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شباب التوحد ..سهى المصري : 
11 إبداعات فنية وميداليات دوليةهاللية الهوى

الطبيعة الفاتنة 
السودة

ت��ت��م��ت��ع امل��م��ل��ك��ة ب��ت��ن��وع ج���غ���رايف ف��ري��د، 
م�سحوب بتباين مناخي  يوؤهلها ال�ستقطاب 
و�ستاًء،  �سيًفا  وخارجي،  داخلي  �سياحي 
هذا،  كل  ا�ستثمار  الروؤية  ا�ستهدفت  ولهذا 
عرب م�ساريع عمالقة، توفر اخلدمة يف كافة 

مناطق اململكة، دون ا�ستثناء.
امل��ن��اط��ق  اأه����م  م��ن  ع�����س��ر،  وُت��ع��د منطقة 
ا�ستقطاب  ع��ل��ى  ال��ق��درة  ذات  ال�سياحية 
ال���������زوار؛ الع����ت����دال ج����وه����ا، وان��ت�����س��ار 

متتاز  حيث  الو�سول،  و�سهولة  اخل�سرة، 
كمنطقة جبلية بالعديد من املزايا الطبيعية 
ب���ة، وت��ع��ت��رب ال�����س��ودة واح����دة من  اخل���الاّ
بني  ممتع،  وق��ت  لق�ساء  املغرية؛  املناطق 
ثنايا ال�سهول واجلبال واالأ�سجار الكثيفة، 
انطالق  اأعقاب  يف  نوعية،  لقفزة  متطلعة 
م�سروع ال�سودة، الذي اأطلقه موؤخًرا �سمو 
م�ساريع عمالقة  �سل�سلة  العهد، �سمن  ويل 

يف العديد من املناطق.

المملكة األولى بالمخزون الغذائي
جدة - عبد �هلل �صقر

متتلك اململكة، منظومة غذائية �سخمة، قادرة على الوفاء 
بكامل االحتياجات، وبجودة عالية؛ حيث تتمتع باأكرب 
طاقة تخزينية يف ال�سرق االأو�سط للقمح والدقيق، وقد 
الغذائي،  االأمن  ا�سرتاتيجية  يف  رائًعا  منوذًجا  قدمت 
وجنت ثمارها خالل اأزمة كورونا، وجنحت بجدارة يف 
حتقيق ن�سب اكتفاء ذاتي مرتفعة يف كثر من املنتجات 
الزراعية، باالإ�سافة اإىل التقدم يف موؤ�سر االأمن الغذائي 
العاملي، الذي يقي�س االأمن الغذائي لنحو 113 دولة، من 
حيث القدرة على حتمل التكاليف، والتاأكد من وفرتها، 

واجلودة وال�سالمة، واملوارد الطبيعية واملرونة.
 " البالد" توثق م�سرة االأمن الغذائي يف اململكة على 
االأ�سا�سية  القواعد  اإر�ساء  منذ  قرن،  ن�سف  نحو  مدى 
تتجاوز  ال  اإنتاجية  بطاقة  الغالل،  �سوامع  مل�سروع 
الطاقة  اإجمايل  اليوم  لرتفع  �سنوًيا؛  طن  األف   135
 3.5 يقارب  ما  اإىل  احلبوب،  من  املتاحة  التخزينية 
منت�سرة  �سومعة   26 خالل  من  وذلك  طن،  مليون 
ال�سركات  العامة للحبوب، و�سوامع  املوؤ�س�سة  بفروع 
لتطوير  التخ�سي�س  ا�سرتاتيجية  وتقدم  االأربع، 

القطاع وزيادة ا�ستثماراته.

التشريعات المتخصصة
تحقيق للمساواة 

وإقامة للعدل

�لتفا�صيل �س6

فتح المقاهي والمطاعم ودور السينما.. واستمرار إيقاف المناسبات والحفالت
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جدة- ندى داوود
حيث   ، كبريا  ازدهـــارًا  اململكة   يف  الن�سائية  الريا�سة  ت�سهد 
بن�سبة  موؤخرا  الريا�سية  الأن�سطة  يف  املــراأة  م�ساركة  ازدادت 

150 يف املائة، وذلك وفق اإح�سائيات وزارة الريا�سة.
اأو  مبتدئات  كــّن  �سواء  الن�ساء  ت�سعى   ، املمار�سة  خــال  ومــن 
ال�ستمتاع  اإىل  البدنية،  اللياقة  متــاريــن  اأداء  يف  حمــرفــات 
الكبري  ــال  ــب الإق هــذا  ويــعــزى  ونــ�ــســط.  �سحي  حــيــاة  باأ�سلوب 
اأمنــاط  تبّني  بفوائد  الــوعــي  زيـــادة  منها   ، عــديــدة  عــوامــل  اإىل 
الريا�سية  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  فر�س  وارتفاع  �سحية،  حياة 
املوؤثرة  ال�سخ�سيات  من  العديد  وجــود  اإىل  اإ�سافة  املختلفة، 
وامللهمة يف هذا املجال. ومن هذه ال�سخ�سيات لعبة ال�سطرجن 
ا�سمها بحروف من ذهب  التي �سجلت   اجلوهرة حممد احل�سن 
يف  بطاتها  اإحــدى  اأ�سبحت  اأن  بعد  ال�سطرجن،  لعبة  عــامل  يف 

اململكة للتدرج فيها و�سول اإىل عامل التدريب والتحكيم.
وعن بدايتها مع ال�سطرجن قالت: علمني زوجي اللعبة واأ�سولها، وكانت 
اول بطولة دولية يف جدة، وح�سلت على املركز الثاين على امل�ستوى 
الدويل واأف�سل �سعودية، لفتة اإىل اأن ابنتيها من املناف�سات لها. وحول 
تقييمها مللف الريا�سة الن�سائية يف الوقت الراهن قالت: الق�سم الن�سائي 
اإذكر  ال�سطرجن،  يف  وبالذات  وجناح  ح�سور  له  الريا�سات  جميع  يف 
اإننا بداأنا بـ 30 وو�سلنا اإىل 150 لعبة يف وقت ق�سري. كما اإنني �سبق 
على  وح�سلت  ال�سطرجن  يف  �سعودي  ن�سائي  فريق  اأول  اأ�س�ست  واأن 
امليدالية الف�سية يف اول بطولة دولية لل�سيدات عام 2017 ، خ�سو�سا 
كان  واإن  الفراغ،  اأوقات  فى  الكثريون  يع�سقها  ريا�سة  ال�سطرجن  واأن 
تعتقد  قلة  اأن  من  بالرغم  الهند،  اإىل  يعود  اأ�سلها  اأن  يعرف  مل  البع�س 
اأن ال�سينيني من اخرعوها. وعن فوائد لعبة ال�سطرجن قالت انها تعد 
وتركيز  العقل  تطوير  على  تعمل  التى  الذهنّية  الّريا�سات  اأهــّم  اإحــدى 

العامل،   فى  الأوىل  الركيز  ريا�سة  فهى  والكبار،  غار  ال�سّ عند  الّذهن 
على  وتعمل  والتوحد  الزهامير،  من  حتمي  اأنها  منها  فوائد  عدة  ولها 
حمدد  عمر  لها  ولي�س  الفــق  وتو�سيع  الذاكرة  وتن�سيط  الذكاء  تنمية 
ن�ساط  وجتديد  والتخطيط،  ال�سرب  يعلم  ال�سطرجن  اأن  كما  ملزاولتها. 
العقل با�ستمرار. وفيما يتعلق بعملها يف جمال التحكيم قالت: �سافرت 
تلقيت  كما  ال�سطرجن  حتكيم  يف  بــدورة  هناك  والتحقت  البحرين  اإىل 
، وبعدها  املتحدة  العربية  المــارات  املجال يف  نف�س  اأخــرى يف  دورة 
عدت اإىل اململكة وح�سلت على دورة حكم وحما�سر ومدرب معتمد من 

الحتاد الدويل ، كما �ساركت يف التحكيم ببطولة دولية يف �سريلنكا.
كل  على  قالت:  ال�سطرجن  لعبة  خو�س  تريد  �سيدة  لأية  ر�سالتها  وعن 
الربح  اأف�سل من  ال�سطرجن  ، والهزمية يف  اأن تكت�سف موهبتها  �سيدة 
�سبب  مــن  والتعلم  الأخــطــاء  وتــفــادي  درو�ـــس  مبثابة  اخلــ�ــســارة  لأن 

خ�سارتك يعطيك القوة.

بطوالت وفنون 

ب�سيط،  تــوحــد  لــديــه  بــ�ــســاوري   عــزت  عبدالله   
وميتلك قدرات فنية متنوعة عالية، ف�سا عن اأنه 
الآخرين،  م�ساعدة  يحب  كما   ، قيادية  �سخ�سية 
بالنقل  �ــســواء  الــر�ــســم  يف  فائقة  موهبة  ولــديــه 
التلوين،  يهوى  كما  اخليال،  من  اأو  منــوذج  من 
العديد  وح�سد  قوى  والعاب  �سباحة  بطل  وهو 
الأوملبياد  يف  والف�سية  الذهبية  امليداليات  من 
وعربية  دولية  بطولت  يف  �سارك  كما  اخلا�س 
الف�سية يف  املــيــدالــيــة  عــلــى  وحمــلــيــة، وحــ�ــســل 
ال�سباحة والعاب القوى يف ال�سني ويعمل حاليا 

مبركز التوحد م�ساعدا اداريا.

 سفير التوحد 

املجموعة  اختياره �سمن  فقد مت  الغامدي  عبدالله  اأما 
بطولت  حقق   .. املجتمع  يف  للتوحد  ك�سفراء  الأوىل 
يف ال�سباحة والعاب القوى يف الأوملبياد اخلا�س يف 
العربية وح�سل خال  الدول  واأمريكا وبع�س  ال�سني 
املركز  وحقق  ميدالية،   62 على  الريا�سية  م�سريته 
الثالث يف امل�سابقة الفنية "نحن والطبيعة يف اجلزيرة 
العربية" عام 2007م، ومت اختياره لان�سمام لفريق 
منذ  اخلا�سة  الحتياجات  لــذوي  ال�سعودي  املنتخب 
وربطها  للتواريخ  قوية  ذاكـــرة  ولــديــه  2007م،  عــام 
يف  خا�سة  جميل  ب�سوت  يتمتع  كما  معينة  بــاأحــداث 

الأذان لل�ساة والأنا�سيد.

 فن ورسم وقيادة سيارات 

فهو  ال�سبيعي،  فهد  عبدالرحمن  لل�ساب  وبالن�سبة 
مهاراته  ومــن  الفنون  اأنـــواع  خمتلف  تعلم  يهوى 
ف�سا عن نقل الر�سومات من مناذج، التطريز. كما 
وال�سباحة،  ال�سيارة،  وقيادة  الرحات،  يهوى  اأنه 

والر�سم، والتلوين.

إبداعات أخرى 

وقال مهند علي بخ�س، اأنه يحب م�ساعدة الآخرين، 
ويوؤدي  احلراري  والتغليف  الق�س  اأعمال  ويهوى 
التطريز  يجيد  كما  بها  يكلف  التي  الفنية  الأعمال 
فهو  الع�سريي،  حمود  علي  مبوهبة  يتعلق  وفيما 
اليافعني  ال�سباب  اأحد  ويعترب  ب�سيط،  توحد  لديه 
والتلوين  الر�سم  مهاراته  ومن  باملركز،  املتدربني 
الرحات،  الأفــام  وم�ساهدة  وال�سباحة  والتطريز 
كما لديه املام جيد باللغة الإجنليزية تعلمها مبفرده 
،ف�سا عن مهارته يف الألعاب اللكرونية والباي 

�ستي�سني.

 هذه هى املعاناة 
التوحد الول عام 2018  افتتاح مركز   وقد مت 
بدعم من �سابك وذلك كمبادرة جمتمعية.. وتقول 
�سارة  ال�سراكات  وبناء  العامة  العاقات  مديرة 
ال�سبيعي ان املركز  يخدم 29 طفا من امل�سابني 
يبلغ  التي  التوحد  اأ�سر  اإىل  بالإ�سافة  بالتوحد 

امل�سجلة  مــابــني   اأ�ــســرة  اآلف   3 نــحــو  عــددهــا 
التوا�سل  موؤ�س�سات  طريق  عن  اأو  املركز  يف 
املركز  الطفل من  ان يتخرج  الإجتماعي،  وبعد 
مبدرا�س  يلتحق  ان  اأمــا  خيارات  ثاثة   اأمامه 
الثالث  ال�سباب واخليار  اأو مراكز رعاية  الدمج 
الطفل  الأ�سر هو جلو�س  الذي تعاين منه  وهو 
وهــذه   ،%  80 هـــوؤلء  ن�سبة  وتبلغ  املــنــزل  يف 
ا�سا  اكت�سافهم  بعد  التوحد  لأ�سر  معاناة  اأكرب 

ا�سطراب التوحد.
حتت  وهو  �سنتان  عمره  املركز  اأن  وا�ستطردت 
للتنمية  ح�سة  الأمـــرية  مركز  برنامج  اإ�ــســراف 
املجتمعية ويهدف اإىل متكني ال�سباب وال�سابات 
ويـــوفـــر لــهــم الــتــدريــب املــنــتــهــي بــالــتــوظــيــف، 
اأن  اإىل  لفــتــة   ،  2030 الـــروؤيـــة  مــع  ويــتــوافــق 
املركز يوجد به حاليا 12 �سابا ونطمح اأن يكرب 

امل�سروع لدعم امل�سابني بالتوحد.
التوحد"  طيف  "ا�سطرابات  م�سطلح  اأن  يذكر 
املعقدة  ال�سطرابات  من  جمموعة  اإىل  ي�سري 
يف الــنــمــو الــعــ�ــســبــي بــالــدمــاغ وتــتــمــيــز هــذه 
ال�سلوكية،  الــ�ــســمــات  ببع�س  ــطــرابــات  ال�ــس
مع  الــتــفــاعــل  يف  ل�سعوبات  ــفــرد  ال كــمــواجــهــة 
املــهــارات  و�سعف  مــعــه،  والــتــوا�ــســل  املجتمع 
الــلــغــويــة، و�ــســيــق نــطــاق اأوجــــه الهــتــمــامــات 
طيف  ا�سطرابات  تظهر  كما  لديه.  والأن�سطة 
اإىل  متيل  لكنها  الطفولة،  مرحلة  يف  التوحد 
البلوغ.  املــراهــقــة و�ــســن  فــرة  ال�ــســتــمــرار يف 
ويف معظم احلالت تظهر هذه ال�سمات يف اأول 

خم�س �سنوات من العمر.

 شباب التوحد .. إبداعات فنية مبهرة

وفن  وال�سباحة  القوى  واألعاب  والتلوين  الر�سم  من 
اأي��اد  ت�سوغها  حكايات  اجل���اد،  والعمل  التطريز 
ال�سباب  م��ن  التوحد  مبتالزمة  م�سابني  واأف��ك��ار 
وكتبوا  عاملية  بطوالت  حققوا  الذين  املوهوبني 
ال  والأنهم  بلم�ساتهم،  املبدعني  �سجل  يف  اأ�سماءهم 
مبا  القيام  يوا�سلون  جتدهم  بال�سهرة  يكرتثون 
جدًا  كبرية  الالئحة  والأن  ب��ه..   القيام  يجيدون 
الفئة  هذه  لدى  والنجاح  االإب��داع  حكايات  والأن 
من  الهمم  ذوي  م��ن  بع�سا  اخ��رتن��ا  ج���دًا،  ع��دي��دة 
من�سوبي مركز التوحد االأول بجدة، وهم عبداهلل 
وعبد  بخ�ش  ومهند  الغامدي  وعبداهلل  ب�ساوري 
�سقوا  والذين  ع�سريي،  وعلي  ال�سبيعي  الرحمن 

طريقهم اىل العاملية،  يف جماالت خمتلفة.

 الجوهرة تحصد  بطوالت الشطرنج الدولية 
أسست أول فريق نسائي يف جدة

جدة � خالد بن مر�ساح

حصلوا على ميداليات يف منافسات عاملية
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 المملكة.. األولى شرق أوسطًيا في المخزون الغذائي 

القطاع  لت�شجيع  الدولة  جهود  اإطار  ويف  عاًما،   30 وبعد 
قائمة  �شمن  املوؤ�ش�شة  جاءت  اال�شتثمار،  على  اخلا�ص 
العام  نهاية  يف  بالتخ�شي�ص  امل�شتهدفة  واخلدمات  املرافق 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  2002. ويف عهد خادم احلرمني 
اأهمية  الدور الذي  اأدركت اململكة  عبدالعزيز، يحفظه اهلل، 
الغذاء  الغالل يف حتقيق وفرة  به  �شوامع  اأن تقوم  ميكن 
وال�شعري،  القمح  من  اململكة  احتياجات  وتاأمني  للمملكة، 
وحتقيق  الدقيق،  �شلعة  من  املواطنني  احتياجات  وتوفري 
من  م�شتدامة  ا�شتفادة  و�شمان  للبالد،  الغذائي  االأمن 
الطبيعية.  االأخطار  من  البيئة  وحماية  املائية  املوارد 
واعتمدت  الوطني،  التحول  برنامج  اأهداف  لتحقيق  وذلك 
على  احليوية  املوارد  ا�شتدامة  �شمان  يف   اململكة  خطة 
ال�شوامع  بني  الف�شل  خالل  من  اخلا�ص  القطاع  اإ�شراك 
امل�شتخدمة يف تخزين القمح، التي تكون حتت اإدارة الدولة 
التي  االأعالف،  وم�شانع  للدقيق  املنتجة  واملطــــــاحن 
مطاحن  �شركات  متّثل  حيث  اخلا�ص؛  للقطاع  بيعها  يتم 
الدقيق فر�شة جاذبة لال�شتثمار يف اأحد اأكرب اأ�شواق الدقيق 
مبعدالت  تتمتع  والتي  اأفريقيا،  و�شمال  االأو�شط  بال�شرق 
منو عالية ومغرية للقطاع اخلا�ص لتطوير اإنتاجية القطاع 
وتو�شعة  تد�شني  يف  والتو�شع  منتجاته،  بجودة  واالرتقاء 

ا�شرتاتيجية  وو�شع  واملطاحن،  ال�شوامع  من  املزيد 
اإدارة اخلزن  برنامج  لتطوير  اململكة  الغذائي يف  لالأمن 

اال�شرتاتيجي لالأغذية.. وت�شجيًعا للقطاع اخلا�ص 
على اال�شتثمار،  وامل�شاركة يف حتقيق هذا الهدف؛ 

املوؤ�ش�شة  هذه  هيكلة  الإعادة  �شاملة  خطة  خالل  من 
�شدر  الغذائي،  االأمن  منظومة  يف  بدورها  والنهو�ص 
باملوافقة    2015/11/10 يف  الوزراء  جمل�ص  قرار 
باملوؤ�ش�شة  املطاحن  لقطاع  التخ�شي�ص  برنامج  على 

ا�شم  اأربع �شركات م�شتقلة، وتعديل  اإىل  بعد تق�شيمه 
املوؤ�ش�شة لي�شبح املوؤ�ش�شة العامة للحبوب،

ويف 1 مايو 2018م اأقر  جمل�ص الوزراء ا�شرتاتيجية 

تنفيذياً،   برناجماً   11 واملت�شمن  اململكة،  يف  الغذائي  االأمن 
الفقد  برنامج احلد من  مائة مبادرة من �شمنها   واأكرث من 
اخلارج،  يف  الزراعي  اال�شتثمار  وبرنامج  الغذائي،  والهدر 
واإدارة  املبكر  لالإنذار  ونظام  للتغذية  تنفيذي  وبرنامج 
اال�شرتاتيجي  للمخزون  تنفيذي  وبرنامج  الطوارئ،  حالة 
قرار  م   2019 عام  �شبتمرب  يف  �شدر  كما  الغذاء،  من 
الإعادة  ال�شاملة  اخلطة  على   باملوافقة  الوزراء  جمل�ص 
تغطي  التي  املوؤ�ش�شة  وا�شرتاتيجية  املوؤ�ش�شة،  هيكلة 
عامة  ب�شورة  الغذائي  االأمن  ومتطلبات  احلبوب  قطاع 
والربامج    2030 اململكة  روؤية  م�شتهدفات  مع  وتتوافق 
اال�شرتاتيجية الداعمة لها، كما مت التو�شع يف تد�شني عــــدٍد 
 3 من  اأكرث  تكلفتها  بلغت  والتو�شعات،  امل�شروعـــــات  من 
العـــــام  منت�شف  يف  اأولهـــــا  كــــان  والتي  ريال،  مليارات 
اجلموم  حمافظة  يف  متكامل  فرع  افتتاح  مت  حيث   ،2015
ب�شعة  القمح  لتخزين  �شوامع  ي�شم  املكرمة  مكة  مبنطقة 
الإنتاج  القمح ومطحنتني  من  األف طن  قدرها 250  اإجمالية 
الدقيق بطاقة اإنتاجية قدرها 600 طن يف اليوم لكل مطحنة،
 ويف العام 2016م مت تد�شني مطحنة مبحافظة اخلرج بطاقة 
اإنتاجية قدرها 600 طن يف اليوم وبعدها ب�شهرين  مت افتتاح 
القمح  فرٍع متكامٍل يف منطقة جازان ي�شم �شوامع لتخزين 

