول مرة افتراضيًا بســبب جائحة 
ــح الفرصة لجميع  كورونا، بما يتي
داخل  ــن  م بالمشــاركة  الراغبين 

وخارج المملكة.

جهود مقدرة
ــالن بقوله: إن  ويواصــل الدح

الجهود الكبيرة التي يبذلها النادي 
األدبي بجدة بقيادة األستاذ الدكتور 
عبدهللا السلمي وزمالئه من أعضاء 
ــى  ــن عل ــس اإلدارة والقائمي مجل
ــذا الملتقى،  ــان التي تخدم ه اللج
ــدرة، فباســمي ونيابة  ــود مق جه
عن عموم المثقفين واألدباء أقدم 
الشــكر والتقدير للنادي، ولزمالئي 
ــة األعمال والتكنولوجيا  في جامع
التي أصرت على أن تكون الشريك 
ــادي في هذا  ــتراتيجي مع الن االس
الملتقى، منطلقة من مسؤولياتها 
المؤسســات  لخدمة  ــة  االجتماعي
ــة، وإن  ــة والفني ــة واألدبي الثقافي
ــدى الثالث،  ــة للمنت ــي الجامع تبن
ــون، وال  ــركاء أصيل ــا ش ــد أنن يؤك
ــة  الحكومي ــات  للجامع ــن  يمك
ــن  ــدة ع ــون بعي ــة أن تك واألهلي
ــل  نكم ــن  فنح ــة،  األدبي ــة  األندي
ــا، وخاصــة أن عددًا  ــا بعًض بعضن
من يديرون األندية األدبية هم في 

األصل أكاديميون من الجامعات، 
ــالة  ــي أن أوجه رس ــذا يدفعن وه
ــة  الحكومي ــات  الجامع ــع  لجمي
ــة وإلى جميع مؤسســات  واألهلي
والشــركات  الخــاص  ــاع  القط
ــرف التجارية لمزيد  والبنوك والغ
ــة،  األدبي ــة  األندي ــع  م ــاون  التع
تقوم  ألنها  ومســاندتها  ودعمها 
ــدور كبير في تثقيف الجميع وفي  ب
نقل ثقافتنا وفي دعم كل الجهود 
في مجال التاريخ والترجمة رجال 
ــال والصحافة الذين يلقون  األعم
ــود األندية  الضــوء دائًما على جه
ــا نفخر باللغة العربية  األدبية وأنن

التي نزل بها القرآن الكريم.

تكريم مستحق
ــى  ــالن عل ــور دح ــى الدكت وأثن
ــدهللا  ــور عب ــم الدكت ــوة تكري خط
ــا النادي  ــا عودن ــاع، قائالً: كم ّ من
األدبي في تكريم الرواد من األدباء 

والمثقفين واألساتذة واإلعالميين 
يأتي هذا العام ليكرم أحد أبناء هذا 
ــي مجال  ــن، والذي عمل ف الوط
ــرة  كثي ــات  إضاف وأضــاف  األدب 
ــالم والصحافة، وهو  لألدب ولإلع
قضى  وعميدها  الصحافة  ــتاذ  أس
ــد أن خدم  ــتين عاًما بع ــا س فيه
ــات مختلفة؛ حيث كان  في قطاع
له الدور في إنشــاء مجلة «اقرأ» 
ــر في نشــر  ــا دور كبي ــي كا له الت
وكان  واألدب،  ــم  والعل ــة  الثقاف
ــي جريدتي البالد والجزيرة  كاتبًا ف
ــالم  اإلع ــة  مجل ــر  تحري ــس  ورئي
ــي المنتديات  ــارز ف ــه دور ب كان ل
ــي المؤتمرات الثقافية  األدبية وف
ــده في الســاحة  ــة لتواج باإلضاف
ــتاذ  ــو األس ــة ه ــة العربي الثقافي
الطبيب  ــاع،  من ــدهللا  عب ــور  الدكت
ــة والصحافة  ــذي جذبته الثقاف ال
واألدب والتأليف. يكرم من النادي 
ــه - رحمه هللا  ــد وفات ــي بع األدب
ــنها  ــنة س ــا هي عادة وس - لكنه
ــم األدباء  ــي في تكري النادي األدب
ــن يشــكر عليها رئيس  والمثقفي
ــالؤه، وكل من عمل  ــادي وزم الن
على تكريم مناع في جلسة خاصة 
يشارك فيها مجموعة من زمالئه 
وبإصدار  ــروه  عاص الذين  ــاء  األدب
لكل ما كتب عن المناع ومجموعة 
ــه  زمالئ كل  وباســم  ــه  مؤلفات
ورفاقه نقدم الشــكر للنادي على 

هذه البادرة الرائعة.

