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الغرفة  عن  ت�شدر  التي  القريات  جملة  من  الأول  التطويري  العدد  هو  ه��ذا   

التجارية مبحافظة القريات، وقد حظي فريق التحرير اجلديد للمجلة بثقة وتكليف 

جمل�س اإدارة الغرفة واأمانتها العامة، وهو تكليف تعاملنا معه بكل اأمانة وم�شوؤولية، فهو 

يتعلق بالإ�شدار الإعالمي الورقي الوحيد يف املحافظة، ما يعني اأنه يتجاوز الغرفة  اإىل 

باأكمله.. ومن هنا كانت �شخامة امل�شوؤولية و�شعوبة التحدي، وعلى  القريات  جمتمع 

مدى الثالثة اأ�شهر املا�شية كان فريق العمل يتداول الأفكار واملقرتحات ب�شاأن الإ�شدار 

ومعه حتولت و�شائل الت�شال اخلا�شة بالفريق اإىل مطبخ �شحفي تنتقل عربه املواد 

مع  نتماهى  اأن  خالله  من  نحاول  متميز  �شحفي  عمل  اإىل  "ُتغربل" و�شوًل  و  وُتنقح 

طموحات واآمال لي�س فقط اأع�شاء جمل�س اإدارة الغرفة ومن�شوبيها واإمنا كافة اأهايل 

اإيجابية  ب�شمة  و�شع  يف  جنحنا  نحن  اإن  ال�شرف  لنا  �شيكون  وبالتاأكيد  القريات.. 

القريات  وم�شتقبل  بواقع  اخلا�شة  واملو�شوعات  الق�شايا  ومداولة  طرح  يف  ت�شاهم 

اإزجاء ال�شكر والتقدير للزمالء الذين �شبقونا يف  التنموي، ول يفوتنا يف هذا املقام 

اإدارة حترير املجلة خالل ال�شنوات املا�شية، وال�شكر مو�شول اإىل رئي�س جمل�س اإدارة 

الغرفة ونائبيه واأع�شاء املجل�س والأمانة العامة للغرفة على هذه الثقة التي ناأمل اأن 

نكون اأهاًل لها من خالل ما �شتطالعونه يف هذا العدد والأعداد القادمة اإن �شاء اهلل.
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قام �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز ويل العهد   

اإىل جمهورية  بزيارة  موؤخًرا  الدفاع  وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

كما  بينغ،  جني  �شي  اجلمهورية  رئي�س  خاللها  التقى  ال�شعبية  ال�شني 

�شهد  ت�شاو،  يوان  يل  ال�شيني  الرئي�س  نائب  مع  اجتماًعا  �شموه  عقد 

خالله مرا�شم توقيع اأربع اتفاقيات بني اململكة وال�شني.

واأكد الأمري �شلمان يف كلمة األقاها اأثناء اللقاء اأن ال�شعودية تويل   

التعاون مع جمهورية ال�شني  العالقات وتوطيد  بتنمية  ا  اهتماًما خا�شًّ

ال�شعودية  بني  العالقة  اأن  �شموه  موؤكًدا  املجالت،  خمتلف  يف  ال�شعبية 

اإىل   م�شرًيا  ا�شرتاتيجية  �شراكة  اإىل  ال��ت��ع��اون  م��ن  تتحول  وال�شني 

دائرة  تو�شيع  حول  ال�شيني،  الرئي�س  مع  اجتماعه  اأثناء  الآراء  توافق 

والقت�شادية  والأمنية  ال�شيا�شية  املجالت  يف  وخا�شة  الثنائي  التعاون 

والثقافة،  الطاقة  جمال  ويف  والتقنية  والعلوم  وال�شناعية  والتجارية 

واإقامة  البلدين  يف  اخلا�س  القطاع  بني  ال�شالت  توثيق  على  والعمل 

امل�شاريع وال�شتثمارات امل�شرتكة، ومبا يحقق امل�شالح املتبادلة لل�شعبني 

ال�شديقني.

وقال الأمري �شلمان : اإن التعاون املثمر بني ال�شعودية وال�شني مل   

يعد مقت�شًرا على جمالت حمددة، ونحن ن�شهد حتول هذه العالقة اإىل 

�شراكة ا�شرتاتيجية ذات اأبعاد وا�شعة.

وقد ت�شمنت الزيارة توقيع اأربع اتفاقيات بني اململكة وال�شني يف   

عدد من املجالت امل�شرتكة بني البلدين، حيث ا�شتملت التفاقية الأوىل 

على برنامج تعاون بني وزارة التجارة وال�شناعة يف اململكة وامل�شلحة 

 العامة ملراقبة اجلودة والفح�س واحلجر ال�شحي يف ال�شني، ووقعها 

من اجلانب ال�شعودي وزير التجارة وال�شناعة، الدكتور توفيق الربيعة، 

ومن اجلانب ال�شيني رئي�س امل�شلحة، ت�شي �شوبينغ.

امللك  مدينة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  الثانية  التفاقية  كانت  فيما   

عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف اململكة واإدارة الف�شاء الوطنية ال�شينية 

للتعاون يف علوم وتقنيات الف�شاء، ووقعها من اجلانب ال�شعودي رئي�س 

اإبراهيم  بن  حممد  الدكتور  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 

املعلومات  وتقنية  ال�شناعة  وزير  نائب  ال�شيني   ال�شويل، ومن اجلانب 

رئي�س الهيئة الوطنية ال�شينية للف�شاء والعلوم والتقنية، �شيو دات�شي.

م�شاهمة  ب�شاأن  تفاهم  مذكرة  على  الثالثة  التفاقية  وا�شتملت   

جلامعة  اجلديد  املقر  اإن�شاء  م�شروع  يف  للتنمية  ال�شعودي  ال�شندوق 

ليوليانغ مبحافظة �شن�شي ال�شينية، ووقعها من اجلانب ال�شعودي نائب 

رئي�س ال�شندوق ال�شعودي للتنمية الع�شو املنتدب، املهند�س يو�شف بن 

اإبراهيم الب�شام، ومن اجلانب ال�شيني نائب وزير املالية، وانغ باوان.

تنمية  يف  التعاون  على  ا�شتملت  ق��د  الرابعة  التفاقية  وك��ان��ت   

ال�شتثمار بني الهيئة العامة لال�شتثمار يف اململكة وهيئة تنمية ال�شتثمار 

التابعة لوزارة التجارة يف ال�شني، ووقعها من اجلانب ال�شعودي حمافظ 

اجلانب  ومن  العثمان،  عبداللطيف  املهند�س  لال�شتثمار  العامة  الهيئة 

ال�شيني رئي�س هيئة تنمية ال�شتثمار ليو ديان�شيون.

بعد زيارته إلى الصين وتوقيع 4 اتفاقيات :

األمير سلمان : العالقة مع الصين تشهد 
تحواًل إلى شراكة استراتيجية

العربية  التعدين  و�شركة  املعدنية،  والرثوة  البرتول  وزارة  د�شنت   

ال�شعودية "معادن" و�شركاوؤها من اجلهات احلكومية وال�شركات الكربى 

اأوائل ال�شهر املا�شي، عقود اإن�شاء ومبادرات التنمية املحلية يف م�شروع 

امللك عبد اهلل لتطوير مدينة وعد ال�شمال. ورعى حفل التد�شني الأمري 

ال�شمالية،  اأمري منطقة احلدود  العزيز بن م�شاعد،  عبد اهلل بن عبد 

بح�شور عدد من الأمراء، والوزراء، واأع�شاء جمل�س ال�شورى، وم�شوؤويل 

واأعيان منطقة احلدود ال�شمالية. و�شهد احلفل توقيع عدد من العقود 

حيث  ال�شمال؛  وعد  مدينة  لتطوير  اهلل  عبد  امللك  مل�شروع  الإن�شائية 

م�شنع  اإن�شاء  "معادن" عقد  ال�شعودية  العربية  التعدين  �شركة  وقعت 

حام�س الكربيتيك مع �شركة "اإ�س اإن �شي لفالني" الكندية، بال�شراكة 

ا "معادن" عقد اإن�شاء م�شنع  مع �شركة �شاينوبك ال�شينية. ووقعت اأي�شً

للهند�شة  ال�شينية  هوانكايو  �شركة  مع  الفو�شفات،  خام  تركيز  لرفع 

الفو�شفوريك مع �شركة هانوا  اإن�شاء م�شنع حام�س  واملقاولت، وعقد 

الكورية، وعقد اإن�شاء م�شنع الأمونيا مع �شركة ديلم الكورية.

ا عقد اإن�شاء م�شنع الأ�شمدة الفو�شفاتية  كما وقعت ال�شركة اأي�شً  

الطريق  اإن�شاء  وعقد  الأ�شبانية،  ال�شناعية  اأنتك�شا  �شركة  مع  املركبة 

الرئي�شي مع �شركة عرب اململكة ال�شعودية "�شبك"، وعقد ت�شوية املوقع 

املكتب  مع  للكهرباء  ال�شعودية  ال�شركة  ووقعت  احل��رب��ي.  �شركة  مع 

نطاق  لإع��داد  عقًدا  �شوي�شرا  يف  كون�شلت"  "اإف  العاملي  ال�شت�شاري 

"وعد ال�شمال" بقدرة  العمل واملوا�شفات الفنية، لإن�شاء حمطة توليد 

ا مع ال�شركة العربية  األف ميجاواط، بنظام الدورة املركبة. ووقعت اأي�شً

ال�شمال"  "وعد  يف  حتويل  حمطة  لإن�شاء  عقًدا  والتقنية  للكهرباء 

للمقاولت  البابطني  �شركة  مع  وعقًدا  كيلوفولت،   13.8/132 بجهد 

لربط  ال��دائ��رة،  م��زدوج  كيلوفولت   132 جهد  الهوائي  اخل��ط  لإن�شاء 

املحطة الفرعية وحمطة م�شروع الفو�شفات مبدينة وعد ال�شمال. ومن 

امل�شاريع التي مت توقيعها يف احلفل، عقد اإن�شاء اأر�شفة "وعد ال�شمال" 

مع  للموانئ  العامة  املوؤ�ش�شة  عقده  وقعت  الذي  اخلري،  راأ�س  ميناء  يف 

الع�شاف،  اإبراهيم  الدكتور  ووق��ع  اإجنينريجن.  هاربور  ت�شاينا  �شركة 

وزير املالية، ورئي�س جمل�س اإدارة �شندوق ال�شتثمارات العامة، اجلهة 

�شركة  مع  "�شار" عقًدا  احلديدية  للخطوط  ال�شعودية  لل�شركة  املالكة 

ربط  تنفيذ  على  والإ�شراف  الإدارة  ا�شت�شاري  مهام  لتويل  �"تب�شا"، 

من  كل  يف  اخلليج،  �شاحل  على  ال�شعودية  مبوانئ  ال�شمال"  "وعد 
“معادن”  �شركة  ووقعت  التعدينية.  اخلري  وراأ���س  ال�شناعية  اجلبيل 

ملجمع  امل�شهور  الكربيت  لإم��داد  ال�شعودية  اأرام��ك��و  �شركة  مع  عقًدا 

"معادن" للفو�شفات، لإنتاج حام�س الف�شفوريك، بطاقة 1.78 مليون 
طن �شنويًّا عند بلوغ الطاقة الإنتاجية الكاملة. كما وقعت وزارة البرتول 

والرثوة املعدنية مذكرة تفاهم مع وزارة املياه والكهرباء، ممثلة ب�شركة 

املياه الوطنية، للعمل على درا�شة اإمكانية تطوير ومعاجلة مياه ال�شرف 

ال�شناعية  واملياه  التربيد  مياه  لتوفري  ال�شمالية،  املنطقة  يف  ال�شحي 

ال�شتثمارات  �شندوق  بني  اتفاقية  اإب��رام  احلفل  �شهد  كما  للمدينة. 

العامة، و�شركة �شنابل لال�شتثمار، و�شركة �شن اأدي�شون، لتمويل لتنفيذ 

الطاقة  األ��واح  لإنتاج  متكامل،  �شناعي  جممع  م�شروع  ج��دوى  درا�شة 

وال��رثوة  ال��ب��رتول  وزارة  مع  بالتعاون  ال�شمال"،  "وعد  يف  ال�شم�شية 

وقعت  كما  ال�شناعية.  التجمعات  لتطوير  الوطني  والربنامج  املعدنية، 

"معادن" خالل حفل التد�شني اأم�س مذكرة تفاهم مع املوؤ�ش�شة العامة 
للتدريب التقني واملهني لإن�شاء مركز تدريبي يف مدينة "وعد ال�شمال" 

علي  املهند�س  وق��ال  ال�شمال".  "وعد  يف  للعمل  املنطقة  اأبناء  لتاأهيل 

النعيمي، وزير البرتول والرثوة املعدنية : اإن العمل على تنويع م�شادر 

اهلل  عبد  امللك  م�شروع  واأن  الدولة،  اإليه  ت�شعى  ما  هو  الوطني  الدخل 

لتطوير مدينة وعد ال�شمال، من امل�شاريع املهمة التي حتقق هذا الهدف؛ 

حيث ُيتوقع اأن تبلغ ال�شتثمارات يف امل�شانع والبنية الأ�شا�شية، التي مت 

توقيع عقود اإن�شائها، نحو 36 مليار ريال.

البترول والمعادن تدشن مدينة وزارة 
ًوعد الشمال بـ )36( مليارا
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اجلوف،  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  بدر  بن  فهد  الأم��ري  د�شن   

موؤخًرا م�شاريع املليار ال�شحية التي ت�شهدها املنطقة. وبداأت مرا�شم 

ال�شتار  باإزاحة  عبدالعزيز،  بن  متعب  الأمري  م�شت�شفى  بافتتاح  احلفل 

مليوًنا   321 تكلفته  بلغت  ال��ذي  امل�شت�شفى  عن  التذكارية  اللوحة  عن 

ب�شعة 300 �شرير، جتول �شموه يرافقه وزير ال�شحة الدكتور عبداهلل بن 

عبدالعزيز الربيعة ومرافقوه يف اأق�شام امل�شت�شفى، وا�شتمعوا من مدير 

عام ال�شوؤون ال�شحية مبنطقة اجلوف، الدكتور عبداهلل املعلم، ل�شرح 

مل�شت�شفى  ومرافقوه  �شموه  توجه  ثم  والتقنية،  الطبية  التجهيزات  عن 

�شرير   300 �شعته  تبلغ  الذي  باجلوف،  التخ�ش�شي  عبدالعزيز  امللك 

الأ�شنان  طب  مركز  تكلفة  بلغت  فيما  ريال،  مليون   453 تكلفته  وبلغت 

50 مليون ريال، ومركز ال�شكر بلغت تكلفته 7 ماليني ريال، وجتول يف 

اأق�شامه واطلع على الأجهزة احلديثة والتقنية التي مت تزويد امل�شت�شفى 

بها، وقام �شموه باإزاحة ال�شتار عن اللوحة التذكارية اإيذاًنا بافتتاحه.

بافتتاح  قامت  ال���وزارة  اأن  الربيعة  الدكتور  ال�شحة  وزي��ر  وب��ني   

اخلم�س  ال�شنوات  خالل  �شحيًّا  مركًزا  و824  م�شت�شفى   75 وت�شغيل 

خالل   م�شت�شفى   40 عن  يزيد  ما  بناء  تكمل  اأن  املتوقع  ومن  املا�شية، 

احلراك  ذلك  حجم  يعك�س  ما  وهو  اهلل-  �شاء  -اإن  القادمني  العامني 

والعمل الدوؤوب الذي مل ت�شهد الوزارة له مثياًل عرب تاريخها الطويل، 

نقلة  اأحدثت  التي  الهامة  الربامج  اإدارة عدد من  ال��وزارة  اأن�شاأت  كما 

نوعية يف الوزارة والتوا�شل مع املواطن من خالل البوابة الإلكرتونية.

اجلوف  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  بن  ب��در  بن  فهد  الأم��ري  ورف��ع   

 با�شمه �شخ�شيًّا ونيابة عن اأهايل املنطقة �شكره ملقام خادم احلرمني 

ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - على ما يوليه من 

-رعاه  ال�شديدة  وتوجيهاته  املعطاء  الوطن  هذا  باأبناء  واهتمام  عناية 

ومتابعة  دائمة  ب�شفة  املواطنني  اأحوال  بتفقد  وال��وزراء  لالأمراء  اهلل- 

التي تقدم لهم، جاء ذلك عقب  احتياجاتهم والوقوف على اخلدمات 

تد�شني �شموه عدًدا من امل�شاريع ال�شحية، وو�شع حجر الأ�شا�س مل�شاريع 

اجلزء  هذا  يف  والنماء  اخلري  م�شاريع  �شمن  اجل��وف  مبنطقة  اأخ��رى 

الغايل من وطننا العزيز، وقال �شموه: اإن هذه امل�شاريع ال�شحية وهي 

الأوىل من نوعها يف منطقة اجلوف تفوق تكلفتها مليار ريال، وت�شمل 

التابعة  هذه امل�شاريع م�شت�شفى امللك عبدالعزيز التخ�ش�شي واملراكز 

باأحدث  والذي مت جتهيزه  بن عبدالعزيز  متعب  الأمري  وم�شت�شفى  له، 

التجهيزات التقنية والفنية والطبية؛ ليواكب التطور الطبي الذي ي�شهده 

العامل من حولنا.

أمير الجوف يدشن ويؤسس "مشاريع المليار" الصحية

عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اأ�شدر   

بن  مقرن  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بتعيني  ق��راًرا   - اهلل  - حفظه 

لرئي�س  ثانًيا  نائًبا  من�شبه  اإىل  بالإ�شافة  العهد  لويل  وليًّا  عبدالعزيز 

بتاريخ  )اأ/86(  الرقم  حمل  ال��ذي  القرار  وت�شمن  ال���وزراء،  جمل�س 

فيما  الإ�شالمية  ال�شريعة  تعاليم  على  وا�شتناًدا  باأنه  1435/5/26ه���� 

تق�شي به من وجوب العت�شام بحبل اهلل والتعاون على هداه، واحلر�س 

واللحمة  الوحدة  لتحقيق  والنظامية،  ال�شرعية  بالأ�شباب  الأخذ  على 

الوطنية والتاآزر على اخلري، وانطالًقا من املبادئ ال�شرعية التي ا�شتقر 

عليها نظام احلكم يف اململكة العربية ال�شعودية، ورعاية لكيان الدولة 

وم�شتقبلها، و�شماًنا - بعون اهلل تعاىل - ل�شتمرارها على الأ�ش�س التي 

ل�شعبها  اخلري  فيه  وما  والعباد،  البالد  ثم  الدين  خلدمة  عليها  قامت 

الويف.

وبعد الطالع على النظام الأ�شا�شي للحكم ال�شادر بالأمر امللكي   

رقم اأ/90 وتاريخ 1412/8/27ه�. وبعد الطالع على نظام هيئة البيعة 

ال�شادر بالأمر امللكي رقم اأ/135 وتاريخ 1427/9/26ه�. وبعد الطالع 

على الالئحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة ال�شادرة بالأمر امللكي رقم 

اأ/164 وتاريخ 1428/9/26ه�. وبعد الطالع على حم�شر هيئة البيعة 

الوثيقة رقم 19155  رقم 1/ه� ب وتاريخ 1435/5/26ه��� املبني على 

وتاريخ 1435/5/19ه� التي ن�شت على رغبة خادم احلرمني ال�شريفني 

الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  �شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  امللك عبداهلل 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد باأن يبدي اأع�شاء هيئة البيعة 

راأيهم حيال اختيار �شاحب ال�شمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز 

ا لويل العهد، وتاأييد ذلك باأغلبية كبرية من اأع�شاء هيئة  اآل �شعود وليًّ

البند )ثالًثا( من  وبناًء على ما ورد يف  اأرباع.  الثالثة  البيعة جتاوزت 

الأمر امللكي رقم اأ/135 وتاريخ 1427/9/26ه�، وبناًء على ما تقت�شيه 

امل�شلحة العامة، اأمرنا مبا هو اآت :

عبدالعزيز  بن  مقرن  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اختيار   : اأوًل   

 اآل �شعود وليًّا لويل العهد، مع ا�شتمرار �شموه نائًبا ثانًيا لرئي�س جمل�س 

الوزراء.

ثانًيا : ُيبايع �شاحب   

 ال�شمو امللكي الأمري مقرن

�شعود  اآل  عبدالعزيز  ابن 

��ا  ول��يًّ  ، ال��ع��ه��د  ويل  ويل 

ولية  خلو  ح��ال  يف  للعهد 

العهد ، ويبايع ملًكا للبالد 

يف حال خلو من�شبي امللك 

وويل العهد يف وقت واحد.