ب�شعة اإجمالية قدرها 120 األف طن مرتي ومطحنة الإنتاج 
الدقيق بطاقة 600 طن قمح يف اليوم ، كما د�شنت املوؤ�ش�شـــة 
االإ�شالمي  القمـح يف ميناء جدة  ل�شــــوامع تخزين  تو�شعة 
ب�شعة 140 األف طن مرتي، ود�شن خادم احلرمني ال�شريفني 
تو�شعة  ال�شرقية  للمنطقة  زيارته  خالل   - اهلل  حفظه   -
ل�شوامع تخزين القمح بفرع املوؤ�ش�شة بالدمام ب�شعة 140 
ي�شم  االأح�شاء،  مبحافظة  متكامل  وفرع  مرتي،  طن  األف 
�شوامع لتخزين القمح ب�شعة 60 األف طن مرتي ومطاحن 
الإنتاج الدقيق بطاقة 600 طن قمح / يوم، اإ�شافة اإىل افتتاح 
تو�شعة �شوامع فرع خمي�ص م�شيط يف العام 2017ـ ب�شعة 
األف طن قمح، كما د�شن - حفظه اهلل - خالل زيارته   80
املطحنة  اإن�شاء  م�شروع  املنورة  املدينة  اىل  املباركة 
 ، يوم   / قمح  طن   600 بطاقة  املنورة  باملدينة  الثانية 
بطاقة  بحائل  االعالف  م�شنع  م�شروع  افتتاح  اإىل  اإ�شافة 
اإنتاجية 300 طن يومًيا، كما �شدرت املوافقة الكرمية على 
توقيع عقد اإن�شاء �شوامع تخزينية مع املرافق واخلدمات 

مبيناء ينبع التجاري بطاقة تخزينية تبلغ 120 األف طن.
للموانئ  العامة  الهيئة  وقعت  2020م،  يوليو   23 ويف 
"موانئ" وال�شركة ال�شعودية لال�شتثمار الزراعي واالإنتاج 
العامة  اال�شتثمارات  ل�شندوق  اململوكة  "�شالك"  احليواين 

ينبع  ميناء  يف  م²(  األف   313( مب�شاحة  تاأجري  اتفاقية 
اإقليمية  حمطة  واأكرب  اأول  اإن�شاء  لغر�ص  وذلك  التجاري، 
على  اململكة  يف  احلبوب  وت�شدير  ومعاجلة  ال�شترياد 

مرحلتني، بطاقة اإجمالية تبلغ )5( ماليني طن �شنوًيا.
اأكرب  من  اململكة  تكون  اأن  يف  االإجنازات  هذه  كل  واأ�شهمت 
االأو�شط،  ال�شرق  يف  الغذائي  للمخزون  امتالكاً  الدول 
العاملي  الغذائي  االأمن  اململكة يف موؤ�شر  تقدم  اإىل  باالإ�شافة 
االقت�شادية  اال�شتخبارات  وحدة  عن  �شنوًيا  ي�شدر  الذي 
دولة،  ع�شرة  وثالث  ملئة  الغذائي  االأمن  ويقي�ص   )EIU(
من حيث: القدرة على حتمل التكاليف، والتاأكد من وفرتها، 

واجلودة وال�شالمة، واملوارد الطبيعية واملرونة.
وقد حققت اململكة املركز الثالثني يف املوؤ�شر لعام 2019م، 
متقدمة مركزين عن العام الذي �شبقه، كما جاءت اململكة يف 

املركز الرابع من بني الدول اخلليجية والعربية.
بداأت  حيث  اإن�شائها؛  من  عاًما   49 يقارب   ما  وبعد  واليوم، 
املوؤ�ش�شة عملها  بفرع واحد وبطاقة اإنتاجية ال تتجاوز 135 
يف  املتاحة  التخزينية  الطاقة  اإجمايل  يرتفع  �شنوًيا،  طن  األف 
اململكة من احلبوب اإىل ما يقارب 3.5 مليون طن) ثالثة ماليني 
منت�شرة  �شومعة   26 خالل  من  وذلك  طن(  األف  وخم�شمائة 
بفروع املوؤ�ش�شة العامة للحبوب، و�شوامع ال�شركات االأربع.

يـــواجـــه الـــعـــامل خمــاطــر مــتــزايــدة 
لــلــتــعــ�ــســب الــعــنــ�ــســري، وخــطــاب 
من  العديد  يف  املتفجر  الكراهية 
ُيعرف  ما  ومنها  العامل؛  جمتمعات 
تغذيه  ــذي  ال "الإ�سالموفوبيا"  بـــ 
تعي�س  عن�سرية،  قومية  جماعات 
ت�سيق  ومــ�ــســاعــر  مــتــطــرف،  بفكر 
بالآخر، ول تتخذ من احلوار وقيم 
�سبياًل، وكثرًيا ما حذرت  التعاي�س 
اململكة عن القلق ال�سديد من تنامي 
العامل،  حــول  ذلــك اخلطاب  وتــرية 
مما يهدد اأمن املجتمعات امل�ستقرة، 
ــة تــر�ــســيــخ قيم  ــي اأهــم وتــاأكــيــدهــا 
بني  واحلـــوار  والت�سامح  التفاهم 
الثقافات،  بني  والتقارب  ال�سعوب، 
والـــتـــ�ـــســـدي لأيـــديـــولـــوجـــيـــات 
ت�سّوغ  التي  والتطرف  الكراهية 
قبولها  ميكن  ل  اإرهــابــيــة،  جلرائم 
يف اأي دين اأو قانون، وهي ق�سية 
اإرادة  ت�ستدعي  م�سرتكة،  عاملية 

دولية ودعما م�سرتكا.
اململكة  �سجلت  الجتـــاه،  هــذا  يف   
منها  الفاعلة؛  املبادرات  من  الكثري 
عبدالعزيز  بن  عبدالله  امللك  مركز 
اململكة  قدمته  وما  للحوار،  العاملي 
ــا احلــكــيــمــة مـــن منـــاذج  ــه ــادت ــي ــق ب
العــتــدال  فكر  لتاأ�سيل  م�سيئة؛ 
وتبنَّت  احلــوار،  وقيم  والو�سطية 
ــد مـــن مــــبــــادرات لــالعــتــدال  ــعــدي ال
ذلك  ويتج�سد  التطرف،  ومكافحة 
مكة  و"وثيقة  اعتدال"،  "مركز  يف 
التعاي�س بني  قيم  املكرمة" لإر�ساء 
والأعراق  والثقافات  الأديان  اأتباع 
الإ�سالمية،  البلدان  يف  واملــذاهــب 
ــــام بني  ــــوئ ــم وال ــل ــ�ــس وحتــقــيــق ال
كافة،  الإن�ساين  املجتمع  مكونات 
ــك مبــخــرجــات م�سيئة  ذل وتــوجــت 
بــرعــايــة �سمو  الـــــدويل  لــلــمــوؤمتــر 
العــتــدال  قــيــِم  حــول   ، العهد  ويل 
والــو�ــســطــيــة؛ تــرجــمــة جلــهــودهــا 
الأ�سيل  ونهجها  الثابتة  ومواقفها 
�سعوب  مــع  احلــ�ــســاري  للتوا�سل 
العامل، لتحقيق ال�سالم والتعاي�س.

التعايش 
الحضاري

كلمة

من 135 ألف طن سنوًيا قبل 49 عاًما إلى 3.5 مليون طن حبوب 

اإعداد - عبداهلل �صقر
اإر�صاء القواعد  ن�صرت �صحيفة" البالد" يف 24 من يوليو عام 1972م،  يف �صدر �صفحتها الأوىل مو�صوًعا، عن 
الأ�صا�صية مل�صروع �صوامع الغالل، وعن تروؤ�س وزير التجارة لأول اجتماع ملجل�س اإدارتها؛ حيث مت اإن�صاء املوؤ�ص�صة 
حتت م�صمى"  املوؤ�ص�صة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق" لتتوىل اإن�صاء وت�صغيل �صوامع الغالل ومطاحن 

الدقيق وم�صانع الأعالف، و�صراء وا�صترياد الغالل واإيجاد خمزون منا�صب منه؛ ملواجهة الظروف الطارئة.

 القيادة تهنئ رئيس غانا
الريا�ض- البالد

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  بعث 
لفخامة  تهنئة،  برقية  �شعود،  اآل  عبدالعزيز 
الرئي�ص نانا اأكوفو اأدو رئي�ص جمهورية غانا، 

مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
التهاين  اأ�شدق  املفدى، عن  امللك  واأعرب 
وال�شعادة  بال�شحة  التمنيات  واأطيب 
لفخامته، وحلكومة و�شعب جمهورية 

غانا ال�شديق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن 
عبدالعزيز اآل �شعود، ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�ص نانا اأكوفو اأدو 
رئي�ص جمهورية غانا، مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وعرب �شمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين، واأ�شدق التمنيات 
مبوفور ال�شحة وال�شعادة لفخامته، راجياً حلكومة و�شعب 

جمهورية غانا ال�شديق املزيد من التقدم واالزدهار.

تدمير 6 طائرات 
مفخخة.. وإدانة 

دولية للحوثي
الريا�ض- البالد

قوات  با�شم  الر�شمي  املتحدث  �شرح 
يف  ال�شرعية  دعــم  "حتالف  التحالف 
املالكي،  تركي  الركن  العميد  اليمن" 
متكنت  امل�شرتكة  التحالف  قوات  باأن 
من  اجلمعة  �شباح  احلــمــد-  -وهلل 
طيار  دون  طائرات  وتدمري  اعرتا�ص 
احلوثية  امليلي�شيا  "مفخخة" اأطلقتها 
اإيران بطريقة  االإرهابية املدعومة من 
ممــنــهــجــة، ومــتــعــمــدة ال�ــشــتــهــداف 
املدنيني واالأعيان املدنية جتاه مدينة 

خمي�ص م�شيط.
وتدمري  اعرتا�ص  مت  اأنــه  واأو�ــشــح    
طيار  دون  طائرات   )6( جمموعه  ما 
فجر و�شباح اجلمعة، واأن جميع هذه 
املحاوالت االرهابية ت�شتهدف املدنيني 
متعمدة  بطريقة  املدنية  ــان  ــي واالأع
وممنهجة، ومتثل جرائم حرب، موؤكًدا 
للتحالف  امل�شرتكة  القوات  قيادة  اأن 
العملياتية  االإجـــراءات  وتنفذ  تتخذ 
واالأعــيــان  املدنيني  حلماية  الــالزمــة 
القانون  مــع  يتوافق  ومبــا  املــدنــيــة، 

الدويل االإن�شاين وقواعده العرفية.
ـــدول جرائم  ــدد مــن ال ــد اأدانـــت ع وق
املــمــلــكــة  ا�ـــشـــتـــهـــداف  يف  ـــي  ـــوث احل
وحقها  اململكة  مع  موؤكدةت�شامنها 
�شد  وا�شتقرارها  اأمنها  عن  الدفاع  يف 

اعتداءات امليلي�شيا االإرهابية.

أكدت أن الرياض صاحبة حق يف حماية نفسها من اإلرهاب

صحيفة أمريكية تحذر واشنطن من تقديم تنازالت إليران
البالد - ها�شم اآل ها�شم

حذرت �شحيفة "وول �شرتيت جورنال" االأمريكية، 
الأنها  الإيران؛  تنازالت  تقدمي  من  بايدن  اإدارة جو 
حال  النووي،  وم�شروعها  اإرهابها  يف  �شتتمادى 

حدث ذلك.
من  العديد  هناك  اإن  االأمريكية:  ال�شحيفة  وقالت 
�شيا�شة  حــول  اال�شتفهام  وعــالمــات  الت�شاوؤالت 
حيث  حتديًدا،  االأو�شط  ال�شرق  جتاه  وا�شنطن 
تقدم وا�شنطن تنازالت غري مقبولة الإيران التي ال 

تريد التفاو�ص حول برناجمها النووي. 

جتاه  وا�شنطن  موقف  من  ال�شحيفة  وا�شتغربت 
التي  االإرهابية،  احلوثي  مللي�شيا  الداعمة  طهران 
تطلق ال�شواريخ على اململكة، وت�شتهدف املدنيني، 
من دون اأن يكون هناك موقف رادع لطهران لتلجيم 
االأمريكي يف  التمادي  ملي�شيا احلوثي، حمذرة من 

هذه ال�شيا�شة.
واأكدت ال�شحيفة، اأن اإيران مل ترتاجع عن مواقفها 
واأوروبية  اأمريكية  طلبات  ورف�شت  العدائية، 
بينما  النووي،  االتفاق  ب�شاأن  التفاو�ص  الإعــادة 
طهران  مــن  املدعومة  احلــوثــي  جماعة  �شعدت 

بــاإطــالق  اليمن  مــن  ال�شعودية  على  هجماتها 
مفخخة  طيار  بدون  وطائرات  بالي�شتية  �شواريخ 

بدعم اإيراين.
مدار  على  اململكة  مبجهودات  ال�شحيفة  واأ�شادت 
احلوثي،  ملي�شيا  مواجهة  يف  املا�شية  ــوام  اأع  6
اليمنية واإنهاء  للحكومة  ال�شرعية  اإعادة  اأجل  من 
اأن  اإىل  م�شرية  اليمن،  اإعــمــار  واإعـــادة  ــرب،  احل
الريا�ص �شاحبة حق يف الدفاع عن نف�شها حلماية 
اأرا�شيها ومواطنيها يف مواجهة االإرهاب احلوثي 

االإيراين.

          إغالق             
   مساجد مؤقًتا 

 التطعيم للمرضى 
في منازلهم 

الريا�ض- البالد
والدعوة  االإ�شالمية  ال�شوؤون  وزارة  اأغلقت 
مناطق،  خم�ص  يف  موؤقتاً  م�شاجد   10 واالإر�شاد 
بعد ثبوت 10 حاالت اإ�شابة بفريو�ص كورونا بني 
 26 خالل  اإغالقه  مت  ما  جمموع  لي�شل  امل�شلني، 
يوماً 218 م�شجدًا، ُفتح 196 منها بعد االنتهاء من 
التعقيم واكتمال اجلاهزية يف اإطار احلر�ص على 

�شالمة مرتادي بيوت اهلل.
�شملت 3  املغلقة  امل�شاجد  اأن  الوزارة  واأو�شحت 
م�شاجد يف منطقة الريا�ص، وم�شجدين يف مناطق 
الق�شيم واحلدود ال�شمالية وال�شرقية، باالإ�شافة 
اجلنوب  ظهران  مبحافظة  واحد  م�شجد  اإىل 
م�شاجد؛   8 فتح  اإىل  م�شرية  ع�شري،  مبنطقة 
باملنطقة  وم�شجدان  الريا�ص  مبنطقة  ثالثة  منها 
احلدود  مبناطق،  واحد  وم�شجد  ال�شرقية، 
ال�شمالية والباحة واجلوف وذلك بعد اكتمال كافة 

االإجراءات االحرتازية من التعقيم وال�شيانة.

استمرار إيقاف املناسبات واحلفالت والتجمعات ألكثر من 20 شخصًا

فتح المقاهي والمطاعم ودور  السينما
الريا�ض - عادل بابكري

العمل  متــديــد  عـــدم  الــداخــلــيــة،  وزارة  ـــررت  ق
باالإجراءات االحرتازية، اعتباًرا من غٍد )االأحد(، 
كافة،  واحلــفــالت  املنا�شبات  اإيــقــاف  با�شتثناء 

والتجمعات الأكرث من 20 �شخ�ًشا.
الداخلية،  وزارة  يف  مــ�ــشــوؤول  م�شدر  و�ــشــرح 
جمادى   21 يف  ال�شادرين  بالبيانني  اإحلــاقــاً  اأنــه 
ويف  2021م،  فرباير   3 املوافق  1442هـــ  االآخــرة 
2021م،  فرباير   14 املــوافــق  1442هــــ  رجــب   2
املخت�شة  ال�شحية  اجلهات  رفعته  ما  على  وبناًء 
ب�شاأن االإجراءات التي اتخذتها اململكة يف مواجهة 
فريو�ص كورونا امل�شتجد )كوفيد 19(، وما ت�شمنه 
املنحنى  م�شتجدات  ب�شاأن  مطمئنة  موؤ�شرات  من 
متديد  عدم  تقرر  فقد  اململكة؛  مناطق  يف  الوبائي 
العمل باالإجراءات االحرتازية الواردة يف البيانني 

االأن�شطة  جميع  باإيقاف  املتعلقة  اإليهما  امل�شار 
ال�شينما  دور  واإغـــالق  الرتفيهية،  والفعاليات 
االألعاب  واأماكن  الداخلية،  الرتفيهية  واملراكز 
الداخلية امل�شتقلة، اأو املوجودة يف املطاعم ومراكز 
الريا�شية،  املراكز  وال�شاالت  ونحوها  الت�شوق، 
املطاعم  يف  الداخلية  الطلبات  خــدمــات  وتــقــدمي 
يوم  من  اعتباًرا  وذلــك  حكمها،  يف  وما  واملقاهي، 
االأحد 23 رجب 1442هـ املوافق 7 مار�ص 2021م، 
اإيقاف  ا�شتمرار  التالية:  ـــراءات  االإج با�شتثناء 
حفالت  ذلك  وي�شمل  كافة؛  واحلفالت  املنا�شبات 
الزواج، واجتماعات ال�شركات وما يف حكمها، وذلك 
اأو  امل�شتقلة  االأفــراح  و�شاالت  احلفالت  قاعات  يف 
التابعة للفنادق، وكذلك يف اال�شرتاحات واملخيمات 
اإ�شعار  حتى  وذلك  االأغرا�ص،  لتلك  ت�شتخدم  التي 
يف  الب�شرية  للتجمعات  االأق�شى  احلد  وبقاء  اآخر، 

املنا�شبات االجتماعية عند 20 �شخ�ًشا.
بتلك  اجلميع  التزام  �شرورة  على  امل�شدر  و�شّدد 
ال�شلوات  توزيع  ا�شتمرار  فيها  مبا  االإجـــراءات، 
اليوم،  اأوقــات  جميع  على  املقابر  يف  اجلنائز  على 
االحرتازية  االإجــراءات  تطبيق  يف  التهاون  وعدم 
املعتمدة  ــوالت  ــوك ــربت وال الوقائية  والــتــدابــري 
ال�شحة  على  للمحافظة  ــك  وذل كــافــة،  لالأن�شطة 
العامة للمجتمع، وحماية املكت�شبات التي حتققت 
خالل الفرتة املا�شية على جميع امل�شتويات، موؤكدا 
املرحلة  خالل  التفتي�ص  حمالت  زيــادة  �شتتم  اأنــه 
القادمة، للتاأكد من التزام جميع االأفراد واملن�شاآت 
على  الغرامات  وتوقيع  االحرتازية،  باالإجراءات 
االحرتازية  االإجراءات  اأن جميع  مبينا  املخالفني، 
تخ�شع للتقييم امل�شتمر من قبل اجلهات املخت�شة، 

وذلك بح�شب تطورات الو�شع الوبائي.

10

الريا�ض- البالد
التطعيم  خدمة  تد�شني  عن  ال�شحة  اأعلنت 
للمر�شى يف منازلهم من خالل  بلقاح كورونا، 
مناطق  يف  املنزلية  ال�شحية  الرعاية  برنامج 
اململكة كافة، وذلك موا�شلة جلهودها للحفاظ 
على �شحة و�شالمة اأفراد املجتمع، واحلد من 

انت�شار فريو�ص كورونا.
اإح�شائية  ال�شحة  اأعلنت  ال�شياق،  نف�ص  ويف 
خالل  اململكة،  يف  كورونا  مل�شتجدات  جديدة 
ت�شجيل  ت�شمنت  املا�شية،  الـ24  ال�شاعات 
)384( حالة موؤكدة، وتعايف) 309( حاالت، 
فيما بلغ عدد احلاالت الن�شطة ) 2651(؛ منها 

) 509( حاالت حرجة.
االإ�شابات  عدد  اإجمايل  اأن  االإح�شائية  وبينت 
يف اململكة بلغ ) 379092( حالة، كما بلغ عدد 
مت  فيما  حالة،   )369922  ( التعايف  حاالت 
ت�شجيل )5( حاالت وفاة؛ لي�شل اإجمايل عدد 
واأُجري  حالة،   )6519( اململكة  يف  الوفيات 

)52737( فح�شاً خمربياً.