د. عبدهللا السلمالمرحوم عبدهللا مناعد. عبدهللا دحالن

1,9 مليون يورو سعر قياسي 
لرسم للفنان برنيني

ليل (أ ف ب)

بيع رسم أنجزه الفنان اإليطالي الشهير جان لورنزو برنيني 
في القرن الســابع عشــر،  في مزاد في فرنســا السبت مقابل 
1,9 مليون يورو، محطمة «رقماً قياسياً عالمياً لرسم» من هذا 

الفنان، وفق الدار المنظمة للحدث. 
ــت لوكالة فرانس  ــزاد دومينيك لو كوين ــال مفوض الم وق
برس «ُحّطم الرقم القياســي العالمي الســابق ألغلى رسومات 
برنيني (139 ألف يورو ســنة 2014)، نحن سعداء  للغاية ألننا 

أدينا دورنا في كشف التحفة الفنية».
ولم تُعلن هوية الشــخص الذي اشــترى الرسم «لكنه على 
ــح من بلد ناطق  باإلنكليزية»، وفق لو كوينت الذي أشــار  األرج

إلى أن العمل «سيُنقل إلى خارج فرنسا».
وأشــار إلى أن هذا الرسم األكاديمي الذي يمثل رجالً جالساً 
ــن الفن في حقبة  ــو «تعبير نموذجي ع وســط نباتات وافرة، ه

الباروك ونبوغ برنيني».
ــذي يحمل عنوان  ــزادات إلى أن الرســم ال وأشــارت دار الم
«أكاديمية اإلنســان» هو جزء من مجموعة «ضيقة للغاية من 
ــة»، إذ إن مؤرخي الفنون لم  أعمال برنيني األكاديمية المعروف
يحصوا «أكثر من ســبعة» منها، «وكلها محفوظة في متاحف 

ومؤسسات، بينها عمل في متحف أوفيزي في فلورنسا».
ــي (1598-1680) خصوصا  ــزو برنين ــد ُعرف جان لورن وق

بتماثيله في نافورة نافونا الشهيرة في روما.

جمهور فيلنيوس السينمائي 
يشاهد األفالم من غرف الفنادق

فيلنيوس - (أ ف ب)

في ظل استمرار إغالق 
ــة  الليتواني الســينما  دور 
ــد  وج ــاء،  الوب بســبب 
مهرجان سينمائي طريقة 
ــن عشــاق  ــرة لتمكي مبتك
الفن الســابع من متابعة 
إذ  ــه،  في األفالم  ــروض  ع
أتاح لهم مشاهدتها فيما 
ــان في  ــم يرتاحون بأم ه

غرف الفنادق. 
مهرجان  منظمو  ودعا 
الســينمائي  ــوس  فيلني
ــذي انطلق هذا  ــي ال الدول
العاصمة  سكان  األسبوع 
أنفســهم  تســجيل  ــى  إل

ــد  أح ــدى  ل
ــادق المدينة  فن

ة  هد لمشــا
م  ــال ف أل ا

المعروضة 
ــي  ف

غرفهم. 
المهرجان  مدير  وقال 
ــكا  راماس ــرداس  الجي
ــرس  ب ــس  فران ــة  لوكال
عواقب  للوباء  كانت  «لقد 
ــة  الصح ــى  عل ــلبية  س
الناس  ويحتاج  النفســية 
إلى الترفيه عن أنفسهم»، 
ــه لهم هذه  ــو ما تتيح وه
تشــكّل  ــي  الت ــادرة  المب
ــم  «لدع ــيلة  وس ــك  كذل
ــذي  ال ــي  الفندق ــاع  القط
وأضاف  بشــدة».  تضــرر 
المدعوين  وصــول  ــل  قب
الســهرة  بفســاتين 
أن  الرســمية  ــدالت  والب

ــو 200 غرفة حجزت  «نح
في الفنادق لليلة االفتتاح، 
ــرف  الغ ــزت  حج ــا  فيم
لعروض  ــل تقريباً  بالكام