وي��ق��ت�����ش��ر م��ن�����ش��ب ويل 

على  البيعة  العهد يف  ويل 

يف  اإليهما  املنوه  احلالتني 

هذا البند.

ثالًثا : يعد اختيارنا وتاأييد ورغبة اأخينا �شاحب ال�شمو امللكي ويل   

ا  وليًّ عبدالعزيز  بن  مقرن  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  لأخينا  عهدنا 

من  اعتباًرا  نافًذا  ذلك  على  البيعة  هيئة  وموافقة  وتاأييد  العهد  لويل 

�شدور هذا الأمر، ول يجوز باأي حال من الأحوال تعديله، اأو تبديله، باأي 

�شورة كانت من اأي �شخ�س كائًنا من كان، اأو ت�شبيب، اأو تاأويل، ملا جاء 

يف الوثيقة املوقعة منا ومن اأخينا �شمو ويل العهد رقم 19155 وتاريخ 

1435/5/19ه���، وما جاء يف حم�شر هيئة البيعة رقم 1/ه� ب وتاريخ 

ل�شاحب  العهد  ويل  �شمو  واختيار  لختيارنا  املوؤيد  1435/5/26ه����� 

ال�شمو امللكي الأمري مقرن بن عبدالعزيز باأغلبية كبرية جتاوزت ثالثة 

اأرباع عدد اأع�شاء هيئة البيعة.

وث��ان��ًي��ا، )اأوًل،  ال��ب��ن��ود  عليه  ن�شت  مب��ا  اإخ���الل  دون   : راب��ًع��ا    

اختيار رغبته  حال  يف   - م�شتقباًل   - للملك  الأم��ر،  هذا  من  وثالًثا( 
 

هيئة اأع�����ش��اء  على  ل��ذل��ك  ير�شحه  م��ن  يعر�س  اأن  العهد  ل��ويل   ويل 

اأع�شاء اأغلبية  موافقة  بعد  باختياره  ملكي  اأم���ر  وي�شدر   البيعة، 

هيئة البيعة.

خادم الحرمين أصدر القرار رعاية لكيان الدولة ومستقبلها :

األمير مقرن بن عبدالعزيز
ًّوليـا لولي العهد

ال�شعودية  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  واف��ق   

م�شروًعا   17 تر�شية  على  م��وؤخ��ًرا  للكهرباء 

�شمن  وذل���ك  ري����ال،  م��ل��ي��ون   7239 بتكلفة 

الكهرباء  منظومة  لتعزيز  ال�شركة  برنامج 

واأبانت  الطاقة.  على  املتنامي  الطلب  وتلبية 

ال�شركة اأن جمل�س اإدارتها يف اجتماعه الذي 

اإن�شاء  تر�شية م�شروع  وافق على  عقد موؤخًرا 

اإن�شاء  وم�شروع  ال�شمال،  وعد  حتويل  حمطة 

حمطة حتويل القريات وم�شروع اإن�شاء حمطة 

حتويل طربجل وم�شروع اإن�شاء حمطة حتويل 

حمطة  تو�شعة  وم�شروع  اجلديدة   2 اجل��وف 

اإن�شاء حمطة حتويل  حتويل اجلوف وم�شروع 

بلغت  اخلم�شة  للعقود  اإجمالية  بقيمة  عرعر 

 29 تنفيذ  ومب��دة  ري��ال   2.348.650.000

�شهًرا.

"السعودية للكهرباء” تعتمد مشروعات جديدة
لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية
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عبدالعزيز،  بن  بدر  بن  فهد  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  راأ���س   

الإم��ارة  وكيل  بح�شور  املنطقة،  جمل�س  ورئي�س  اجل��وف،  منطقة  اأمري 

املجل�س. واأع�����ش��اء  ال��ب��ادي  جن��م  ب��ن  الرحمن  عبد  الأمنية   لل�شوؤون 

وبني �شموه خالل تروؤ�شه اجلل�شة اأن ميزانية اخلري والعطاء حملت هذا 

العام اخلري الوفري للمنطقة واأبنائها من اأجل تنفيذ اأف�شل امل�شروعات 

واأهمها لراحة املواطنني، ولينعم اأبناء هذا البلد بكافة اخلدمات التي 

يحتاجها.

واأ�شاف �شموه قائاًل : اإن خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل   

هذه  لتنفيذ  الأمانة  حملنا   - اهلل  حفظه   - �شعود  اآل  العزيز  عبد  ابن 

امل�شروعات بدقة ونحن جميعنا موؤمتنون على كل ما فيه م�شلحة الوطن 

واملواطن - ويجب علينا ترجمة هذه الأرقام واقًعا ملمو�ًشا و األ نتقاع�س 

عن متابعتها والعمل على تنفيذها باأكمل وجه ومراقبة اهلل فيما نوؤديه 

من اأعمال وواجبات.

التنموية  لل�شوؤون  امل�شاعد  الإم��ارة  وكيل  اأو�شح  اجلل�شة  وعقب   

املو�شى  اأح��م��د  ب��ن  عبدالعزيز  املهند�س  املنطقة  جمل�س  ع��ام  اأم��ني 

الأع��م��ال،  ج���دول  ت�شمنه  م��ا  على  اجلل�شة  خ��الل  اط��ل��ع  املجل�س  اأن 

امل��ع��ت��م��دة مبيزانية  امل�����ش��روع��ات  ح��ي��ث مت الط�����الع  ع��ل��ى م��واق��ف 

اأر���س  على  تنفيذها  ب�شاأن  اتخذ  وم��ا  1435/1434ه�����،  امل��ايل  العام 

املعتمدة  اخل��دم��ي��ة  امل�����ش��روع��ات  املجل�س  ا���ش��ت��ع��ر���س  ك��م��ا  ال���واق���ع، 

جمملها يف  بلغت  وال��ت��ي  احل��ايل  امل��ايل  ال��ع��ام  ميزانية  يف   للمنطقة 

)4.185.038.000( ريال.

املعتمدة  املبالغ  اإج��م��ايل  بلغ  اجلوف"  "بجامعة  يتعلق  ففيما   

احلايل  املايل  العام  مبيزانية  اجلوف  جلامعة  اجلديدة  للم�شروعات 

م�شروعات   10 وعددها  ري��ال   )470.000.000( 1436ه���   -  1435

"اإن�شاء وجت��ه��ي��ز جم��م��ع ط���الب وجم��م��ع ط��ال��ب��ات مع  ج��دي��دة وه���ي 

مركزية  مدرجات  اإن�شاء  ريال،  مليون   50 مببلغ  والإ�شراف  الت�شميم 

مببلغ  والتجهيز  والإ���ش��راف  الت�شميم  مع  العامة  العلمية  للمقررات 

باملدينة  والتجارب  احليوانات  مركز  وجتهيز  اإن�شاء  ري��ال،  مليون   30

 اجلامعية مببلغ 10 ماليني ريال، اإن�شاء كلية علوم احلا�شب واملعلومات

مليون   75 مببلغ  وال��ت��اأث��ي��ث  والإ����ش���راف  الت�شميم  م��ع  ل��ل��ط��ال��ب��ات 

مع القريات  مبحافظة  للطالبات  والآداب  العلوم  كلية  اإن�شاء   ري��ال، 

مباين  تاأثيث  ري��ال،  مليون   85 مببلغ  والتاأثيث  والإ���ش��راف  الت�شميم 

اإن�شاء  ري��ال،  مليون   20 مببلغ  اجلامعة  اإدارة  ومبنى  العاجلة  الكليات 

ماليني   10 مببلغ  اجلامعية  باملدينة  العلمية  الأبحاث  مراكز  مباين 

اجلامعي بامل�شت�شفى  واملمر�شات  الأطباء  �شكن  وتاأثيث  اإن�شاء   ريال، 

امل�شروعات اإدارة  ري��ال،  مليون   100 مببلغ  والإ���ش��راف  الت�شميم   مع 

مببلغ 10 ماليني ريال،

ال�شوارع ت�شمية  املجل�س،  اعتمد  القريات  حمافظة  بلدية  ويف    

وترقيم الأمالك بقيمة )5 ماليني(، اإن�شاء حدائق و �شاحات وممرات 

م�شاه ومالعب بقيمة ) 15 مليوًنا( اإن�شاء مباين بلدية و مرافق بقيمة 

تطوير   ، ماليني(   5( بقيمة  م�شالخ  و  اأ�شواق  اإن�شاء  ماليني(،   10(

اأر�شفة  مليوًنا(،   15( بقيمة  جم�شمات  اإن�شاء  و  امليادين  و  التقاطعات 

البلدية اإلكرتونيًّا بقيمة )1 مليون(. وفيما يخ�س بلدية حمافظة دومة 

اجلندل، اإن�شاء حدائق و �شاحات و ممرات م�شاه بقيمة )3 ماليني(، 

اإن�شاء تلفريك على املنطقة اجلبلية ببحرية دومة اجلندل بقيمة )20 

مليوًنا( ، اإن�شاء مطعم عائم بالبحرية بقيمة )5 ماليني( ، اإن�شاء ج�شور 

ال�شعودي  للعلم  �شارية  تركيب  و  اإن�شاء  ماليني(،   5( بقيمة  لل�شيارات 

بقيمة )1 مليون(.

برئاسة أمير الجوف

مجلس المنطقة يعتمد 150 مليون ريال
لكلية البنات و بلدية القريات

رواف الكويكبي
رئي�س التحرير

القريات أواًل..!
اأ�شقف ي�شع  اأو  اأب��ًدا.. حتمل قلًبا ل حتده زوايا  ت�شيخ  الوطن �شبية مملوحة ل  �شامة على جبني   

اجلميع بال ح�شر.. حتت�شن البعيد والغريب يف حنو وعلى حد �شواء بال تقتري اأو بخل.. �شماوؤها ملونة 

باأ�شباغ الفرح.. واأر�شها حتمل ثمار اخلري والربكات..ت�شكن يف قلب العامل وعلى هامة اململكة العربية 

ال�شعودية، جتري يف عروقها اأ�شالة املا�شي و�شيم العروبة اخلالدة.. اأر�س ُعرفت بالكرم منذ الأزل.. 

با�شطة اليد متدها عرب النوافذ لرت�شم ب�شمة وجود كال�شم�س ل تد�شها غبار الهجران ول تدثرها غياهب 

يعرف..قلوبهم دفء  ل  وملن  ملن عرف  املُحيا  وب�شاطة  والكرم،  باجلود  كاأر�شه  ُعرف  �شعب  ال�شنني.. 

اًذا حيثما حلوا ورحلوا.. ا اأخَّ  تذيب ثلوج ال�شتاء.. وتثلج حرارة ال�شيف.. مروج ورد حتمل عطًرا ربيعيًّ

ورثت  كما  اأجيال م�شت،  والكرم عرب  ال�شهامة  ورثوا  الكرام..  واأهلها  )القريات(  باخت�شار  تلك هي 

تربة الأر�س بركات ل تنتهي، تنبت فيها اأ�شجار مباركة )اأ�شجار الزيتون( وعلى اأطرافها بقعة تهدي 

من بيا�س الُطهر ورمال امللح، جواهر الأر�س تكمن فيها، وثروات حتتاج اإىل عناية ورعاية حتى تن�شج 

وتكون نظرة تبهر اآفاق العامل.. �شعب واأر�س وعروبة.. اأثمن ما ميكن اأن متلكه املحافظة بُقراها، تبث 

ب�شوت قد يغيب عن اأ�شماع اأوليائها : "قليل من التعاون يكفيني لأمتيز كباقي املدن  املميزة  ، قليل من 

الجتهاد لأحلق يف �شماء الإبداع"..

متطورة،  مدينة  لبناء  تكفي  وق��درات  مبواهب  يتميزون  اجلن�شني  من  القريات  حمافظة  �شباب   

�شواعد قوية اأمينة حتب وطنها باإخال�س كقلب واحد يخفق فداًء لها، يحتاجون اإىل اإحاطة حب ومتابعة 

من قبل "امل�شوؤولني، رجال الأعمال، املوؤ�ش�شات وال�شركات، الإعالم".

منفًذا  تعترب  والتي  العامل  قلب  ال�شرتاتيجي يف  املحافظة  وموقع  الواعي،  القريات  ك�شباب  ثروة   

ا، تربتها الزراعية املمتازة واأر�شها التي تختزن امللح، كل ذلك يكفي لنه�شة تو�شلنا اإىل  اقت�شاديًّا هامًّ

�شليًما  وج�شًدا  �شليم،  ب�شكل  مفكًرا يخطط  الناب�س" عقاًل  القريات  "قلب  ال�شباب  مع  كنا  اإن  التميز 

املوت  اإىل  به  فت�شري  تنهكه  قد  اأمرا�س خطرة  من  معافى  املن�شود، ج�شد  النجاح  ُحلم  لتحقيق  يعمل 

ُحلم  كل  على  تق�شي  اأمرا�س  ال�شخ�شية"،  وامل�شالح  اخلالفات،  "العن�شرية،  م�شمى  حتت  البطيء 

جميل ينتظرنا على �شاطئ التميز.. لنحمل م�شفاة املحبة والتعاون كرجل واحد، نلقي بكل �شائبة قد 

تعكر �شفو الأمل الذي نتلم�س مالحمه خلف بوابة الأمل، فنقدمه ملن بعدنا من الأجيال ويكملون امل�شري 

نحو القمم، ولنحافظ على �شفاء الإخاء من مبداأ "اأحب لأخيك ما حُتب لنف�شك" كما علمنا ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم..

ولنبداأ بنقطة من اأول ال�شطر لكتابة حكاية النجاح والتميز على اأر�س القريات، ويد متتد اإليكم   

نحو البناء والنماء وليكن �شعارنا "القريات اأوًل"..

ّ

ُمصافحة أولى..
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المنافذ البرية.. مدن 
اقتصادية تنتظر التطوير

وتطوير  إدارة  تتولى  مستقلة  حكومية  هيئة  إنشاء  بأهمية  واالقتصاديين  المختصين  من  عدد  ُمطالبة  تكن  لم    
أو على مصالح شخصية،  اعتبارات  أنها قائمة على  أو  نابعة من فراغ،  المملكة  البرية في  الحدودية  المنافذ  واستثمار 
البرية السعودية، وثانيها  المنافذ  وإنما جاءت مبنية على اعتبارات اقتصادية موضوعية، أولها حجم وضخامة حركة 

حجم المشاكل و االزدحامات والتكدسات التي تحصل بشكل دوري في معظم المنافذ الحدودية في المملكة.
كما أن تطوير واستثمار هذه المنافذ بشكل اقتصادي يعني تنمية المدن والتجمعات السكانية القريبة من هذه   
األخيرة  السنوات  في  اتجهت  التي  المملكة  في  المعنية  فالجهات  االقتصادية،  للموارد  أمثل  استثماًرا  ويعني  المنافذ، 
إلنشاء مدن اقتصادية في عدد من مناطق المملكة بهدف التنمية االقتصادية والتجارية، بمباركة القيادة الرشيدة، 
الرئيسية واالستثمار فيها بوصفها مدًنا اقتصادية شبه  المنافذ الحدودية خاصة  أمامها فرصة مواتية لتطوير هذه 

جاهزة وتمتلك العديد من المقومات التي تساهم في إنجاحها اقتصادًيا وتنموًيا.
مجلة  تطرح موضوع المنافذ البرية الحدودية على مجموعة من المختصين والمهتمين ورجال االقتصاد   

إلبداء الرأي وتداول األفكار عبر محورين هما :
كيف ترون أهمية وضرورة تطوير المنافذ البرية للمملكة واستثمارها بشكل اقتصادي؟ أو بعبارة أخرى ما جدوى   l

التوجه نحو تطوير واستثمار المنافذ البرية السعودية وانعكاساته االقتصادية؟
ما األفكار والمقترحات التي ترون إمكانية تطبيقها لتطوير هذه المنافذ وتنمية الجانب االستثماري فيها؟  l

  “القريات“ نموذج للمحافظة التي تمتلك مقومات النمو والتطوير 
التي تسـاعد في تحويلها إلى مدينة اقتصادية استثمارية  

ُ
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ة التي تربطها بالدول املجاورة  نعم متلك اململكة عدًدا من املنافذ احلدودية الربيَّ  

ول�شائقي  واملعتمرين  وللحجاج  واملواطنني  للم�شافرين  ق�شوى  اأهميَّة  ذات  منافذ  وهي 

ًّا ي�شهم يف تدفق الب�شائع وال�شلع  ويدعم  لون فيما بينهم اأ�شطوًل بري� ال�شاحنات الذين ميثِّ

ة اإىل اخلارج. حركة ت�شدير املنتجات ال�شعوديَّ

بالإ�شافة اإىل م�شاهمة تلك املنافذ يف زيادة ومنو احلركة التجارية من خالل نقل   

املنافذ  اأن  فيه  �شك  ل  والذي  اخل��ارج،  واإىل  من  املختلفة  واملنتجات  الب�شائع  وت�شدير 

ة اإىل التطوير ورفع الكفاءة الت�شغيلية ملعاجلة الأخطاء املتكررة  احلدودية  يف حاجة ما�شَّ

ووقف تكد�س امل�شافرين وازدحام ال�شاحنات والبطء يف حركة الب�شائع وذلك من خالل  

على  ت�شاعد  التي  ة  العامليَّ واملوا�شفات  الت�شاميم  وفق  والتحديث  للتطوير  �شاملة  خطة 

ان�شيابية احلركة وكفاءة الت�شغيل، وت�شهم يف حتويل املركز احلدودي اإىل معلم ح�شري 

قادر على حفر النطباع الأول لدى امل�شافرين.

ونظًرا لمتالك اململكة حدوًدا اإقليمية مع عدة دول عربية جماورة حيث اإن هناك   

اأهمية كبرية لإيجاد مناطق تبادل جتاري وخدمي ومناطق حرة والذي يوفر فر�شة اإقامة 

م�شاريع �شناعية وجتارية م�شرتكة، وال�شتفادة من اخلربات واملوارد الطبيعية واخلامات 

املتوفرة يف تلك البلدان.

ومن املوؤمل اأن تكون املنافذ الربية قاعدة تنطلق منها ركائز التطوير للمدن املتاخمة   

لها، بحيث يتجاوز تطوير املنفذ الربي تهيئة وتوفري الإمكانات املادية املنا�شبة اإىل اإن�شاء 

 وتاأ�شي�س مدن وجتمعات �شكانية اقت�شادية ت�شاهم يف دعم روافد القت�شاد الوطني وتفتح

ا وظيفية جديدة وتوؤدي اإىل ن�شوء كيانات اقت�شادية قوية يف اأطراف اململكة. فر�شً

المنافذ والحاجة لرفع 
الكفاءة التشغيلية

عبدالرحمن صالح العطيشان
ع�شو جمل�س اإدارة غرفة ال�شرقية

ا رئي�س جلنة النقل الربي بغرفة ال�شرقية �شابقًّ

اأن امل�شكالت احلقيقية للمنافذ  اأح�شب   

املُن�شاآت  يف  تكمن  ال�شعودية،  يف  احل��دودي��ة 

والتجهيزات، وموظفي اجلوازات واجلمارك، 

وبقية املرافق اللوج�شتية، وجميعها يف حاجة 

الت�شغيلية  الكفاءة  ورفع  التطوير  اإىل  ما�شة 

تكد�س  ووق���ف  امل��ت��ك��ررة،  الأخ��ط��اء  ملعاجلة 

يف  والبطء  ال�شاحنات  وازدح��ام  امل�شافرين، 

حركة الب�شائع.

احلكومية  املباين  اإن   : ب�شدق  واأق���ول   

يف املنافذ الربية مل تعد تتوافق مع متطلبات 

الذين املواطنني  لطموح  ترقى  ول   الع�شر، 

باتوا يقارنون مرافق الدول املجاورة مبرافق 

وي��دق��ق��ون يف  لدينا،  اجل��م��ارك واجل����وازات 

التي  املعاملة  واأ�شلوب  اخلدمية  الفروقات 

امل��ن��اف��ذ  ج��م��ي��ع  اأن  ك��م��ا  ع��ل��ي��ه��ا!  يح�شلون 

من�شاآت  اإىل  ح��اج��ة  يف  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ربي��ة 

احل��دودي��ة  امل��ب��اين  م��ن  م�شتن�شخة  حديثة 

املتقدمة، ال���دول  بع�س  يف  ن�شاهدها   التي 

حتويل  يف  جنحت  ال��ت��ي  اخلليجية  وال����دول 

نقطة احلدود التي تربطها مع ال�شعودية اإىل 

الرتويحية  املراكز  اإىل  اأقرب  متكامل  مركز 

م��ن��ه اإىل امل��راك��ز احل���دودي���ة واجل��م��رك��ي��ة. 