املدينة  ايتام  ودار  الكتاب  من  الدرا�سي  م�سوارك   .. البدايات  اىل  بالعودة  لنا  • لت�سمح 
ثم  القاهرة  التجارة واحلقوق بجامعة  املكرمة وكليتي  البعثات مبكة  املنورة اىل مدر�سة 
املاج�ستري من ميت�سجن والدكتوراه من نيويورك .. لكيف ترى هذا امل�سوار واي حمطاته 

تتوقف امامها وماهي حكاية بكالوريو�س التجارة ولي�سان�س احلقوق؟
•• بداأت بالق�سم التاأ�سي�سي يف مدر�سة العلوم ال�سرعية التي كانت اكرب مدر�سة يف املدينة 
)التاأ�سي�سي والتح�سريي واالبتدائي والق�سم  املراحل  الوقت وكانت ت�سم  ذلك  املنورة يف 
العايل(، ودر�ست بها يف املرحلة التاأ�سي�سية وهي مبثابة مرحلة الرو�سة يف الوقت احلايل  
وكان عمري 5 �سنوات تقريبا، وبعد وفاة والديَّ رحمة الله عليهما، اأخذين وكيلي اللتحق 
املرحلة  اىل  انتقلت  ثم  ومن  الدين  تاج  ح�سن  ال�سيخ  كتاب  ا�سمه  وكان  احلرم  يف  بالكتاب 
تلك  يف  الطالب  عدد  وكان  الثانوية  طيبة  مدر�سة  اىل  انتقلت  ثم  واالإبتدائية  التح�سريية 
املرحلة 5 طالب فقط، ثم اكملنا املرحلة االأخرية من الثانوية العامة يف مدر�سة البعثات مبكة 
املكرمة، وبعدها ابتعثت اىل القاهرة وكان ن�سيبي الدرا�سة يف كلية التجارة وكانت رغبتي 
درا�سة احلقوق، وبالتايل كنت انتظم �سباحا يف كلية التجارة ويف امل�ساء ادر�س احلقوق، 
الدرا�سية  الرحلة  من  عودتي  وبعد  حقوق،  ولي�سان�س  جتارة  بكالوريو�س  على  وح�سلت 
اخلارج،  يف  العليا  درا�ساتي  اأكمل  اأن  اأجل  من  اخلارجية  ب��وزارة  التحق  ان  رغبتي  كانت 
وكان ي�سرتط ان اخلي طرف من وزارة املعارف التي كان وزيرها امللك فهد رحمه الله حتى 
ا�ستطيع ان اأتقدم اىل وزارة اخلارجية، وبال�سدفة كان وكيل الوزارة يف ذلك الوقت ال�سيخ 
عبدالعزيز ال ال�سيخ، ف�ساألني ملاذا تريد ان تذهب اىل وزارة اخلارجية فقلت له حتى اأ�ستطيع 
ا�ستكمال درا�ساتي العليا ، فرد علي قائال: �سنقوم باإبتعاثك اىل اخلارج من وزارة املعارف، 
وبعد اأن ا�ستمررت يف وزارة املعارف ملدة �سنة ابتعثوين اىل عدن  حتت احلكم الربيطاين، 
حيث كانت هناك جمعية اإ�سالمية يف عدن وطلبت م�ساعدة من احلكومة ال�سعودية، الإن�ساء 
املعهد االإ�سالمي  وهو عبارة عن معهد ثانوي وذهبنا كبعثه تعليمية واأ�سبحت مديرا للمعهد،  
وق�سيت �سنة يف عدن ثم عدنا اىل الريا�س و�سافرت اىل امربكا والتحقت بجامعة  بو�سطن 
لدرا�سة اللغة االإجنليزية ومن ثم جاءت املوافقة من  جامعة ميت�سجن  لدرا�سة املاج�ستري يف 

االإدارة العامة والدكتوراه من نيويورك لدرا�سة الدكتوراه يف املالية العامة.   

التحدي الكبير 
؟  التعليمي  مب�سواركم  مقارنة  اململكة  فى  حاليا  العايل  والتعليم  التعليم  ترى  كيف   •
لكن   كورونا  جائحة  علينا  فر�سته  ال��ذي  بعد  عن  التعليم  يف  اململكة  جتربة  تقيم  وكيف 

البنية التقنية يف اململكة  كانت جاهزة وقادرة على تطويعه وتوظيفه وا�ستثماره؟  
املبا�سر  التعليم  جمال  تركت  وقد  العايل  والتعليم  التعليم  يف  جدا  كبري  تغري  هناك   ••
البنك االإ�سالمي فلي�س  قبل 45 عاما، حينما تركت وزارة املعارف وانتخبت الأكون رئي�س 
عامل خمتلف  نعي�س يف  اننا  الوا�سح  ولكن  االن  للتعليم  تقييما  اأعطي  اأن  علي  ال�سهل  من 
كان  التعليم  �سهدنا تو�سعا كبريا يف اجلامعات )33 جامعة( وحينما كنت يف  متاما، وقد 
عدد اجلامعات اليتعدى الثالث  اأو االأربع جامعات منها كانت جامعة امللك �سعود وجامعة 
املعارف  وزارة  اأمثل  وكنت  واملعادن  البرتول  وكلية  القرى،  ام  وجامعة  عبدالعزيز  امللك 
من  الكبري  العدد  لهذا  تدري�س  هيئة  على  احل�سول  اأن  واأتوقع  الكليات.  تلك  جمال�س  يف 
اجلامعات لي�س باالأمر ال�سهل بل حتٍد كبري للم�سوؤولني عن التعليم العايل يف اململكة واذا 
اخذنا يف احل�سبان االن ن�سبة تعليم البنات يف كل مراحله فهو عامل اآخر مقارنة يف املا�سي 
فيما يخ�س تعليم البنات، اأما بالن�سبة لتجربة اململكة يف التعليم عن بعد ب�سبب اجلائحة 
لتطبيق  وجاهزية  ا�ستعداد  امت  على  وكانت  التجربة  هذه  يف  وجنحت  اململكة  وفقت  فقد 
التعليم عن بعد ب�سبب الكارثة ال�سحية العاملية، وبهذا اأنا�سد جميع امل�سوؤولني واجلمعيات 
التقنية  االأجهزة  لديهم  املحدود   الدخل  العوائل ذات  الطالب من  اأن  تتاأكد من  اأن  اخلريية 
املطلوبة مل�ساعدتهم يف التعليم عن بعد فهناك فئة من الطالب مت ت�سجليهم غياب ب�سبب عدم 

توفر االأجهزة الالزمة  لديهم للم�ساركة يف التعليم عن بعد. 

 ال مجال للمقارنة 
• عام 1960 عندما �سافرمت لدرا�سة املاج�ستري كان عدد املبتعثني ال�سعوديني اىل امريكا 
خادم  بربنامج   الو�سع  ه��ذا  تقارن  كيف   .. ومتدرب  دار���س  بني  ما  االربعني  يتجاوز  ال 

احلرمني لالبتعاث اخلارجي ؟ 
والطالبات  الطالب  من  االأل��وف  مئات  وبني  مبتعثا  اأربعني  بني  مقارنة  هناك  لي�س   ••
املبتعثني  من  الدار�سني  جمموع  ك��ان  اأمريكا  يف  العليا  للدرا�سات  ذهبت  فحينما  االآن، 
ال�سعوديني يف اأمريكا اليتجاوز االأربعني، االن تعدى هذا العدد مئات االآالف من املبتعثني 
هوؤالء  يحققه  ما  اتابع  كما   ، العاملية  اجلامعات  اأك��رب  ويف  العامل  اأنحاء  يف  ال�سعوديني 
الطالب من متيز يف تلك اجلامعات العاملية ويف خمتلف املجاالت حققوا جناحات كبرية 

جدا، وذلك يجعلنا نعتز ونفخر مبا و�سلنا اليه يف املجال التعليمي.

 جامعة املؤسس اهلية وحكومية 
• يف حمطة اخرى بارزة خالل م�سوارك كنت اول رئي�س جلامعة امللك عبدالعزيز االهلية 
كيف  حكومية(  و�سنتان  اهلية  �سنوات   3  (  1972  :  1967 من  الفرتة  خالل  واحلكومية 
؟ وكيف  ؟ وما �سعوبات كل مرحلة  كانت ن�ساأتها كجامعة اهلية وكيف ا�سبحت حكومية 

تقارن بني املرحلتني علميا واداريا ؟
تولت  التي  التاأ�سي�سية  الهيئة  اأع�ساء  جلميع  والتقدير  ال�سكر  اأوجه  ان  اأود  بداية   ••
التاأ�سي�سية  الهيئة  واأع�����س��اء  االهلية  عبدالعزيز  امللك  جامعة  الن�ساء  بجهود  وق��ام��ت 
برئا�سة امللك في�سل رحمه الله وعدد من �سخ�سيات اململكة حيث جمعوا التربعات وجندوا 
الداخل واخلارج واأتوا  االإمكانيات الإن�ساء اجلامعة  االأهلية واأ�ستعانوا بخربات من  كل 
ب�سخ�سيات متخ�س�سة يف التعليم العايل  لو�سع اأ�س�س قوية ومتينة الإقامة اجلامعة وانا 
كان يل ال�سرف بعدما عدت من الواليات املتحدة يف عام 1967 م حيث كلفت بان اأكون اأول 
رئي�س جلامعة امللك عبدالعزيز بالنيابة، وكنت م�سوؤوال عن اجلامعة ملدة خم�س �سنوات 
التعليمي  ال�سرح  هذا  الن�ساء  �سند  خري  وكانوا  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  مع  بالتعاون 
فلم يكن حينها  للطالبات  بالن�سبة  اأما   ، ب� 60 طالبا فقط  الوقت، وبداأت اجلامعة  ذلك  يف 
نظام االنت�ساب ولكن ا�ستطاعت اجلامعة اأن تقدم درا�سات م�سائية باإدارة مدر�سة الرتبية 
احلديثة يف جدة والتي كانت تابعة لالأمرية اجلوهرة بنت امللك �سعود  رحمها الله واذنت 
اخلمي�س  وي��وم  االأ�سبوع  اي��ام  ط��وال  م�ساء   الطالبات  لتدري�س  املدر�سة  با�ستخدام  لنا 
تخ�س�س مباين اجلامعة  جميعها لتمكني الطالبات من اال�ستفادة من املعامل واملختربات 
واللغة االإجنليزية ومكتبة اجلامعة.   وحتولت اجلامعة من اأهلية اىل حكومية بعد مرور 3 
�سنوات وتو�سعت اجلامعة واأن�سئت فيها كلية االقت�ساد واالإدارة وكلية العلوم كما اأن�سئت 
كلية االآداب وعندما ازداد العدد وزادت املوازنة راأى اأع�ساء هيئة التاأ�سي�س االلتما�س اىل 
الدولة  ل�سم اجلامعة اىل احلكومة وبالتايل كلفت بعثة   مكونة من معايل ال�سيد اأحمد �سطا 
الذي كان نائب رئي�س الهيئة التاأ�سي�سية ومعايل االأ�ستاذ احمد �سالح جمجوم وكان ع�سو 
واحمد  التنفيذية،  اللجنة  رئي�س  كان  الذي  عبيد  احمد  ال�سيد  ومعايل  التاأ�سي�سية  الهيئة 
لتقدمي  في�سل  امللك  ملقابلة  الريا�س  اإىل  واأر�سلنا  اجلامعة  رئي�س  باإعتباري  علي  حممد 
االلتما�س النتقال اجلامعة من اأهلية اإىل حكومية وبالفعل �سدرت املوافقة ب�سم اجلامعة 

اىل احلكومة . 
اأكرب حتٍد هو احل�سول على هيئة تدري�س  ومتثلت ابرز ال�سعوبات يف تلك املرحلة  يف 
موؤهلة وكنا نبذل جهدا كبريا للتوا�سل وتوفري مدر�سني  واأ�ساتذة من الوطن العربي لكن  

ن�ستخدم  كنا  االأوىل  املرحلة  لهن، ويف  مدر�سات  لتوفري  الطالبات  ق�سم  كان يف  االأ�سعب 
دائرة تلفزيون مغلقة لتدري�س الطالبات للتغلب على م�سكلة احل�سول على مدر�سات واأي�سا 
كان هناك م�سكلة يف املباين ، ومن ثم بداأ البناء واكتمل بعد حتول اجلامعة اىل حكومية. 

 املرأة وعصر التمكني 
تلفزيونية..  دائرة  عرب  للبنات  التعليم  تقدم  جامعة  اول  عبدالعزيز  امللك  جامعة  • كانت 
طالباتك  بع�س  االآن  تتذكر  هل   .. للبنات  منتظما  تعليما  تقدم  جامعة  اول  اي�سا  وه��ى 

ممن ي�سغلن منا�سب قيادية؟ وكيف ترى اطالق ابداعات الن�ساء يف ع�سر متكني املراأة ؟
الأربعة  واأم  زوجة  حينها  كانت  التي  الطالبات  اإحدى  اأتذكر  ما  دائما  احلقيقة  يف   ••
واالأداء  درا�ستها  يف  االأف�سل  وكانت  الطالبات  على  االأوىل  تطلع  ما  دائما  وكانت  اأطفال 
مع ع�سر متكني  واليوم  الوقت،  ذلك  متميزة يف  طالبة  النواحي مما جعلها  ومن جميع 
املراأة تولت  املراأة ال�سعودية منا�سب قيادية ومع مرور الزمن والتطور االجتماعي وفتح 
اأن يكون هناك خمرجات ل�سيدات قياديات �سيخ�سن جميع  باب التعليم والتميز به البد 

معارك احلياة املهنية. 

 حتٍد اجلامعات واخلريجني 
• مع روؤية 2030 هل ترى اأن خمرجات التعليم تواكب متطلباتها وم�سروعاتها  ؟ 

وامل�ستجدات   االإحتياجات  لتلبية  م�ستقبلية  ا�سرتاتيجية  عن  عبارة  هي  الروؤية   ••
تلبية  نحو  ن�سري  اأن  البد  وبالتايل  التطورات  مل�سايرة  التعليم  يواجه  حتٍد  اأك��رب  وه��ذا 
املتغريات يف املجتمع واتوقع اأن اجلامعات �ستتطور لكي تلبي احتياجات الغد  وهذا حتٍد 

يواجه اجلامعات والطالب اأي�سا.

 د. مياني وأنا 
• عام 1972 تبادلتم املواقع انت والدكتور حممد عبده مياين فقد جاء هو رئي�سا للجامعة 
وانت حللت حمله وكيال لوزارة املعارف لل�سوؤون الفنية .. ماهى احلكاية ؟ وهل هو �سح 

كوادر يف ذلك الوقت ؟
 •• كان هذا الرت�سيح تقديرا من القيادة الر�سيدة  والدولة التي راأت هذا التغيري الأ�سباب 
متنوعة من وجهة نظرها، ورمبا  الأ�سباب تنظيمية اأو اإدارية وعدة عوامل اخرى.. وبعد 
اأن انتقلت وكيال لوزارة املعارف لل�سوؤون الفنية ا�ستمر التعاون والتن�سيق مع الدكتور 
حممد عبده مياين رحمه الله  يف اأمور عديدة بالن�سبة للعالقات مع اجلامعات االأجنبية 
البعثات يف  الكثري من  اململكة كما كنا ن�سرتك يف  الرتبية والتعليم خارج  ومع وزارات 

بع�س االأحيان مع معايل وزير املعارف يف ذلك الوقت. 

 البنك بني الرياض والقاهرة 
اال�سالمي  للبنك  رئي�س  ك��اأول  برت�سيحكم   علمتم  املعارف  ب��وزارة  �سنوات  ثالث  بعد    •

للتنمية مرة وانتم بالقاهرة والثانية وكنتم يف الريا�س .. نود التعرف على التفا�سيل؟ 
يف  اململكة  امثل  وكنت  الفنية  لل�سوؤون  املعارف  لوزارة  وكيال  كنت  الوقت  ذلك  •• يف 
للمنظمة  اجتماع  هناك  وك��ان  القاهرة  يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
زيارة  يف  عليه  الله  رحمة  خالد  امللك  جاء  هناك  وج��ودي  اأثناء  وبال�سدفة  القاهرة  يف 
ر�سمية للقاهرة وخرجت مع الوفد امل�ستقبلني ال�ستقبال امللك خالد وراآين  الدكتور  حممد 
تر�سيحك  و�سيتم  للتنمية  اإ�سالمي   بنك  الإن�ساء  م�سروعا  هناك  اأن  واأخ��ربين  اخليل  اأبا 
لرئا�سته، فلم اأ�ستوعب حيث كنت يف جمال الرتبية والتعليم وبعيدا عن جمال البنوك ، 
وطلب مني احل�سور اىل الريا�س .. يومها قابلت �سخ�سا ما اأخربين اأن حمافظي البنك 
االإ�سالمي الذين هم وزارء املالية يف الدول االإ�سالمية االأع�ساء  جمتمعون االآن النتخابك 
رئي�سا للبنك، وعليك ان تعد كلمة لقبول املن�سب، وبالفعل اأعددت كلمة  �سكر واإمتنان لهذا 

الرت�سيح ومن ثم بداأت امل�سرية مع البنك االإ�سالمي للتنمية.

 حمالت تشكيك 
 * ووجهتم خ�سو�سا  يف البدايات بحمالت ت�سكيك يف جناحكم كموؤ�س�سة م�سرفية تعمل 

بدون فوائد .. كيف تعاملتم مع هذه احلمالت؟
** بالفعل كان هناك عدد من الكتاب واالقت�ساديني الذين �سككوا يف اأن موؤ�س�سة ملتزمة 
باأحكام ال�سريعة  تعمل يف املجال الدويل مع البنوك الدولية بدون فوائد ، حيث مل يكن 
هناك اأحد يت�سور اأن هذا االأمر ممكن اأن يحدث ، وكان اأكرث ما يردده هوؤالء امل�سككون 
 .. امره  البنك وينتهي  �سيتم اغالق  به  اأودعت  التي  املبالغ  ما ي�سرف  البنك بعد  اأن هذا 
وبالتايل اأكرب حتٍد واجه البنك هو اال�ستمرارية واحلمد الله جتاوز عمر البنك 45 عاما 
و�ساهم يف م�ساريع باملاليني الدوالرات  يف 75 دولة معظمها  دول نامية ودول اأقل منوا 

يف جمال التعليم وال�سحة والبنية التحتية يف دول نامية. 

 لم يحدث أبدا 
• هل تلقى البنك اال�سالمي للتنمية دعوة لعقد اجتماعه ال�سنوي يف احدى الدول االأع�ساء 

ومت رف�س الدعوة ؟
لعقد  للتنمية  االإ�سالمي  البنك  لدعوة  تت�سابق  ال��دول  كانت  فقد  اأب��دا  ذلك  يحدث  •• مل   
االجتماع ال�سنوي بها يف �سيافتها وكانت هناك قائمة من الدول التي تريد اأن ت�ست�سيف 

االجتماع ال�سنوي للبنك االإ�سالمي، وهذا يعترب اأمرا هاما جدا ويدل على اهتمامهم بالبنك 
واميانهم بر�سالته.

 مشروعات وتصنيف ائتماني 
• ماهو االإجناز االأكرب الذي حت�سبونه من وجهة نظركم ملجموعة البنك االإ�سالمي للتنمية ؟

طويلة   ل�سنوات  للبنك  االئتماين  والتقييم  واال�ستمرارية  والتميز  النجاح  حتقيق   ••
درجات  اأعلى  على  البنك  مبحافظة  العاملية  االئتماين  الت�سنيف  موؤ�س�سات  اكرب  باإجماع 
الت�سنيف االئتماين AAA . اأي�سا اإجناز م�ساريع �سخمة جدا يف خمتلف املجاالت يف 

الدول النامية. 

 اتهام باطل 
• ترددت خالل فرتة رئا�ستكم  اتهامات للبنك بح�سر م�ساعداته االن�سانية فقط للم�سلمني .. 

ما هى احلقيقة ومباذا رددمت على هذه االتهامات ؟  
التي  االأع�ساء  الدول  يف   تقام  التي  امل�ساريع  اأن  حيث  �سحيح،   غري  االتهام  •• هذا 
البنك  متويالت  من  ي�ستفيدون  اجلميع  كان  امل�سلمني  غري  من  فئات  اأو  جاليات  بها  كان 
االإ�سالمي لها ، وللمعلومة كلفت الدولة ال�سعودية البنك االإ�سالمي باإدارة م�سروع  اململكة 
امل�سروع يف  هذا  �ساهم  كبريا حيث  اإجن��ازا  يعترب  واالأ�ساحي، وهذا  الهدي  من  لالإفادة 
اال�ستفادة من هذه اللحوم التي كانت مهدرة وغري منظمة وما ين�سح  االأطباء البيطريون 
بعدم تناوله . وكانت عندما ت�سل اال�ساحي اىل الدول التي فيها م�سلمون وغري م�سلمني 
ي�ستفيد منها اجلميع وتوزع اال�ساحي اأي�سا يف احياء غري امل�سلمني يف الدول االأع�ساء.  

 حكمة وشرع 
العاملية  االئتماين  الت�سنيف  موؤ�س�سات  اكرب  اجماع  ل�سنوات طويلة   البنك  • كيف ح�سد 
مبحافظة البنك على اأعلى درجات الت�سنيف االئتماين AAA له؟ وهل �سبق لبنك تنموي 

اأن ح�سل على هذا الت�سنيف  الأكرث من 14 عاما على التوايل ؟
املالية احلكيمة واجليدة الأموال  النجاح اىل ح�سافة االإدارة  •• يعود احلفاظ على هذا 
من  ال�سريعة  باأحكام  ملتزما  ك��ان  احل�سيفة  االإدارة  مع  ذل��ك  يف  ك��ان  والبنك   .. البنك 

الناحية املالية. 