نهاية األسبوع». 
ــرف الفندق  ــت غ وزيّن
بشعار المهرجان، وتركت 
في الغرف بطاقات بريدية 
بخط  ــون  المنظم ــا  كتبه
بالمشاهدين.  ترّحب  اليد 
ويتراوح سعر هذه التجربة 
الفريدة التي تســتمر حتى 
ــا بين 95 و 350  أبريل م
ــي الليلة، وتعتزم  ف دوالراً 
سيرموكسنيت  كريستينا 
سيدة  وهي  أليســيونيني، 

ــوس،  فيلني ــن  م ــال  أعم
زيارة ثالثة فنادق مختلفة 

في األسابيع المقبلة. 
فرانس  لوكالة  وقالت 
ــا  غرفته ــي  ف ــرس  ب
ــت  كان ــا  بينم ــة  الفندقي
عرض  لمشــاهدة  تستعد 
ــي  تفتن ــم  «ل ــاح  االفتت
ــان  مهرج ــن  م دورة  أي 
الســينمائي  ــوس  فيلني
ــد الفائت وال  ــالل العق خ
ــذه  ــّوت ه ــي أن أف يمكنن
ــذه  ه ــة  والتجرب ــدورة.  ال
الســنة فريدة وال تتكرر». 
ــة  الليتواني ــة  الممثل ــا  أم
ــوربيت، وهي من  غابيا س

ــان،  بالمهرج ــن  المعجبي
ــة  التجرب أن  ــرت  فاعتب
ــد  تعوي ــي  ف ستســاهم 
ــدداً  ــور مج ــراد الجمه أف
على الخروج من منازلهم 
ــد  بع ــالم  األف لمشــاهدة 
ــاء. وقالت في  انتهاء الوب
ــاكاي، وهو قصر  ــدق ب فن
ــود تاريخه إلى  ــابق يع س
يقع  عشر  الســابع  القرن 
ــب المركز الباروكي  في قل
ــوس،  لفيلني ــي  التاريخ
خزانة  ــرّت «بفتح  ُس إنها 
المالبس الختيار فســتان 
الحذاء  وانتعال  الســهرة 

ذي الكعب». 
واقتصرت دورة 
ــان  لمهرج ا
م  ــا لع ا
ــت  ئ لفا ا
الصيغة  على 
االفتراضية، 
ن  كا و
يأملون  المنظمون 
النســخة  ــون  تك أن  ــي  ف
والعشــرون  السادســة 
سنة 2021 مختلفة، إال أن 
دور السينما في ليتوانيا ال 
ــذ نوفمبر  ــزال مقفلة من ت

الفائت. 
ــان  المهرج ــح  وافتُتِ
ــم  لفيل أول  ــرض  بع
ــن  الذي «األشــخاص 
وهو  مرتبكون»،  نعرفهم 
شــريط درامي عن الحياة 
إنتاج  ــن  م فيلنيوس،  في 
التي  فيلدزيونايتي  ــي  داني
رأت أن المهرجان «رسالة 

تضامن ضرورية».

حياة الفهد: «مارغريت» 
أرستقراطية غربية صارمة

«الجزيرة» - الرياض

ــي، تعود  ــن رجٍل عرب ــد زواجها م بع
مارغريت من بريطانيا التي عاشــت فيها 
ــى بيت زوجها  ــا اإلنكليزية إل ــع والدته م
ــًة قوانينها  ــون اآلمرة الناهية، فارض لتك
ــط بها، فهل  ــة على كل من يحي الصارم
ــتقراطية متعجرفة  هي سيدة غربية أرس
وحادة الطباع، أم هي امرأة حنونة ووالدة 
ــاحرة كما  عربية بامتياز؟ أهي عرّافة وس
يصفونها؟ أم مســتبصرة وحادة الذكاء؟ 
ــة  عميق واستفســارات  ــيّقة  ش ــداث  أح
ــت» لحياة  ــا مسلســل «مارغري يطرحه
الفهد على MBC في رمضان، من بطولة: 
ــالم وهبة الدري  حياة الفهد وحســن الب
ــي وليالي  وبشــار الشــطي وحمد العمان
ــراب ونور وريم أرحمة ونور الشــيخ،  ده
ــي ومحمد شــمس.  ــن عل ــة األخوي كتاب
إخراج باســل الخطيب، فيما تعرض كل 
ــى منصة  ــات العمل عل ــن حلق ــة م حلق
«شاهد VIP» قبل 24 ساعة من عرضها 