والتحديث للتطوير  �شاملة  خطة  من   ولب��د 

التي  العاملية  واملوا�شفات  الت�شاميم  وف��ق 

وك��ف��اءة  احل��رك��ة،  ان�شيابية  ع��ل��ى  ت�شاعد 

املركز احلدودي  وت�شهم يف حتويل  الت�شغيل، 

النطباع  حفر  على  قادر  ح�شاري  معلم  اإىل 

الأول لدى امل�شافرين.والعمل بجد على تنمية 

ل  حتى  احل��دودي��ة  للمراكز  التحتية  البنى 

املرافق  حولها  تتناثر  ع�شوائيات  اإىل  تتحول 

ح�شاري،  غري  باأ�شلوب  واخلدمية  التجارية 

والتطوير  التخطيط،  يف  �شعف  ع��ن  ي��ن��م 

والرقابة.

واحلق يقال اإن بع�س املراكز احلدودية   

امل��اأه��ول��ة،  ال�شكنية  امل��ن��اط��ق  ع��ن  ال��ب��ع��ي��دة 

وم��ن��ف��رة  ل��ل��م��وظ��ف��ني،  ط����اردة  ب��ي��ئ��ة  جعلها 

لدينا  تكون  اأن  اأق��رتح  هنا  وم��ن  ملرتاديها؛ 

امل��راك��ز  جميع  بتحويل  ا�شرتاتيجية  خطة 

متكاملة من��وذج��ي��ة  ق���رى  اإىل   احل���دودي���ة 

ع�شرية  واجهة  وتكون  اخلدمات  فيها  تتوفر 

اآرى  ولذلك  وامل�شافرين.  للموظفني  جاذبة 

ق��رى منوذجية  اإىل  ال��ربي��ة  امل��ن��اف��ذ  حت��وي��ل 

احل���دودي���ة،  امل��ن��اط��ق  تنمية  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د 

ويحولها اإىل مناطق جذب للعاملني فيها.

كما ميكن لهذه املراكز احلدودية واملدن   

اقت�شادية  اإىل مدن  تتحول  اأن  منها  القريبة 

م�شغرة ت�شهم يف تطوير اقت�شاديات املناطق 

ا  احلدودية وتزيد من جاذبيتها، وتخلق فر�شً

لقاطنيها؛ وتكون جاذبة  ا�شتثمارية ووظيفية 

لطريف احلدود، وتدعم الن�شاط التجاري يف 

يف  وي�شاعد  للدخل،  م�شادر  وتوفر  املنطقة 

التنمية ال�شكانية والب�شرية، وهذا هو الأهم، 

مدن اقتصادية مصغرة!

فضل سعد البوعينين
كاتب اقت�شادي

�شح  من  تعاين  ما  غالًبا  احلدودية  فاملناطق 

الفر�س التجارية والتنموية؛ ما ينعك�س �شلًبا 

على قاطنيها.

اأن  القادمة  الفرتة  خ��الل  املوؤمل  وم��ن   

ا�شرتاتيجية  خطة  الداخلية  وزير  �شمو  ي�شع 

وحتويلها  النائية،  ال��ربي��ة  املنافذ  لتطوير 

م��ت��ك��ام��ل��ة اخل��دم��ات  ق���رى من��وذج��ي��ة  اإىل 

يجعلها م���ا  ال��ع��امل��ي��ة،  امل���وا����ش���ف���ات   وف����ق 

نوعية  ون��ق��ل��ة  للمملكة،  ح�����ش��اري��ة  واج��ه��ة 

ل��ل��م��ن��اف��ذ، وو���ش��ي��ل��ة م���ن و����ش���ائ���ل خ��دم��ة 

املنافذ  يف  العاملني  وامل��وظ��ف��ني  امل��واط��ن��ني 

مبدن  ربطها  على  والعمل  النائية،  احلدودية 

التجارية الأن�شطة  ت�شم  م�شغرة   اقت�شادية 

تلك  ك��ف��اءة  رف��ع  على  ال��ق��ادرة  وال�شناعية 

الوظيفية  الفر�س  وخلق  وتنميتها  املناطق 

تلك  يف  وال��ع��ام��ل��ني  لل�شكان  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

املناطق.

املدن  تلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي  ال��دور  لأن   

املناطق  حت���ول  يف  امل�����ش��غ��رة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

احلدودية اإىل مناطق جذب تتوفر فيها فر�س 

ال�شتثمار والإنتاج والعمل؛ فتتحول اإىل مدن 

حتويل  يف  وت�شهم  احل����دود،  جانبي   ت��خ��دم 

وجتمع  جذب  مناطق  اإىل  احلدودية  املناطق 

للهجر النائية والتناثر.

لأن اأكرث ما تعاين منه املناطق احلدودية   

القت�شادية  امل��دن  وزرع  التنمية،  نق�س  هو 

حتقيق  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن  فيها  امل�شغرة 

وال��ب�����ش��ري��ة.  وامل��ك��ان��ي��ة  ال�شكانية  التنمية 

اإح��دى  يف  اقت�شادية  مدينة  تنفيذ  ميكن 

للفكرة،  جتريبي  كنموذج  احلدودية  املناطق 

ل�شتكمال  حمفزة  النتائج  تكون  اأن  واأ�شمن 

اأ�شا�س  ال�شرتاتيجي  امل�شروع.فالتخطيط 

فالبد الفكرة  اإجن��اح  اأردن���ا  ومتى   النجاح، 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة حمكمة  و����ش���ع خ��ط��ة  م���ن 

�شتغري  التي  الطموحة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  لتنفيذ 

اإىل و�شتقود  احل��دودي��ة،  املناطق  وج��ه   م��ن 

تنميتها ب�شكل كبري.
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ميكن ا�شتغالل املنافذ الربية ال�شعودية   

ال��ط��وي��ل��ة وامل��م��ت��دة ع��ل��ى ع���دد م���ن ال���دول 

العربية، كمناطق اقت�شادية تنعك�س عوائدها 

احلدودية  املناطق  �شكان  على  القت�شادية 

هائل  اقت�شادي  ثقل  لها  اململكة  اأن  بحكم 

والعمل  الدولية.  التجارة  يف  كبري  وزن  ولها 

له  املنافذ �شيكون  وا�شتثمار هذه  على تطوير 

توطني   يف  تتمثل  والتي  اقت�شادية  انعكا�شات 

املحلية  ال�شتثمارات  وا�شتقطاب  الوظائف 

البنية  تطوير  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  والأج��ن��ب��ي��ة، 

مما للمنافذ  امل��ج��اورة  للمناطق   التحتية 

القت�شادية  التنمية  عجلة  دع��م  يف  ي�شهم 

البنية  وتكامل  للمواطنني  الرفاهية  وزي��ادة 

ت�شهيل  وي�شاعد يف  والقت�شادية  الجتماعية 

عملية التبادل التجاري بني البلدان.

وبالتايل لبد من �شرورة تزويد املنافذ   

الكفاءات  ذوي  املتدربني  باملوظفني  الربية 

العالية واملتخ�ش�شة، وتزويد املنافذ  باأنظمة 

والإلكرتونية،  احلديثة  والتدقيق  التفتي�س 

ا عن الطرق التقليدية املتبعة يف الوقت  عو�شً

املعامالت  اإجن��از  ل�شرعة  وذل��ك  احلا�شر، 

جانب  اإىل  الإج�����راءات.  وتب�شيط  وت�شهيل 

خالل  م��ن  ال��ربي��ة  املنافذ  يف  العمل  تطوير 

الدخول  اإج���راءات  وميكنة  وتوحيد  تب�شيط 

ورف��ع  بتطوير  الهتمام  اإي���الء  م��ع  وال��ع��ب��ور، 

م�شتوى الأداء املهني للكوادر الب�شرية العاملة 

تدفق  ت�شهيل  اإىل  ي���وؤدي  مب��ا  املنافذ  بتلك 

الب�شائع وعبور امل�شافرين بني الدول العربية.

على  العمل  عليها  امل�شوؤولة  فاجلهات   

ت��وح��ي��د الأن��ظ��م��ة ال��ت��ي حت��ك��م احل��م��ولت 

بها  املعمول  املركبات  واأبعاد  واأوزان  املحورية 

على الطرق الربية ، حيث اإن هذه الختالفات 

العربي  ال���ربي  ال��ن��اق��ل  اإرب�����اك  اإىل  ت����وؤدي 

عند  والتاأخري  والغرامات  للخ�شارة  وتعر�شه 

عبور املنافذ الربية العربية.

و�شع  ال�شرعة  وج��ه  وع��ل��ى  فاملطلوب   

توفري  مثل  حيوية  م�شاريع  لإق��ام��ة  خطط 

نزل  وكذلك  لل�شاحنات،  الالزمة  اخلدمات 

لالإيواء  وخدمات التموين الغذائي واملطاعم 

وم�شتخدمي  لل�شائقني  الأخ���رى  واخل��دم��ات 

الطرق وامل�شافرين.

األثر االقتصادي لتطوير المنافذ

عبداهلل بن منصر آل منصور
اأمني عام الغرفة التجارية ال�شناعية بنجران

درج��ات  اأق�شى  حتقيق  ن�شتطيع  حتى   

يف  ال��ربي��ة  للمنافذ  وال�شتثمار  ال�شتفادة 

اإىل   عاجل  ب�شكل  يحتاج  الأم��ر  ف��اإن  اململكة 

واإيجاد هيئة اقت�شادية حكومية تكون  اإن�شاء 

تقدمي  اأج��ل  من  والتحديث  التطوير  مهمتها 

والعائدين،  لعابري احلدود  الأف�شل  اخلدمة 

للمنافذ  الأم��ث��ل  ال�شتثمار  حتقيق  وك��ذل��ك 

واملحافظات القريبة منها، فالكثري من الدول 

من حولنا ت�شتثمر يف املنافذ الربية وت�شتفيد 

من الإيرادات ال�شخمة التي تاأتي من ا�شتثمار 

وكذلك  الأرا���ش��ي،  من  ال�شا�شعة  امل�شاحات 

ا�شتثمارها يف تنمية وتطوير املناطق ال�شكنية 

 القريبة منها لتحقيق توازن تنموي ي�شاعد يف

ن�شوء  اإىل  وي��وؤدي  احلدودية  املناطق  تطوير 

كيانات اقت�شادية اإنتاجية.

التطوير  ع��م��ل��ي��ات  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى   

اجلهات  بها  تقوم  التي  اخلا�شة  والتو�شعة 

ت��زال  م��ا  اأن��ه��ا  اإل  ال��ربي��ة  للمنافذ  املعنية 

التطويري ال��ع��م��ل  م��ن  ال��ك��ث��ري  اإىل   ب��ح��اج��ة 

القائم على الروؤية القت�شادية البعيدة املدى 

اقت�شادية  مواقع  تاأ�شي�س  يف  ت�شاعد  التي 

م��ت��ج��ددة وم���ت���ط���ورة وق������ادرة ع��ل��ى ت��ول��ي��د 

اإىل  اإ�شافة   ، جتارية  وفر�س  وظيفية  فر�س 

القريبة ال�شكانية  والتجمعات  امل��دن   تنمية 

واملحيطة بها.

اخلطة  ت�شفر  اأن  يف  معقود  الأم���ل  اإن   

الوطنية لتطوير املنافذ التي تتبناها اجلهات 

املعنية عن تغيري وجه املنافذ الربية ال�شعودية 

ال��ق��ادم��ة، بح�شب  ���ش��ن��وات  ال��ث��الث  خ���الل 

بحكم  املالية  وزارة  اأعدتها  التي  الدرا�شات 

م�شوؤوليتها عن البنية التحتية للمنافذ الربية 

طموحة  وطنية  خطة  و�شع  يف  تتمثل  والتي 

للتطوير، وبداأت يف تنفيذ الأعمال يف عدد من 

املنافذ، وم�شروعات اأخرى جديدة �شوف يتم 

النتهاء منها خالل اأ�شهر، وم�شروعات اأخرى 

املنافذ  وجه  تغيري  اإىل  �شتوؤدي  تر�شيتها  مت 

مع  القادمة،  �شنوات  الثالث  خ��الل  الربية 

بروؤية  م�شحوبة  اخلطة  هذه  تكون  اأن  الأمل 

التحتية  البنية  تطوير  ت�شتهدف  ا�شرتاتيجية 

احلركة  وتن�شيط  وتنمية  جهة،  من  للمنافذ 

بحيث  منها  القريبة  املناطق  يف  القت�شادية 

اإىل  للعبور  مم���رات  كونها  املنافذ  تتجاوز 

كيانات اقت�شادية منتجة.

الخطة الوطنية لتطوير المنافذ

عبداهلل عبدالعزيز الراجحي
ع�شو جلنة النقل الربي بغرفة ال�شرقية



ملف العدد

16
م   2014 م��اي��و   / ه���   1435 رج���ب  78

دد 
لع

17ا
م   2014 م��اي��و   / ه���   1435 رج���ب  78

دد 
لع

ا

ًّا وتوظيفها  يعترب تطوير املنافذ اقت�شادي�  

ت�شتوجبها  التي  ال�����ش��رورات،  من  ًّا  ا�شتثماري�

مناخ  ظ��ل  يف  العاملية  القت�شادية  ال��ت��ط��ورات 

العوملة وما ي�شاحبها من بروز كيانات وم�شالح 

الكيانات  اإىل  تلتفت  اأو  تهتم  ل  رمب��ا  دول��ي��ة 

ال�����ش��غ��رية وال��ه��ام�����ش��ي��ة، وت��ع��ط��ي الأول���وي���ة يف 

التي  الكبرية  القت�شادية  للتكتالت  تعامالتها 

املناف�شة  وجه  يف  ال�شمود  على  بالقدرة  متتاز 

املحمومة عامليًّا يف خمتلف املجالت.

برية  منافذ  ع��دة  للمملكة  اأن  وم��ع��روف   

مفتوحة مع الدول املجاورة، وت�شعى الدولة اإىل 

اخلدمات  من  ومتطلباتها  باحتياجاتها  الوفاء 

واملرافق التي ت�شهل من ان�شيابية حركة العبور 

واملرور ب�شورة �شل�شلة ومريحة. ومع ذلك فاإن 

من  للمزيد  اأك��رب  بحاجة  مازالت  املنافذ  هذه 

اإقبال ت�شهد  واأنها  �شيما  والتحديث ل  التطوير 
 

 كثيًفا عاًما بعد عام �شواء يف معدلت ال�شاحنات

يف  ا  خ�شو�شً الأف���راد  تنقل  حركة  اأو  العابرة 

بع�س املوا�شم كاحلج والعمرة.

اأن  اإىل  ت�شري  اإح�شائية  هناك  اأن  كما   

عموًما  العربية  ال��دول  بني  البينية  التجارة 

التجارية  املبادلت  حجم  من   %10 تتعدى  ل 

الهتمام  اأن  اأرى  ولذلك  العامل،  مع  العربية 

احلدودية  املنافذ  عرب  التجارية  باملبادلت 

���ش��ي��ك��ون يف حم��ل��ه جل��ه��ة ت��ع��زي��ز امل��ق��درات 

منظومة  واإجن���اح  والإن��ت��اج��ي��ة  القت�شادية 

امل�شتويات.وميكنها  من  م�شتوى  باأي  التكامل 

حتقق  تكتالت  لتاأ�شي�س  ال��ب��داي��ة  ت��ك��ون  اأن 

القدرة  زي���ادة  يف  وت�شهم  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء 

ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة واخل�����روج م��ن دائ����رة احلجم 

ال�شغري للدولة اإىل وعاء وحجم اأكرب يتبادل 

فيه ال�شركاء جملة من امل�شالح القت�شادية 

حت�شني  اإىل  امل��ط��اف  نهاية  يف  ت���وؤدي  ال��ت��ي 

فر�س  وزي���ادة  القت�شادي،  الأداء  م�شتوى 

التوظيف ومنو الناجت املحلي مبكونات تتجاوز 

املواد الأولية اخلام اإىل دائرة الت�شنيع.

املرتتبة  الآث��ار  نن�شى  األ  الواجب  ومن   

على تطوير املنافذ الربية للمملكة تعد حمفًزا 

ي�شهد  الذي  الوطني  اقت�شادنا  مل�شرية  ا  قويًّ

احلكيمة  ال�شيا�شات  بف�شل  متعاظًما  ا  من��وًّ

اأق���وى  م��ن  م��اج��ع��ل��ه  ال��ر���ش��ي��دة،  حلكومتنا 

اقت�شاديات املنطقة مبا ميتاز به من ا�شتقرار 

والدخل  الناجت  يف  وارتفاع  العوائد  يف  وتنٍام 

حتديث  على  الإن��ف��اق  ف��اإن  وبالتايل  ا  �شنويًّ

�شيكون داعًما لالأن�شطة  املنافذ  وتطوير هذه 

الإنتاجية باململكة وحمرًكا لال�شتثمار الوطني 

وزيادة  التجارية  املبادلت  حركة  يف  للتو�شع 

حجم الت�شدير.

ي�شاحب  اأن  اإىل  يحتاج  التوجه  ه��ذا   

للحد  وجريانها  اململكة  بني  تفاهمات  وج��ود 

هيئة مستقلة لتطوير المنافذ البرية

صالح علي أحمد محفوظ 
ع�شو جمل�س اإدارة غرفة الباحة

رئي�س اللجنة التجارية

من املعوقات ومنها عدم التمييز يف املعامالت 

يف  املعلومات  و�شفافية  واجلمركية،  ال�شريبية 

واحلد  وال�شيا�شات،  الإج��راءات  عن  الإف�شاح 

وما  جمركية  الغري  والقيود  البريوقراطية  من 

اإىل ذلك من موؤثرات �شلبية.

لذلك اأ�شم �شوتي مع ال�شوت الذي ينادي   

على  الإ�شراف  مهمة  تتوىل  جهة  اأو  هيئة  باإيجاد 

جميع املنافذ الربية باململكة. فوجود هذا الكيان 

الإداري �شي�شهم - بال �شك - يف حتديث وتطوير 

هذه املنافذ اإ�شافة اإىل زيادة الفر�س ال�شتثمارية 

املتاحة بها، ومن ثم دعوة امل�شتثمرين ل�شتغاللها 

الربي  النقل  قطاع  يف  العاملون  مقدمتهم  ويف 

جيد  و�شعها  امل��ن��اف��ذ  بع�س  لأن  وال�����ش��اح��ن��ات؛ 

حلل  ملعاجلات  يحتاج  بع�شها  ولكن  به  باأ�س  ول 

م�شكلة تكد�س ال�شاحنات من خالل زيادة م�شاحة 

الأماكن املخ�ش�شة لالنتظار.

املوظفني  اأع��داد  زي��ادة يف  اإىل  كما حتتاج   

باأنواعها،   الإج��راءات  وت�شريع  لت�شهيل  املدربني 

وال�شكن  الإي����واء  يف  خدمية  م��راف��ق  ت��وف��ري  م��ع 

كالفنادق وال�شقق املفرو�شة وال�شرتاحات املهياأة  

ب�شورة تعك�س مكانة اململكة ووجهها احل�شاري. 

وحمطات  واملطاعم  الغذائي  التموين  وكذلك 

الوقود املدعمة مبختلف اخلدمات التي حتتاجها 

غيار  من  عموًما  العابرة  وال�شيارات  ال�شاحنات 

زيوت واإطارات وم�شاحم وور�س لل�شيانة واأماكن 

بيع قطع الغيار وخالفه.

القطاع  ي�شتطيع  الأم���ور  ه��ذه  جميع  اإن   

منه  طلب  متى  ا�شتثماريًّا  يوظفها  اأن  اخلا�س 

ذلك؛ لأن تطوير العمل يف املنافذ الربية �شيقود 

بها،  ال�شتثماري  اجلانب  تنمية  اإىل  بالتبعية 

والتي اأثبتت جدواها يف الكثري من الدول التي 

املجال،  هذا  يف  جتربتها  من  ال�شتفادة  ميكن 

امل��دن  وتطوير  تنمية  اإىل  ال��و���ش��ول  وب��ال��ت��ايل 

من  جملة  يحق  مم��ا  احل��دودي��ة  واملحافظات 

عرب  املرور  حركة  تطوير  تتجاوز  التي  الفوائد 

املنافذ اإىل اإن�شاء مدن اقت�شادية حتقق اإ�شافة 

اإىل القت�شاد الوطني. 