 توجيهات القيادة 
• غادرمت البنك عام 1993 ملدة عامني فقط اىل اأمانة رابطة العامل االإ�سالمي.. ماهي حكاية 

مغادرة البنك اىل امانة الرابطة ثم العودة مرة اخرى للبنك ؟
العامل  رابطة  عن  م�سوؤوال  اأك��ون  اأن  اإىل  حاجة  يف  اأنهم  القيادة  راأت  فهد  امللك  عهد  يف 
االإ�سالمي ملدة عامني فقط ، وكان االهتمام يف الناحية التنظيمية واالإدارية وبالفعل مت 
بذل املجهود خالل العامني ومن ثم راأت القيادة اأن اأعود اإىل رئا�سة البنك 

االإ�سالمي. 

 زيارة سيراييفو 
• ماذا فعلتم خالل عامني فقط بالرابطة ؟ وماهي اأبرز االإجنازات  ؟

م�سرتك  جمهود  ثمرة  فهى  ل�سخ�سي    االإجن��ازات  ان�سب  ان  ا�ستطيع  ال   ••
االإ�سالمية  ال���دول  يف  اجلمعيات  يف  وامل�����س��وؤول��ني  بها  ال��زم��الء  م��ع  وت��ع��اون 
االأع�ساء. ومن املواقف التي �سادفتنا يف تلك الفرتة حرب البو�سنة والهر�سك 
مكة  يف  زارن��ا  قد  �سراييفو  يف  االإ�سالمية  امل�سرق  جمعية  رئي�س   وكان  بزيارتها  وقمت 
وطلب ان نقوم بزيارة �سراييفو واأن ياأتي ال�سيخ عبدالله ب�سفر الإقامة �سالة الرتاويح 

يف م�ساجدهم واأي�سا ل�سحذ همم امل�سلمني وجمع كلمتهم  اأثناء احلرب .  
 �سرف وتكرمي 

• عام 2005 حزمت جائزة امللك في�سل يف خدمة اال�سالم .. ما هى احليثيات ؟ وماذا كان 
�سعوركم ؟ وكيف تقارنون بني هذه اجلائزة واجلوائز العاملية االخرى ؟.

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  اجلائزة  اأت�سلم  وانا  يل،  �سرفا  التكرمي  هذا  كان   ••
تكرمي  مت  كما   ، ملكانتها  اجلائزة  بهذه  اعتز  ما  ودائما  الله  رحمه  عبدالعزيز  بن  �سلطان 
اأ�سخا�س اآخرين يف جماالت اأخرى وح�سلوا على جائزة امللك في�سل يف خدمة االإ�سالم 
واأي�سا ح�سلوا على جوائز نوبل العاملية وغريها، مما يدل على انهم حري�سون ودقيقون 

يف اختياراتهم . 

 دعم ومساندة اململكة 
• كيف غادرت البنك بيتك الثاين عام 2016 ؟ 

 •• كنت منذ �سنوات عديدة  ا�سعى للتقاعد العطي فر�سة لل�سباب لتويل م�سوؤولية البنك 
ولكن كانت ترى القيادة ا�ستمرارية وجودي يف  البنك وعندما اأحلحت على التقاعد متت 
بدعم  اكرث  و�سعدت  البنك  يف  اخلدمة  فرتة  ادي��ت  ان  �سعيد  انا  احلمد  ولله    .. املوافقة 
اثبات   البنك  ا�ستطاع  الدعم  االأع�ساء وبف�سل هذا  الدول  اململكة وكذلك  بقية  وم�ساندة  
وجوده وتطبيق ر�سالته وبرهنت على ان ال�سريعة االإ�سالمية �ساحلة لكل زمان ومكان 
ال�سريعة  مقا�سد  على  التعرف  �سبيل  يف  مان�ستطيع  وكل  اجلهد  بذل  �سوى  علينا  وما 

وتطبيقها. 

 حكايتي مع الكوبري 
• ماهى حكايتك مع كوبري امللك فهد؟ .. 

 •• طوال فرتة عملي يف البنك االإ�سالمي ملدة 45 عاما مل اأتاأخر يوما عن دوامي وكنت 
يوما،  اتخلف  ومل  �سباح  كل  املحدد  الوقت  يف  العمل  اىل  الو�سول  على  جدا  حري�سا 
وحكايتي مع كوبري امللك فهد انه كان حتت  االإن�ساء فواجهت ربكة مرورية مما جعلتني 

اأتاأخر عن دوامي يف ال�سباح يف الوقت املحدد.  

 انا من حوش صندوق 
• ومباذا يذكرك حو�س �سندوق وحارة االغوات ؟  

االأغ��وات، و يف�سله عن  •• حو�س �سندوق هو مكان والدت��ي وكان موجودا يف حارة   
البقيع �سور املدينة القدمي، واأ�سبح   حو�س �سندوق االآن يف ال�ساحة اجلنوبية ال�سرقية 
للحرم النبوي، وكانت هناك عادة عند �سكان  املدينة املنورة اىل اخر عهدي بها،  انه عندما 
يولد الطفل ويبلغ اأربعني يوما ياأخذونه لزيارة احلرم النبوي. واأدعو الله بعد اأن يحني 

اأجلي اأن اأدفن ويكون قربي يف البقيع ان �ساءالله.

 قراءة ورياضة ليست كما يجب 
• �سوؤال اخري: ما الذي تغري يف حياتك بعد التقاعد ؟  وماهو برناجمك اليومي؟ وهل ما 

زلت متار�س  امل�سي وال�سباحة  ؟ وهل تتناول يوميا ثالث وجبات طعام ؟
•• اأحاول ممار�سة ريا�سة امل�سي بني حني واآخر، واأقراأ بع�س الكتب وامار�س الريا�سة 

يف املنزل اىل حد ما ولكن لي�س كما يجب.
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من »حوش صندوق« إلى رئاسة جامعة امللك عبدالعزيز والبنك اإلسالمي.. د. أحمد محمد على لـ                 :    

القاهرة  اىل  ومنها  املكرمة  مكة  اىل  التعليمي  م�سواره  ليقوده  الطيبة  طيبة  يف  ال�سهرية  االأغ��وات  �سندوق" بحارة  "حو�س  من  انطلق 
وميت�سجن ونيويورك ليبداأ م�سوار اآخر مع العمل اراد ان تكون بداياته يف وزارة اخلارجية اال ان م�سيئة الله دفعت به اىل ميادين العلم 

ليكون اول رئي�س جلامعة امللك عبدالعزيز االهلية واحلكومية ويتبادل املقاعد مع الدكتور حممد عبده مياين وكيل وزارة املعارف 
لل�سوؤون الفنية حينذاك .. ثم يتم اختياره برت�سيح من اململكة ليكون اول رئي�س للبنك اال�سالمي للتنمية.

"البالد" اأمامها يف حوار موغل يف �سفافية الذكريات      حمطات عديدة يف م�سرية حافلة بخدمة الوطن واالأمة االإ�سالمية توقفت 
وواقع  املا�سي واحلا�سر مع معايل الدكتور احمد حممد علي الذي ال يزال رئي�سا �سرفيا للبنك اال�سالمي .. هذا احلوار الذي يجيب  

يف جممله عن �سوؤال عري�س: كيف كنا ؟ وكيف ا�سبحنا؟.

حاورته : رانيا الوجيه 

60 طالبا عدد طالب الجامعة و ٤٠ مبتعثا في بداية الدراسة الخارجية

إحدى طالباتي كانت األولى على
اجلامعة وهى زوجة وأم ألربعة أطفال

مشروعات وأضاحي البنك اإلسالمي 
للمسلمني وغيرهم واالتهام باطل

تطوير املخرجات حتٍد يواجه اجلامعات  
وأوصي املسؤولني بهؤالء الطالب

غادرت البنك يف مهمة تنظيمية وإدارية بالرابطة  ملدة عامني بتوجيه من امللك فهد

يف عصر متكني املرأة أبدعت النساء يف املناصب القيادية
كوبري امللك فهد تسبب يف تأخري للمرة الوحيدة عن الدوام

ال مجال للمقارنة..
كنا نخلي الجامعة يوم الخميس للطالبات



الت�شريعات  ���ش��دور  اأه��م��ي��ة  على  واأك����دوا 
الق�شاء  اأركان  بها  تكتمل  التي  املتخ�ش�شة 
امل�ؤ�ش�شي، و�شينتهي متامًا اجتهاد القا�شي 
يف اختيار احلكم لل�اقعة، و�شيك�ن معنًيا 
ذلك  اأن  وي��رون   القان�ين،  الن�ص  بتطبيق 
العدالة   حتقيق  على  كبري  ب�شكل  �شينعك�ص 
الفعل  لذات  الت�شاوي يف احلكم  ناحية  من 
ومالها  الأح��ك��ام  وت���ق��ع  ال�شابق،  بعك�ص 
ف�شال  والأدن����ى،  الأق�شى  حدها  حيث  م��ن 
خمرجات  على  الرقابة  عملية  ت�شهيل  عن 

الق�شاء والأحكام وال�شفافية. 
 ويف هذا ال�شياق، اأو�شح املحامي وع�ش� 
هيئة حق�ق الإن�شان  الدكت�ر عبد احلكيم 
التي  ال��شائل  اإحدى  التقنني  اأن  اخلرجي، 
الق�شاء  وك��ف��اءة  فعالية  تعزيز  يف  ت�شهم 
 – بال�شرورة  يعني  فالتقنني ل  امل�ؤ�ش�شي، 
البع�ص - اخلروج  اإىل ذهن  كما قد يتبادر 
التقنني  لأن  ال�شرعية،  الق�اعد  عباءة  من 
يعني اختيار الق�ل الراجح يف مذهب ما اأو 
اختيار اأحد اأق�ال املذاهب؛ �ش�اء كان هذا 
�شرعي  دليل  اإىل  الق�ل  ل�شتناد  الختيار 
ال�شرع  مقا�شد  لتحقيق  اأقرب  لأنه  اأو  ق�ي 
ملا فيه من حتقيق امل�شالح، ودرء للمفا�شد، 
ورفع للحرج وامل�شقة عن العباد، والتي�شري 

وم�شاحلهم  اأع��م��ال��ه��م  يف  عليهم 
يف ح��ي��ات��ه��م ال��ي���م��ي��ة. وي��رى 
ي�شهل  املعنى  بهذا  التقنني  اأن 
ال��ق��ا���ش��ي وامل��ت��ق��ا���ش��ني وك��اف��ة 
امل��ه��ت��م��ني ب��ال�����ش��اأن ال��ق�����ش��ائ��ي 
ال����ق����ف ع��ل��ى ال��ق���اع��د ال��ت��ي 
واملجتمع،  الدولة  عليها  ت�شري 
مراقبة  الأمر  ولة  على  وي�شهل 
اأعمال الق�شاة، ومتييز الأحكام 
ال�شحيحة من الباطلة، كما يعزز 
العدل  واإقامة  امل�شاواة  حتقيق 
الأح��ك��ام  وي���ح��د  املجتمع،  يف 
يف الق�شايا املت�شابهة من خالل 
ن�����ش��ق اإج����رائ����ي وم������ش���ع��ي 
حتديد  اأن  اإىل  م�شريًا  م���ح��د، 

وامل��ش�عية  الإجرائية  الأحكام 
بينة  على  املتقا�شني  يجعل  م�شبق  ب�شكل 
من اأمرهم وما لهم من حق�ق وما عليهم من 
الق�شاء،  مرفق  اإىل  اللج�ء  قبل  التزامات 
م�شبًقا  م�قفه  حتديد  ي�شتطيع  فاملتقا�شي 
ومدى  ق�شائية  خ�ش�مة  يف  الدخ�ل  قبل 
ذلك  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ل��ه،  بالن�شبة  ج��دواه��ا 
ي�شهم يف التخفيف على مرفق الق�شاء، فمن 
بينة  على  كان  اإن  املتقا�شي،  اأن  به  امل�شلم 
من اأمره و�شعف م�قفه يف اإحدى الدعاوى 
فلن يقدم على اللج�ء اإىل الق�شاء، ت�فرًيا 
اأن التقنني ي�شهم  ل�قته وجهده وماله، كما 
يف احل���د م���ن الج���ت���ه���ادات ال��ف��ردي��ة غري 
ومنع  الأحكام،  وت�حيد  للق�شاة،  ال�شائغة 
ت�شاربها، لكنه ل مينع هذه الظاهرة ب�شكل 
ل  واحل��ل���ل  الأح��ك��ام  ت�حيد  لأن  ك��ام��ل؛ 
القا�شي وحده، بل على املنظم  يعتمد على 
وا�شًحا  النظامي  الن�ص  كان  فمتى  ا  اأي�شً
ودقيًقا يف عباراته، ويعرب عن اإرادة املنظم 
التاأويل فعندئذ  اأو  اللب�ص  ب�شكل ل يحتمل 
اإل  ال��ق��ا���ش��ي،  مي��ل��ك  ول  الج��ت��ه��اد  ميتنع 
الن�ص،  وتطبيق  املنظم  رغبة  على  النزول 
ب�شكل  يعرب  ل  ا  غام�شً الن�ص  كان  اإذا  لكن 
وا�شح عن اإرادة املنظم، فهنا يجد القا�شي 
والتف�شري  الجتهاد  لإعمال  م�شطًرا  نف�شه 
ل�شتخال�ص  م��ن��ه  حم��اول��ة  يف  الق�شائي 
جمال  اأخذنا  اإذا  واأ�شاف"  املنظم.   اإرادة 
الأف��ك��ار  ع��ل��ى  تطبيقي  ك��م��ث��ال  ال��ع��ق���ب��ات 
الثامنة  ل��ل��م��ادة  طبًقا  ف��الأ���ش��ل  ال�شابقة، 
وال��ث��الث��ني م��ن ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي للحكم 
وتاريخ   90 اأ/  رقم  امللكي  بالأمر  ال�شادر 
1412/08/27 ه اأنه:  "العق�بة �شخ�شية، 
ن�ص  على  بناء  اإل  عق�بة  ول  جرمية  ول 
�شرعي، اأو ن�ص نظامي، ول عقاب اإل على 

 " النظامي  بالن�ص  للعمل  الالحقة  الأعمال 
اجلزائية  الأح��ك��ام  تقنني  ففكرة  وبالتايل 
�شرعية  م��ب��داأ  تعزيز  يف  ت�شهم 
ل  بحيث  والعق�بات؛  اجل��رائ��م 
فعل  اأي  على  عقاب  هناك  يك�ن 
اإل اإذا كان هناك ن�ص يجرم هذا 
هناك  يك�ن  لن  وبالتايل  الفعل، 
عقاب على اأفعال اأو وقائع اإل اإذا 
كان معاقًبا عليها مب�جب النظام 
الأن��ظ��م��ة  اأو  ال���ع���ام  اجل���زائ���ي 
احلد  اأن  م���ؤك��دًا   " ال�شلة.  ذات 
ال�شائغة  غ��ري  الج��ت��ه��ادات  م��ن 
وت���ح��ي��د الأح��ك��ام واحل��ل���ل ل 
التقنني فقط، ولكنها  تعتمد على 
ا على مدى دقة الن�ص  تعتمد اأي�شً
وو�ش�حه يف التعبري عن اإرادة 

املنظم ب�شكل ل يحتمل 
يفتح  اأو  الغم��ص  اأو  اللب�ص 

الباب لالجتهاد والتاأويل.

حتقيق العدالة 
ك��م��ا ي����ؤك���د ال��دك��ت���ر امل��ح��ام��ي 
وائل بافقيه، على اأهمية �شدور 
ال���ت�������ش���ري���ع���ات امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، 
الق�شاء  اأرك��ان  بها  يكتمل  التي 
امل���ؤ���ش�����ش��ي و���ش��ي��ن��ت��ه��ي مت��ام��ًا 
اج��ت��ه��اد ال��ق��ا���ش��ي يف اخ��ت��ي��ار 
لل�اقعة، و�شيك�ن معنًيا  احلكم 
بتطبيق الن�ص القان�ين، ويرى 
اأن ذلك �شينعك�ص ب�شكل كبري يف 
من  الق�شائية  ال��ع��دال��ة  حتقيق 

لذات  احلكم  يف  الت�شاوي  ناحية 
الأح��ك��ام  وت���ق��ع  ال�شابق،  بعك�ص  الفعل، 
والأدن��ى،  الأق�شى  حدها  حيث  من  ومالها 
على  ال��رق��اب��ة  ع��م��ل��ي��ة  ت�شهيل  ع���ن  ف�����ش��ال 
وال�شفافية.  والأح��ك��ام  الق�شاء  خمرجات 
واأو���ش��ح اأن ���ش��دور ال��ق���ان��ني اجل��دي��دة، 
اخل��ا���ش��ة ب��ال��ن��ظ��ام اجل��ن��ائ��ي؛ ���ش���اء من 
الفعل الإجرامي وحتديده  ناحية ت��شيف 
ن�ص  مب�جب  اإل  جمرما  الفعل  يك�ن  فال 
للفعل  العق�بة  حت��دي��د  ث��م  وم��ن  ن��ظ��ام��ي، 
القا�شي،  اجتهاد  دور  م��ن  �شيحد  امل��ج��رم 
�شند  عن  يبحث  القا�شي  كان  ال�شابق  ففي 
اإيجاد  يف  يجتهد  ثم  وم��ن  الفعل،  لتجرمي 
ال��ذي يخرج عن  الأم��ر  للفعل، وه�  عق�بة 

دور القا�شي ومهمته الأ�شا�شية.

حق االعتراض 
يف ال�شياق  نف�شه، قال املحامي وامل�شت�شار 
اأي  �شدور  اإن   العطية:  جا�شم  القان�ين 

ن�شاط  اأو  م��رف��ق  لأي  تنظيم  اأو  ت�شريع 
���ش��ي��ك���ن ع���ام���اًل م�����ش��اع��دًا يف ا���ش��ت��ك��م��ال 
ويجعل  والق�شائية  ال��ع��دل��ي��ة،  املنظ�مة 
 " املعن�يني   اأو  الطبيعيني   " الأ�شخا�ص 
املعنيني بالنظام اأو الت�شريع اأكرث اطمئنانا 
وثقة  بحقهم  ت�شدر  التي  الأحكام،  لعدالة 
يف اأن ل يلحقهم حيف اأو ع�شف يف تطبيق 
)اأي  النظام  يحدد  عندما  وخا�شة  النظام، 
ال�اجبة  والعق�بة  املُ��َج��ّرم  العمل  نظام( 
عق�بة  اأنه" ل  القاعدة  اإن  حيث  التطبيق؛ 
"مقت�شى  وت��اب��ع  بن�ص"،  اإل  جرمية  ول 
فعل  لب��د عند �شدور عق�بة على  اأن��ه  ذل��ك 
اأن يك�ن جمرمًا يف الأ�شا�ص يف  معني من 
اأي  اأو  ���ش��دوره  ح��ال  يف  العق�بات  نظام 
نظام اآخر مبعنى اأن يك�ن الفعل جمرما و 
العق�بة حمددة، غري اأن ذلك لن يلغي اجتهاد 
ال�قائع  حيث  باملطلق  القا�شي 
خمتلفة  وال��ع��ق���ب��ات  خم��ت��ل��ف��ة 
اأي�شًا؛ حيث اإن الأفعال املَُجّرمة 
جم��رم��ة  اأف���ع���ال   : اإىل  ت��ن��ق�����ش��م 
ب�شكل قاطع والعق�بات حمددة، 
ل  اأن  فاملفرت�ص  وا�شح  ب�شكل 
الن�ص،  مقابل  يف  اجتهاد  يتم 
ل  ولكن  جمرمة  اأف��ع��ال  وت�جد 
بن�ص  حم��ددة  عق�بة  لها  ي�جد 
اجتهاد  م��ن  ب��د  ل  فهنا  �شريح، 
القا�شي يف اإيقاع العق�بة التي 
على  باجتهاده  منا�شبة  ي��راه��ا 
الفعل املُّجرم ولكن ذلك ل يعني 

اأن يك�ن حكمه نهائيا".
ك���اف���ة  اأن  م�������ؤك������دًا 
تكفل  ال�شارية  الأنظمة 
ل��ل��م��ت��ق��ا���ش��ني ح���ق الع���رتا����ص 
اأو  اإلغائها  وطلب  الأحكام  على 
تعديلها، ويك�ن للمحاكم الأعلى 
درجة تاأييد احلكم اأو اإلغاوؤه اأو 

تعديله.