. MBC على
ــي وصف دورها  ــول حياة الفهد ف تق
الذي يمثّل محور األحداث: «هي إنســانة 
ــى عالمٍ  ــرب إل ــن الغ ــل م ــة، تنتق مثقف
ــالل حقبة  خ وعلمياً  ــاً  ــف اجتماعي مختل
زمنية معينة، فمارغريت واســعة االّطالع 

ــاد الجوية وتســتبصر حالة  ــع األرص تتاب
ــوال الناس، وعندما  الطقس وكذلك أح
ــن حولها  ــراً، يصفها بعض َم ــع أم تتوق
ــا ال تأبه  ــة.. ولكنه بالســاحرة أو العرّاف
وال تجادلهم. ورغم أســلوب حياتها التي 
ــا، تتمكن مارغريت  ــا في بريطاني أمضته
من التأقلم مع نمط الحياة الجديد ولكن 
ــق معاييرها الخاصة المســتمدّة من  وف

الظروف التي عاشتها». 
ــٍب من  ــد إلى جان ــاة الفه ــرق حي تتط
ــول: «عندما يتوفى  ــل، فتق أحداث العم
ــوم حماية  ــا هم ــل وحده ــا، تحم زوجه
ــاع والمشــاكل، فنجد  ــا من األطم بناته
ــول بناتها وتأمين  ــا تتمحور ح أن حياته
مســتقبلهم.. وذلك في موازاة الظروف 
االستثنائية التي تعيشها، والفجيعة التي 

تصيبها الحقاً».
ــرب حياة الفهد عن إيمانها  وفيما تُع
ــن ُكتّاب ومخرجين  بالمواهب الشــابة م
ــرورة منحهم  ــن، تشــدّد على ض وممثلي
ــي بكاتِبَي العمل  ــم: «ثقت الفرص، وتخت
ــي مع المخرج  ــذا تعاوني الثان كبيرة، وه
ــارك الكبير»  ــد «مب ــب بع باســل الخطي
ــالً رائعاً. في «مارغريت»  الذي أعتبره عم
الَمشــاهد  بعــض  أن  ــالً  مث ســنالحظ 
تحمل طابعاً إنكليزياً على غرار الســينما 

اإلنكليزية».
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ــدف جدير بالثناء،  ــع التطرف هو ه من
لكن مناقشــة التطــرف والراديكالية 
ــال الطب  ــي مج ــد تبدو مشــكلة ف ق
ــرعية الطب  ــى ش ــث يجــب عل النفســي. حي
النفســي أن تحافظ إلى حد كبير على حيادها 
ــتقاللها عن هياكل الســلطة المرتبطة  واس
باألنظمة السياسية والمنظمات الدينية، وهو 
ــن المنتمين لهذا الجانب  أمر صعب، فكثير م
ــرة أيدولوجية  ــن نظ ــم ينطلقون م ــن العل م
ــة تحديد الســلوك  ــرة في كيفي ــلبية ومؤث س

العام. 
بدون هذا االستقالل، ســيظل هناك قلق 
واضــح أن يصبح التقييم النفســي مجرد أداة 
ــرى للقمع تســتخدمها المجموعة لتحديد  أخ
ــي تميز  ــدات الت الســلوكيات واآلراء والمعتق
ــة  ــا منحرف ــى أنه ــة عل ــة الخارجي المجموع
ــا عما يعتبر طبيعيًا أو حتى شــكل  بطريقة م
من أشــكال المرض يجب «الشفاء منه»، أو 
ــم النفســي االجتماعي في  ــول التقيي أن يتح
جانب آخر إلى وسيلة لتبرير العنف، والتعامل 
ــه من خالل ثقافة النصــح، والتي ال يمكن  مع
ــن بمثابة  ــداء، ولك ــن ال ــفاءًا م ــون ش أن تك
ــه بتغير األحوال  مســكن وقتي ينتهي مفعول