ما اإن يكن احلديث عن املنافذ الربية اإل وحت�شر اإىل الذهن حركة امل�شافرين وتدفق   

الب�شائع وال�شاحنات املحملة باملواد التجارية وال�شناعية العابرة بني الدول، وتتمتع اململكة 

العربية ال�شعودية بوجود عدد من املنافذ الربية الهامة املرتبطة بالدول العربية من جهات 

عديدة ، فمن ال�شمال اإىل اجلنوب اإىل ال�شرق متتلك اململكة منافذ برية هامة.

ومتتلك هذه املنافذ العديد من اخل�شائ�س القت�شادية والتنموية التي جتعلها مر�شحة   

جديًدا  جماًل  اململكة  �شتمنح  التي  الواعدة  التنموية  اخليارات  اأحد  امل�شتقبل  يف  تكون  لأن 

للتنمية املتوازنة التي تعترب من �شمن الأ�ش�س التي تنتهجها ال�شيا�شة القت�شادية للمملكة، 

ول �شك اأن الربامج وامل�شروعات القت�شادية التي تبنتها اململكة يف ال�شنوات الأخرية �شتنقل 

فاملدن  الوطني،  الدخل  وتنويع  التنموي  التوازن  على  يقوم  جديد  تنموي  واقع  اإىل  اململكة 

القت�شادية يف جازان ويف ثول ويف املدينة املنورة، اإ�شافة اإىل امل�شروعات التنموية يف الكثري 

من مناطق اململكة ت�شكل يف جمملها منظومة اقت�شادية تب�شر مب�شتقبل تنموي واعد يرفرف 

على كافة اأنحاء اململكة.

ويف هذا ال�شياق تربز مقرتحات متكررة حول اأهمية تطوير وتنمية املنافذ الربية واملدن   

واملحافظات القريبة منها، فهذه املنافذ تتوفر على جملة مزايا وخ�شائ�س اقت�شادية توؤهلها 

املقام  هذا  يف  ال�شت�شهاد  وميكن  والتطور،  للنمو  وواعدة  جاهزة  ا�شتثمارية  بيئة  تكون  لأن 

مبحافظة القريات التي متثل بوابة الوطن من جهة ال�شمال حيث يوجد منفذ احلديثة، فهذا 

املنفذ من اأكرث املنافذ الربية يف اململكة حركة جتارية فهو ممر للب�شائع القادمة من تركيا 

الزوار  ملاليني  معرب  اأنه  كما  الدول  تلك  اإىل  اململكة  من  وال�شادرة  ولبنان  والأردن  و�شوريا 

القريات  الوقت ذاته متتلك املحافظة ممثلة مبدينة  اململكة، ويف  اإىل  والداخلني  اخلارجني 

بنية حتتية معقولة وجاهزة للتطوير والتح�شني بحيث ميكن اإجراء درا�شات اقت�شادية تنه�س 

اإىل خانة املدن القت�شادية اجلديدة، فمقومات النمو والتطوير  بهذه املحافظة وتنتقل بها 

متوفرة يف املحافظة بحكم وجود منفذ احلديثة الذي يعترب قطاًعا اقت�شاديًّا متكاماًل، يحتاج 

اإىل روافد اقت�شادية من نوع املدينة ال�شناعية وامليناء اجلاف واملنطقة التجارية احلرة.

نواف عرسان األيدا
اأمني عام الغرفة التجارية ال�سناعية بالقريات

القريات.. وخيارات المستقبل
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مدير جامعة الجوف أ. د. إسماعيل البشري لمجلة  :

بناء جامعة مثل جامعة هارفارد 
يحتاج إلى مئة عام، و نتريث

في افتتاح كليات جديدة في القريات

المحافظات،  في  الكليات  التدريس،   هيئة  أعضاء  مشاكل     
اإلنشائية،  ال��م��ش��روع��ات  تأسيس  التنظيمي،  الهيكل  ضعف 
وأهمية تكوين هويّة مميزة للجامعة.. جميعها قضايا وتحديات 
الجامعات بقية  في  الحال  هو  كما  الجوف  جامعة  تواجه   هامة 
التساؤالت  هذه  حملت  مجلة   المملكة...  في  الناشئة 
البشري  محمد  بن  إسماعيل  د.  أ.  الجامعة  مدير  أمام  ووضعتها 
وشفافية، وم��س��ؤول��ي��ة  أري��ح��ي��ة  بكل  عنها  أج���اب   ال���ذي 
علمية  بلغة  أجاب  وإنما  التبرير  أو  النفي  يحاول  ولم 
وت��ح��دث ب��ك��ل وض���وح وص���راح���ة..م���ؤك���داً أن 
للحاق  بركب  الخطى  الجوف تسارع  جامعة 
وإقليمًيا  محلًيا  المتقدمة  الجامعات 

وعالمًيا.
إسماعيل  د.  أ.  وأوض����ح   
تسعى  الجامعة  أن  البشري 
ح���ال���ًي���ا ل��ع��ق��د ش���راك���ة 
م���ع إح����دى ال��ج��ام��ع��ات 
األم�������ري�������ك�������ي�������ة 
ل�����وض�����ع ال���خ���ط���ة 
التي  االستراتيجية 
مجاالت  ستحدد 
التميز في المجال 
األك������ادي������م������ي 
وخدمة  والبحثي 

المجتمع   

ّ
ّ

جامعة  تاأ�سي�ض  من  �سنوات  ثمان  بعد   

اجل�������وف، ه����ل ت��ع��ت��ر م���رح���ل���ة ال��ت��اأ���س��ي�����ض 

والإن�ساء انتهت اأو قاربت على النتهاء، وما 

اأب���رز الأع��م��ال وال��رام��ج والإن�����س��اءات التي 

تعمل عليها اجلامعة الآن؟

�شنوات  اإىل  يحتاج  اجلامعة  بناء  اإن   ---

كل  يف  وال����دوؤوب  امل�شني  العمل  م��ن  طويلة 

الجتاهات، وحني �شئل مدير جامعة هارفارد 

جامعة  لبناء  نحتاجها  التي  امل��دة  عن  يوًما، 

عام!  ملئة  نحتاج  باأننا  اأجاب  هارفارد..  مثل 

وهو يق�شد بالطبع البناء الأكادميي وال�شهرة 

العاملية.

جامعة  عمر  من  �شنوات  فثمان  اإذن،   

فاإنها  هذا  ومع  ا،  ج��دًّ ق�شرية  تعترب  اجلوف 

اهلل  بف�شل  طويلة  م�شافة  قطعت  قد  اليوم 

ت��ع��اىل ث��م ب��دع��م ك���رمي م��ن ح��ك��وم��ة خ��ادم 

مل  ال���ذي  اهلل،  حفظه  ال�شريفني  احل��رم��ني 

امليزانيات  فوفر  للتق�شي��ر،  جماًل  لنا  يرتك 

املدين��ة  وهاهي  اجلامعات،  لكل  ال�شخمة 

اجلامعية باجل��وف الي��وم تعترب ور�شة ك��برية 

حتت  م�شروًعا   33 ح��وايل  وحتت�شن  لتهداأ، 

اإليها،  الكليات  من  انتقال عدد  ومت  الإن�شاء، 

كما حتت�شن مكتبة مركزية وم�شروًعا للمبنى 

م�شروعات  وكلها  للجامعة،  املوؤقت  الإداري 

اإجن��از  ع��الوة على  ال��زم��ن،  م�شابقة  حت��اول 

�شكاكا  يف  امل���وؤق���ت  ال��ب��ن��ات  ك��ل��ي��ات  جم��م��ع 

باأف�شل  �شقفه  حتت  للبنات  7كليات  وانتقال 

عقد  وتوقيع  احلديثة،  والتقنيات  التجهيزات 

م�شروعني مماثلني يف القريات وطربجل.

تقوم  التي  الأعمال  من  الكثري  وهناك   

م�شريتها  ت�شريع  وحت���اول  اجل��ام��ع��ة  داخ���ل 

املتقدمة  اجلامعات  بركب  للحاق  الطموحة 

ا اإن �شاء اهلل. ا واإقليميًّا وعامليًّ حمليًّ

انتهت  اجل��ام��ع��ة  ب���اأن  اأطمئنكم  ك��م��ا   

هيكلتها  اإع���ادة  م��ن  نهائي  وب�شكل  م��وؤخ��ًرا 

الإداري�����ة وحت��دي��د ال��و���ش��ف ال��وظ��ي��ف��ي لكل 

اجلامعة  اأعلنت  كما  اجلامعة،  داخل   موظف 

 نف�شها جامعًة بال ورق - وهلل احلمد - من خالل

اخلطوات  من  الكثري  وهناك  تي�شري،  نظام 

التطويرية املدرجة يف خطة اجلامعة.

كما اأن اإدارة اجلامعة ت�شعى لتفعيل دور   

البحث العلمي خلدمة املنطقة فقامت بتفعيل 

الدرا�شات  وع��م��ادة  العلمي  البحث  ع��م��ادة 

الزيتون  اأب��ح��اث  مركز  اعتماد  ومت  العليا، 

برامج  م��ن  ع��دد  على  املوافقة  اإىل  اإ�شافة 

العلمية  للكرا�شي  نظام  وو�شع  املاج�شتري، 

العلمية..  اجلامعة  جملة  واعتماد  البحثية 

بتخ�ش�شاتها املتعددة، ويف اجلانب الطالبي 

و�شعت  اجلامعة ن�شب اأعينها خدمتهم من 

 خالل تفعيل دور الإر�شاد الأكادميي بتاأ�شي�س 

مركز لالإر�شاد الأكادميي والطالبي.. واإن�شاء 

املجال�س الطالبية التي متثل قنوات التوا�شل 

 م��ع اجل��ام��ع��ة، اأم���ا يف اجل��ان��ب الأك��ادمي��ي

ف��ق��د ع��ق��دت اجل��ام��ع��ة ع���دة ات��ف��اق��ي��ات مع 

�شتى  يف  للتعاون  مرموقة  عاملية  جامعات 

ال�شتفادة  اآث��ار  نرى  اأن  ناأمل  التي  املجالت 

قامت  فقد  التقنية  جانب  ويف  قريًبا،  منها 

�شاملة  ا�شرتاتيجية  خطة  بو�شع  اجلامعة 

اإىل ت�شل  بتكلفة  الإل��ك��رتون��ي��ة   ل��ل��خ��دم��ات 

60 م��ل��ي��ون ري���ال مت اع��ت��م��اده��ا ه���ذا ال��ع��ام 

وتنفيذها قد ي�شتغرق عامني تطبق من خالل 

الإلكرتونية  والإدارة  احلوكمة  اأعمال  جميع 

ا واأكادمييًّا. اإداريًّ

  ندرك مشاكل أعضاء هيئة التدريس الوافدين، والجامعة ال 
تسير بعشوائية وارتجال في القبول والتسجيل  

ُ

  ال يوجــد فرق في اإلمكانات بيــن الكليات التابعة للجامعة 
سواء في سكاكا أو خارجها  

حوار : رواف الكويكبي - معاوية الكويليت
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خدمة  يف  اجلامعة  دور  ت�سفون  كيف   

املجتمع؟ وما الذي ترجتي اجلامعة تقدميه 

ملجتمع اجلوف خالل الأعوام القادمة؟

عن  م��ع��زل  يف  لي�شت  اجل���وف  جامعة   ---

منا�شبات  كل  يف  متواجدة  فهي  جمتمعها، 

امل��ن��ط��ق��ة ول��ع��ل اآخ���ره���ا م��ه��رج��ان ال��زي��ت��ون 

انطالقه،  منذ  الرئي�شية  اجلامعة  و�شراكة 

الأي��ام  ه��ذه  املقام  التمور  مهرجان  وكذلك 

تقدمه  م��ا  اإىل  بالإ�شافة  اجل��ن��دل،  ب��دوم��ة 

خ��الل  م���ن  ك���ث���رية  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  م���ن 

ودرا�شات  املجتمع،  وخدمة  التدريب  مركز 

ا�شت�شارية عرب العديد من مذكرات التفاهم 

املوقعة مع جهات حكومية ذات عالقة داخل 

املجتمع  م�شلحة  يف  ت�شب  وكلها  املنطقة، 

وتنميته ال�شاملة.

اأ�شف اإىل ذلك ما تقدمه اجلامعة من   

خدمات تعليمية بكلياتها املختلفة، حيث وفرت 

على اأبناء وبنات اجلوف عناء الرتحال ملناطق 

بعيدة من اأجل الدرا�شة يف تخ�ش�شات كثرية 

القادم  والعام  تكن متوفرة يف منطقتهم،   مل 

�شتنطلق برامج الدرا�شات العليا باجلامعة اإن 

�شاء اهلل.

واف��ق  التي  البحث  م��راك��ز  وم��ن خ��الل   

 عليها خادم احلرمني ال�شريفني - حفظه اهلل -

متعمقة  وبحثية  ا�شت�شارية  خدمات  �شنقدم 

وتعمل على خدمته  املجتمع  بالنفع على  تعود 

ال�شاملة اإن �شاء اهلل.

هل  �سا�سعة،  منطقة  اجل��وف  منطقة   

تواجه اجلامعة �سعوبة يف التعامل مع هذا 

اجلانب؟ وكيف ترون عدالة توزيع الكليات 

يف حمافظات املنطقة؟

منطقة اجلوف بالإ�شافة لكونها منطقة   ---

حدودية  منطقة  ا  اأي�شً هي  امل�شاحة،  كبرية 

ولها مميزات واأهمية خا�شة مقارنة باملناطق 

اجلامعة  يحمل  بالتاأكيد  وه���ذا  الأخ����رى، 

م�شوؤولية خا�شة من حيث قدرتها على التعامل 

حتقيق  يف  قدًما  وال�شري  املعطيات،  هذه  مع 

اخلدمات  وتوفري  الر�شيدة،  القيادة  تطلعات 

التعليمية املتوافقة مع حاجة املنطقة وحاجة 

�شوق العمل.

ويف الوقت ذاته نعمل على توفري البيئة   

املحافظات،  جميع  يف  ال��راق��ي��ة  التعليمية 

اأ�شرنا �شابًقا فاإن اجلامعة وقعت عقود  وكما 

م�����ش��روع��ات امل��ب��اين ال��ع��اج��ل��ة يف ال��ق��ري��ات 

التعليمية  خدماتها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  وط��ربج��ل، 

ال�شاملة، وبهذه املنا�شبة اأرفع خال�س ال�شكر 

فهد  الأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  والعرفان 

حفظه   - �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  ب��در  بن 

وحتديًدا  للجامعة،  الكبري  دعمه  على   - اهلل 

اأر���سِ يف  على  معنا يف احل�شول  وقفته  على 

كل من  الدويل يف  الطريق  على  متميز  موقع 

القريات وطربجل، و�شيكون جممع الطالبات 

ا هناك اإن �شاء اهلل. معلًما مهمًّ

اجل��ام��ع��ة  اإدارة  يف  ت��وج��ه  ه��ن��اك  ه���ل   

ب��ه��ا تتميز بها  ت��ك��وي��ن ه��وي��ة خ��ا���س��ة  ن��ح��و 

تلك  مالمح  وم��ا  النا�سئة؟  اجل��ام��ع��ات  ع��ن 

الهوية؟

بف�شل  وه����ذا  ب���الدن���ا  يف  اجل��ام��ع��ات   ---

لها  الر�شيدة،  القيادة  حكمة  وث��م  اهلل،  من 

���ش��الح��ي��ات ك��ب��رية يف الن���ط���الق يف ع��امل 

التطوير والإبداع، ومن هنا فاإن جامعة اجلوف 

قد انفتحت على العامل املتقدم، ووقعت عدًدا 

من اتفاقيات التعاون مع جامعات عاملية ولعل 

اآخرها جامعة "جيان" الأ�شبانية املتخ�ش�شة 

اتفاقية مع معهد  وكذلك  الزيتون،  يف جمال 

ت�شعى  اجلامعة  واإدارة  متخ�ش�س،  اأمريكي 

اجلامعات  اإح���دى  م��ع  ���ش��راك��ة  لعقد  ح��ال��ًي��ا 

التي  ال�شرتاتيجية  اخلطة  لو�شع  الأمريكية 

�شتجدد بدون �شك جمالت التميز التي ن�شعى 

املجال  يف  اجل��وف  جامعة  بها  تتميز  اأن  اإىل 

مبا  املجتمع،  وخ��دم��ة  والبحثي  الأك��ادمي��ي 

�شيخدم اأبناءنا املبتعثني  من اجلامعة وي�شهل 

عليهم اإجراءات القبول وتعلم اللغة.

ويف جم���ال الإن�������ش���اءات ال��ت��ي ذك���رُت   

يف  كانت  اجلامعة  ب��اأن  �شابق  �شوؤال  يف  لكم 

حمافظاتها،  كل  يف  العاجلة  املباين  جم��ال 

ال�شرتاتيجية  قدرتها وخططها  فلكل جامعة 

وخ�شائ�س  لإمكاناتها  وف��ًق��ا  بها  اخلا�شة 

حميطها  يف  العمل  �شوق  وح��اج��ة  منطقتها 

حمليًّا ووطنيًّا.

ي��ت��ه��م اجل���ام���ع���ة ب�سعف  م���ن  ه���ن���اك   

هل  فيها،  القائمة  ال��ك��وادر  ونعني  الإدارة 

يعود ذلك اإىل نق�ض الكوادر املوؤهلة نوعيًّا؟ 

هياكلها  لتمتني  اجلامعة  تفعله  ال��ذي  وم��ا 

التنظيمية والإدارية؟

يف لقاءاتي ال�شابقة مع موظفي اجلامعة   ---

اأركز على  كنُت  الو�شطى،  الإدارة  ا  وخ�شو�شً

اأنهم هم الع�شب الرئي�شي الذي تعتمد عليه 

الإدارة العليا للجامعة، ومبفهوم الإدارة فاإن 

بينما  الباقية،  الإدارة  هي  الو�شطى  الإدارة 

مديري  معظم  ويظل  العليا  القيادات  تتغري 

الأه���داف  لتحقيق  مواقعهم  يف  الإدارات 

والإج������راءات،  وال���ربام���ج  اخل��ط��ط  وتنفيذ 

واإدارة اجلامعة مل تغفل هذا اجلانب مطلًقا، 

مت  للجامعة،  الإداري���ة  الهيكلة  اعتماد  فبعد 

البدء يف تدريب مديري الإدارات واملوظفني، 

موظف  ك��ل  ت��دري��ب  على  جاهدين  و�شنعمل 

املوافقة  متت  كما  وخارجها،  اجلامعة  داخل 

وك��ال��ة  اإن�����ش��اء  ع��ل��ى  تعلمون  ك��م��ا  ال�شامية 

دورها  و�شتمار�س  والتطوير  للجودة  اجلامعة 

التطويري الهام يف هذا اجلانب.

الوافدين  بع�ض  تطال  مقولت  هناك   

م����ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ض وال��ب��ع�����ض 

ال�ستقطاب  يف  اجلامعة  معايري  ب��اأن  يقول 

منخف�سة، ما تعليقكم؟

اخل�شو�س  بهذا  املتعلقة  امل�شكالت  كل   ---

فاإننا  ل��ذل��ك  ج��ي��ًدا،  اجلامعة  اإدارة  تعيها 

ح�شر  على  العمل  تبداأ  التي  اجلامعات  من 

مبكًرا،  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  الحتياج 

باأع�شاء  لاللتقاء  التعاقد  جلان  اإر�شال  ثم 

على  ونعمل  متعددة،  دول  يف  التدري�س  هيئة 

اأخفيكم  ول  منهم،  املتميزين  ا�شتقطاب 

يف  اجلامعات  من  كغريها  اجلامعة  معاناة 

املتميز  التدري�س  هيئة  ع�شو  على   احل�شول 

الدقيقة،  العلمية  التخ�ش�شات  يف  ا  خ�شو�شً

كالطب والهند�شة وغريها.. وغالًبا ما يف�شل 

ه���وؤلء ال��ذه��اب اإىل اجل��ام��ع��ات ال��ك��ربى يف 

ا�شتقطابهم  وي�شعب  الرئي�شية  امل��دن  ك��ل 

اأن  يعني  ل  لكن هذا  الأط��راف،  مناطق  اإىل 

ع�شو  اأي  م��ع  التعاقد  يف  تت�شرع  اجل��ام��ع��ة 

هيئة تدري�س ل تنطبق عليه املعايري املعروفة 

واملميزات الالزم توافرها فيه.