أركان القضاء 
وق�����ال امل�����ش��ت�����ش��ار وامل��ح��ام��ي 
اأن  �شك  ل  ال�شقا:  ع��ادل  دكت�ر 
هى  املتخ�ش�شة  الت�شريعات 
ب�شكل  الق�شاء  لأرك���ان  مكملة 
مبعنى  ال�ا�شع  مبفه�مها  عام 
اأدق ل اجتهاد بعد ذلك فى جميع 

الأحكام الق�شائية، اأمام  املحاكم 
من  �شي�شتفيد  وال��ك��ل  اأن���اع��ه��ا،  ب��ك��اف��ة 
ن�ش��ص الأحكام.  امل�اطن واملقيم خا�شة 
الق�شايا  الذى يجهل حق�قه فى  امل�شتثمر 
مع  خالف  حدث  ما  اإذا  باأعماله،  اخلا�شة 

الغري؛ لك�نها ثقافة قان�نية عامة للجميع.
بن�ش��ص  ال��ت��ق��ي��د  اأن  ع��ل��ى  خ���الف  ول 
الأحكام هى فى الأ�شل اإلزامية على جميع 
امل�شكلة  تكمن  ولكن  واملتقا�شني  الق�شاء، 
ما  وهي  ال�اقعة،  على  الن�ص  تطبيق  فى 
���ش���ف ت��ك���ن حم��ل خ���الف، ح��ال طرحها 
اأمام الق�شاء، وهذا الأمر ين�شب على دور 
دون  ب��ش�ح  ال�اقعة  طرح  فى  املحامي 
احلكم  للقا�شي  لي�شهل  غم��ص؛  اأو  لب�ص 
ذلك  اأج��ل  وم��ن  لل�اقعة؛  املطابق  بن�ص 
اأن�شح كل املتقا�شني ال�شتعانة باملحامني 
كيفية  ع��ن  با�شت�شارة  اأو  وامل��ح��ام��ي��ات، 
طرح منازعته وطلبه مبا يت�افق مع ن�ص 

النظام لل��ش�ل اإىل حقه بكل ب�شاطة.
واأ�شاف: من املعل�م اأن العق�بات تنق�شم 
اإىل �شقني؛ الأول عق�بة �شماوية �شرعية، 
الق�شا�ص  عق�بة  ف��ى  الله  ح��ّده  م��ا  وه��ي 
واحل���راب���ة وق��ط��ع ال��ي��د وج��ل��د ال��زان��ي��ة 
امل�شكر،  وج��ل��د  ال��ق��ذف  وج��ل��د  وال�����زاين 
وال�شنة  الكتاب  فى  الله  ح��ده  ما  وجميع 
وال��ث��اين ال��ت��ع��زي��ز، وه���ى ال��ع��ق���ب��ة التى 
مع   تتعار�ص  ل  مبا  الأم��ر،  ويل  ي�شدرها 
امل��خ��درات  عق�بة  مثل  وال�شنة  ال��ك��ت��اب 
وال��ر���ش���ة وال��ت��زوي��ر وغ�����ش��ل الأم�����ال 
والإرهاب، واملعل�ماتية، وما يف حكمهم، 
وبالتايل" ل عق�بة اإل بن�ص ول ن�ص اإل 

بعق�بة".

نقلة نوعية 
مما   : بق�له  ال�شقا  امل�شت�شار  وا�شتطرد 
نقلة  اأم������ام  ن��ح��ن  ف��ي��ه  ���ش��ك  ل 
ن���ع��ي��ة  غ��ري م�����ش��ب���ق��ة، وه��ى 
ب��داأت  التى  م��ن  روؤي��ة 20٣0، 
مب���ا ه���� م��ت��ع��ل��ق ومب����ا مي�ص 
تطمني �شالمة وكرامة امل�اطن 
وامل���ق���ي���م وامل�����ش��ت��ث��م��ر، ول��ق��د 
احلكم  اإلغاء  ق��رارات  اأ�شعدين 
عق�بات  ف��ى  واجل��ل��د  بال�شبهة 
العق�بات  واإي���ج���اد  ال��ت��ع��زي��ر، 
ال�شالبة  العق�بات  عن  البديلة 
ما  واأج��م��ل  للحرية)ال�شجن( 
فى ذلك �شرعة اتخاذ القرارات، 
�شائبة  جميعها  ل��ل��ه،  واحل��م��د 
وتدل  فائقة  بعناية  ومدرو�شة 
الأم��ر، حفظهم  على حنكة ولة 
ال���ل���ه. وه����ا ن��ح��ن جن��ن��ي ث��م��ار 
ذات  القطاعات  كافة  ف��ى    20٣0 ال��روؤي��ة 
امل���اط��ن  م�شلحة  ي�شمن  مب��ا  ال��ع��الق��ة، 
واملقيم وامل�شتثمر دون متيز، ومن جانب 

اآخر حماربة الف�شاد بكافة اأن�اعه .

أركان القضاء 
امل�شت�شارة القان�نية �شارة الأبادي، ت��شح 
بق�لها: بعد �شدور الت�شريعات املتخ�ش�شة 
ولقد  امل�ؤ�ش�شي،  الق�شاء  اأرك���ان  �شتكتمل 
يحتل  احلديث  الع�شر  يف  الت�شريع  اأ�شبح 
القان�ن،  م�شادر  اإط��ار  يف  مرم�قة  مكانة 
عليه.  تعتمد  املتط�رة  املجتمعات  فاأغلب 
ف��ه��� امل�������ش���در الأ����ش���ل���ي ال���ع���ام ل��ل��ق��اع��دة 
اأن  عليه  يتعني  القا�شي  اإن  اإذ  القان�نية؛ 
يلجاأ اإليه  لل��ش�ل اإىل القاعدة التي حتكم 
باقي  اإىل  عنه  يعدل  اأن  ميكنه  فال  النزاع، 
وج�د  عدم  حالة  يف   اإل  الأخ��رى  امل�شادر 
قاعدة فيه اأو اإذا اأحال ه� على م�شدر اآخر.

ف��الأن��ظ��م��ة اجل���دي���دة امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا، تعترب 
الت�شريعية  البيئة  يف  وتط�را  ن�عية  نقلة 
وخ��ط���ة نح� ن��ظ��ام ق��ان���ين م���دون، ومن 
املميزات املهمة اأنه �شيمهد الطريق؛ لإحقاق 
وتعيني  لتحديد  نظرًا  اأ�شرع  ب�شكل  العدالة 
على  �شي�شهل  ال��ت��ي  القان�نية  الن�ش��ص 
وال�شتدلل  ال��رج���ع  والق�شاة  املتقا�شني 
بها.    كما اأنه  �شينتهي متامًا اجتهاد القا�شي 
يف اختيار احلكم املالئم لل�اقعة، و�شيك�ن 

فالأنظمة  القان�ين؛  الن�ص  بتطبيق  معنًيا 
اجلديدة �شت�شهل على الق�شاة اختيار احلكم 
املالئم للق�شية و�شيك�ن الجتهاد حم�ش�را 
يف اإطار معني، لكن يف جميع الأح���ال فاإن 
يف  فعال  دور  ل��ه  �شيك�ن  القا�شي  اجتهاد 
املراد احلكم فيها  ال�اقعة  الن�ص على  اإنزال 
القان�ين.  الن�ص  من  املحك�م  الإط��ار  وفق 
هناك  يك�ن  لن  العق�بات؛  نظام   وب�شدور 
يف  عليه  من�ش��ص  وه����  اإل  جم���رم  ف��ع��ل 
�شك  ل  ال�شلة.  ذات  الأن��ظ��م��ة  اأو  ال��ن��ظ��ام، 
اإ�شدار  الق�شاة  على  �شي�شهل  التدوين  اأن 
اأع���ان  على  اأي�����ش��ًا  �شي�شهل  كما  الأح��ك��ام، 
للن�ش��ص  الرج�ع  النا�ص  وعامة  الق�شاة 
من  �شيقلل  ذل���ك  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  ال��ق��ان���ن��ي��ة، 
يف  املت�شابهة  الق�شايا  يف  الأح��ك��ام  تفاوت 
ال�قائع ما يحقق عدالة بني اجلميع ويقطع 
الت�شارب ولن يك�ن هنالك عق�بة اإل بن�ص 
�شرعي، اأو قان�ين وفق القان�ن الذي ينظم 
ووفق  اجلزائية؛  والإج���راءات  العق�بات، 
الق�اعد القان�نية املعتربة والتي ن�شت على 
�شرعي  بن�ص  اإل  عق�بة  ول  جرمية  اأنه" ل 
ا�شرتاتيجية  ي�فر  ذلك  اأن  كما  اأونظامي" . 
وخ���ط���ة م��ت��ك��ام��ل��ة لإن����ف����اذ ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
وال��ت��دري��ب  التعليم  ت�شمل  املتخ�ش�شة، 
والت�عية.  فالبد من اأجل تطبيق الق�انني، 
اأن يك�ن هنالك ا�شرتاتيجية تطبق من اأجل 
وماهيته  بالقان�ن  واإعالمهم  النا�ص  اإفهام 
وحدوده واحلق�ق وال�اجبات التي عليهم، 
وملخ�شها   القان�ن  يف  احل��ق  نظرية  وف��ق 
يعاقب  وبعدها  ين�شر  ثم  احلق  ُيعلم  اأن   "
املخالف واملنتهك لهذا احلق وفق القان�ن  " 
ومن اأجل اأن يك�ن هناك فعالية يف احرتام 
اأن  يجب  ب��ه  والل��ت��زام  وتطبيقه  ال��ق��ان���ن 
للنا�ص  واإفهام  واإع��الم  تدريب  هنالك  يك�ن 
بع�ص  فتدر�ص  الأوىل،  �شن�ات  مراحل  من 
ب����دءًا م��ن اأول امل��راح��ل  م��ب��ادئ احل���ق����ق؛ 
يعلم  حتى  مراحلهم  جميع  ويف  الدرا�شية، 
املقررة  وواجباتهم  حق�قهم  ماهي  اجلميع 

يف القان�ن والأنظمة املرعية.

صالحيات قضائية 
الدام�ك،  حممد  �شعد  القان�ين  امل�شت�شار 
اأو�شح اأن اململكة العربية ال�شع�دية، ت�شري 
الأخرية  ال�شن�ات  يف  جادة  خط�ات  وفق 
وتط�ير  الت�شريعية  البيئة   ت��ط���ر  نح� 
مرفق الق�شاء واإ�شالح الأنظمة التي حتفظ 
احلق�ق وتر�شخ مبادئ العدالة وال�شفافية 
التنمية  وحتقق  الإن�شان،  حق�ق  وحماية 
ال�����ش��ام��ل��ة، ومت���ن���ع ج��م��ي��ع الج���ت���ه���ادات 
لذات  الأح��ك��ام  يف  التقديرات  وازدواج��ي��ة 
ال�اقعة. كا اأن هذا الأمر ميثل م�جة جديدة 
ا�شتقرار  يف  �شت�شهم  التي  الإ�شالحات  من 
املعامالت والتنب�ؤ بالأحكام ورفع م�شت�ى 
وزيادة  العدلية،  الأجهزة  وكفاءة  النزاهة 
م�ث�قية الإجراءات واآليات الرقابة، ومنع 

الجتهادات غري العادلة. 

سيادة القانون 
غربي":  في�شل  القان�ين  املحامي  ويق�ل 
مت��ث��ل ه���ذه ال��ت�����ش��ري��ع��ات ن��ق��ل��ة ت��اري��خ��ي��ة 
يف م�����ش��رية ال��ع��دال��ة، و���ش��ي��ادة ال��ق��ان���ن، 
ال�شريعة  راعتها  التي  الإن�����ش��ان،  و حق�ق 
هذه  وتعترب  الأول،  امل��ق��ام  يف  الإ�شالمية 
ال��ت�����ش��ري��ع��ات ت��ق��ن��ي��ن��ًا لأح���ك���ام ال�����ش��ري��ع��ة 
لالتفاقيات  م��راع��ي��ًة  وج���اءت  الإ���ش��الم��ي��ة، 
جديدة  م�جة  و�شتمثل  الدولية،  واملعايري 
اأداء  كفاءة  �شتزيد  التي  الإ���ش��الح��ات،  من 
املنظ�مة العدلية، ومنت�شبيها وامل�شتفيدين 
منها؛ حيث اإنها �شُت�شهم يف اإمكانية التنب�ؤ 
ب��الأح��ك��ام، وع���دم ال��ت��ب��اي��ن ب��ني الأح��ك��ام، 
اأم��د  ط���ل  م��ن  الت�شريعات  ه��ذه  و�شتحد 
التقا�شي، والإ�شهام  يف حتقيق طم�حات 

واأهداف"روؤية اململكة 20٣0".
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جا�سم العطية

�سارة الأبادي

عبداحلكيم اخلريجي

�سعيد الداموك

وائل بافقيه

في�سل غربي

التشريعات المتخصصة..
تحقيق للمساواة وإقامة للعدل

البالد – مها الع�اودة � رانيا ال�جيه � اأحمد الأحمدي 
اأكد قان�ني�ن اأن تط�ير منظ�مة الت�شريعات املتخ�ش�شة، ي�شاهم يف حتقيق ال�شفافية وال��ش�ح يف الق�اعد ال�شرعية، وي�ؤ�ش�ص ملرحلة قان�نية جديدة، ويلبي احتياجات اجتماعية واقت�شادية 
واإن�شانية، بل وير�شم م�شارات امل�شتقبل لدولة ع�شرية، اأ�شبح التط�ر الجتماعي والقت�شادي والتكن�ل�جي �شمة من �شماتها، ولفت قان�ني�ن، حتدثت اإليهم " البالد " اإىل اأن تقنني الأحكام  

الق�شائية؛ حتقيق للم�شالح ودرء للمفا�شد ورفع للحرج وامل�شقة عن العباد، والت�شيري عليهم يف اأعمالهم وم�شاحلهم الي�مية.   واأكدوا يف ال�قت نف�شه، اأن حتديد الأحكام الإجرائية وامل��ش�عية 
ب�شكل م�شبق، يجعل املتقا�شني على بينة من اأمرهم، وما لهم من حق�ق وما عليهم من التزامات قبل اللج�ء اإىل مرفق الق�شاء، فاملتقا�شي ي�شتطيع حتديد م�قفه م�شبًقا قبل الدخ�ل يف خ�ش�مة 

ق�شائية ح�ل مدى جدواها بالن�شبة له،  كما اأن ذلك  ي�شهم يف التخفيف على مرفق الق�شاء، وقال�ا: من امل�شلم به اأن املتقا�شي، اإن كان على بينة من اأمره و�شعف م�قفه يف اإحدى الدعاوى فلن يقدم 
على اللج�ء اإىل الق�شاء؛ ت�فرًيا ل�قته وجهده وماله.

التقنني تعزيز لفعالية وكفاءة القضاء املؤسسي .. قانونيون لـ               : 

حتقق املصالح وتدرأ املفاسد وتلبي االحتياجات املجتمعية واالقتصادية واإلنسانية 

وضع حد الجتهاد
القاضي في إصدار 

األحكام  على الوقائع  

اكتمال أركان القضاء 
المؤسسي والتأسيس لمرحلة 

قانونية أكثر انضباطا  

تطبيق النص القانوني 
يضمن التساوي في 
األحكام لذات الفعل

نقلة تاريخية في مسيرة 
العدالة تواكب  النهضة 

الشاملة والتنمية المستدامة
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اقتصاد

�أو  �مل��ت��وق��ع��ة،  �ل�ضخمة  �ال���ض��ت��ث��م��ار�ت  ه��ذه   
�مل�ضتهدفة ، تعني طموحات �ضياحية عري�ضة 
ع�ضري،  منطقة  يف  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  خلارطة 
رجال  حمافظة  من  و�أج���ز�ء  �ل�ضودة  وت�ضمل 
�أمل����ع، يف �إط����ار �ل��ل��وح��ة �ل��ب��دي��ع��ة مل��دي��ن��ة �أب��ه��ا 
"�لبهية" لت�ضرع �ملنطقة جمالها �أكرث لل�ضياحة 
�ل�ضياحة  �ملحلية و�خلليجية وتنال ن�ضيبها من 

�لعاملية.
األرقام تتحدث

 هنا نعيد �لتذكري باالأرقام لنتاأمل ترجماتها على 
�ملو�طنني  تفاعل  ، وما ي�ضهده من  �لو�قع  �أر���ض 
للقيادة  �ل�ضكر  وعظيم  �لفخر  بعميق  و�ملو�طنات 
حا�ضرهم  �أج��ل  م��ن  �خل��ري  ثمار  على  �لر�ضيدة، 
.. وما ير�ضده خرب�ء  �الأجيال  وغدهم وم�ضتقبل 
بثقة  وخارجها  �ململكة  د�خ��ل  و�القت�ضاد  �لتنمية 
�حلديثة  �ل�����ض��ع��ودي��ة  �لنه�ضة  ب��خ��ط��و�ت  وت���ف���اوؤل 
زمن  �حل��ايل، وهو  �لزمني  �لعقد  �مل�ضتهدفة خالل 
وجيز يف م�ضرية �لدول �لر�ضيدة، ووجيز جًد� يف 
وطن �الإر�دة؛ قيا�ًضا بحجم مات�ضهده مملكة �خلري 
�لز�هر  �لعهد  ه��ذ�  )�أمن���وذج( يف  تنمية  من  و�لنماء 
بن  �ضلمان  �مللك  �ل�ضريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  بقيادة 
عبد �لعزيز، و�ضمو ويل عهده �الأمني، حفظهما �لله، 
روؤيتها  م�ضتهدفات  لتحقيق  �الأيام  ت�ضابق  و�إجناز�ت 

�لطموحة 2030 مل�ضقبل �لوطن. 
بانطالقة  �ملرتبطة  و�مل�ضوؤوليات  �الأرق���ام  تت�ضمن     

ل�ضركة �ل�ضودة للتطوير�الأهد�ف �لتالية:    
"�ضركة  ب��ه  �ضت�ضاهم  م��ا  حجم  ري���ال  مليار   29   -   

�لناجت  �إجمايل  للتطوير" يف  �ل�ضودة 
�ملحلي تر�كمًيا، بال�ضر�كة مع �مل�ضتثمرين و�لقطاعني �لعام 

و�خلا�ض.
تباًعا  مبا�ضرة  وغ��ري  مبا�ضرة  وظيفية  فر�ضة  �آالف   8  -  

خالل �لعقد �حلايل. 
- تطوير 4 �آالف غرفة فندقية ووحدة �ضكنية �ضياحية.

- 30 م�ضروًعا نوعًيا لتطوير �لقطاعني �لتجاري و�لرتفيهي 
وجودة �خلدمات.

�لبنية  لتطوير  م�ضتهدفة  ��ضتثمار�ت  ري��ال  مليار�ت   3   -
�لتحتية. 

-  �حلفاظ على �لبيئة و�ملوروث �لثقايف و�الإن�ضاين.
�ال�ضتثمار�ت  �ضندوق  ي�ضع  ع�ضري  يف  �النطالقة  بهذه    
�الإجن���ار�ت  منظومة  تعزز  و�ع���دة؛  جديدة  ب�ضمة  �لعامة، 
�ل�ضخمة ملدن �الأحالم و�خليال غري �مل�ضبوقة على �متد�د" 
و�لقدية" وغريها،  و�آم��اال  �الأحمر  �لبحر  وم�ضروع  نيوم 

جنًبا �إىل جنب مع �ل�ضياحة �لو�عدة يف �لعال و�لدرعية. 
 وه���ك���ذ� ي��ت�����ض��ع ب��ن��ك �ل��ط��م��وح��ات �مل��ت��و�ل��ي��ة و�مل��ت��ز�م��ن��ة 
حمافظ  قال  كما  تعك�ض-  �لتي   ، �ل�ضندوق  ال�ضرت�تيجية 
�هتمام   - ��ان  �ل��رم��َيّ يا�ضر  �لعامة  �ال�ضتثمار�ت  �ضندوق 
وروؤية ويل �لعهد، بتن�ضيط �ملنطقة �ضياحًيا وتنموًيا، لتكون 
للمملكة  نوعية  نقلة  وت�ضكل  عاملية،  �ضياحية  جبلية  وجهة 
�ل�ضندوق  �ل��ت��ز�م  على  ت��اأك��ي��ًد�  و�أي�ضا  عموًما،  و�ملنطقة 
نحو  با�ضتثمار   - �لله  حفظه   – �ضموه  توجيهات  بتنفيذ 
نحو  على  �ملحلي،  �القت�ضاد  يف  �ضنوًيا  ري��ال  مليار   150
متز�يد خالل خم�ض �ضنو�ت، �ضمن طموح �ل�ضندوق باأن 
��ضتثمار�ته،  �ملحلية 80% من جممل  ت�ضكل �ال�ضتثمار�ت 
لالقت�ضاد  و�ال�ضتد�مة  �لتنوع  وحتقيق  �لوظائف  لتوفري 

�لوطني.