االجتماعية. 
ــزء من ســبب عدم  ــة هي ج ــذه الصعوب ه
ــل العلم حول ما يشــكل  ــاق داخ ــود اتف وج
ــى الرغم من  ــه التحديد، عل التطــرف على وج
ــية التي تحظى  وجود بعض العناصر األساس
ــى أن  ــم عل ــق معظمه ــث يتف ــاع، حي باإلجم
المصطلح ال يشــير فقط إلى الفرد الذي لديه 
ــدة، أو إلى أقصى  ــر خارجة عن القاع آراء تعتب
حد من جانب واحد من الطيف السياســي، أو 

شديد الحماس في معتقداته الدينية.
ــذا الســلوك عادة  ــارة أن ه ــد من اإلش الب
يحدث داخل ثقافة ال يتم التســامح فيها، وال 
تحاول أن تكون مثاالً للســلوك العام للفرد، 
ــة االعتراض،  ــد يكون في طريق فاالختالف ق
ــك مخاطر التطــرف ال تتعلق بالمعتقدات  لذل
ــده، بل تتعلق بالخوف  التي يتبناها الفرد وح
ــدات أكثر ميالً  ــذه المعتق ــن أن تجعلهم ه م
ــيما في  ــال العنف، ال س للمشــاركة في أعم

شكل إرهاب.
ــائل التواصل  ــأن وس ــائع ب ــاك اعتقاد ش هن
ــة التي تضخم  ــع اإللكتروني ــي والمواق االجتماع
ــيًا في  الغضب داخل المجموعة تلعب دورًا رئيس
تطرف األفراد، لكن هذه المصادر قد تؤدي فقط 
إلى تفاقم المشاعر الموجودة مسبًقا، فالسلوك 
التواصــل  ــائل  وس ــاءت  وج ــرف،  متط ــام  الع
ــى نطاق  ــرز هذه الســلوكيات عل ــي لتب االجتماع

واسع، فهي بمثابة المرآة للمجتمع المتطرف.
هناك قدر كبير من األبحاث يتجنب السؤال 
عن سبب تعرض بعض األفراد للتطرف أكثر 
من غيرهم، ولماذا ترتفع نسبها في مجتمعات 
ــل األهم هو المزايدة  عن أخرى، ولعل العام
ــدات والتقاليد،  في أيهم يفســر هذه المعتق
ــك كان الدواء في بعض الحاالت داءًا يزيد  لذل
ــرعية التطــرف والعنف،  من الجدل حول ش
ــذه المجتمعات  ــي أن تبحــث ه ــو ما يعن وه
ــيوع ثقافة  ــول أخرى، ومن أهمها ش عن حل
التسامح من مختلف االتجاهات، ورقع ثقافة 
الحقوق، والتعامل من خالل فلسفة العدالة 
ــؤدي تبني األفراد  والمســاواة للجميع، وقد ي
هذه الثقافة معالجة خلفية العقل المتطرف، 
وبالتالي ينحسر التطرف إذا أصبح في مرحلة 

مستقبلية شذوًذا عن النهج العام. 

سلوك العقل المتطرف

عبدالعزيز السماري

بين الكلمات

الرجل اإلنسان.. 
والصحفي القدوة

ــد  ــف بع ــن الهات ــي رني ــن نوم ــي م أيقظن
منتصــف الليل، وكان على الخــط من ينعى لي 
أخي وزميلي وصديقي الغالي محمد بن عبدهللا 
الوعيل (أبو نايف)، وبقيت إثر تلقي هذا الخبر 
المفجع شارد الذهن، أستعيد شريط الذكريات 
ــدوة الصحفية، وقد  عن الرجل اإلنســان والق
ــا وضجيجها، بحلوها  ــا الحياة بهدوئه جمعتن
ــرن، في  ــر من نصف ق ــى مدى أكث ــا، عل وُمره
ــارج العمل،  ــارج، في العمل وخ ــل والخ الداخ

وبالعالقات الشخصية والرسمية.

 

كان أبو نايف شخصية غير عادية، ونموذًجا 
ــانيا ال يتكرر إال نادرًا، فيه الكثير من النبل  إنس
ــذات،  ــكار ال ــع، وإن ــالق، والتواض ــة األخ ودماث
واحترام الغير، والنأي بنفســه عن المشــاركة 
ــي أي كالم ال يرتقي إلى الســقف العالي من  ف
ــوياء من  ــدى األس ــل المحبب ل ــكالم الجمي ال
ــد محبة  ــه هذه كســب الفقي ــاس. وبصفات الن
ــع، واحترام كل من تعرّف عليه أو اقترب  الجمي
ــه؛ ليكون أصدق تعريف له أنه الرجل النقي  من

بال خصومات أو عداوات.