بف�سل خم�ض  الأخ���ري  ق��رارك��م  ���س��در   

اجلامعي،  باحلرم  م�ساجرة  ب�سبب  طالبات 

ه���ل ي��ت��ن��ا���س��ب ه����ذا الإج�������راء م���ع اجل��ام��ع��ة 

وما  وتعليمية؟  تربوية  موؤ�س�سة  باعتبارها 

 الذي تتخذونه من اأجل درا�سة الظواهر يف 

جمتمع الطالبات؟

ق����رار ال��ف�����ش��ل ال����ذي ت�����ش��ريون اإل��ي��ه،   ---

الطالبات  ح��ق  يف  الأوىل  اخل��ط��وة  يكن  مل 

اجلامعة  اأ���ش��درت  وق��د  �شلوكيًّا،  املخالفات 

تتخذ  اأن��ه��ا  يبني  ذاك،  اآن  ا  تو�شيحيًّ بياًنا 

جميع  مع  الإ�شالحية  اخلطوات  من  العديد 

وحت��اول  الأن��ظ��م��ة،  يخالفون  ال��ذي��ن  الطلبة 

خالل  م��ن  وان�شباطهم  �شلوكياتهم  تعديل 

برامج علمية مدرو�شة يقوم عليها خمت�شون 

يدور  ما  كل  متاًما  نعي  فنحن  اجلامعة،  يف 

اأ�شوار اجلامعة من خمالفات، ونعرف  داخل 

كيف نتعامل معها ما مل تتجاوز اخلط الأحمر 

الأخرية،  الف�شل  ق��رارات  عنه  نتجت  والذي 

  جامعــة الجــوف ليســت في معــزل عن مجتمعهــا، فهي 
متواجدة في كل مناسبات المنطقة  

  اإلدارة الوســطى هي العصب الرئيســي للجامعة، وسنقوم 
بتدريب كل موظف داخل الجامعة  
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وحنيما ال�شعودية  للكفاءات  اإح���الل   لدينا 

ياأتِا من ال�شعوديني ذوو الكفاءة فاإننا  ن�شتغني 

 عن ع�شو هيئة التدري�س الوافد لكننا نقول له :

هذا  اآخ��ر.  ف��رع  يف  تدري�س  فر�شة  لدينا  اإن 

يوؤكد اأننا نعي�س حالة احتياج م�شتمر لأع�شاء 

هذا  يف  حري�شون  ون��ح��ن  ال��ت��دري�����س.  هيئة 

الكفاءات من مبتعثي  ا�شتقطاب  الإطار على 

برنامج خادم احلرمني ال�شريفني يف دول مثل 

نواجهه  الذي  العجز  ل�شد  وبريطانيا  اأمريكا 

براجمنا  يف  التو�شع  اإمكانية  بحث  وبالتايل 

ح�شب الحتياج.

ك���ي���ف ت������رون اأه���م���ي���ة حت���وي���ل ب��ع�����ض   

الكليات يف املحافظات اإىل جامعات م�ستقلة؟

راأي��ي ب�شراحة نحن يف  لك  اأقل  دعني   ---

التخ�ش�شات  تكون  اأن  يهمنا  الأول  املقام 

�شمن  م��ك��ان  اأي  يف  امل���وج���ودة  ال��ك��ل��ي��ات  اأو 

تلك  لكون  النظر  دون  املنطقة  احتياجات 

تتبع  كليات  اأو  جامعات  التعليمية  املوؤ�ش�شات 

وقد  اجلغرايف.  النطاق  خ��ارج  جامعات  اإىل 

املقومات  جميع  به  جلامعة  فرع  هناك  يكون 

اجلامعة.  اأداء  ي���وؤدي  اأن  املمكن  م��ن  ال��ت��ي 

واأخ��رًيا هي عبارة عن عدد  اأوًل  واجلامعات 

من الكليات.

حول  �شيا�شة  ال��ع��ايل  التعليم  ول���وزارة   

ف��روع  جامعة  فلكل  اجل��ام��ع��ات  يف  التو�شع 

لها  اكتملت  ما  متى  و  تنمو  الفروع  هذه  واإن 

له  ا  قويًّ فرًعا  اأحدها  واأ�شبح  التحتية  البنية 

�شالحياته فاإن الفر�شة مهياأة لأن يتحول اإىل 

حي  مثال  �شعود  امللك  جامعة  ولعل  جامعة. 

ف��روع يف كل من  لها  كانت  ذل��ك؛ حيث  على 

حمافظات اخلرج واملجمعة و�شقراء وبعد اأن 

جاءت احلاجة لتحويلها اإىل جامعات �شدرت 

اأخرى  اأمثلة  ال�شامية بذلك. وهناك  املوافقة 

يف هذا اجلانب كجامعة امللك في�شل وفرعها 

يف مدينة الدمام، وكذلك جامعة جازان حني 

جلامعة  املجتمع  خدمة  كلية  اأ�شا�شها  ك��ان 

امللك خالد.

ط����الب ال��ك��ل��ي��ات يف ال���ق���ري���ات ل��دي��ه��م   

التي يف كلياتهم  قد  باأن الإمكانات  هاج�ض 

تكون اأقل من الإمكانات املوجودة يف جامعة 

اجلوف. وبالتايل هناك فرق يف امل�ستوى بني 

الطرفني؟

هذا غري �شحيح، معامل احلا�شب الآيل   ---

يف القريات يف بداية قدومي للجامعة  كانت 

املوجودة يف اجلوف؛ وهو  املعامل  اأف�شل من 

ما جعلنا نطور من املعامل التي باجلوف.

العلوم  كلية  يف  معامل  ه��ن��اك  اإن  ب��ل   

موجودة  لي�شت  بالقريات  التطبيقية  الطبية 

يف اجلوف. ل يوجد فرق بني الكليات التابعة 

خارجها اأو  اجل���وف  داخ���ل  ���ش��واء   للجامعة 

تدير التي  وامل��ن��اه��ج  اخلطط  جلنة  اإن   ب��ل  

جامعة يف  واح���دة  جلنة  ه��ي  الكليات   تلك 

وال�شالحيات  وامل�شوؤوليات  املهام   اجل��وف. 

 ل��ع��م��ي��د يف ال���ق���ري���ات ك��م��ا ه���ي ل��ع��م��ي��د يف

اختيار  يف  املخولون  هم  والعمداء  اجل��وف. 

خ��ارج  م��ن  ب��ه��م  ن�شتعني  ال��ذي��ن  الأ���ش��ات��ذة 

اململكة.

اجل��دي��دة  امل��ب��اين  بخ�سو�ض  مت  م���اذا   

لكليات البنات بالقريات؟

مت ت��وق��ي��ع ع���ق���ود ب���ن���اء ت��ل��ك امل��ب��اين   ---

 مبميزات عاملية. حيث حتوي تقنيات متطورة

بع�س ح���دوث  اأن  كما  التعليمية.   للعملية 

الكليات  موقع  نقل  املتمثلة يف  الفنية  العوائق 

مب��ك��ان اأف�����ش��ل ك��ان ل��ه الأث���ر يف ت��اأخ��ر بدء 

امل�شروع. واملباين ت�شمل اأجزاء منها م�شاريع 

وكل  والفنادق.  كاملولت  للجامعة  ا�شتثمارية 

الف�شل  خالل  منتهية  �شتكون  امل�شاريع  هذه 

�شاء  اإن  القادم  العام  من  الثاين  الدرا�شي 

اهلل.

ومن هنا اأدعو جميع اأبنائي وبناتي الطالبات 

داخل  التعليمات  بكل  التام  اللتزام  باأهمية 

احلرم اجلامعي، واأن يعوا جيًدا اأننا لن نقبل 

التي  التاأديبية  الالئحة  و�شنطبق  التجاوزات 

تلك  باأن  اإمياننا  مع  اجلامعة،  اأقرها جمل�س 

األف   26 بني  من  ا  ج��دًّ قليلة  تعترب  احل��الت 

طالب وطالبة.

مقار  خ��ارج  يف  الطالبات  قبول  ي�سكل   

�سكن اأهلهن يف املحافظات خارج �سكاكا وعدم 

والطالبات،  الأه��ايل  تواجه  م�سكلة  نقلهن 

هل ت�سعى اجلامعة حلل هذه امل�سكلة؟

اجلامعة  يف  والطالبات  الطالب  قبول   ---

اجلميع،  ويعرفها  ومعلنة  وا�شحة  معايري  له 

ومن اأهمها الرغبات الأ�شا�شية لهم، فتحاول 

حتقيق  باجلامعة  والت�شجيل  القبول  عمادة 

على  والأق�شام  الكليات  لقدرة  وفًقا  رغباتهم 

للمعدلت  وفًقا  توزيعهم  فيتم  ال�شتيعاب، 

على الرغبات الأوىل لهم، ثم الثانية يف حال 

العالية  املعدلت  من  الأوىل  الرغبة  اكتفاء 

 وهكذا، وما يجب على اجلميع فهمه وتفهمه 

وارجت��ال  بع�شوائية  ت�شري  ل  اجلامعة  اأن  هو 

والت�شجيل، بل  القبول  ومنها  �شوؤونها  كل  يف 

لدينا خطط وا�شحة املعامل وروؤية م�شتقبلية، 

التعليم  ن�شتمد خطوطها العري�شة من وزارة 

 ال��ع��ايل ب��ق��ي��ادة م��ع��ايل الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور

ال��ذي ال��ع��ايل  التعليم  وزي��ر  العنقري   خالد 

النهو�س  �شبيل  يف  ج��ب��ارة  ج���ه���وًدا  ي��ب��ذل 

مناطق  خمتلف  يف  ال�شعودية  باجلامعات 

من  الطالبات  نقل  ق�شدت  اإذا  اأم��ا  اململكة، 

ف��اإن   ، اإىل اجل��ام��ع��ة  وامل��ح��اف��ظ��ات  ال��ق��رى 

اجلامعة تغطي معظم هذه املناطق باأ�شطول 

الطالبات  نقل  خالله  من  يتم  تعاقدي  نقل 

�شباًحا وم�شاء اإىل اجلامعة.

اأ���س��ت��اأذن��ك م��ع��ايل امل��دي��ر يف الن��ت��ق��ال   

مبحافظة  اجل��ام��ع��ة  ف����روع  اإىل  ب��احل��دي��ث 

ال���ق���ري���ات، ف��ك��م��ا ت��ع��ل��م ف����اإن ال���ق���ري���ات ذات 

كثافة �سكانية عالية، األ يوجد لدى جامعة 

كليات  اأو  اأق�����س��ام  خ��ط��ط لف��ت��ت��اح  اجل����وف 

جديدة يف القريات غري املوجودة حالًيا؟

الطبية  العلوم  كلية  القريات  يف  يوجد   ---

 التطبيقية وكلية العلوم والآداب بالإ�شافة اإىل

القريات  اأه��ايل  يطلب  حالًيا  املجتمع.  كلية 

اأكرث اأكن  ودعني  وطب.  هند�شة  كليات   فتح 

�شراحة معك لدينا كلية هند�شة يف حمافظة 

�شكاكا ودائًما ما اأطالب هوؤلء الأخوة بزيارة 

دون  كلية  ف��ه��ي  واق��ع��ه��ا  ل���ريوا  الكلية  ه���ذه 

فيها  ولي�س  اأق�شام  روؤ�شاء  ول  وكيل  ول  عميد 

لك  �شاأقول  ال�شبب؟  ما  ت�شاألني  اأ���ش��ات��ذة!!! 

اأن ت�شل �شاعات  مل جند لها عميد.. ت�شور 

اأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية الهند�شة هناك 

يف �شكاكا اإىل اأكرث من ع�شرين �شاعة يف حني 

له  التدري�س  �شاعات  تتجاوز  األ  املفرت�س  اأن 

من 12 اإىل 14 �شاعة وما زاد عن ذلك يعترب 

خلاًل.

اجلامعات  ب��ني  ومناف�شة  �شح  ه��ن��اك   

التخ�ش�شات  يف  الكفاءات  على  ال�شعودية 

العلمية. لدينا يف كلية الهند�شة احتياج ل� 18 

اأبرر الق�شور لكن  اأنا ل  ع�شو هيئة تدري�س. 

ندر�س.  اأن  فعلينا  الكلية  هذه  فتحت  م��ادام 

اأك��رث ه���دوًءا ح��ني نفكر يف  م��ا يجعلنا  ه��ذا 

اأو  القريات  للجامعة يف  اإ�شافية  اأفرع  افتتاح 

غريها. وحتى اأثبت لك احلاجة لأع�شاء هيئة 

فنحن  عموًما  ال�شعودية  للجامعات  التدري�س 

  الجامعــات فــي بالدنا لها صالحيات كبيرة في االنطالق في 
عالم التطوير واإلبداع  

  لن نقبل التجاوزات من الطالب والطالبات وســنطبق الالئحة 
التأديبية التي أقرها مجلس الجامعة  

  إذا اكتملت البنية التحتية ألي فرع وأصبح قويا له صالحياته 
فإن الفرصة مهيأة ألن يتحول إلى جامعة  

ًّ
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تطوير قرية كاف :

إعـادة االعتبار
للمواقـع األثريــة

والمكتب  القريات  محافظة  بلدية  عقدت  حيث  األثرية،  “ك��اف“  قرية  وتأهيل  تطوير  مشروع  على  العمل  حالًيا  يجري     
االستشاري للمشروع مؤخًرا لقاًء مفتوًحا مع اهالي القرية تم فيه عرض تفاصيل مشروع التطوير والتأهيل وطريقة التنفيذ 

وأهداف المشروع ومواصفاته وخالفه.
مجلة  تستعرض في هذا التقرير معلومات تفصيلية عن قرية “كاف“ وعن المشروع ومراحله ومكوناته     

قرية كاف الرتاثية :

وتبعد عنها حوايل 25كم  القريات  �شرق مدينة  �شمال  قرية كاف  تقع 

عرب الطريق الدويل، وتعترب من اأقدم قرى املحافظة.

وتقع كاف يف �شهل مالح ي�شمى النبك وعقيلة، وهذا ال�شهل ميتد   

نحو الغرب واجلنوب الغربي، ومن اجلوانب الأخرى يحيطها اإطار من 

�شل�شلة جبال مرتفعة وتت�شمن القرية عدًدا من املنازل القدمية.

النخيل  ب�شاتني  بينهما  تربط  رئي�شيتني  جمموعتني  اإىل  وتنق�شم    

 ولها مدخل وا�شع بدون بوابة، ويوجد يف الب�شاتني الكبرية بئر اأو اأكرث 

ميكن  و  نخلة،   500 اإىل   450 بني  ما  ومتتلك  الكربيتية.  العيون  من 

اعتبارها قرية ح�شرية ا�شتقر وقطن بها البدو.

قلعة جبل ال�سعيدي :

تقع اإىل ال�شمال الغربي من ق�شر كاف وهي عبارة عن اأ�شا�شات   

لبيوت حجرية يف اأعلى قمة اجلبل.

ق�سر ال�سعالن :

يقع يف قرية كاف بجوار جبل ال�شعيدي من ال�شرق، وهو عبارة   

عن ق�شر تاريخي بني عام 1338ه� من قبل ال�شيخ نواف ال�شعالن قبل 

اأن تخ�شع املنطقة للحكم ال�شعودي، وهو عبارة عن قلعة حربية ال�شكل 

بنيت من احلجر الر�شوبي الكل�شي الأبي�س وهو ذو طراز معماري فريد 

على منطقة �شخرية، ويتكون من عدد من الغرف لال�شتخدام ال�شكني 

واأخرى لالإدارة وبع�شها خمازن ذخرية، وله اأربعة اأبراج يف كل زاوية 

فهو مربع ال�شكل.

م�سروع تطوير وتاأهيل قرية "كاف" :

اأهداف امل�سروع :

مت جتزئة امل�شروع ملرحلتني يراد منهما حتقيق الأهداف التالية :  

اإعادة تاأهيل القرية وتنميتها اقت�شاديًّا واجتماعيًّا و�شياحيًّا.  -

واإع��ادة  مقوماتها  بكافة  الرتاثية  القرية  مباين  على  املحافظة   -

تاأهيلها لتعك�س الهوية احل�شارية ملنطقة اجلوف واأ�شالتها.

ا  �شياحيًّ العمراين  ال��رتاث  مواقع  لتاأهيل  كنموذج  القرية  تقدمي   -

وذلك لالقتداء به يف املواقع املماثلة.

�شياحي ج��ذب  منطقة  اإىل  البيئي  مبحيطها  ال��ق��ري��ة  حت��وي��ل   - 

وت�شويقها كمنتج �شياحي مميز حمليًّا وعامليًّا.

الذي  املادي  غري  والرتاث  التقليدية  وال�شناعات  احلرف  اإحياء   -

كان �شائًدا يف املنطقة وتوظيفها اقت�شاديًّا.

ت�شجيع امل�شتثمرين على ال�شتثمار يف القرية.  -

اإ�شراك الأهايل يف اإعادة تاأهيل القرية الرتاثية وتنميتها مبا يعود   -

عليهم باملنفعة.

رفع م�شتوى اخلدمات املقدمة واملرافق التحتية ل�شمان ا�شتمرارية   -

ال�شتيطان.

تحقيق : مساعد البلوي
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القريات واالستثمار السياحي

على  املحافظة  بخ�شو�س  املهجورة  املباين  ا�شتخدام  اإعادة   -  

التوازن الجتماعي والقت�شادي للقرية.

املبادئ الأ�سا�سية لإعداد املرحلة الأوىل للمخطط العام :

يتم توجيه اإعداد املرحلة الأوىل للمخطط العام من خالل املبادئ   

الأ�شا�شية التالية :

الأه���داف  وجميع  للمنطقة،  التنمية  ا�شرتاتيجية  م��ع  التوافق   -

بلدية حمافظة  قبل  من  املعدة  العامة  وال�شيا�شات  ال�شرتاتيجية 

الت�شميم،  وحم��ددات  التطوير  معايري  ت�شمل  والتي  القريات، 

باجلوانب  والهتمام  التنظيمية،  وال�شيا�شات  اجل��ودة،  و�شمان 

البيئية، وخطوات اعتماد امل�شاريع.

اأن يعد املخطط وفق مبداأ ال�شراكة الفعالة، والتي تت�شف بكونها   -

املحلية، املعنية  اجلهات  مع  امل�شورة  خالل  من  م�شتمرة   عملية 

العمراين.  ال��رتاث  ومركز  التنمية  يف  لل�شياحة  العليا  والهيئة 

ويتطلب ذلك اإقامة عالقات �شراكة لعدد من الأهداف التخطيطية  

والتطبيقية والتنموية.

بحيث  الوطنية،  ال�شرتاتيجيات  بالعتبار  املخطط  ياأخذ  اأن   -

وال��ربام��ج  للمنطقة  ال�شمولية  التطوير  خمططات  م��ع   تتكامل 

املحلية، مثل ا�شتعمالت الأرا�شي.

ت��ط��وي��ر امل��خ��ط��ط ل��ت��اأك��ي��د ال���رتاب���ط م���ع ال��ب��ي��ئ��ات امل��ح��ي��ط��ة،  - 

وتوفري التجان�س يف التخطيط واأ�شلوب البناء، واإيجاد تناغم بني 

التخطيط احل�شري من النواحي العمرانية والوظيفية.

يعترب املخطط العام مبادرة من بلدية حمافظة القريات وتتطلب   -

مع  الوثيق  والتعاون  لل�شياحة  العليا  الهيئة  دعم  على  العتماد 

مقال
املعنيني  وال�شركاء  اخل��ا���س  القطاع 

القطاع  ميثلون  وال��ذي��ن  بالتطوير، 

ال�شياحي يف املنطقة.

امل��وا���س��ف��ات اخل��ا���س��ة ب��امل�����س��روع وامل��ح��اور 

الرئي�سية :

يعد هذا امل�شروع من امل�شاريع متعددة   -

امل���ح���اور، وال���ت���ي ت��غ��ط��ي ع�����دًدا من 

على  بني احلفاظ  ما  ترتاوح  الق�شايا 

املباين التقليدية والتطوير القت�شادي 

امل��وارد  درا�شة  و  املقرتح،  وال�شياحي 

املتاحة كم�شادر للتنمية والتي تتطلب 

العناية.

تاأكيد اأهمية مباين القرية الرتاثية :  

حيث تلعب مباين القرية الرتاثية دوًرا   -

احل�شارية  الأب��ع��اد  تكوين  يف  حيويًّا 

والتاريخية والرتاثية للقرية.

النمو العمراين املتوقع :  

ال��ع��م��راين  ال��ن��م��و  ي��ت��واك��ب  اأن  ي��ج��ب   -

ال�شياحية  الأن�����ش��ط��ة  متطلبات  م��ع 

والح��ت��ي��اج��ات اخل��دم��ي��ة والإداري�����ة 

للمجتمع املحلي.