المستهلك المضطر يدفع الفرق ! تفاوت سعر السّكر.. والداغستاني يشرح األسباب 
جدة - جنود النهدي 

�ل�ضّكر باأنو�عه �ضلعة �أ�ضا�ضية الغنى عنه على مد�ر �ليوم ، لكل 
بيت وللكافيهات وخمابز �حللويات وغريها ، بل هو �أوىل بنود 
�أ�ضعاره من منفذ  تفاوت  نتفهم  ، وع��ادة ما  �مل�ضرتو�ت  قائمة 
�لو�حدة )خم�ضة  �لعبوة  �أن يختلف �ضعر  لكن   ، �آخر  �إىل  بيع 
�ملنتج  لنف�ض  ري��اال،  و)4٧.1٧(   )16.50( بني  كيلوجر�مات( 
و�ال�ضم و�لوزن من حمل �إىل �آخر ، فيبدو �الأمر حمل �ضوؤ�ل 

و��ضتف�ضار. 
�ل��دك��ت��ور  �الق��ت�����ض��ادي  �مل�ضت�ضار  �إىل  �أح��ل��ن��اه  �ال���ض��ت��ف�����ض��ار 

�ملقام  يف  �ل�ضلعة  �ضعر  يتحدد  فقال:   ، د�غ�ضتاين  عبد�لعزيز 
حتى  بها  �ملتعلقة  �جلهات  كافة  من  عليها  تقع  �لتي  �لكلية  بالتكاليف  �الأول 
�لتوزيع جزءً�  منافذ  تكون  �أن  �لطبيعي  ، ومن  �لنهائي  للم�ضتهلك  و�ضولها 
�لتوزيع  �لتكاليف وتتفاوت بني منافذ  ، وبالتايل  تختلف  من هذه �جلهات 
نتيجة �ختالف �لتكلفة �لتي تتحملها هذه �ملنافذ ويف مقدمتها �الإيجار�ت �لتي 
�لتفاوت  يف�ضر  وه��ذ�   ، ود�خلها  �مل��دن  بني  الآخ��ر  موقع  من  بدورها  تتفاوت 
يف �ضعر �ل�ضلعة من منفذ الآخر، وبع�ض منافذ �لبيع تتحمل بع�ض �لتكاليف 
�مل�ضاندة  �خلدمات  ببع�ض  وربطها  �ل�ضلعة  عر�ض  بطريقة  تتعلق  �الإ�ضافية 
للعميل ��ضتجابة لطلب فئات من �مل�ضتهلكني �لذين ال ميانعون يف دفع �ضعر 

�أعلى للح�ضول على بع�ض �لتميز و�خلدمات �مل�ضاندة .
 ومع ر�أي �آخر تطرحه  زهر�ء �حلامد ، هو �أن �ختالف �أ�ضعار �ل�ضلع من 
موقع ملوقع يعود �أوال �إىل عدم وجود �آلية �أو الئحة ب�ضاأن توحد �الأ�ضعار . 
وثانيا �ختالف �ل�ضعر يعود �أي�ضا �إىل موقع �ملحل �أو �ملتجر ، و�أعني هنا 
لديها  �ل�ضلع  �ضعر   �لتجارية جتعل  للمحالت  �الإي��ج��ار�ت  قيمة  �ختالف  �أن 
متفاوتا، وبذلك �أمتنى �أن يكون هناك �ألية ورقابة عليهم وتنظيم جديد يهتم 

بها من هذي �لناحية.

بني التكلفة واجلشع 
�ختالف  تفاوت  �ضبب  �أن  �إىل  �لغامدي  ب��دور  ت�ضري  جهتها  من   
وغريها  �لغذ�ئية  �مل��و�د  من  �ملت�ضابهة  �أو  �لو�حدة  �ل�ضلعة  ��ضعار 

يعتمد على عو�مل عدة �أهمها: 
-  موقع �ملحل 

- �جلودة، قد يكون منها تقليد ومنها �الأ�ضلي، على �ضبيل �ملثال 
يف �لبلد كثري �ضنط �ضفر مقلدة حتمل ماركة �أ�ضلية تباع باأقل من 

ن�ضف �ضعر �الأ�ضلية.
- ثالث �الأ�ضباب هو تقدير �لبائع حلجم مك�ضبه خا�ضة �ل�ضلع غري 
تكون  قد  مثال   ، �مل�ضتهلك  �أو  �لزبون  مع  �لبد�ية  �ل�ضعر يف  يرفع  فنجده  �لغذ�ئية، 
�ضلعة ما �ضعرها 200 ريال ولكن �لبائع يقول 250 لي�ضتفيد هو من �لزيادة يف حبة 
و�حدة يف حال مت �لبيع .  ومن وجهة نظر �ضهد �لغامدي �أن �ل�ضوق يحتاج �إىل رقابة 
على رفع �الأ�ضعار وحتديد �ضقف متقارب حتى النرتك جماال للزيادة و�ملبالغ فيها. 
وتتفق معها ر�نيا �ل�ضمر�ين ، باأن �ضبب �لغالء يف �أي �ضلعة هو عدم وجود �ضقف 

للت�ضعرية ، ولهذ� تتالعب بع�ض �ملحالت. 
و�لطمع يف  �جل�ضع  ب��اب  من  هو  �الأ�ضعار  زي��ادة  �أن  �لر�يقي  ت�ضور  حممد   ويف 
�أكرب مبلغ ممكن من جيوب �مل�ضتهلكني ، لذ� يتطلب �الأمر تعاون �ملو�طن مع �جلهات 
�مل�ضوؤولة بالتبليغ عن �أي زيادة مبالغ فيها.  �آخر �جلولة مع  رحيل �ل�ضلمي ، �لتي 
�ل�ضوبر  وكذلك  �مل�ضتهلكني،  من  معينة  ماركت" �ضريحة  "هايرب  لكل  �أن  �أو�ضحت 
ما  وع��ادة   ، منها  كل  ي�ضتوردها  �لتي  �لكمية  باختالف  �ل�ضعر  يختلف  هنا  ماركت، 
على  �أك��رب  ق��درة  وبالتايل   ، �أق��ل  وب�ضعر  باجلملة  �أك��رب  كميات  على  �لهايرب  يتعاقد 
�لعرو�ض باأ�ضعار حمفزة للم�ضتهلك ، على عك�ض �ل�ضوبرماركت �أو �لبقالة �لتي تبيع 
ملحيطها �ل�ضكاين ، ومنهم من ي�ضرتي باالآجل ، في�ضطر لدفع فروقات �أ�ضعار �ملو�د 

�لغذ�ئية و�ل�ضلع �لتي لديه عامة كمو�د �لنظافة وغريها وعادة تكون مرتفعة. 

باإرث تراثي عريق.. ولآلئ ندى تزهر جمالاً 
ا جلبالها اخل�سراء .. وع�ساق ين�سدون  فريداً

لقفزة  ع�سري  منطقة  ت�ستعد  و�سالها،  ا  دائماً
نوعية مل�ستقبلها على خارطة ال�سياحة العاملية 

وبر�سيد اأكرب من �سائحي الداخل وحمبيها من 
دول اخلليج العربية.

 نعم، ع�سري على موعد مع مفهوم جديد لل�سياحة 
ال�سودة  "�سركة  اأهــــداف  ت�ست�سرفه  والــرفــيــه، 

للتطوير" التي اأطلقها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
نائب  العهد،  ويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  بن  حممد 

رئي�س جمل�س الوزراء، رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق 
ا  جديداً ا  ع�سراً املنطقة  لتدخل  العامة،  ال�ستثمارات 

تر�سم مالحمه ا�ستثمارات متوقعة، تتجاوز قيمتها 11 
مليار ريال، توفر تفا�سيلها كافة اأ�سباب اجلاذبية لنحو 

ب�سياحة  يتمتعون   ،2030 عام  بحلول  �سائح  مليوين 
الفريد  وتراثها  الأ�سيلة،  بثقافتها  تتوجها  فاخرة  جبلية 

وخيارات �سكنية وترفيهية متنوعة.

جدة -  البالد

عبدالعزيز داغ�صتاين

عنوان فريد ملستقبل السياحة اجلبلية

عسير .. عشق الماليين



جدة - البالد
 ، الفعلاً ن�صيب،  منها  لهم  "املقاومة" ولي�س  �صعارهم 
وال حتى يف �صمري م�صترت. اإمنا بو�صلتهم عداء مطلق 
لهذه االأمة و�صيا�صة مارقة اأ�صاعت مقدرات �صعوبهم 
و�صلوك  ال�����ص��راع��ات،  واإ���ص��ع��ال  ال��ف��ن  �صناعة  يف 
اإرهابي غادر ي�صتهدف ا�صتقرار الدول الر�صيدة، التي 
تنه�س بحا�صرها وت�صابق فيه لطموحات م�صتقبلها. 

يف حم���ور ال�����ص��ر االإي������راين وم��ي��ل��ي�����ص��ي��ات��ه )وك���لء 
جليا  يبدو  ال�صيا�صي،  للقامو�س  ووف��ق��ا  ال��ب��اط��ن(، 
الفرق ال�صا�صع  بني �صعار "املقاومة " كذبا وت�صليل، 
وبني  حقيقة "املقاولة" ملد االأطماع والنفوذ والتمكني 
يف  واأدخلها  امل��ليل  نظام  ا�صتهدفها  التي  ال��دول  يف 
ذاتها..  اإي��ران  قبلها  ومن  وال�صتات،  الف�صل  م�صتنقع 
تتجاوز  اقت�صادية  ك��وارث  بينها  امل�صرتك  والقا�صم 
املحلية  لعملتها  مت�صارع  وانهيار  االأزم���ات،  ح��دود 
اأ�صعل  مما  الدولية،  املالية  املوؤ�ص�صات  ثقة  وفقدان 

�صعوبها غ�صبا وانتفا�صا؛ �صعيا للخل�س.
على  ال�صيطرة  فقد  �صنوات،  ومنذ  االإي���راين  النظام 
امل���وت،  ي�����ص��ارع  ال���ذي  للقت�صاد  ال�����ص��ام��ل  ال�صلل 
وبلغت العملة ذروة انهيارها )42 األف ريال اإيراين 
اإنتاجا،  وال  ال�صناعة  حيث  الواحد(،  الدوالر  مقابل 
�صنوات،  منذ  للم�صتثمرين  اجلماعي  ال��ه��روب  بعد 
ع�صرات  وبطالة  امل�صددة،  العقوبات  ظل  يف  خا�صة 
تندفع  للإيرانيني  اليومية  احلياة  وباتت  املليني، 

�صعارات  اأوه��ام  اقتاتوا  اأن  بعد  كارثة،  اإىل  اأزمة  من 
عقودا  �صعار"املقاومة"  واأكاذيب  الثورة"  "ت�صدير 
طويلة، وهاهو النظام يعرتف مرارا وتكرارا بحجم 

العامل  خ��داع  جم��ددا  وي��ح��اول  االقت�صادية  ك��وارث��ه 
االإي���راين  النظام  ا�صتنزف  وكما  العقوبات.   لرفع 
جترع  حتى  باملنطقة،  م��وؤام��رات��ه  يف  ب��لده  اأم���وال 

لكل  امل�صري  نف�س  الفقر واجل��وع، تكرر  �صعبه مرارة 
وميلي�صيات  جماعات  من  طهران  فلك  يف  ي��دور  من 
ل�صالح  اقت�صادها  ودم��رت  بلدها  اختطفت  اإرهابية 

اجلرائم  دفعت  اليمن،  ففي  امل��وازي��ة.    اقت�صاداتهم 
من  مزيد  اإىل  للبنوك،  واب��ت��زاز  نهب  م��ن  احلوثية 
انهيارا  اليمني  الريال  و�صّجل  االقت�صادي،  االنهيار 

الواحد(،  ال��دوالر  اأمام  ريال ميني  األف   250( قيا�صا 
اإ���ص��اف��ة اإىل ن��ه��ب امل�����ص��اع��دات االإغ��اث��ي��ة ، والت���زال 
التجارية  واملحلت  وامل�صارف  للبنوك  االقتحامات 
اجلهاز  لتقديرات  وطبقا  يوميا.  اإج��رام��ي��ا  �صلوكا 
املركزي للإح�صاء اليمني ، ارتفعت معدالت الفقر يف 
مناطق �صيطرة امليلي�صيا اإىل اأكرث من 90 %، ونزوح 
املليني منهم داخليااً وخارجيااً، وموظفني ومتقاعدين 
دون رواتب، وتعطيل كثري من االأن�صطة االقت�صادية 
بقوة  حتتلها  ال��ت��ي  املناطق  يف  العامة  واخل��دم��ات 

ال�صلح.
  اأي�صا �صمن دائرة الدول الفا�صلة مبحور "املقاولة" 
تاأتي احلالة ال�صورية ال�صارخة، وفيها يرى كثري من 
املحللني ال�صوريني اأنف�صهم، اأن اقت�صاد بلدهم بلغ " 
االقت�صاد  من   %90 نحو  اأن  خا�صة  ال�صري"،  امل��وت 
املحلي يكمن يف مناطق خارج �صيطرة النظام، ومن 
وفقر   ، للدوالر(  لرية   400( ال�صرف  �صعر  انهيار  ثم 
اللجئني  وم��لي��ني   ، ال�صكان  م��ن   %  80 يف  ينه�س 

يعي�صون على امل�صاعدات. 
حزب  ميلي�صيا  تغول  ظل  ويف  لبنان،  يف  واأخ��ريا    
الله املدعومة ماليا وت�صليحا من اإيران على مفا�صل 
�صقوطا  اللبنانية  اللرية  �صجلت  واالقت�صاد،  الدولة 
بال�صوق  ال�����دوالر(  م��ق��اب��ل  ل���رية  اآالف   10( م��ري��ع��ا 
ال�صوداء، و�صط عجز م�صتمر عن حتقيق خطة اإنقاذ 
)اأ�صدقاء  الكاملة من خمرجات موؤمتر  اأو اال�صتفادة 
�صرف  ل�صعر  ال�صادمة  االرتفاعات  والت��زال  لبنان(، 
االأموال واال�صتثمارات  ا�صتمرار هروب  مع  الدوالر، 

وخروج العديد من العلمات التجارية.    
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احتراف اإلرهاب وانهيار العمالت وتجويع الشعوب

جدة - البالد
متبادلة،  وت�صريحات  انتكا�صة،  ثم  تفاو�س 
االأح��وال تبدلت  اأن  اأوح��ت بنذر مواجهة، غري 
اأن  االإث��ي��وب��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اإع���لن  بعد 
ال�صودان  مع  ممكن  نية"  ب�"ح�صن  التفاو�س 
والو�صول  النه�صة،  �صد  اأزم��ة  ب�صاأن  وم�صر، 
واتفاق  م�صرتكة،  ت��ع��اون  �صيغة  اإىل  بالتايل 
ا،  مر�صياً ويكون  االأط��راف  جميع  ين�صف  عادل 
بحيث ال تت�صرر منه دولة وت�صتفيد منه اأخرى.
وي��ب��دو اأن ال��ب��ي��ان امل�����ص��رتك ال���ذي ���ص��در عن 
اأزال  املن�صرم،  االأ�صبوع  والقاهرة  اخلرطوم 
ال��غ�����ص��اوة م��ن اأع���ني امل�����ص��وؤول��ني االأث��ي��وب��ي��ني، 
وجعلهم يب�صرون "طريق التفاو�س" بو�صوح 
اأكد  البيان  واأن  ا  خ�صو�صاً ال�صابق،  من  اأك��ر 
النية" يف  "ح�صن  اأبابا  اأدي�س  تبدي  اأن  اأهمية 
التفاق  التو�صل  اأهمية  عن  ف�صلاً  التفاو�س، 
قانوين ملزم حول ملء وت�صغيل �صد النه�صة، 
اإىل  وم�صاحلهما،  املائية  حقوقهما  يحفظ  مبا 
جانب اأثيوبيا، ويحّد من اأ�صرار هذا امل�صروع 
لديهما  البلدين  اأن  ا  موؤكداً امل�صب،  دولتي  على 

اإرادة �صيا�صية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف 
يف اأقرب فر�صة ممكنة، ُمطالبني اأثيوبيا باإبداء 
تفاو�صية  عملية  يف  واالن��خ��راط  النية  ح�صن 
ل��ه��ذا االت��ف��اق. ويف  اأج���ل التو�صل  ف��ّع��ال��ة م��ن 
وم�صر  ال�صودان  من  كل  اأب��دى  نف�صه،  الوقت 
قلقهما اإزاء تعرث املفاو�صات التي رعاها االحتاد 
االأفريقي، ُم�صددين على اأن تنفيذ اأثيوبيا امللء 
ا  تهديداً "�صي�صكل  اأح���ادي  ب�صكل  لل�صد  الثاين 

ال  واخل��رط��وم؛  للقاهرة  املائي  للأمن  ا  مبا�صراً
ال�صودانية  ال�صدود  بت�صغيل  يتعّلق  فيما  �صّيما 
ويهدد حياة 20 مليون مواطن �صوداين"، كما 
ا التفاق اإعلن املبادئ املُرم  ا مادياً اأنه يعد خرقاً
مار�س   23 يف  باخلرطوم  ال��ث��لث  ال���دول  ب��ني 
اأثيوبيا  �صارعت  مبا�صرة  البيان  وبعد   .2015
باإعلنها اال�صتعداد "للتفاو�س بح�صن نية" مع 
ا  اخلرطوم والقاهرة، ما اعتره مراقبون، تقدماً

على  وتاأكيدها  اأبابا  اأدي�س  تعنت  بعد  ا  اإيجابياً
يف  لل�صد  الثانية  املرحلة  بتعبئة  �صتقوم  اأنها 
اتفاق،  اإىل  ُيتو�صل  مل  لو  حتى  املقبل،  يوليو 
الرامي لتحريك  ال�صودان  الرغم من مقتح  على 
جلنة  بت�صكيل  ال���راك���دة،  امل��ف��او���ص��ات  م��ي��اه 
رباعية دولية ت�صمل بجانب االحتاد االأفريقي، 
االأوروب��ي واالأمم  املتحدة، واالحتاد  الواليات 

املتحدة.
اخلارجية  ل����وزارة  الر�صمي  ال��ن��اط��ق  وت��وق��ع 
ا�صتئناف  م��ف��ت��ي،  دي��ن��ا  ال�����ص��ف��ري  االأث��ي��وب��ي��ة 
��ا، م��وؤك��دا اأن م��وق��ف ب��لده  امل��ف��او���ص��ات ق��ري��باً
واأ�صاف  االإفريقية.  الو�صاطة  ب�صاأن  وا�صح 
يف  مهمتها  جن���اح  ون��اأم��ل  ب��ه��ا  "متم�صكون 

التو�صل التفاق بخ�صو�س ال�صد".
جميع  ومت�صك  ملوقفها،  اأثيوبيا  تليني  بني  وما 
اأزمة  االأفريقية، يبقى حل  االأطراف بالو�صاطة 
االأط��راف  له  تتو�صل  مبا  ا  رهيناً النه�صة  �صد 
ال�صاعية  املتوقعة،  املفاو�صات  خلل  الثلثة 
ل�صمان اتفاق عادل وقانوين ومن�صف، يلبي 

حقوق الدول الثلث ب�صكل متواٍز.

"حسن النية" يحرك المياه الراكدة في "السد"
بيان اخلرطوم والقاهرة يعيد أديس أبابا للمفاوضات  تستخدم احلوثيني ورقة ضغط خلدمة »مفاوضات النووي«

طهران.. عقبة في طريق 
التسويات اليمنية

جدة - البالد
حُت������رك اإي��������ران احل���وث���ي���ني ك���ال���دم���ى، 
للتفاو�س  اب��ت��زاز  كورقة  وت�صتخدمهم 
تدخلت  جعل  ما  ال��ن��ووي،  ملفها  ح��ول 
امل����ليل يف ال��ي��م��ن مب��ث��اب��ة ح��ج��ر ع��رثة 
املكونات  ال�صيا�صية بني  الت�صويات  اأمام 
املتلحقة،  االأزمات  حل  وعرقل  اليمنية، 
للعبث بامللحة  امللي�صيا االنقلبية  ودفع 
ال�صتهداف  الدائم  ال�صعي  مع  البحرية، 
دول اجلوار، ف�صل عن ت�صريد اليمنيني 
للأحياء  املتوا�صل  بالق�صف  مدنهم  من 
وت�صاند  امللي�صيا  تلفظ  التي  ال�صكنية، 
احل���ك���وم���ة ال�����ص��رع��ي��ة ل��ل��ت��خ��ل�����س م��ن 

�صرورها. 
يرى  امل��دن��ي��ني،  بحق  احلوثيني  ج��رائ��م 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة و����ص���وؤون امل��غ��رتب��ني 
اأنها  م��ب��ارك،  ب��ن  ع��و���س  اأح��م��د  اليمني 
ب��رع��اي��ة اإي���ران���ي���ة خ��ال�����ص��ة، م��ب��ي��ن��ا اأن 
ب���لده زادت  االإي��ران��ي��ة يف  ال��ت��دخ��لت 
بكثافة مع و�صول مبعوث اإيران ل�صنعاء 
املدعو ح�صن اإيرلو، الذي يقف عقبة يف 
اأن  مبينا  �صيا�صية،  ت�صويات  اأي  طريق 
التدخلت االإيرانية حولت امللف اليمني 
اإىل ورقة تفاو�صية ت�صتخدمها اإيران يف 

خدمة مفاو�صاتها النووية.
اجلهود  تكثيف  على  مبارك،  ابن  و�صدد 
ال��دول  م��ن  والدبلوما�صية  ال�صيا�صية 
دويل  �صغط  خلق  الأج��ل  كافة،  العربية 
ق�صايا  يف  تدخلتها  لوقف  اإي���ران  على 
الرملان  دعا  بينما  ع��ام،  ب�صكل  للمنطقة 
دويل  حت����رك  �����ص����رورة  اإىل  ال���ع���رب���ي 
احلوثي  ميلي�صيا  ت�صعيد  لوقف  عاجل 
ملناطق  املتكرر  وا�صتهدافها  االإره��اب��ي��ة 

اإج����راءات  ب��ات��خ��اذ  مطالبااً  اململكة،  يف 
بو�صعها  �صدها  وحا�صمة  ج��ادة  فورية 
حتت �صغوط دولية اأكر تدفعها للتوقف 
واملدعوم  املتعمد  ت�صعيدها  عن  الفوري 
وامل��م��ول م��ن اإي����ران، معربا ع��ن اإدان��ت��ه 
الهجوم  حيال  ال�صديدين  وا�صتنكاره 
االإرهابية  احلوثي  ميلي�صيات  ملحاوالت 
املدنية  واالأع���ي���ان  امل��دن��ي��ني  ا���ص��ت��ه��داف 
بطريقة ممنهجة ومتعمدة يف جازان من 
خلل �صاروخ بال�صيتي اعرت�صته قوات 
�صباح  اليمن  يف  ال�صرعية  دع��م  حتالف 
اخلمي�س، موؤكدا ت�صامنه ووقوفه الكامل 
مع اململكة اإزاء هذه الهجمات االإرهابية، 
كل  واح��د �صد  معها يف �صف  والوقوف 
اأمنها وا�صتقرارها، ودعمها  تهديد يطال 
يف ات��خ��اذ االإج�������راءات ك��اف��ة ال��ت��ي من 
و�صلمة  وا�صتقرارها  اأمنها  حفظ  �صاأنها 

اأرا�صيها ومواطنيها واملقيمني فيها.
ممار�صات  العربي،  ال��رمل��اين  وو���ص��ف 
ب�"ال�صلوك  االإرهابية  احلوثي  ميلي�صيا 
ال���دوىل  املجتمع  حم��م��لاً  االإجرامي"، 
امل�صوؤولية يف تقاع�صه عن اتخاذ موقف 
االإرهابية  املمار�صات  هذه  لوقف  حا�صم 
االأمن  على  خطرااً  ت�صكل  التي  املمنهجة 
وال�صلم الدوليني، وت�صكل خرقااً للقوانني 

واملواثيق الدولية.
يد  يف  لعبة  احل��وث��ي،  ملي�صيا  وتبقى 
لتخريب  ت�صاء  حيث  توجهها  اإي����ران، 
امل��ن��ط��ق��ة وت��ق��وي�����س ا���ص��ت��ق��راره��ا م��امل 
اأفعالها  على  ال����رادع  ال���رد  ط��ه��ران  جت��د 
االإجرامية، ودعمها للملي�صيات االإرهابية 
يف خمتلف دول املنطقة، وك�صر �صوكتها 

بعقوبات ت�صل حركتها.