 

ــرًا حين تخرج المنافســات  ــه كثي كان يزعج
ــالء بحكم طبيعة العمل عن  الصحفية بين الزم
ــح، وكان تفاعله  ــوب والصحي ــياقها المطل س
يجيء بمنزلة حمامة ســالم؛ يقرّب المســافات، 
ــي  ط ــى  عل ــل  ويعم ــر،  النظ ــات  وجه ــد  ويوّح
ــود مبادرات إنســانية وأخالقية  الخالفات، ويق
وإخوانية؛ لكي ال يمتد أي خالف إلى القطيعة، أو 
ــه عن دائرة التحكم فيه. وللفقيد في هذا  خروج
ــن اآلخر ما يبرد  ــلوبه؛ إذ ينقل لكل طرف ع أس

األجواء، ويعيد الصفاء، ويطفئ نار الخالفات.

 

هذا بعض محمد الوعيل، الذي بدأت عالقاتنا 
ــباب كل منا. وقد وجدت فيه  مًعا منذ بواكير ش
ــه. وما يميزه أيًضا أنه  ما حببه إلي، وحببني إلي
ــل دون آخر،  ال يضع نفســه منحازًا لهذا الزمي
أو يكون صاحب موقف مســاند ومعاضد لهذا 
ــه وبُعد نظره تجعله يقف  دون ذاك؛ فأخالقيات
على مسافة واحدة من الجميع؛ فال تسمع منه 
إال الكلمة الطيبة، والحديث الممتع، والتواصل 
مع الجميع كلما كانت هناك مناسبة. وقد امتد 
هذا األسلوب، وهذا الخلق، وهذا المستوى من 
التواضــع إلى أبنائه؛ إذ كان في نهجه مدرســة 
ــر منها، حيث  ــدة؛ تعلّم األبناء الشــيء الكثي رائ

التربية الصالحة، وزرع القيم النبيلة.

 

ــد الوعيل  ــي محم ــُت أرى ف ــي العمل كن ف
ــل مع كل  ــذي يجيد التعام ــه ال ــي الناب الصحف
ــن أســلوب إدارة  ــز بف ــع تميُّ التخصصــات، م
ــالء إلى جانبه  العمل، وقدرته على كســب الزم
ــات النجاح  ــكل مقوم ــة ب ــراء الصحيف ــي إث ف
واالنتشــار. وألن هذا كان انطباعي عنه، وكان 
ــل متفرًغا  ــتقطبته للعم ــه، فقد اس ــذا طبع ه
ــكرتيرًا  ــة الجزيرة ليعمل إلى جانبي س بصحيف
ــه بالصحيفة  ــى أن تقلد آخر عمل ل ــر إل للتحري
ــر قبل انتقاله إلى صحيفة  نائبًا لرئيس التحري
ــا لتحريرها، وبعد ذلك  المســائية ليكون رئيًس

رئيًسا لتحرير صحيفة اليوم.

 

عمل محررًا رياضيا، ومحررًا فنيا، ومسؤوالً 
ــات، وغيرها  ــات المحليات والتحقيق عن صفح
ــه الصحفية إعداده  كثير، لكن من أشــهر أعمال
ــدت على  ــرة) التي امت ــات (ضيف الجزي لصفح
ــدم فيها الرموز  ــنوات طويلة، وكان يق مدى س
والرواد والمشاهير وذوي التميز من المعمرين 
من المواطنين، وفيها يضع هؤالء أمام القارئ؛ 
ــم وخبراتهم وآراءهم، حتى  ليقدموا له تجاربه
أنه أمام اهتمام القراء قام بإصدارها كموسوعة 
تحت عنوان (شــهود على العصر)، وطبع منها 
ــة تحتاج إلى  ــتة مجلدات، وما زال هناك بقي س
ــا؛ لتســتكمل الموســوعة، ولعل دارة  طباعته
ــك؛ فهذا العمل فيه  الملك عبدالعزيز تبادر بذل

الكثير عن تاريخ المملكة الذي يجب أن يوثَّق.