للقرية  املحيطة  امل��ن��اط��ق  يف  ي��وج��د   -

 ال���ع���دي���د م���ن امل����واق����ع امل��ط��ل��ة على

منها  ال�شتفادة  ميكن  والتي  القرية 

ومقاهي  مطاعم  اأو  نزل  اأو  كمطالت 

ونحوها.

احلركة واملوا�سالت :  

رب���ط ال��ق��ري��ة مب��رك��ز امل��ح��اف��ظ��ة من   -

الدويل  الطريق  وتطوير  تاأهيل  خالل 

الذي تقع عليه القرية. 

حت�شني مداخل وخمارج القرية.  -

ت��ن�����ش��ي��ق وحت�����ش��ني ال��ط��ري��ق امل����وؤدي   -

للقرية.

توفري مواقف كافية لزوار القرية.  -

العمراين  الن�شيج  اح���رتام  ���ش��رورة   -

منط  تخطيط  ع��ن��د  للقرية  ال��ق��دمي 

احلركة واملوا�شالت.

حمافظة القريات مبوقعها ال�شرتاتيجي وتاريخها العريق وبكونها منطقة قبل �شمها   

 ملنطقة اجلوف وبوقوعها بجانب اأكرب منفذ حدودي بري يف ال�شرق الأو�شط - منفذ احلديثة -

والذي يتبع لها اإداريًّا وبكثافتها ال�شكانية ت�شتحق مزيًدا من البذل ومزيًدا من التنمية التي 

يكون من �شاأنها اعتبار القريات بوابة م�شرقة للوطن ووجهة �شياحية.

قدمت  اأنها  اأج��د  مل  الآن  اإىل  والتي  والآث��ار  ال�شياحة  هيئة  على  اأعتب  اإنني  حقيقة   

اإقامة  لي�س  بال�شياحة  اأعنيه هنا  وما  ال�شياحة.  والتي متتلك مقومات  املحافظة  لهذه  �شيًئا 

اأعني  ولكنني  بعدها،  وتنق�شي  العام  من  معدودة  لأيام  تقام  والتي  ال�شياحية  املهرجانات 

ال�شياحة امل�شتدامة والتي بالطبع تتطلب ت�شافر اجلهود بني اأمانة منطقة اجلوف وبني هيئة 

ال�شياحة والآثار، وذلك للعمل لتهيئة املحافظة �شياحًيا وجذب روؤو�س الأموال لال�شتثمار فيها 

هذا ال�شتثمار الذي - ولالأ�شف - اأجده غائبا عن حمافظة القريات، فما يدعو لال�شتغراب 

هو اأن حمافظة بحجم القريات ل يوجد فيها اأي فندق من فئة )اخلم�س جنوم( كما اأنه ل 

يوجد يف القريات اأي جممع جتاري )مول( رغم اأن مثل تلك املرافق ت�شاهم يف توفري فر�س 

عمل للمواطنني من اجلن�شني اإ�شافة اإىل املنظر اجلمايل الذي ت�شيفه للمدينة. ولعلي اأ�شري 

اإىل نقطة مهمة هنا وهي اأن تطوير القريات �شياحيًّا �شي�شجع اأدباء ومثقفي واإعالميي الوطن 

لزيارتها، ولعمل بحوث ودرا�شات حول تراثها وما تتميز به ولإبرازها اإعالميًّا و�شيكون ذلك 

اإليها على مدار  الزوار  الأموال لال�شتثمار يف مدينة جتذب  م�شدر جذب لأ�شحاب روؤو�س 

العام. اإ�شافة اإىل اجتذابها امل�شافرين واملغادرين من خالل منفذ احلديثة احلدودي والذين 

�شي�شاهمون يف زيادة اقت�شاد املحافظة.

هذا  وجد  ما  متى  اأمر ميكن حتقيقه  القريات  ال�شياحة يف  م�شروع  اأن حتقيق  اأعتقد   

امل�شروع الرغبة من اجلهات املعنية ومن اأهمها هيئة ال�شياحة والآثار، و اأمانة منطقة اجلوف 

لإن�شاء بنية حتتية لل�شياحة جتعل من القريات مدينة �شياحية للوطن ت�شاف اإىل بقية املدن 

ال�شياحية يف بالدنا، وهذا بالطبع �شينعك�س اإيجاًبا على م�شتوى التنمية يف القريات.

فايز ظـاهر الشراري
bbab222@hotmail.com
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اأ�شبوع  القريات عبداهلل بن �شالح اجلا�شر موؤخًرا  افتتح حمافظ   

بح�شور  �شالمتكم(  )غايتنا  �شعار  حت��ت  الثالثني  اخلليجي  امل���رور 

اجلا�شر  كرم  وقد  وع�شكريني،  مدنيني  من  احلكومية  الدوائر  مديري 

والإلكرتونية الورقية  بال�شحف  والإعالميني  احلكومية  الدوائر   مديري 

كرة  بطولة  اختتام  احلفل  و�شاحب  الأ���ش��ب��وع،  فعاليات  يف  امل�شاركة 

القدم لل�شالت للمدار�س الثانوية مبحافظة القريات حتت رعاية اإدارة 

الرتبية والتعليم مبحافظة القريات وبرعاية من موؤ�ش�شة �شرح ال�شالمة 

وثانوية  الأول  املركز  على  بدر  الأمري  ثانوية  مدر�شة  فريق  ح�شل  حيث 

الأمري نايف على املركز الثاين، وتف�شل املحافظ بت�شليم الكاأ�س للفريق 

التحكيم، هيئة  واأع�شاء  الفرق  ومدربي  لالعبني  وامليداليات   الفائز 

�شويد  وفهد  حار�س،  اأف�شل  ال�شراري  عبدالرحمن  الالعب  اختيار  ومت 

العنزي الالعب املثايل، واأف�شل هداف من ن�شيب عمر ناجح ال�شراري، 

ومن ثم قام املحافظ بتد�شني و�شحب قرعة بطولة كرم القدم لل�شالت 

امل��رور لأ�شبوع  امل�شاحب  القريات  م��رور  برعاية  للمعلمني   اخلا�شة 

التذكارية  الهدايا  بتوزيع  املرور  رجال  قام  احلفل  نهاية  ويف  اخلليجي، 

على احل�شور.

محافظ القريات يفتتح أسبوع المرور

مدير  يرافقه  اجلا�شر  �شالح  بن  اهلل  عبد  القريات  حمافظ  زار   

الرتبية والتعليم �شامل بن حممد الدو�شري وعدد من امل�شوؤولني مبجمع 

الإدارية  والهيئة  الطالب  مبا�شرة  متت  الذي  التعليمي  اهلل  عبد  امللك 

�شعد  بن  العزيز  عبد  املجمع  مدير  ق��ام  حيث  م��وؤخ��ًرا؛  به  والتعليمية 

ي�شم  ال��ذي  املجمع  عن  مف�شل  �شرح  بتقدمي  وم�شاعدوه  الدو�شري 

ثانوية امللك في�شل، ومتو�شطة امللك عبد اهلل، وابتدائية اأحد، حيث مت 

حت�شني ال�شاحات باجلل�شات، والنجيل ال�شناعي، والنوافري، واملظالت، 

للمرحلة  الأط��ف��ال  وم��الع��ب  اجلمالية،  واملناظر  اجللو�س،  ومقاعد 

الرتبية  وغرف  التعلم  وم�شادر  التدريب  قاعات  تفقد  كما   البتدائية. 

الفنية اإ�شافة اإىل التقائه بالطالب يف الف�شول الدرا�شية مبجمع امللك 

عبد اهلل. بلغت تكلفة املجمع الإجمالية 6 ماليني ريال، وي�شم 72 قاعة 

 درا�شية تيلقى بها التعليم 832 طالًبا من املراحل الثالث، واأ�شاف مدير 

اإن م�شروع حت�شني   : الرتبية والتعليم ل�شعادة املحافظ و�شحبه الكرام 

البيئة التعليمية �شيطال جميع املباين احلكومية بنني وبنات على مراحل 

متقاربة لينعم الطالب واملعلم وويل الأمر ببيئة تعليمية منا�شبة.

محافظ القريات يزور مجمع الملك عبد اهلل التعليمي

ح�شل جمرك منفذ احلديثة على جائزة اجلمرك املتميز   

وذلك  اجلوية"  البحرية،  "الربية،  اململكة  منافذ  م�شتوى  على 

على  الرابعة  للمره  امل��خ��درة  احل��ب��وب  �شبط  يف  لتميزه  ن��ظ��ًرا 

التوايل. وقد ثمن مدير جمرك منفذ احلديثة اإبراهيم بن ك�شاب 

العنزي ملدير عام م�شلحة اجلمارك �شالح اخلليوي هذا التقدير 

والتميز م�شرًيا اإىل اأن هذا التميز بالأداء يعود بعد ف�شل اهلل اإىل 

من  النابع  عملهم  لتاأدية  بالن�شباطية  اجلمارك  رجال  زمالئي 

ح�شهم الوطني والتزامهم باأخالقيات املهنة التي تتطلب الك�شف 

واحلد من و�شائل وحيل املهربني املختلفة والتي كانت ثمرة هذا 

اجلهد الكبري.

جمرك الحديثة يحصل على درع التميز
على مستوى منافذ المملكة

د�شن حمافظ القريات عبداهلل بن �شالح اجلا�شر موؤخًرا فعاليات   

اليوم العاملي للدفاع املدين حتت �شعار )نحو جمتمع اآمن(، كما افتتح 

مركز  مبنى  وزي��ارة  غطي،  وقرية  املطار  بحي  امل��دين  الدفاع  مركزي 

الدفاع املدين بحي املروج، وقد قدم مدير اإدارة الدفاع املدين بالقريات 

اجلديدة،  املقرات  ملرافق  مف�شاًل  �شرًحا  العنزي  فهد  قا�شم  العقيد 

واملعدات والتجهيزات التي مت تاأمينها باملواقع ،  وقد قامت فرقة الإنقاذ 

بتفيذ خطة اإنقاذ وهمية.

وقد �شهدت فعاليات اليوم العاملي انطالق م�شرية �شيارات الدفاع   

توعوية،  ن�شرات  بتوزيع  ال�شالمة  دوري��ات  وت�شيري  املحافظة  يف  املدين 

واأو�شح مدير �شعبة العالقات والإعالم باإدارة الدفاع املدين بالقريات 

احلكومية  اجلهات  مع  التن�شيق  مت  اأن��ه  العنزي  ب��راك  بن  ف��واز  الرائد 

الفعاليات كذلك مت  بامل�شاركة يف هذه  للقطاع اخلا�س  وتوجيه دعوات 

عمل فليم وثائقي يت�شمن ر�شائل توعوية مت بثه يف دوائر تلفزيونية يف 

للمدار�س  بزيارات  القيام  الفعاليات  و�شملت  باملحافظة،  مواقع  ثالثة 

املرافق  من  عدد  يف  لها  جمدول  هو  كما  املحا�شرات  من  عدد  واإلقاء 

التعليمية وفروع جامعة اجلوف بالقريات.

الدفاع المدني بالقريات ينظم فعاليات اليوم العالمي
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نظم مركز التنمية الجتماعية بالقريات ممثاًل بالق�شم الن�شائي   

قبل فرتة  برنامج "نحو اأ�شرة ناجحة" برعاية وزارة ال�شوؤون الجتماعية، 

حتقيق ال��ربن��ام��ج  وا�شتهدف  اأي���ام،  خم�شة  مل��دة  ال��ربن��ام��ج   وا�شتمر 

التوعية والتثقيف الجتماعي وامل�شاندة الجتماعية لالأ�شر يف منازلها 

والأ�شرة للمراأة  واجتماعية  اإر�شادية  خدمات  تقدمي  اإىل  هدف   كما 

يف منازلهم.

التي  التنموية  الربامج  اأحد  ناجحة(  اأ�شرة  برنامج )نحو  ويعترب   

من�شوبات  ب��اإع��داده  قامت  وال��ذي  املركز  يف  الن�شائي  الق�شم  ينظمها 

التنفيذ  يف  و�شاعدها  الهذيل،  م��رام  مقدمتهن  ويف  امل�شاريع  وح��دة 

جناح العنزي وابتهاج العنزي وهيا العريفج، وباإ�شراف من مدير مركز 

الرتبية  اإدارة  مع  وبالتعاون  اليو�شف،  عبدالعزيز  الجتماعية  التنمية 

وجمعية  الأهلية،  العلم  �شموخ  ومدار�س  القريات،  مبحافظة  والتعليم 

حتفيظ القراآن الكرمي.

مدينة  و�شواحي  ق��رى  �شملت  توعوية  حملة  الربنامج  وت�شمن   

القريات مت خاللها توزيع مطويات ومن�شورات عن الرائدة الجتماعية 

والأ�شرة الناجحة، وكذلك الهدايا القيمة. كما ت�شمن الربنامج اإقامة 

ور�شة عمل نفذتها م�شممة الديكور عبري اخلري�شي.

قائ�س  بن  علي  املهند�س  القريات  حمافظة  بلدية  رئي�س  التقى   

على  وقف  حيث  القريات،  مبحافظة  الت�شكيلي  الفن  جماعة  ال�شمري 

اأر�س الواقع للر�شيف املجاور للمنطقة ال�شناعية مقابل حديقة امللك 

اجل��دار  ه��ذا  بتخ�شي�س  املقرتح  ملناق�شة  وذل��ك  )ال�شناعية(  فهد 

بتجهيزه  البلدية  �شتتكفل  وال��ذي  اجلماعة  يف  الت�شكيليني  للفنانني 

مواهبهم  ملمار�شة  وذل��ك  للجدار؛  حم��اٍذ  م�شاة  ممر  لعمل  بالإ�شافة 

من  وغريها  الأر�شيات  على  والر�شم  اجل��داري��ات  كعمل  واإبداعاتهم 

الفنون التجميلية.

وقال ال�شمري : اإن البلدية �شوف تعمل يف نف�س املوقع على توفري   

ال�شبيل  مفهوم  وتطبيق  امل�شجد  بتاأهيل  وامل�شاهمة  �شوب  للكويف  مقر 

ب�شكل حديث.

ال�شورة  ا�شرتاتيجية  خ��الل  من  ت�شعى  البلدية  اإن   : واأ���ش��اف   

 الب�شرية للمدينة اإىل حت�شني الطابع الب�شري للمدينة، واإ�شفاء مل�شات 

اإىل  م�شرًيا  الب�شرية،  التلوثات  واإزال��ة  العمرانية،  البيئة  على   جمالية 

�شرورة خلق بيئة جمالية يف كافة اأنحاء املدينة، بحيث ت�شاهم يف ر�شم 

ا�شتكمال  و�شيتم  وزائريها  اأهلها  اأذهان  يف  القريات  عن  جيدة  �شورة 

وامليادين،  ال���دوارات  يف  مميزة  معامل  باإيجاد  ال�شرتاتيجية  برامج 

ونقاط اللتقاء مبا يتنا�شب مع هوية املدينة وتفعيل القواعد الإر�شادية 

للت�شميم احل�شري لل�شوارع وامليادين وو�شع اللوحات الإعالنية.

بلدية القريات تخصص جدارًا لرسومات الفن التشكيلي

باملركز  القريات  ك�شافة  ف��ازت   

اململكة يف م�شابقة  الأول على م�شتوى 

وذلك  الك�شفي،  للتميز  ال�شالم  ر�شل 

اأو�شمة  خم�شة  على  طالبها  بح�شول 

العاملي  للمخيم  وت��اأه��ل��ه��م  ذه��ب��ي��ة، 

متكن  حيث   .2015 اليابان  يف  املقام 

من  ك���ل  الأول  امل���رك���ز  حت��ق��ي��ق  م���ن 

�شبتي، عبداهلل  الغامدي،  �شعيد  خالد  العنزي،  م�شيخ  في�شل  العنزي،  حمود  حجاب   الطالب 

نتيجة  التميز  ه��ذا  وج��اء  العنزي،  ع��واد  �شاير  الك�شفي  القائد  وبقيادة  العنزي،  عيد  م�شعل 

لهما كان  حيث  حنوف،  وحممد  الثويني،  عبدالهادي  الك�شفي  الن�شاط  م�شريف  ومتابعة   عمل 

هناأ وب���دوره  امل�شابقة.  ان��ط��الق  منذ  وتوجيههم  ال��ط��الب  م�شاريع  متابعة  يف  ال��ب��ارز   ال���دور 

�شامل بالقريات  والتعليم  الرتبية  م��دي��ر  الكويليت،  معاوية  الطالبي  الن�شاط  ق�شم   رئي�س 

على الأول  واملركز  الذهبية  امليداليات  على  الك�شافني  اأبنائه  ح�شول  الدو�شري،  حممد   اب��ن 

م�شتوى اململكة وتاأهلهم لدولة اليابان، حيث كان له الف�شل يف توفري كافة الدعم املعنوي واملادي. 

منذ امل�شتمرة  ومتابعتهم  الك�شفي  الن�شاط  ق�شم  يف  زمالئه  جهود  اإىل  ذات��ه  بالوقت   وم�شرًيا 

انطالق امل�شابقة.

كشافة القريات تحقق المركز األول 
وتتأهل لليابان

بالقريات  التقنية  الكلية  نظمت   

"الإر�شاد  ب��رن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  م���وؤخ���ًرا 

ملدة  ا�شتمر  ال��ذي  اجلميع"  م�شوؤولية 

الربنامج  فعاليات  افتتح  وق��د  اأ�شبوع، 

حم��اف��ظ ال��ق��ري��ات ع��ب��داهلل ب��ن �شالح 

م�����ش��وؤويل  م��ن  ع���دد  بح�شور  اجل��ا���ش��ر 

بجولة  قاموا  الذين  املحافظة  واع��ي��ان 

وقد  امل�شاحب،  املعر�س  اأرج���اء  على 

للجهات  معر�س  على  الربنامج  احتوى 

بالإ�شافة  ون��دوات  امل�شاركة  احلكومية 

اإىل حما�شرات توعوية، وقد عرب عميد 

عن  ال�شهري  ح�شن  ب��ن  حممد  الكلية 

اإجناح  يف  �شاهموا  الذين  جلميع  �شكره 

الربنامج.

الكلية التقنية 
تنظم برنامج 

اإلرشاد
القسم النسائي بمركز التنمية االجتماعية

ينظم برنامج “أسرة ناجحة“

ال��غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  اأو����ش���ح   

وامل�شتثمر بالقريات  ال�شناعية   التجارية 

يف ق��ط��اع الإي������واء ال��ف��ن��دق��ي م��ال��ك ف��ن��دق 

فالح  علي  املفرو�شة  لالأجنحة  "و�شايف" 
ا   منوًّ ت�شهد  القريات  حمافظة  اأن  العنزي 

مو�شًحا الفندقي،  الإي��واء  قطاع  يف   متزايًدا 

بو�شفها  للمحافظة  ال�شرتاتيجي  املوقع  اأن 

الطريق  على  ووقوعها  ال�شمالية  الوطن  بوابة 

القطاع،  هذا  وانتعا�س  منو  يف  �شاعد  الدويل 

من  امل��زي��د  اإىل  بحاجة  القريات  اأن  م��وؤك��ًدا 

امل�شتوى  ذات  امل��ف��رو���ش��ة  وال�شقق  ال��ف��ن��ادق 

العايل.

اإن   : مل��ج��ل��ة   ال���ع���ن���زي  وق�����ال   

على  حري�شون  القطاع  ه��ذا  يف  امل�شتثمرين 

التجاري  النمو  تعك�س  تقدمي خدمات متميزة 

القطاعات  كافة  يف  املحافظة  ت�شهده  ال��ذي 

يف  القريات  تن�شط  اأن  موؤماًل  القت�شادية، 

ت�شاهم  التي  واملنا�شبات  املهرجانات  تنظيم 

يف  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  وحت��ري��ك  اإن��ع��ا���س  يف 

املحافظة.

علي فالح العنزي

علي العنزي :
ًّالقريات تشهد نموا في الطلب على قطاع اإليواء
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قضايا تنموية

ال�سكان تهدد  "م�سك" القريات 
وخماطبات 3 �سنوات ل حترك �ساكًنا

مل يعد الهتمام بالبيئة وال�شحة البيئية ترًفا اأو اأمًرا تكميليًّا واإمنا   

ال�شحي  ال�شرف  والإ�شالح.. بحرية  التنمية  برامج  اأ�شبح جزًءا من 

مبدينة القريات اأو ما ي�شميها ال�شكان تندًرا "بحرية امل�شك"  اأ�شحت 

م�شكلة بيئية قائمة بحد ذاتها، وبدًل من اأن تكون و�شيلة للبيئة ال�شحية، 

اأ�شبحت خطًرا يهدد ال�شكان بالتلوث وانت�شار الأمرا�س والأوبئة، وعلى 

الرغم من م�شي اأكرث من خم�س �شنوات على هذه امل�شكلة املتفاقمة اإل 

اأن اجلهات املعنية ما تزال غائبة عن امل�شهد ومل تقدم اأي حلول ناجعة.