»محور املقاولة«.. اقتصاد يصارع املوت  



مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
�آل  عبد�لله  بن  حممد  �ملهند�س  �لعقيد  �حتفل 
�صنهات  كرمية  على  بزو�جه  �لعتيبي  بريك 
بن �صالح �لعتيبي  -رحمه �لله، وذلك باإحدى 
�ل��ق��اع��ات مب��ك��ة �مل��ك��رم��ة، ب��ح�����ص��ور �أق����ارب 
�ل��ع��رو���ص��ن، وع���دد م��ن �مل��ه��ن��ئ��ن م��ن زم��اء 

�لعري�س، وذلك وفق �الإجر�ء�ت �الحرت�زية.
لكل  و���ص��ك��ره  �متنانه  ع��ن  �أع���رب  �لعري�س    
عرب  له  و�لتربيكات  �لتهنئة  بتقدمي  ب��ادر  من 
مو�قع �لتو��صل �الجتماعي، كما �صكر كل من 
دعا له بالتوفيق يف حياته �لزوجية، موؤكد� �أن 
�لفرحة تكتمل د�ئما مب�صاعر �الأحبة من �الأهل 

و�الأ�صدقاء.
�لدعوة  لبى  من  كل  �لعتيبي  �أ�صرة  و�صكرت 
�لعرو�صن  ي�صعد  �أن  وجل،  عز  �لله،  د�عن   ،

ويتمم لهما بالذرية �ل�صاحلة.

�أخبارهم
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مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
�حتفل �أبناء حممد ع�صفور -رحمه �لله- بعقد قر�ن  
�إىل  و�ملبتعث  تبوك،  جامعة  من�صوبي  من  موؤن�س، 
وذلك  و�لدكتور�ة،  �ملاج�صتري  لتح�صري  بريطانيا 

على �بنة حممد رم�صان عبد �جلبار. 
 �لعري�س جنل �ل�صاعر على حممد �آدم ع�صو جمل�س 
�إد�رة نادي تبوك �الأدبي و�لثقايف و�لدفاع �جلوي 

مبنطقة تبوك �صابقا، وقد �أقيم �حلفل بح�صور لفيف 
من �الأهل و�لزماء و�الأ�صدقاء، متمنن للعرو�صن 

حياة زوجية �صعيدة. تهانينا و�ألف مربوك.
بهذه  �صعادتهم  عن  وعبد�جلبار،  ع�صفور  �آل  وعرب 
من  �ل��دع��وة  لبى  من  لكل  �صاكرين  �ملباركة،  �لليلة 
�الأرحام و�الأقارب و�الأ�صدقاء، �صائلن �لله عزوجل 

�أن يوفق �لعرو�صن لكل خري.

الذايدي وكياًل لمحافظة طريف

 "البراق" رئيس رقباء

 أسرة قيسي تزف عبدالمحسنآل عصفور يحتفون بعقد قران مؤنس

"الوادعي" يتقلد رتبة عميد

جدة - يا�سر بن يو�سف
مرفق  مدير  �لقحطاين،  جمان  عبد�لله  �لعميد  قلد 
�إ�صاح �ل�صفن بقاعدة �مللك في�صل �لبحرية باملنطقه 

�لغربية، بندر بن حممد �لرب�ق رتبة رئي�س رقباء.

�صكره  بالغ  عن  �ل��رب�ق،  بندر  �لرقباء  رئي�س  وع��ربَّرّ 
�لثقة  ه��ذه  منحه  على  �لر�صيدة  للقيادة  و�متنانه 
�ملزيد من  لبذل  له  باأن تكون حافزً�  �لغالية، متعهدً� 

�جلهد و�لعطاء يف خدمة �لدين و�لوطن.

جدة - البالد
�صرطة  م��دي��ر  �ل��ط��وي��رب  ع��م��ر  �صليمان  �لعميد  ق��ل��د 
مدير  �لو�دعي  �صالح  بن  علي  �لعميد  جدة،  حمافظة 
�إد�رة تنفيذ �الأحكام �حلقوقية �ملكلف، رتبته �جلديدة 

باالأمر  �صدرت  �لتي  �لرتقيات  �صمن  وذلك  "عميد"، 
�ل�صامي �لكرمي. وقد عرب �لعميد �لو�دعي عن �صعادته 
طاعته،  يف  �لتوفيق  �لله  م��ن  ر�ج��ي��ًا  �لرتقية،  بهذه 

وخدمة �لوطن، و�أن يكون عند ُح�صن ظن �لقيادة.

 الفرحة تكتمل بمشاعر األحبة 
احتفال العتيبي بزفاف محمد.. العريس:

�أ�صدر �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون 
حممد بن فهد �حلارثي قر�ًر� �إد�رًيا بتكليف �صالح 
�الإذ�ع��ة  لهيئة  عاًما  مديًر�  �الأح��م��دي  �صليمان  بن 
�إنتاج  مركز  وي�صم  �لغربي.  بالقطاع  و�لتلفزيون 
وم��ر�ك��ز  للهيئة،  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ق��ر  ج���دة  ت��ل��ف��زي��ون 
يف  �الإذ�عية  و�ال�صتديوهات  �لتلفزيوين  �الإنتاج 
ومنطقة  �لطائف  وحمافظة  �ملقد�صة،  �لعا�صمة 

�لباحة. متنياتنا بدو�م �لتوفيق.

األحمدي مديًرا 

و�لتنمية  �لب�صرية  �مل����و�رد  وزي���ر  ق���ر�ر  ���ص��در 
�الجتماعية �ملهند�س �أحمد بن �صليمان �لر�جحي، 
بتكليف خالد بن علي �لرميخاين مديرً� عامًا لفرع 

�لوز�رة مبنطقة �حلدود �ل�صمالية.
�ملجاالت  �لرميخاين يف عدد من  �أن عمل  و�صبق 

�الإد�رية و�الجتماعية يف �لوز�رة.

تكليف الرميخاني 

بتعليم  �ل��رتب��وي  �الإ����ص���ر�ف  �إد�رة  م��دي��ر  ح�صل 
�لزهر�ين،  عطية  بن  عبد�لرحمن  �ل�صرقية  �ملنطقة 
وفقه  و�ل�صرف  �لنحو  يف  �لدكتور�ه  درج��ة  على 
�للغة ، بتقدير ممتاز من كلية �للغة �لعربية بجامعة 
ر�صالة  يف   ، �الإ���ص��ام��ي��ة  �صعود  ب��ن  حممد  �الإم���ام 

عنو�نها )نتائج �لتح�صيل يف �صرح �لت�صهيل(.

الدكتوراه للزهراني

�أحمد �ل�صطريي، مبولودة �تفق  �إبر�هيم بن  رزق 
هو وحرمه على ت�صميتها "م�صك". �ل�صطريي تلقى 
بقدوم  و�الأ���ص��دق��اء  و�الأق���ارب  �الأه��ل  من  �لتهاين 
�ملولودة �جلديدة. جعلها �لله من مو�ليد �ل�صعادة.

"مسك" تضيء منزل الشطيري

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ساح ( اإمييل ( 

عرعر- عبدالعزيز ال�سلطاين 
ق���ر�ر �الأم����ري في�صل ب��ن خ��ال��د بن  ���ص��در 
�ل�صمالية،  �حل��دود  منطقة  �أم��ري  �صلطان، 
وكيًا  �لذ�يدي  مزعل  بن  �صلطان  بتكليف 

ملحافظة طريف.
وتقديره  �صكره  �ل��ذ�ي��دي  رف��ع  جهته،  من 
ل�صمو �أمري �ملنطقة على هذه �لثقة، �صائًا 
مبا  �إليه؛  �ملوكلة  �ملهام  يف  �لتوفيق  �لله 

يحقق �لتطلعات.

جازان- البالد
�بنة  من  بزو�جه  قي�صي  عبد�ملح�صن حممد  �حتفل 
علي �صعيل عريبي -رحمه �لله، حيث �قت�صر �حلفل 
على عدد من �الأق��ارب و�الأرح��ام، وفق �الإج��ر�ء�ت 

�الحرت�زية.
�لغامرة  �صعادته  عن  عبد�ملح�صن  �لعري�س  وع��رب 

باإكمال ن�صف دينه، ودخوله ع�س �لزوجية، د�عيا 
و�أن  �ل�صاحلة،  �لذرية  يرزقه  �أن  عزوجل،  �ملوىل، 

يجعل �لود و�ملحبة عنو�نا حلياته �جلديدة.
للعرو�صن،  وعريبي  قي�صي  �أ���ص��رت��ا  ب��ارك��ت  وق��د 
�صاركهما  من  كل  و�صكرتا  �ل�صعادة،  لهما  متمنن 

�لفرحة ح�صور� �أو �ت�صاال.



12-6-1392 هـ24-11-1386 هـ

1-12-1386 هـ

21-6-1384 هـ
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جدة – هالل �سلمان
تختتم اليوم اجلولة الـ 22 من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني 
الرابع  املركز  الأهلي  يحتل  م�ساء.   8:35 ال�ساعة  عند  و�سمك  الأهلي  بلقاء 
بر�سيد 35 نقطة، فيما يقبع �سمك يف املركز قبل الأخري بـ 17 نقطة، ومير 
مباراتني  اآخــر  خ�سر  حيث  والنتائج؛  امل�ستوى  يف  تراجع  بفرتة  )الراقي( 
ال�سباب وتعادل مع العني.  اأمام  اأما �سمك فخ�سر  ال�سباب، والفي�سلي،  اأمام 
وكان �سمك قد فجر مفاجاأة وا�ستطاع الفوز مبباراة الذهاب بعد رميونتادا 
وم�ساحلة  اعتباره  برد  مطالب  الأهلي  فاإن  لذلك  )4-3(؛  بنتيجة  تاريخية 

جماهريه، وا�ستعادة الثقة، ونغمة الفوز الغائب عنه يف اآخر 4 جولت.

)مهر( الباطن إلدارة األزمة
كبرية،  باأزمات  كثرية  اأندية  مرت  التاريخ،  عرب 
اإىل  الإ�سابات  ومــن  الإفــا�ــس،  اإىل  الهبوط،  من 
املوؤملة  للكوارث  الو�سول  وحتى  الإدارة،  �سوء 
مثل كارثة اليونايتد يف ميونخ، ومنتخب زامبيا، 
اإىل  بالو�سول  ال�سعور  يعنيه  مــا  يعرف  فالكل 
احل�سي�س ومواجهة الياأ�س، وذلك يتطلب الكثري 
والإ�سرار،  والعزمية  والبدين  العقلي  اجلهد  من 
الإدارة  قــبــل  مــن  الأزمـــــة  اإدارة  عــلــى  والـــقـــدرة 

لتجاوزها.
نتيجة  كــبــرية؛  بــاأزمــة  الباطن  نـــادي  ميــر  حاليًا 
واأجــانــب  حمليني  لعبيه  مــن  كبري  عــدد  اإ�ــســابــة 
اإىل خو�س  ا�ــســطــر  حــيــث  كـــورونـــا؛  بــفــريو�ــس 
جولتني من جولت دوري الأمري حممد بن �سلمان 
لــلــمــحــرتفــني، يف غــيــاب هــــوؤلء الــاعــبــني، واأي 
الأمــر  ينعك�س  قد  الــظــروف،  بهذه  مير  قد  فريق 
عك�س  على  ولكن  نتائجه،  على  وفــوريــًا،  �سلبيًا 
حتى  للموقف  الباطن  نـــادي  ارتــقــى  ـــر،  الأم ذلــك 
الآن؛ حيث تعادل يف مباراتني، وفاز يف اثنتني، 
واملحرتفون  ــبــدلء،  ال املحليون  لعــبــوه  وظــهــر 
ــعــدة،  ـــدر املــ�ــســوؤولــيــة عــلــى جــمــيــع الأ�ــس عــلــى ق
والــروح  الوعي  م�ستوى  ارتفاع  على  يدل  وهــذا 
وروح  بامل�سوؤولية  الإح�سا�س  يعني  كما  لديهم، 
والنتائج  املــ�ــســتــوى،  اإن  حيث  الــواحــد  الــفــريــق 
ر�سائل  عــن  عــبــارة  هــي  يقدمونها  التي  اجلــيــدة، 
به  مير  الذي  املوقف  اأن  العلم  مع  لزمائهم،  دعم 
النادي، �سيكون من ال�سعب لأي �سخ�س، اأن يلوم 
املباراتني  لو خ�سروا  املدرب  اأو  الاعبني  من  اأي 
خ�سروا  لــو  األــومــهــم  لــن  و�ــســراحــة  ال�سابقتني، 
ي�سربوا  اأن  اختاروا  ولكنهم  القادمة،  املباراتني 
اأن  املهم،  من  والــروح.  والإ�سرار،  للعزمية  مثاًل 
التي  الباطن  نادي  لإدارة  الكبري  الــدور  نن�سى  ل 
ا�ستطاعت اأن جتهز الفريق بطريقة ممتازة ذهنيا 
امل�سوؤولية  تكون  الأزمـــات  وقــت  ففي  ومعنويا، 
متفاوتة(،  )بن�سب  الأطـــراف  جميع  عاتق  على 
وتكون  الإدارة،  على  الأكرب  حملها  ترمي  ولكنها 
الإدارة،  هــذه  لــقــوة  احلقيقي  الخــتــبــار  مبثابة 
وجودة اأفرادها، فالأزمة يعتربها "�سري ميهورن" 
مل  اإن  كارثة  اإىل  تــوؤدي  قد  متوقعة،  غري  م�سكلة 
اإحدى  �سريعة، وقد تكون هذه  يتم حلها بطريقة 
اإنها ل  لدينا  حيث  الأندية  اإدارات  م�ساكل بع�س 
ُتعامل امل�ساكل الكبرية مب�ستوى عال من اجلدية 
من  للكثري  املــجــال  فترتك  الــبــدايــة،  منذ  واحلـــزم 
من  اأمور  يف  والتدخل  بل  والإ�ساعات،  التاأويل، 

�سميم م�سوؤولياتها فقط من اأطراف اأخرى.
ُبعد �آخر

وي�سرخون  بالعدل،  الن�سباط  جلنة  يطالبون 
ولأي  اآخـــر،  يقا�سي  �سخ�س  تخيل  بــالــبــاطــل.. 
من  بنفيه  نطالب  باأن  العدل  من  فهل  خ�سر  �سبب 
الكوكب؟ عندما ت�سمع مليون راأي قانوين خمتلف 
عن قرارات جلنة الن�سباط )خمالف / موافق(، 

فذلك يعني، اإما ف�سل قانوين، اأو طرح انتقائي.

حممد العمري

 كالم كورة

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل �عالناتكم على مد�ر �ل�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

األهلي يسعى الستعادة الثقة بنقاط ضمك

العني والفيصلي حبايب... وأبها يتخطى النموذجي

الكالسيكو اتحادي باألربعة.. والهالل يقلص الفارق إلى            نقاط

جدة- هالل �سلمان
 )2-4( بنتيجة  بالوحدة  جمعه  ــذي  ال الكا�سيكو  الحتـــاد  ح�سم 
�سلمان  بن  الأمــري حممد  كاأ�س  الـ 22 من دوري  اأم�س، يف اجلولة 

للمحرتفني.
انتهى ال�سوط الأول يف لقاء الكا�سيكو من دون اأهداف، وتراجع 
فيه احلكم عن ركلة جزاء للوحدة، بعد اأن اأثبتت تقنية الفيديو، اأن 

اخلطاأ كان خارج منطقة اجلزاء.
ويف ال�سوط الثاين، �سجل رومارينيو هدف الحتاد من ركلة جزاء 
)د 52(، واأ�ساف فهد املولد الثاين من اأول هجمة، ي�سارك فيها بعد 
اأن قطع الكرة و�سدد يف املرمى )د 66(، ثم اأ�ساف روما الثالث )د 
72( لكن )الفر�سان( انتف�سوا وقل�سوا الفارق عرب هرناين )د 74( 

النتيجة  اأمن روما  ثم  ) د 83(  الثاين  اأحمد عبده  البديل  ثم �سجل 
الحتاد  لريفع  ال�سائع،  بدل  الوقت  يف  ال�سخ�سي  الهاتريك  مكما 

ر�سيده اإىل 38 نقطة، فيما جتمد ر�سيد الوحدة عند 27.
ب�سعوبة  فوزه  بعد  نقاط   3 اإىل  ال�سباب  مع  الفارق  الهال  وقل�س 
ينجح  مل  لكنه  الأول  ال�سوط  يف  الهال  �سغط   .)1-2( الرائد  على 
يف �سنع فر�س حمققة، ويف ال�سوط الثاين، خطف يا�سر ال�سهراين 
الكرة و�سجل هدف التقدم )د 56(، وا�سطر الهال للعب بـ 10 لعبني 
ومبا�سرة  البليهي،  علي  احلكم  طرد  اأن  بعد  �ساعة،  ن�سف  اآخر  يف 
كرمي  منها  �سجل  جــزاء  ركلة  على  ليح�سل  النق�س  الرائد  ا�ستغل 
�سامل  �سجل  ال�سائع  بــدل  الوقت  ويف   ،)69 )د  التعادل  الــربكــاوي 
الدو�سري هدف الفوز للهال من ركلة حرة اأم�سك بها احلار�س دوخة 
لكنه تعرث ودخل اإىل مرماه )د 90+3(، لريفع الهال ر�سيده اإىل 42 
نقطة، فيما توقف ر�سيد الرائد عند 25. وتعادل الن�سر مع التفاق 
)1-1( حيث تقدم )النواخذة( بهدف مبكر يف الدقيقة 3 عرب املغربي 
وليد اأزارو، وتعر�س لعب التفاق علي هزازي للطرد )د 26(، ويف 
ال�سوط الثاين �سجل عبد الإله العمري هدف التعادل للن�سر )د 58(، 

لريفع ر�سيد فريقه اإىل 30 نقطة، فيما بات لدى التفاق 31.
وجنا ال�سباب من هزمية اأخرى على يد القاد�سية الذي تقدم بهدف 
التعادل)د  العمار  تركي  اأدرك  حيث   ،)45 )د  �ستانلي  النيجريي 

90+1( لي�سل )الليث( اإىل 45 نقطة والقاد�سية اإىل 30.
اإىل  وتعادل العني مع �سيفه الفي�سلي )1-1( لريفع العني ر�سيده 

16 نقطة والفي�سلي اإىل 30.
وفاز اأبها على الفتح )2-1( حيث تقدم بهدف التون�سي �سعد بقري 
)د 33(، واأ�ساف ال�سويدي �سرتاندبريغ الثاين )د 78(، وقل�س تي 
نقطة، وتوقف  اإىل 28  اأبها ر�سيده  لريفع  )د 90(؛  للفتح   فريدي 

ر�سيد الفتح عند 25.

ت�سوير- عبد�لعزيز �ملتعاين

النصر والشباب يتعادالن مع االتفاق والقادسية

ت�سوير- عبد�لرحمن �خلزمي

ت�سوير- �سلطان �ملن�سور ت�سوير- عثمان �ل�سمر�ين
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جنمة "ذا فويس".. سهى املصري لـ»               «:

ا�ستطاعت جنمة »ذا فوي�س« الفنانة اليمنية، والإعالمية )�سابقًا( 
اأن  رغــم  وجــيــزة؛  فــرة  يف  النجومية  حتقق  اأن  امل�سري،  �سهى 

�سن  املطبخ، وهي يف  بداأت من  تقول-  كما  لديها-  ال�سوت  موهبة 
�سغرية. غادرت حقل الإعالم، الذي قالت: اإنه يحمل ال�سوؤوم لتختبئ 

يف اأح�سان الفن  وتنطلق قوية، بعد اأن �سقت هذا الطريق من برنامج" 
الريا�س،  مو�سم  يف  �ساركت   .2018 الــرابــع  مو�سمه  يف  فوي�س"  ذا 

�سهى  اأبــًدا.   ت�سعر بغربة  باأنها وطنها، وفيها مل  اململكة  واأبدعت. ت�سفت 
امل�سري حلت �سيفة على »البالد«  عرب » فرف�سة«..