 

ــذا الرجل اإلنســان، والزميل  ــد فقدنا ه لق
ــا كان عليه  ــًدا م ــا لن ننســى أب ــب، لكنن الحبي
ــق بنا أن  ــل من ُمثل خلي ــا محمد الوعي فقيدن
ــدي بها، ونتعلم منها، ونحاكيها، ونضعها  نقت
بين شبابنا دروًسا في حسن التعامل، ومداراة 
الحياة بما يســعدنا، ويفرحنا، ويبعدنا عن كل 

ما هو خالف ذلك.  
رحم هللا أبا نايف، وجعله في جنات النعيم، 
ــه وأحفاده وأفراد  ــم زوجته وأبناءه وبنات وأله

أسرته الصبر والسلوان.

بقلم: خالد المالك «الجريرة» -  عبداإلله القاسم

ــل الزميل الخلوق محمد بن عبدهللا الوعيل،  برحي
ــي  واإلعالم ــي  الصحف والوســط  ــع  المجتم ــد  يفق
ــة على وجه  ــوه المهنة الصحافي ــداً من أبرز وج واح
ــن أنهوا مســيرتهم العملية  الخصــوص. وأحد الذي

باحترافية ومهنية غلفها السمت.
َعبَرَ باسمه وَقلمه وُخلقه مجدفاً نحو قمة المجد 
ــه اليومية  ــارئ متعته ووجبت ــي، فأعطى الق الصحف
ــاً  ــبوعية محرراً صحفياً ومحققاً وكاتباً ورئيس واألس

للتحرير.
لمع نجمه وزها عبر «ضيف الجزيرة» فكان حبره 

مقصداً، وتدوينه شاهداً على العصر.
بعد نحو الـ 45 عاماً، اختار أبو نايف -رحمة هللا- 
ــد والعمل الخاص، فترجل عن العمل كمهنة  التقاع
ــة يتذوقها  ــه لُقم ــي قلبه ودم ــة ف ــت الصحاف وبقي

ــه الذين  ــه وزمالئه وأنجال ــن أصدقائ ويقتســمها بي
اختاروا بعضاً من هويته وهوايته.

أصبح لمحمد الوعيل سيرة وذكريات قبل الرحيل، 
مرتفعاً في ســلم المهنة التي عشقها درجة، فاتخذ 
ــلماً ليدشــن صحيفة «ليل  من اإلعالم اإللكتروني س
نهار» اإللكترونية، ويدون حســابه الخاص عبر تويتر 
مبحراً بذاكرته ورواياته المشــوقة بين جيلين، ورغم 
ــراً، إال أن إخالصه قد  ــن والقدر لم يمهله كثي أن الزم
مكنه بعض الشيء من الوفاء بزمالئه ومحبيه الكُثر.
ــه هللا- بصمته األخيرة  ترك الزميل الفقيد -رحم
ــة إصداره  ــر إعادة طباع ــتثنائية ثمينة، عب ــًة اس ترك
ــزاء) الورقي  ــن (شــهود هذا العصــر - 6 أج الثمي
واإللكتروني، والذي دون نشره عبر حلقات (ضيف 
صحيفة الجزيرة)، بنحو 1600 شخصية عالمية 
ــروى ألجياله وأجيال  ــهد به إرثاً ي ومحلية، ليُش

من بعده.
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محمد الوعيل.. رحيل صحافة السمت

٨-٩طالع ص

واس - مكة المكرمة 

لشــؤون  ــام  الع ــس  الرئي ــن  أعل
النبوي  والمســجد  الحرام  المســجد 
ــس اللجنة اإلشــرافية لمشــروع  رئي
الملك عبد هللا بن عبد العزيز لســقيا 
ــد الرحمن  ــزم الشــيخ الدكتور عب زم
بن عبد العزيز الســديس ، عن وضع 
ــح  ــادة فت ــة االســتراتيجية إلع الخط

أبواب المشــروع، واســتقبال الزوار 
وطالبي المياه المباركة، بتطبيق أعلى 
والبروتوكوالت  ــة  االحترازي الدرجات 
ــات  الجه ــن  م الصــادرة  ــة  الوقائي
ــة كورونا  المختصــة لمواجهة جائح
الشــيخ  وأوضــح   .(19  - ــد  (كوفي
السديس أن شــركة المياه الوطنية 
المشــّغل الرسمي لمشــروع الملك 
ــد هللا بن عبد العزيز لســقيا زمزم  عب

ــزوار،  ــدء في اســتقبال ال بصــدد الب
ــزم المباركة داخل  ــاه زم ــي مي وطالب
ــب  الطل ــة  لتلبي ــك  وذل المشــروع، 
ــع قدوم  ــا بالتزامن م ــد عليه المتزاي
شــهر رمضان المبارك، بدءًا من يوم 
ــى أن العمل  ــاء، مشــيرًا إل ــد الثالث غ
ــدأ من  ســيكون بســاعات محددة تب
الســاعة (1م) وحتى الســاعة (9م) 
خالل أيام األسبوع عدا يوم الجمعة. 