ولالأمانة فاإن اأهايل القريات وال�شحافة املحلية مل تبخل بدورها   

مرا�شليها  خ��الل  وم��ن  املحلية  ال�شحف  ون�شرت  امل�شكلة،  ه��ذه  جت��اه 

توثيق  املرفقة  ال�شور  امل�شكلة، ويف  متعددة عن هذه  تقارير  بالقريات 

اجلهات  دور  يبقى  ولكن  وال�شحافة..  الأه���ايل  به  ق��ام  ال��ذي  للدور 

التنفيذية التي متلك احللول غائًبا حتى هذه اللحظة.

بحيرة “التلوث“.. وفصول من اإلهمال والالمسئولية!!

بلدي القريات : وقفوا خاللها على

بحرية ال�سرف باملحافظة..

بحرية ال�سرف ال�سحي كارثة بيئية

تهدد اأهايل القريات

طائرة ملكافحة اأ�سرار بحرية ال�سرف

بالقريات 

القريات.. بحرية "م�سك" جديدة تثري الرعب 

وتن�سر الأمرا�ض الوبائية

نوافذ مغلقة 6 �سنوات يف انتظار "نزاهة"

مادة الإعالمي عبداهلل الرويلي مادة الإعالمي علي العط�سان

مادة الإعالمي بدر املدهر�ض

مادة الإعالمي منيف الرويلي

مادة الإعالمي عبدالعزيز امل�سيطي

مادة الإعالمي عبداهلل الرويلي

مقال

الكويليت سليمان  معاوية 

القريات مدينة...؟!
التي  املدينة  هذه  هوية  املقالة!  هذه  عنوان  الهوية يف  نكمل  اأن  ن�شتطيع  ل   

طاملا تغنى اأهلها بامللح والزيتون! فالزيتون و�شجرته املباركة �شعار رفعناه كثرًيا 

يف القريات، غري اأنه على اأر�س الواقع ل�شيء فال ميكن اأن نعترب "القريات مدينة 

الزيتون" ملجرد زراعة اأ�شجاره يف �شوارعها، اأو لوجود مع�شرة اأو اثنتني!

اأمام هوية الزيتون للقريات! فكم من ال�شعوديني  اأن نقف  هنا يجب علينا   

ول اأقول غريهم.. يعرفون زيتون القريات؟! كما يعرفون ورود ورمان الطائف، اأو 

�شكري الق�شيم من التمر، اأو حلوى اجلوف، اأو ع�شل اجلنوب... وغري ذلك!

وزيته  الزيتون  ملنتجي  املنال  �شعب  حلًما  بات  للزيتون  القريات  مهرجان   

من اأهايل القريات! بل اأين ال�شوق اخلا�س للزيتون ومنتجاته يف القريات؟! وما 

زيتون  حول  تطرح  كثرية  اأ�شئلة  واإنتاجه؟!  الزيتون  من  املدينة  هذه  على  العائد 

القريات الذي - وب�شهادة املخت�شني - له خ�شو�شية يف الطعم والفائدة غري اأن 

هذه اخل�شو�شية ل يعلمها �شوى قلة من اأهلها لالأ�شف!

واملنتجني...  املزارعني  هاج�س  اأ�شبح  وزيته  القريات  زيتون  ت�شويق  اإن   

التموينات  اأرفف  الزيتون على  القريات من  اأن نرى منتج  وغريهم، فكم متنينا 

واملتاجر الكبرية يف خمتلف مدن اململكة  فاأين امل�شتثمرون ورجال الأعمال؟!

اأعتقد اأننا اأمام خيارين ل ثالث لهما..  فاإما اأن نكف عن اإ�شافة الزيتون   

اأ�شجار الزينة  اأ�شجاره من ال�شوارع فهناك من  اأن نقتلع  للقريات وعندها يجب 

ماهو اأف�شل من �شجرة الزيتون! اأو اأن نحقق هذه الإ�شافة على الأر�س كواقع يراه 

النا�س من اإقامة املهرجانات، واإن�شاء الأ�شواق اخلا�شة بالزيتون، واإن�شاء املعا�شر 

املبارك، زيتها  اأو  الثمرة  هذه  عن  يبحث  ملن  وجهة  القريات  لتكون   وامل�شانع 

ولي�شتطيع زائرو القريات احل�شور وال�شتمتاع وال�شراء يف ربوع  "القريات مدينة 

الزيتون" كجزء غال من وطننا ال�شعودي العظيم.



اقتصاديات الزراعة

34
م   2014 م��اي��و   / ه���   1435 رج���ب  78

دد 
لع

35ا
م   2014 م��اي��و   / ه���   1435 رج���ب  78

دد 
لع

ا

الزيتون في القريات...

هوية المكان واإلنسان..
ّبين التوسع و النسيان

القريات والزيتون... ق�سة جناح!

ب�شجرة  القريات  يف  املزارعون  يرتبط   

املزارعان  ويقول  وجدانيًّا،  ارتباًطا  الزيتون 

�شبيعان  وع��ل��ي  ال��ل��م��ي��ع  ع���ب���داهلل  ���ش��ام��د 

تعود  ال�شجرة  بهذه  عالقتهما  ب��اأن  العازمي 

ج��زًءا  باعتبارها  اأحّباها  فقد  ال�شغر  اإىل 

ومتنا�شقة  اخل�شرة  دائمة  فهي  البيئة،  من 

القا�شية  البيئية  ال��ظ��روف  وتتحمل  ال�شكل 

كجفاف الأر�س وملوحتها وندرة املياه وتفاوت 

درجات احلرارة.. ويعتربان جتربة التو�شع يف 

زراعتها يف حمافظة القريات جتربة ناجحة 

بكل املقايي�س.

عقبات تواجه املزارعني..!

يف ح���ني ي����رى امل������زارع ح�����ش��ني ج���واد   

اأن  ال��ه��ران  �شلمان  حممد  وامل���زارع  العنزي 

اأبرز العقبات التي تواجه املزارعني بالقريات 

هي عدم وجود اإر�شاد زراعي ليتمكن املزارع 

من معرفة كيفية اختيار �شتلة الزيتون اجليد! 

لت�شويق منتجات  وكذلك عدم وجود �شركات 

العمالة  اأعداد  ال�شديد يف  والنق�س  الزيتون! 

وقتها!  يف  الزيتون  ثمرة  قطف  على  القادرة 

واأ�شاف املزارع عاي�س فليح البلوي : اإن عدم 

الزيتون  ثمار  جلمع  متخ�ش�شة  اآلت  وج��ود 

يعترب من امل�شاعب التي يواجهها املزارع.

اأين اجلهات احلكومية املعنية..؟!

وعن دور وزارة الزراعة جتاه زراعة هذه   

ال�شجرة يف القريات يقول املزارع ظاهر البلوي 

باأنه لالأ�شف فاإن وزارة الزراعة مل تعط هذه 

والعناية  الهتمام  من  ت�شتحقها  ما  ال�شجرة 

والت�شجيع، فنجاح زراعة الزيتون يف القريات 

يدفع  اأن  يفرت�س  القت�شادي  ال�شكل  بهذا 

لتنمية  م�شتقبلية  خطط  و�شع  اإىل  بالوزارة 

اخلطط  ه��ذه  تت�شمن  بحيث  القطاع،   ه��ذا 

العقبات  ومعاجلة  امل��زارع��ني  وت�شجيع  دع��م 

القرو�س  وتقدمي  تواجههم  التي  وال�شعوبات 

يف  العمالة  با�شتقدام  الت�شهيالت  ومنحهم 

مو�شم القطاف، ..ومعاجلة م�شاكل الت�شويق 

اأن   - للبلوي  واحلديث   - مو�شًحا  وخالفها، 

مع  تتفاعل  ل  بالقريات  الزراعة  وزارة  فرع 

م�شاكل املزارعني ب�شكل جيد حيث اإن هناك 

نف�شها،  الزيتون  �شجرة  يف  حت��دث  م�شاكل 

واملزارعون بحاجة اإىل توفري مبيدات خا�شة 

   عالقة القريات بشجرة الزيتون، ليست عالقة جديدة أو عابرة.. وإنما هي عالقة ممتدة على مدى التاريخ.. فمنذ أن عرف اإلنسان 
نفسه في هذه المواقع وهو يعرف شجرة الزيتون.. إنها الشجرة المباركة التي تشكل جزًءا من البيئة والمكان.. إْذ ال يمكن أن تذكر 
هذه الشجرة إال ويتداعى إلى الذهن اسم القريات.. المكان واإلنسان.. هذه الشجرة التي اتخذت منذ القدم أرض القريات مستقًرا لها 
ومقاًما، أصبحت اآلن رمًزا اقتصادًيا من رموز القريات، ويكفي أن هذه الشجرة شُرفت بأن تكون من ضمن األشياء التي أقسم الحق 
تبارك وتعالى بها، يقول اهلل - جّل في عاله - : {والتين والزيتون وطور سينين}.. ثمرة هذه الشجرة  “الزيتون“ و “زيت الزيتون“ تجاوزت 
اآلن االستهالك المحلي اليسير الذي كان مزارعو القريات في السابق يكتفون به وأصبحت اآلن سلعة إنتاجية وقطاًعا استثمارًيا، فقد 
وصل عدد أشجار الزيتون في القريات إلى أكثر من مليون وثماني مئة ألف )1800000( شجرة زيتون، ُتزرع في آالف المزارع... ومع ذلك 
فإن العاملين في هذا القطاع الزراعي الهام يرون أن زراعة الزيتون في القريات ما تزال بحاجة إلى الكثير من االهتمام والدعم والرؤية 
المستقبلية والتخطيط االستراتيجي الذي يتعامل مع هذا القطاع بوصفه ميزة نسبية تملكها القريات، ويمكن من خاللها تنمية 

وتطوير اقتصاديات الزراعة.
مجلة  التقت عدًدا من المزارعين وأخذت آراءهم وأفكارهم وهمومهم حول زراعة الزيتون وإنتاجه وتسويقه     

تحقيق : أحمد الشراري - سطام الملحم

مئة  إلى  تصل  إنتاجية  بطاقة  تعمل  معاصر   )3( بالقريات  الزيتون  معاصر  عدد    
ًًّّوعشرين طنا يوميـا  
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ل ي�شتطيعون احل�شول عليها، وكذلك الثمار 

التي حتتاج اأحياًنا اإىل اأدوية! ويطالب البلوي 

وزارة الزراعة بتوفري مهند�شني متخ�ش�شني 

يف زراعة الزيتون، كما يطالب البلدية بفر�س 

رقابة �شارمة على معا�شر الزيتون بالقريات 

وزارة   ف��رع  دور  اأن  وي��رى  عليها،  والت�شديد 

التجارة بالقريات بدعم املزارعني واإنتاجهم 

ا�شترياد زيت  بتقليل كمية  الزيتون يكون  من 

الزيتون من اخلارج.

زراعة الزيتون بني الربح واخل�سارة..

امل���ردود القت�شادي  ���ش��وؤال ح��ول  وع��ن   

يف  ال��زي��ت��ون  زراع���ة  يف  للتو�شع  والإن��ت��اج��ي 

حمافظة القريات.. يرى املزارع علي م�شحي 

زراعة  من  القت�شادي  امل��ردود  اأن  العازمي 

وامل��زارع  امل�شروعات  اأ�شحاب  على  الزيتون 

ب�شبب  �شعيف  وعائد  م��ردود  هو  ال�شغرية 

القليلة،  للكميات  الإن��ت��اج  تكاليف  ارت��ف��اع 

فاأ�شعار ع�شر الزيتون مرتفعة، وكذلك اأ�شعار 

"التنك"، اإ�شافة اإىل عدم  العبوات و�شفائح 

ونق�س  املنتج،  لهذا  ت�شويقية  �شركات   وجود 

الثمار!  العمالة لقطف  اأجرة  العمالة وارتفاع 

الزراعة يف  العازمي عن دور وزارة  ويت�شاءل 

كيفية التغلب على كل هذه امل�شاكل والعقبات؟

بينما يرى املزارع هزاع علي العازمي اأن   

املردود القت�شادي من زراعة الزيتون يعترب 

 جيًدا وجُمدًيا لكنه يحتاج اإىل ال�شرب، ويدعو

ف�شجرة  ال���ش��ت��ع��ج��ال  ع���دم  اإىل  امل���زارع���ني 

خم�س  بعد  اإل  جيدة  ثماًرا  لتعطي  الزيتون 

من  املزارعني  اأرب��اح  اإن   : وي�شيف  �شنوات، 

الأ�شجار وطريقة  بعدد  تتعلق  الزيتون   زراعة 

العناية بها.

ع��ط��ا اهلل  ك��ا���ش��ب  امل�����زارع  ي���رى  فيما   

مرتبط  الزيتون  زراع��ة  م��ردود  اأن  ال�شراري 

وكميات  الزيتون  حبة  نوعية  حيث  باجلودة 

الزيتون  اأ�شجار  واأن  امل�شتخرجة منها  الزيت 

من الأ�شجار املعمرة ل�شنوات طويلة قد ت�شل 

لألف �شنة!

�سجرة الزيتون.. اأنواع واأ�سناف

العازمي  م�شحي  علي  امل���زارع  وي�شري   

اإىل اأن هناك فروًقا بني اأ�شجار الزيتون فهي 

ي�شتورد  وهو  )القي�س(   : منها  عدة  اأ�شناف 

ول�شتخراج  "للمخلل"  وي�شتخدم  �شوريا  من 

ال���زي���ت، و���ش��ن��ف اآخ����ر ه��و )ال�����ش��وراين( 

و)اجل����ل����ط( واأ����ش���ج���ار ال���زي���ت���ون م���ن ن��وع 

ال�شنفان  وه��م��ا  و)ال��ب��ي��ايل(  )ال��ب��ي��ك��وال( 

الأكرث انت�شاًرا لدينا يف القريات.

الوردة  �شلمان  حمود  املزارع  يبني  فيما   

الزيتون  اأ�شجار  بني  كبرية  فروًقا  هناك  اأن 

من ناحية ال�شكل ونوع احلبة ولونها واإنتاجها 

احلكومية  اجل��ه��ات  ال���وردة  وط��ال��ب  للزيت. 

بالقريات  الزيتون  بزراعة  بالهتمام  املعنية 

داخل  وت�شويقه  وع�شره  بجمعه  تتكفل  ب��اأن 

وخارج اململكة وانتقد ب�شدة التق�شري يف هذا 

اجلانب.

الزيتون.. زراعة وطريقة..

ويتحدث املزارع حممد �شليمان الهّران   

عن طريقة زراعة الزيتون مو�شًحا اأن البداية 

�شبكة  طريق  عن  الري  بعملية  بالقيام  تكون 

التنقيط ثم القيام بتنظيف الرتبة والتخل�س 

الزائدة  الأغ�شان  تقليم  ثم  احل�شائ�س،  من 

واإ�شافة ال�شماد الع�شوي. ويف النهاية تقطف 

ثمار الزيتون وتو�شع يف �شناديق بال�شتيكية. 

مع مالحظة وجوب الهتمام ب�شجرة الزيتون 

ب�شكل م�شتمر فحتى لو كانت ال�شجرة تتحمل 

اأن  اإل  ال�شعبة  واملناخية  البيئية  ال��ظ��روف 

الهتمام بها ي�شاعد على جودة الإنتاج خا�شة 

فيما يتعلق باإنتاج الزيت.

مقتطفات حول الزيتون يف القريات :

اأك����رث م���ن م��ل��ي��ون وث���م���اين م��ئ��ة األ���ف   l

)1800000( �شجرة زيتون بالقريات.

ت��ق��دم م��دي��ري��ة ال���زراع���ة ب��ال��ق��ري��ات   l

اخلدمة والرعاية لأكرث من خم�شة اآلف 

و�شبع مئة )5700( مزرعة.

ثالث  بالقريات  الزيتون  معا�شر  عدد   l

)3( معا�شر تعمل بطاقة اإنتاجية ت�شل 

ا يوميًّا. اإىل مئة وع�شرين )120( طنًّ

يف  التقيناهم  الذين  امل��زارع��ني  جميع   l

هذا التقرير اأكدوا على حاجة القريات 

واإن�شاء  ومنتجاته،  زيتونها  لت�شويق 

جمعية خا�شة بزراعة الزيتون.

دور مديرية  اأهمية  على  املزارعون  اأكد   l

الهتمام  ب��زي��ادة  بالقريات  ال��زراع��ة 

ب���زراع���ة ال��زي��ت��ون ب��ال��ق��ري��ات ن��ظ��ًرا 

اإنتاج القريات من الزيتون  خل�شو�شية 

ما متت  متى  للقريات  ثروة  الذي ميثل 

العناية به.

يتعرف  اأن  للقريات  ال��زائ��ر  ح��ق  م��ن   l

خالل  م��ن  ال��زي��ت��ون  م��ن  اإنتاجها  على 

والكتيبات  الن�شرات  و  الإع��الم  و�شائل 

اخلا�شة  والأجنحة  والندوات  التثقيفية 

ال�شياحي  ك���اف  مب��ه��رج��ان  ب��ال��زي��ت��ون 

جلنة  من  املنتظر  ال��دور  وهو   ال�شنوي، 

التنمية ال�شياحية بالقريات.

من  ال��ع��دي��د  متتلك  ال��زي��ت��ون  ���ش��ج��رة   l

الزيتون  الرئي�س  فمنتجها  ال��ف��وائ��د، 

م��دار  على  امل��ائ��دة  منه  تخلو  ل  ال���ذي 

الآخر هو  اأ�شبح  الزيتون  وزيت   العام، 

ال��وج��ب��ات،  معظم  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  م���ادة 

وع�شري اأوراقها ثبت باأنه م�شاد حيوي 

ال��ف��ريو���ش��ات وال��ع��دي��د من  ف��ع��ال �شد 

الأمرا�س.

المزارع صامد اللميع :   
الزيتون،  شجرة  لزراعة  مناسبة  القريات  بيئة 

والتوسع فيها مطلب وطني  

المزارع محمد الهران :   
وزارة الزراعة لم تعط هذه الشجرة ما تستحقه 

من االهتمام والعناية والتشجيع  

ّ

المزارع علي العازمي :   
المشروعات  أصحاب  على  الزيتون  زراعة  من  االقتصادي  العائد 

والمزارع الصغيرة ضعيف بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج  
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األسر المنتجة بالقريات :

قطاع إنتاجي ينقصه الدعم 
والمكان الدائم

  منتجات ومشغوالت راقية بأسعار معتدلة  

   لم يعد مصطلح “األسر المنتجة“ يحيل إلى تلك الجهود الفردية اليسيرة التي يقوم بها عدد من النساء في إنتاج وإعداد األكالت 
الشعبية والمشغوالت اليدوية بكميات قليلة، وإنما توسع هذا المفهوم ليشمل فئة متميزة من النساء الالتي أصبحن يقدمن 
منتجات تجمع ما بين الجودة واإلبداع والرؤية الفنية العالية، كما انتقلت منتجات األسر المنتجة إلى العمل االحترافي والمؤسسي 
القول بأن هناك من يفضل  المبالغة  الكبيرة.. وليس من  باإلنتاج بمواصفات ال تختلف عن الشركات والمؤسسات  الذي يقوم 

منتجات األسر المنتجة على منتجات الكثير من الشركات.
سيدات وبنات محافظة القريات وضعن لهن بصمة مميزة في مجال إنتاج األسر المنتجة، وتجاوزن ظروفهن وإمكاناتهن   
تنوعت  حيث  المنتجة؛  األسر  معرض  بزيارة  قام  من  كل  أبهرت  راقية  منتجات  بتقديم  أنفسهن  على  وتفوقن  المحدودة 
واإلكسسوارات،  الحلي  وصناعة  عالية،  بحرفية  وتنفيذها  األزي��اء  تصميم  إلى  والتطريز  اليدوية،  األشغال  بين  ما  المعروضات 

وصناعة المفروشات والتراث، والنحت والرسم، والوسائل التعليمية، إضافة إلى فن إعداد المأكوالت والحلويات.
مجلة  تجولت في معرض األسر المنتجة والتقت عدًدا من المبدعات وخرجت بهذا التقرير     

تحقيق: غادة العبدلي - منى الشراري
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مفار�سي تناف�ض اأرقى املاركات العاملية

كانت البداية مع ال�شابة جواهر مقبول ال�شراري التي برعت   

حيث   ال�شفرة،  مفار�س  و  ال�شيافة  اأط��ق��م  تنفيذ  و  ت�شميم  يف 

حتدثت عن موهبتها التي حولتها اإىل مهنة جميلة فقالت :

بداأت قبل اأربع �شنوات يف ت�شميم وتنفيذ اأطقم ال�شيافة و   

فقد �شممت طقم �شيافة  ب�شيطة  كانت  بدايتي  ال�شفرة.  مفار�س 

لوالدتي وقمت بتنفيذه فاأعجب الكثريات اللواتي بداأن يطلنب مني 

ت�شميم املفار�س لهن وملنا�شباتهن.