مهرجان الباحة 
�ش��اركت فيها، وما  التي  اأب��رز املهرجان��ات  •• ماه��ي 

هو حلمك؟
 ،2020 الباحة  مهرجان  فيها  �شاركت  التي  املهرجانات  اأب��رز  من   -

واأحلم بالعاملية، اإن �شاء اهلل.

 أنا منهم 
الريا�ض؟ مو�شم  يف  م�شاركتك  ت�شفني  •• كيف 

ممثلة  الرتفيه  هيئة  اأ�شكر  ع�شتها.  التي  امل�شاركات  اأعظم  من  كانت   -
على  القائمة  التنظيمية  اللجنة  واأ�شكر  ال�شيخ،  اآل  تركي  بامل�شت�شار 
وال  الباحة،  ملهرجان  واملنظمني  اململكة،  داخل  الريا�ض  مو�شم  فعاليات 
اأن�شى اجلمهور احلبيب الذي اأ�شعدين، واأ�شعرين باأنني منهم، ويف وطني.

تخ��دم  اأن  امل�ش��ري  �ش��هى  للفنان��ة  ميك��ن  •• كي��ف 
ق�شية بلدها؟

 - باأن اأكون ق�شة جناح.

فنانة ومهندسة 
•• ل��و مل تك��ن �ش��هى امل�ش��ري فنان��ة .. م��اذا كن��ت 

تتمنني؟
مهند�شة  اأ�شبح  اأن  و�شك  على  كنت  اأنني  هو  الكثري،  يعرفه  ال  ما   -
واالبتعاد  ال�شفر  يل  ي�شاأ  مل  يرحمه،  الوالد،اهلل  ولكن  ات�شاالت، 

عنه.

 سهى البعيدة 
االأ�ش��ماء حتاك��ي م�ش��مياتها.. هل  اإن  •• يقول��ون: 

ترين اأن ا�شمك يحاكيك؟
بالفعل..  نعم  ق��وة -   ميتحنون  ال��ع��رب  ك���ان  ف��م��ث��ًا 

ال�ُشهى  بنجم  بينهم  فيما  الب�شر 
وهكذا  ال��روؤي��ة،  جم��ال  ع��ن  البعيد 
احلي  ال��ب��ث  ع��ن  بعيدة  اأج���دين 

واللقاءات امل�شورة.

 إنقاذ التعليم 
•• ر�شحت ملهمة خارجية، 
متثلني فيه��ا وطن��ك.. ما هو 

نوع املهمة التي تريدينها؟
- اإنقاذ عملية التعليم، وبنيتها التحتية.

بلوك للتطرف 
ال��ذي تكتفني يف  املتاب��ع  ه��و  ••م��ن 
ال��رد علي��ه ب� " بل��وك " ؟ وم��ن الذي 

تهتمني بالكتابة اإليه؟
- البلوك غالبًا ي�شتخدم مع التطرف؛ �شواء كان 
غزاًل خاد�ًشا، اأو لفًظا نابًيا، اأما االهتمام فيكون 

للمحبني والنقد البناء.

اعتذر للراحلني 
من��ك  طل��ب  اإذا  احلي��اة..  يف   ••

االعتذار.. ملن �شتعتذرين؟
- اإىل �شخ�شني غادرا احلياة.. اإىل اأبي العميد يون�ض امل�شري، 

واأمه الرنويجية" نورا"، رحمهما اهلل.

نعم للتجميل 
؟ وملاذا  ؟  جتميل  لعمليات  خ�شعت  ••هل 

- حتى االآن مل اأخ�شع الأي عملية جتميل، ول�شت �شدها، 
ولكن حالًيا ال اأحتاج لذلك.

ماهو؟ عليه..  وندمت  به  قمت  •• �شيء 
- نظام الكيتو.

 كتومة 
؟ امل�شري  �شهى  اأ�شرار  كامت  هو  ••من 

يف  ولكن  �شًرا،  يعد  مل  جوفنا،  من  ال�شر  اأخرجنا  اإذا   -
املجمل اأنا �شخ�ض كتوم.

املدينة ودعاء الوالدين 

رفيقك  زيارته ومن هو  •• اأكرث مكان حتبني 
املف�شل يف ال�شفر؟ 

 - املدينة املنورة من اأكرث واأجمل املناطق التي اأحب زيارتها، واأف�شل 
رفيق يل يف ال�شفر دعوة الوالدين.

 ما صار إال اخلير 
•• من هو �شاحب الف�شل عليك يف م�شرية جناحك؟
ذا  يف"  م�شاركتي  وق��ت  حتى  اأ�شدقائي  من  بع�ض  البداية،  يف   -
فوي�ض" التي منحتني ليايل جميلة كاالأحام، ومن ثم جاءت هدية 
املو�شيقار الكبري الدكتور طال، وكانت اأجمل اإطاالتي اخلليجية يف 

فيديو كليب "ما �شار اإال اخلري".

 كل ممنوع مرغوب 
نف���ض جمال  اأبنائك  اأح��د  م��ع دخ��ول  اأن��ت  ••ه��ل 

تخ�ش�شك؟
والوظيفي  اأج��ن��ب��ي��ة،  ل��غ��ات  ه��و  اجل��ام��ع��ي،  تخ�ش�شي  جم���ال   -
"دبلوما�شي". اأما عن احرتاف الفن الهادف، ف�شوف اأكون اأًما ذكية، 

اإن �شاء اهلل، ولن اأعار�ض احرتافهم له فكل ممنوع مرغوب.
بها؟ مررت  جتربة  اأق�شى  •• ماهي 

-  اليتم، بعد وفاة والدي- يرحمه اهلل.
�ش��هى ؟ وهل  اآخ��ر كتاب قراأت��ه الفنانة  ••م��ا 

كان ورقًيا اأم الكرتونًيا ؟ 
 who moved my جون�شون-  -�شبن�شر  اإلكرتونيًا   -

cheese

 الهالل الزعيم 

بني  من  ت�ش��جعينه  ال��ذي  الفري��ق  ••ماه��و 
االأندية ال�شعودية؟ وملاذا؟ 

- الهال؛ الأنه الزعيم.

 سأشتري 5 أندية 

•• خ�شخ�شة االأندية الريا�شية باتت قريبة.. لو 
قدر لك �شراء ناد.. اأي االأندية �شتختارين؟

اإذا  اأما  ال�شنعاين،  االأهلي  اأو  العدين،  التال  �شيكون  بلدي،  من   -
واأوروبيا"  امل�شري،  االأهلي  وعربيا  بالطبع،  فالهال  �شعوديا،  كان 

الرب�شا".

 الوسط مرفوض 
 يقول��ون: " الك��رة ف��وز وخ�ش��ارة " مل ال يقول��ون: 

ا؟  وتعادل اأي�شً
- التع�شب الكروي والفكري ال يقبل احلل الو�شط.

  حاورتها - مها العواودة

هاللية الهوى

 التعصب الكروي 
والفكري اليقبل 

الحل الوسط 

 العالمية حلمي 
.. ولم أستطع 

التعايش مع 
نشرات الموت 

فنية بحتة  
واأك��رث  امل�ش��تقبلية،  الفني��ة  م�ش��اريعك  •• ماه��ي 

االأعمال قربًا لك؟
- م�شاريعي امل�شتقبلية  فنية بحتة، �شيكون عنوانها التنوع، واأكرث 

االأعمال قربًا هي التي يحفظها النا�ض من بعد غنائي لها.

نشرات املوت 
•• م��ا االأق��رب اإلي��ك.. الف��ن اأم االإع��ام.. وهل 

جتدين رابطا م�شرتكا بينهما؟
وم�شتحيل  املجاالت،  كلمة كبرية، وحاليًا تدخل يف كل  االإعام   -
ف�شلها عن الفن، ولكن االإعام االإخباري حتديدًا،  جمال خمتلف 
لطاملا  العاجل  و�شريطه  الدامية  ال�شور  نقل  على  مبني  فهو  متامًا 
رغم  امل��وت؛  ن�شرات  مع  العي�ض  اأ�شتطع  مل  ولهذا  �شوؤمًا،  يحمل 
تقديري اخلال�ض الأهل املهنة والت�شحيات اجل�شيمة يف هذا املجال 
�شك-  اأدن��ى  دون  طبعًا-  الفن  لذلك  باملخاطر؛  واملحفوف  ال�شاق 

االأقرب واالأحب لقلبي واأجد نف�شي فيه.

جمهوري في الرياض والباحة 
أشعرني بأنني في وطني 

 البلوك عندي للتطرف والغزل الخادش واللفظ النابي 



القاهرة - البالد
ال���درام���ا  اإىل  ع���ل���وى  ل��ي��ل��ى  ال��ف��ن��ان��ة  ت���ع���ود 
تقدم  اإذ  القمر"؛  "زى  مب�سل�سل  التلفزيونية، 
خالله اإحدى احلكايات حتت عنوان "�ست 

الهوامن".
وي���ب���داأ ت�����س��وي��ر امل�����س��ل�����س��ل ال���ذى 
اأح���داث���ه يف 5 ح��ل��ق��ات فقط  ت���دور 
�ستعلن  بينما  املقبلة،  الأي���ام  يف 
العمل  ف��ري��ق  ع��ن  املنتجة  اجل��ه��ة 
بداية  املوؤلف واملخرج مع  وا�سم 

الت�سوير.

اأع��وام كاملة، حيث  الدراما ملدة 4  ليلى علوى، عن  وغابت 
عام  ودافن�سى"  "هي  م�سل�سل  ال��درام��ي��ة  اأعمالها  اآخ��ر  ك��ان 
ال�ساوى، مي �سلم،  2016، و�سارك يف بطولته كل من خالد 
بيومى فوؤاد، يا�سر على ماهر، اأحمد �سعيد عبد الغنى، متيم 
عبده، ح�سام فار�س، وعدد كبري من الفنانني، من تاأليف حممد 

احلناوى، واإخراج عبد العزيز ح�ساد.
وقت  يف  ال�سينمائى،  البحرين  مهرجان  اإدارة  واأع��ل��ن��ت 
حتكيم  جلنة  لرئا�سة  ع��ل��وى  ليلى  النجمة  اختيار  �سابق، 
م�سابقة الأفالم الروائية، لتمتعها بخربات وا�سعة يف املجال 
ال�سينمائي، اإىل جانب رئا�ستها وع�سويتها للعديد من جلان 

التحكيم يف مهرجانات دولية خليجية وعربية.

 ليلى علوى تعود للدراما بـ»ست الهوانم«

ثلثا سكان العالم  مصابون بجرثومة المعدة
جدة - البالد

عاملية  طبية  اإح�ساءات  ك�سفت 
�سكان  ث��ل��ث��ي  ح����وايل  اأن  ح��دي��ث��ة، 
امل��ع��دة،  ب��ج��رث��وم��ة  ال��ع��امل  م�سابون 
اأي  اأنها ل تظهر  بدرجات متفاوتة، مبينة 
لكنها   ،)%  85( الغالبية  لدى  مر�سية   اأعرا�س 
حال  خطرية،  وم�ساعفات  م�ساكل  �سحية  ت�سبب 

ظهور اأعرا�سها. 
اجلهاز  اله�سمي  اأمرا�س  جملة  يف  ن�سرت  درا�سة  وبح�سب 

والكبد، فاإن ما بني 60 % اإىل 100 % من القرح  اله�سمية مرتبطة 
بجرثومة املعدة، بينما تظهر اأعرا�س الإ�سابة يف �سورة، فقدان 
ال�سهية والغثيان  والتج�سوؤ، وانتفاخ البطن، واحلمى، وفقدان 
اأو حرقان يف منطقة اجلزء  املعدة  املربر،  واأمل يف  الوزن غري 
العلوي من البطن،  وعادة يحدث اأمل املعدة، عندما تكون املعدة 
الوجبات.  بني  اأو  ال�سباح،  من  الأوىل  يف  ال�ساعات  اأو  فارغة 
 وين�سح اخت�سا�سيو اجلهاز اله�سمي، با�ست�سارة الطبيب فورًا 
 حال وجود �سعوبة يف البلع والتنف�س وحدوث قيء دموي، مع 

 اأمل حاد يف البطن، ونزول دم مع الرباز اأو براز اأ�سود. 

العال - البالد
بدء  على  امل���دين،  للطريان  العامة  الهيئة  واف��ق��ت 
ا�ستقبال الرحالت الدولية يف العال، وذلك بعد ا�ستيفاء 
كافة املتطلبات الت�سغيلية وفق املعايري الدولية، ومبا 
العاملة  املخت�سة  اجل��ه��ات  احتياجات  م��ع  يتنا�سب 
اأغ�سط�س  منذ  ال��دويل،  العال  مطار  و�سهد  املطار.  يف 
2019 عددا من امل�سروعات التطويرية، ملواكبة النمو 
وجهة  بو�سفها  املنطقة،  يف  اجلوية  للحركة  املتوقع 
اأهداف روؤية اململكة 2030،  عاملية، ومبا ين�سجم مع 
اجلوانب  اإب��راز  بهدف  املحافظة  هوية  مع  ويتنا�سب 

احل�سارية والثقافية والبيئية.
و���س��م��ل��ت اأع����م����ال ال��ت��ط��وي��ر م�����س��اع��ف��ة ال��ط��اق��ة 

م�سافر  األ���ف   400 اإىل  األ���ف   100 م��ن  ال�ستيعابية 
اإىل  للمطار  الإجمالية  امل�ساحة  و�سلت  فيما  �سنويا، 
عدة  املطار  وت�سمن  مربع،  مرت  مليون   2.400 نحو 
ممت  مرافق وخدمات، منها ال�سالة التنفيذية التي �سُ
متطورة،  وبتقنيات  العاملية  املعايري  لأح���دث  وفقا 
ب��الإ���س��اف��ة  امل��ت��ف��ردة،  البيئة  ت��واك��ب  حتتية  وب��ن��ي��ة 
امل�سروعات  اأح���دث  يعد  ال��ذي  الأم��ن��ي  امل�سروع  ملقر 
جميع  ت��وف��ر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ط��ار،  يف  التطويرية 
وزي��ادة  ال�ستثمارية،  والبيئة  وامل��راف��ق،  اخل��دم��ات 
 10 اأك���رب  �سمن  لتكون  ال��ط��ريان  �ساحة  اإم��ك��ان��ي��ات 
مرت   49000 اإىل  ت�سل  مب�ساحة  باململكة  م��ط��ارات 

مربع، تت�سع ل� 15 طائرة جتارية يف وقت واحد.

األسبـوعية
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 تعزيز الصحة العامة 
بنشر ثقافة املشي

»واتس آب«يتيح 
املكاملات اجلماعية

إحباط تهريب مليوني 
حبة كبتاجون
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مطار العال ينضم للقائمة الدولية

تنزه بحذر
�سكاكا - البالد

�سحية  توعوية  حمالت  اململكة  مناطق  يف  انتظمت 
للحد من خطورة انت�سار املوجة الثانية من جائحة كورونا، 

�سملت مبادرة "نتنزه بحذر".
يف  ال�سحية  لل�سوؤون  العامة  املديرية  من�سوبات  اإح���دى  وت��ب��دو 
اجلوف، اأثناء تعريفها لطفلة بالطريقة ال�سحيحة للب�س الكمامة اأثناء 
التنزه يف اإحدى احلدائق للوقاية من الفريو�س امل�ستجد، بينما ا�ستفاد 
�سخ�س  األف   200 نوقفها"،   "الثانية  بعنوان  جاءت  التي  احلملة  من 

خالل الع�سرة اأيام الأوىل.

تقنيات متطورة بالصاالت15 طائرة في وقت واحد400  ألف مسافر سنويا مميزات 
املطار

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

الريا�ض - البالد
جميع  يف  للم�سي  الوطني  اليوم  ال�سحة  وزارة  فّعلت 
مناطق وحمافظات اململكة، الذي ي�سادف 5 مار�س من كل 
عام، بهدف تعزيز ال�سحة العامة ون�سر ثقافة امل�سي، ورفع 
األف   )500( من  اأكرث  وم�ساعدة  للم�سي،  املمار�سني  معدل 

�سخ�س يعاين من الأمرا�س املزمنة.
اإط����الق حت��دي  ع��ن  ���س��اب��ق  ال�سحة يف وق���ت  واأع��ل��ن��ت 
ح�ساب  على  تعتمد  م�سابقة  وهي  مار�س،   10 يوم  امل�سي 
عدد خطوات امل�ساركني عن طريق حتديد هدف يومي من 
اختيار  ويتم  يوميا،  خطوة  ع��ن8000  تقل  ل  اخلطوات، 
اأ�سبوعي،  ب�سكل  حتفيزية  بجوائز  وتكرميهم  الفائزين 
طريق  عن  �سيتم  امل�سابقة  يف  ال���س��رتاك  اأن  اإىل  م�سريًة 
ميكن  اأن��ه  مبينة  فيه،  والت�سجيل  �سحتي  تطبيق  حتميل 
ممار�سة امل�سي يف اأي مكان قريب مع احلر�س على التباعد 
امل�سي  حتدي  و�سيكون  الوقائية،  ب��الإج��راءات  واللتزام 
عرب من�سات التوا�سل الجتماعي، يف ح�ساب ع�س ب�سحة.

جدة - البالد
وفر تطبيق "وات�س اآب" ميزة اإجراء املكاملات اجلماعية 
بالكمبيوتر،  اخلا�سة  ن�سخته  ع��رب  وامل��رئ��ي��ة  ال�سوتية 

ا�ستجابة لدعوات امل�ستخدمني. 
اإج��راء  على  ق��ادري��ن  �سيكونون  امل�ستخدمني  اإن  وق��ال: 
املكاملات ال�سوتية واملرئية اجلماعية عرب ن�سخة الكمبيوتر 

ل�"وات�س اآب"، علما اأن هذه املكاملات �ستكون م�سفرة.
املرئية  املكاملات  عمل  اإىل  اآب"،  ل�"وات�س  بيان  واأ���س��ار 
تعيني  ويتم  والأف��ق��ي،  الراأ�سي  الجت��اه  من  لكل  ب�سال�سة 
تطبيق �سطح املكتب ليكون دائما يف املقدمة؛ حتى ل تفقد 
اأبدا حمادثات الفيديو يف عالمة تبويب املت�سفح اأو النوافذ 
املفتوحة. وت�سع خطوة "وات�س اآب" التطبيق يف مناف�سة 
مع "زووم" و"غوغل ميت"، يف ميدان املكاملات املرئية عرب 
�سطح املكتب، يف حني اأ�سارت ال�سركة اإىل معاجلتها لأكرث 

من 1.4 مليار مكاملة يف ليلة راأ�س ال�سنة 2021.

الريا�ض - البالد
متّكنت جمارك منفذ احلديثة، من اإحباط حماولتي تهريب 
 2.609.202 بلغت  الكبتاجون  حبوب  م��ن  كبرية  كمية 
وردتا  اإر�ساليتني  �سمن  ُمباأة  عليها  ُعرث  كبتاجون،  حبة 

للمملكة عرب املنفذ.
وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك لل�سوؤون الأمنية حممد 
بن علي النعيم: ُعرث على جزء من كمية حبوب الكبتاجون 
بعد  وذل���ك  ال�ساحنات،  اإح���دى  داخ���ل  ُم��ب��اأة  امل�سبوطة 
حيث  ال�ساحنة؛  اأر�سية  امتداد  على  فنية  بطريقة  اإخفائها 
مفيدا  املحاولة،  هذه  اإحباط  من  اجلمرك  من�سوبو  متّكن 
ُمباأة يف  عليها  ُعرث  امل�سبوطات  الأخرى من  الكمية  باأن 
جرى  حيث  "حجر"،  عن  عبارة  للجمرك  وردت  اإر�سالية 
مبيًنا  احلجر،  جتاويف  داخ��ل  الكبتاجون  حبوب  اإخفاء 
مع  التن�سيق  عملية  اإمتام  املمنوعات  �سبط  بعد  جرى  اأنه 
املديرية العامة ملكافحة املخدرات لتخاذ الإجراءات، التي 
جرى  حيث  الكمية،  ه��ذه  م�ستقبلي  على  القب�س  ت�سمن 

�سبطهم داخل اململكة، وعددهم خم�سة اأ�سخا�س.
كل  ل�ستغالل  ي�سعون  التهريب  اأرب��اب  اأن  النعيم  وبني 
اجل��م��ارك  اأن  اإل  اململكة،  اإىل  املمنوعات  لإدخ����ال  ���س��يء 
تهريب  ملكافحة  وت�سعى  باملر�ساد  دائًما  تقف  ال�سعودية 
املخدرات ب�ستى اأنواعها واأ�سكالها، وذلك مبا ُيحقق حماية 

املجتمع من هذه الآفات.
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