«الجزيرة» - الرياض

ــرأة في  ــن وزارة العدل للم أســهم تمكي
قطاعاتها المختلفة، ومنحها رخصة التوثيق، 
في خدمة أكبر عدد من المستفيدين، ال سيما 
ــي وقت  ــات خدماتهن ف ــم الموثق ــع تقدي م

العمل وخارجه وعلى مدار األسبوع. 
ــذ الموثقات  ــوزارة، عن تنفي وكشــفت ال
ــام المنصرم  ــي الع ــق ف ــة توثي 16753 عملي
ــدره 1043 % ، عن العام  ــاع ق 2020 ، بارتف

الذي قبله الذي شهد إجراء 1466 عملية. 
ــات ارتفع إلى  ــدد الموثق وأوضحــت أن ع
ــن خالل  ــات م ــن الخدم ــة، يقدم 120 موثق
ــات عمل صباحية  ــة «الموثق»، في أوق خدم
ومسائية، وطوال أيام األسبوع، وفق عملية 

إلكترونية متكاملة. 
وبينت أن الخدمات التي تقدمها الموثقات 
تتمثل في إصدار الوكاالت وفسخها، وتوثيق 
عقود تأســيس الشركات، وإفراغ العقارات، 
ــن  والره وســدادها،  ــون  بالدي ــرارات  واإلق

العقاري. 
ــة  خدم أن  ــدل  الع وزارة  ــدت  وأك
ــى األفراد  ــق، تهدف إلى التســهيل عل الموث
والمؤسســات والشــركات لالســتفادة من 
ــا المقدمة عبر كتابات العدل،  الخدمات ذاته
ــت ومن أي مكان بجودة  بإتاحتها في أي وق

عالية وفي وقت قصير.

علي بالل - الرياض

ــع الباحــث في الطقــس عضو  توّق
ــز الحصيني،  ــة تســميات عبدالعزي لجن
ــل  تمي ــواءً  ــن، أج ــة االثني مســاء الليل
ــة  ــى المنطق ــة عل ــى معتدل ــرارة إل للح
الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة 
وحارة  ــاراً،  نه والمرتفعات  الشــمالية 
ــن لطيفة إلى  ــي المناطق،  وم على باق
ــوم االثنين.  ــر الي ــاردة نســبياً في فج ب

وقال الحصيني عبر حسابه في «تويتر» 
ــزاء من  ــار خفيفة على أج ــع أمط  متوق
المنطقة الشــمالية ومرتفعات منطقة 
الباحة ومنطقة عسير ومنطقة جازان، 
ومتوقع يوم األربعاء المقبل رياح قوية 
ــة  ــة الشــمالية والمنطق ــى المنطق عل
الوســطى  المنطقة  وشــمالي  الغربية 
ــن جانبه قال  ــة الشــرقية. م والمنطق
أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة 
ــة  لجن ــس  ورئي مؤّســس  ــم،  القصي

تســمية الحاالت المناخية المميزة في 
السعودية «تسميات»، الدكتور عبدهللا 
المســند، إن «حالة استقرار جوي عام 
ــال الدكتور  ــدة. وق ــام ع ــد تطول ألي ق
المســند عبر حســابه في «تويتر»: قد 
تظهر بعض السحب التي قد تهبط من 
ــات مطرية شــمالي منطقة الجوف  زخ
ومنطقة الحدود الشمالية، وموجة حر 
غير معتادة في مثل هذه األيام تؤثر في 

المملكة حتى قبيل نهاية األسبوع.

«العدل»:

إعادة فتح مشروع زمزم.. غداً

الموثقات نفذن 16753 عملية

األجواء.. حرارة وزخات مطر ورياح