اأت��ل��ق ت��دري��ًب��ا يف ه���ذا امل��ج��ال  اأدر������س الق��ت�����ش��اد ومل  مل   

احلياكة  اأو  للت�شميم  دورة  ب���اأي  التحقت  اأن  يح�شل  مل  كما 

بنف�شي،  بتطويرها  وقمت  منه  بف�شل  اهلل   م��ن  موهبة  ه��ي  ب��ل 

: "جواهر"  اأ����ش���اف���ت  ت�����ش��ت��خ��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل����ام����ات   وع����ن 

اأ�شتخدم اأف�شل اأنواع الأقم�شة و اأعالها جودة، فالهدف اأن يدوم 

القما�س  اأ�شتخدم  اأو املفار�س لأطول فرتة ممكنة،  طقم ال�شيافة 

و اجللد والكري�شتال والورود و اأعمل يف بيتي. وبالرغم من جودة 

اإنتاجها فاإن اأ�شعارها منا�شبة ولي�س مبالًغا فيها.

واأ�شافت باأنها قد ا�شرتكت �شمن الأ�شر املنتجة يف مهرجان   

خميم  يف  حمل  لها  وُفتح  والدتها  من  بت�شجيع  ال�شيفي  النا�شفة 

املهرجان وفازت باملركز الأول.

احل�شول  اإىل  ال�شراري"  مقبول  "جواهر  ال�شيدة  وتطمح   

اإحدى اجلهات  مفار�س يف  ت�شميم  و  كمدربة حياكة  وظيفة  على 

احلكومية، اأو فتح املجال اأمام ال�شيدات املبدعات لعر�س اإنتاجهن 

ب�شكل دائم يوفر لهن م�شدًرا ثابًتا للدخل.

مفار�ض اأ�سرة و اأطقم ال�سيافة

بعدما مرت بظروف عائلية ا�شتدعتها ملحاولة احل�شول على   

فر�شة للعمل من اأجل اإعالة اأطفالها، اجتهت ملزاولة مهنة �شناعة 

النفا�س.  ومفار�س  العادية  الأ�شرة  ومفار�س  )اللحف(  الأغطية 

مبحافظة  الأهلية  التنمية  جلنة  رئي�س  ملجلة   اأو�شح   

اأه��داف  اأه��م  من  اأن  اخلنجر  ملفي  بن  م��رزوق  الدكتور  القريات 

لالنخراط  اليدوية  احل��رف  على  الفتيات  وتدريب  تاأهيل  اللجنة 

للجنة  التابعة  الفتاة  بدار  دورات عدة  تنظم  العمل، حيث  �شوق  يف 

التنمية الأهلية مثل "دورات اخلياطة، والأ�شغال اليدوية، والتجميل" 

باإقامة  اللجنة تهتم  اأن  حيث يتم منح املتدربة �شهادة تدريب، كما 

املعار�س بغر�س اأن تقوم الأ�شرة بت�شويق منتجاتها.

قدمت  اللجنة  اأن  اخلنجر  اأو�شح  امل�شتقبلية  امل�شاريع  وعن   

العديد من القرتاحات للبلدية يف �شبيل التعاون لإيجاد منافذ لالأ�شر 

تنفيذ  على  امل�شرف  اأو�شح  جانبه  ومن  منتجاتها.  لت�شويق  املنتجة 

امل�شاريع الجتماعية بلجنة التنمية الأهلية مبحافظة القريات �شامل 

الزيد اأن جلنة التنمية الأهلية تدعم مايزيد عن خم�شني اأ�شرة من 

حمافظة القريات وقراها، م�شيًفا اأن هذه الأ�شر لحت�شل على دعم 

مادي مبا�شر، واإمنا تتم م�شاعدتها عن طريق توفري اأماكن لت�شويق 

منتجاتها من خالل دعوتها للم�شاركة يف املهرجانات ال�شياحية يف 

املحافظة والقرى التابعة كمهرجان القريات.

التنمية  جلنة  بها  قامت  التي  اجلهود  الزيد  ا�شتعر�س  كما   

التي  والأواين  الأدوات  توفري  م��ن  القريات  مهرجان  يف  الأهلية 

رمزية  مالية  مبالغ  وتوزيع  منتجاتها  عر�س  يف  الأ�شر  ت�شتخدمها 

مقدمة من بع�س الرعاة كالغرفة التجارية.

وعن امل�شاريع امل�شتقبلية اأو�شح الزيد اأن اللجنة الأهلية تطمح   

يف اإيجاد �شوق دائم اأو اإقامة معار�س لهذه الأ�شر يف �شبيل حت�شني 

اأو�شاعها وليت�شنى لالأ�شر الت�شويق ملنتجاتها ب�شهولة.

  د. مرزوق الخنجر :
لجنــة التنميــة األهلية بمحافظــة القريات 
قدمــت العديد من االقتراحــات للبلدية في 

سبيل التعاون إليجاد منافذ لألسر المنتجة  

حول اإبداعها الذي اأ�شبح مهنة بالن�شبة اإليها حتدثت  اأم �شريف قائلة : كانت والدتي ت�شنع 

)اللحف( للمنزل وتعلمت منها الغرزة منذ طفولتي لكنني مل اأحتج ملمار�شتها كمهنة اإل بعد 

وفاة زوجي - رحمه اهلل - و من َثم بداأت البحث عن م�شدر للرزق ففكرت بالعمل من منزيل 

يف مهنة حمرتمة و اأحبها و تلقى رواًجا طيًبا و هلل احلمد.

واأ�شافت : اأعرف احتياجات زبائني واأعرف ما ينا�شبهن واأختار الأقم�شة التي تتنا�شب   

مع اأثاث منازلهن خا�شة املفار�س امل�شممة للنفا�س، واأ�شافت : اأختار الأقم�شة اجليدة واأعمل 

على تنا�شق الألوان، ل اأملك كتالوج معني لكني اأراعي ذوق الزبونة و طلباتها.

ا مقارنة باأ�شعار ال�شوق بالرغم  واأردفت قائلة : اأ�شعاري تنا�شب اجلميع وهي خمف�شة جدًّ  

ا ب�شكل فردي واأ�شتعمل يف �شناعتها اأجود اأنواع اخليوط  من اأنني اأنفذ املفار�س والأغطية  يدويًّ

وهي بالطبع لي�شت كتلك التي تنتجها امل�شانع الكربى؛ لذلك تتميز باجلودة والإتقان.

ت�سميم اأزياء

املنا�شبات  من  العديد  يف  �شاركت   - اأزي���اء  م�شممة  و  ت�شكيلية  فنانة   - ح�شني  هال   

والفعاليات الوطنية، قالت ملجلة  : اجتهت لت�شميم الأزياء وتنفيذها بدايًة كان على 

والقريبات،  لل�شديقات  املوديالت  بع�س  وتنفيذ  ت�شميم  اإىل  تطورت  ثم  ال�شخ�شي  امل�شتوى 

كمقر  اأر�������س  ت��خ�����ش��ي�����س  وح�����ول   

بلدية حمافظة  رئي�س  اأكد  املنتجة  لالأ�شر 

ال�شمري  قائ�س  علي  املهند�س  القريات 

مواقع ومت عر�شها  اختيار عدة  اأنه جرى 

على املجل�س البلدي لختيار الأن�شب منها، 

التجارية  الغرفة  مع  حاليًّا  التن�شيق  ويتم 

ال�����ش��ن��اع��ي��ة ب��ال��ق��ري��ات ل��الت��ف��اق ح��ول 

حتديد مقر دائم لالأ�شر املنتجة، واأ�شاف 

ال�شمري باأنه �شيتم العمل على تخ�شي�س 

قرية  ويف  املطار  غرب  املنتزه  يف  اأك�شاك 

كما  خلدمتهم،  املواقع  من  وغريها  كاف 

التي  الت�شهيالت  �شتوفر جميع  البلدية  اأن 

حتتاجها الأ�شر املنتجة من توفري املواقع اأو 

منح اجلوائز واملكافاآت اأو اإقامة املعار�س 

والفعاليات.

م�شتقباًل  نطمح   : ق��ائ��اًل  واأ���ش��اف   

الأ���ش��ر  م��ع  للتوا�شل  ن�شائي  ق�شم  لفتح 

املنتجة واإجناز اخلدمات ب�شهولة وغريها 

اعتماد  والعمل على  الأخرى  الأن�شطة  من 

م�شروع لبناء املقر املخ�ش�س لهن.

م. علي الشمري :
بلدية القريات اختارت عدة 
المنتجة،  لألســر  مواقــع 
وبانتظار اختيار أحدها من 

المجلس البلدي
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هذه  اأط��ور  اأن  فاأحببت  ت�شاميمي  �شاهد  من  كل  من  الت�شجيع  مل�شت 

املوهبة التي حباين اإياها اهلل، عندها بداأت بخط اجلاكيتات الر�شمية 

الأ�شواق؛  يف  املنت�شرة  التجارية  اخلامات  عن  تختلف  مميزة  بخامات 

لأن ال�شيدة املوظفة حتتاجها وغالًبا ل جتد طلبها �شمن املعرو�س يف 

ال�شوق. وتطمح امل�شممة "هال" اإىل اأن ُيفتح املجال ب�شورة كبرية اأمام 

الأ�شواق  اإقامة  عرب  بالعمل  الراغبات  �شيداتها  و  القريات  موهوبات 

لالأ�شر املنتجة والبازارات الدورية؛ ليت�شنى لها ولغريها امل�شاركة كلما 

�شنحت لهن الفر�شة.

ت�سميم احللي والإك�س�سوارات

احللي  ت�شميم  - عن  �شلطان  وريوف  اأري��اف  ال�شابتان  وحتدثت   

حلي  من  امل�شغولت  ت�شتعر�شان  وهما  بالغة  بثقة   - والإك�ش�شوارات 

واإك�ش�شوارت قائلتني : نحن ل زلنا �شغريات ندر�س يف املرحلة املتو�شطة 

و�شديقاتنا   والدتنا  �شجعتنا  احل��ر،  العمل  جتربة  خو�س  نحب  لكننا 

بعدما �شاهدن ما نقوم بعمله من حلي واإك�ش�شوارات ب�شيطة لكنها تلقى 

رواًجا ملواكبتها خطوط املو�شة ملن هن يف مثل عمرنا، نتلقى الكثري من 

الطلبات وهناك اإقبال دائم على معرو�شاتنا بحمد اهلل، لكننا ل نزال 

بحاجة لفر�شة اأكرب ل�شقل مواهبنا و تنميتها عرب دورات متخ�ش�شة 

نطمح  فاإننا  م�شتقباًل  اأخرى  ا�شتخدام خامات  نتمنى  املجال،  يف هذا 

لإن�شاء م�شغل خا�س  ل�شناعة احللي والإك�ش�شوارات كما نتمنى عر�س 

اأ�شغالنا بطريقة اأكرث تو�شًعا.

"تي�سريت" بت�ساميم مميزة
اأما هاجر ح�شني فقد تخ�ش�شت يف ت�شميم �شعارات و�شخ�شيات   

جديدة و من َثم تقوم بطباعتها على "التي�شريتات" والقبعات والأكواب، 

و تفاخر باأن ت�شاميمها جديدة متاًما ولي�شت مقتب�شة من اأي ماركة اأو 

�شخ�شيات معروفة.

حتى  اإنتاجها  يف  واأب��دع��ت  بنف�شها  فطورتها  املهنة  ه��ذه  اأحبت   

ارتداء  حتب  فتاة  كل  اجل��وف،  منطقة  م�شتوى  على  معروفة   اأ�شبحت 

البلوزات بت�شاميم و كتابات مميزة تتجه  ل� "هاجر" التي ت�شمم لها 

عن  ُيعربِّ  نرتديه  ما  النهاية  ففي  وميولها  �شخ�شيتها  ينا�شب  �شعاًرا 

�شخ�شيتنا على حد قولها.

واجتذبت  ال�شياحي  كاف  مهرجان  يف  هاجر  �شاركت  واأن  �شبق   

�شريت" ذات  "التي  وت�شاميم  اليدوية  اأ�شغالها  وجمال  بروعة  الزوار 

الطابع املميز.

ت�سميم الديكور

�شيدة موهوبة كاأغلب من اجتهن للعمل احلر بحرفة يدوية ذائقة،   

اأي دورات تدريبية، بل  تلك هي ال�شيدة عبري اخلري�شي التي مل تتلق 

بداأت مبوهبتها التي طورتها عن طريق التجربة والطالع.

يف  ال���دورات  اأتلقى  اأن  متنيت   : قالت  اخلري�شي  عبري  ال�شيدة   

فطورت  وقتها  اأجد  مل  لكنني  مهاراتي  تطوير  يف  لت�شاعدين  بداياتي 

نف�شي بنف�شي عن طريق الطالع امل�شتمر على اآخر امل�شتجدات يف عامل 

الألوان والديكورات.

يف  حجرات  ديكورات  لت�شميم  كثرية  ا  عرو�شً اأتلقى   : واأ�شافت   

اجلديد  تقدمي  على  القدرة   - احلمد  وهلل   - ولدّي  واملنازل،  املدار�س 

دائًما، يف كل عمل جديد اأقارنه ب�شابقه اأجدين اأتفوق اأكرث.

الغرفة  اأن  العر�شان  نواف  القريات  غرفة  عام  اأمني  اأو�شح   

تويل مو�شوع الأ�شر املنتجة اهتماًما كبرًيا باعتباره من القطاعات 

الإنتاجية الواعدة، وقد متثل هذا الهتمام بعقد الدورات التدريبية 

للفتيات، اإ�شافة اإىل امل�شاهمة يف معار�س الأ�شر املنتجة التي تقام 

يف املحافظة، موؤكًدا اأن الغرفة انتهت موؤخًرا بالتفاق مع املجل�س 

لالأ�شر  دائم  موقع  حتديد  من  القريات  وبلدية  باملحافظة  البلدي 

املنتجة يف القريات.

الأر���س،  بتخ�شي�س  املرتبطة  الإج��راءات  تنتهي  اأن  موؤماًل   

باإن�شاء املوقع وجتهيزه وفق  لالنتقال نحو اخلطوة الثانية املتمثلة 

اأحدث الت�شاميم لكي يكون اأحد القطاعات ال�شتثمارية الهامة يف 

املحافظة.

نواف العرسان :
الغرفة اتفقت مع المجلس 
لتحديد  والبلديــة  البلــدي 

موقع لألسر المنتجة

واأ�شافت باأنها تقوم بعمل دورات تدريبية اأحياًنا للراغبات يف تعلم   

فن الديكور رغبة منها يف تعريف فتيات الوطن بهذا الفن الراقي الذي 

تع�شقه و جتيده.

املجالت  يف  العمل  �شوق  ل��دخ��ول  التوجه  على  الفتيات  وحثت   

واأك��دت وميولهن،  رغباتهن  م��ع  تتوافق  طاملا  املجتمع  يف   املطلوبة 

العمل ���ش��وق  متطلبات  معرفة  و  م�شبقة  درا���ش��ة  اإج���راء  ينبغي   اأن���ه 

ال�شعودية  ال��ف��ت��اة  ب���اأن  اأ���ش��اف��ت  كما  املجتمع،  اح��ت��ي��اج��ات  وك��ذل��ك 

وتتمتع الفنية  ل��ل��م��ج��الت  مت��ي��ل  م��ره��ف��ة  ح�شا�شة  اأن��ث��ى   بطبيعتها 

مثل يف  غالًبا  وتنجح  تبدع  لذلك  ال��راق��ي؛  الفني  واحل�����س   ب��الإب��داع 

هذه املجالت.

ملفات الإجناز والو�سائل التعليمية

اأح���م���د ف��ن��خ��ور امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف عمل يف ح���ني ق��ال��ت اإمي�����ان    

ملفات الإجناز والو�شائل التعليمية عن بدايتها : بعدما اأنهيت درا�شتي 

اأحبه  عمل  يف  وقتي  اأ�شتثمر  اأن  فاأحببت  كبري  فراغ  وقت  لدّي  اأ�شبح 

يثني على عملي - وهلل  م��ن ح��ويل  ك��ل  ك��ان  ب���داأت  وبعدما  اأج��ي��ده،  و 

وعائلتي زوج��ي  من  الت�شجيع  ووج��دت  هنا.  من  فانطلقت   -  احلمد 

وزبائني الكرام.

واأ�شافت : بالن�شبة للمردود املادي جيد واحلمد هلل.  

عدم هي  تواجهها  التي  ال�شعوبات  اأك��رث  اإن   : اإمي��ان  ذك��رت  و    

القريات القرطا�شية يف  املكتبات، وحمالت   توفر اخلامات اجليدة يف 

تفتقر للكثري من املتطلبات الأ�شا�شية التي نحتاجها يف عملنا.

اإتاحة الفر�سة

اليدوية، وتلقت  التي تتقن الأ�شغال  ال�شعالن  ال�شابة يا�شمني  اأما   

بحما�س  حتدثت  فقد  خمتلفة،   جمالت  يف  التدريبية  ال��دورات  بع�س 

ب�شكل  تدعمنا  وجهات  اأعمالنا  ي�شم  مبكان  نرغب   : قالت  و  �شديد 

الجتماعية  التنمية  م��رك��ز  م��دي��ر  اأ���ش��ار  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن   

امل��ب��ادرات  اإح��دى  وه��ي  "اإنتاجي"  مل��ب��ادرة  اليو�شف  عبدالعزيز 

حيث  م��وؤخ��ًرا  الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  اأطلقتها  والتي  الثمان 

ت�شعى اإىل تن�شيط برامج الأ�شر املنتجة وم�شاعدتها على الت�شويق. 

لإيجاد وال�شعي  ًّا،  مادي� املنتجة  الأ�شر  دعم   : الرئي�شية   واأهدافها 

الأ�شر  حتمي  ت�شريعات  واقرتاح  الأ�شر  ملنتوجات  ت�شويقية  منافذ 

املنتجة وتدعمها. وعن اأهم اخلطط امل�شتقبلية التى ي�شعى مركز 

ي�شعى  املركز  اإن   : اليو�شف  ق��ال  لتنفيذها  الجتماعية  التنمية 

وحمافظة  وق��راه��ا  القريات  مبحافظة  التنمية  جل��ان  مب�شاركة 

مهرجانات  بجميع  املنتجة  لالأ�شر  ت�شويقية  منافذ  لفتح  طربجل 

لإقامة  التعليم  واإدارات  البلديات  مع  التعاون  وكذلك  املحافظة، 

معار�س ت�شويقية لالأ�شر املنتجة، وتنفيذ العديد من الربامج التي 

تفيد الأ�شر املنتجة.

  عبدالعزيز اليوسف : 
مبادرة “إنتاجي” هي إحدى 
التــي أطلقتها  المبــادرات 
االجتماعية  الشــؤون  وزارة 
األسر  برامج  تنشيط  بهدف 
على  ومساعدتها  المنتجة 

التسويق  
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مبا�شر، نريد منهم اإتاحة الفر�شة  لنا ب�شكل دائم لعر�س اأعمالنا ول 

نريد انتظار املهرجانات ال�شنوية حتى نعر�س ما لدينا..

اأن الكثريات واأنا من �شمنهن نحتاج لتطوير مواهبنا وتلقي  كما   

منلك  فاإننا  اليدوية،   الأ�شغال  يف  خمت�شات  قبل  من  تدريبية  دورات 

املوهبة والإبداع لكن نق�س الإمكانات يعرقل ما منلك.

لكن  طريف  وكذلك  وعرعر  القريات  يف  عملت  لقد   : واأ�شافت   

يكاد يكفي متطلباتي  املبذول ل  ا مقارنة باجلهد  اأكت�شبه زهيد جدًّ ما 

الأخرى.

و�سائل تعليمية و اأعمال فنية

اأما مها املظهور فهي حا�شلة على بكالوريو�س كيمياء عامة و قد   

بداأت عملها قبل خم�س �شنوات بت�شجيع من زوجها و اأفراد اأ�شرتها حيث 

كانت اأعمالها تعر�س يف املدار�س.

وقالت : اإنها مل تتلَق اأي دورات تدريبية واإمنا عملت على تطوير   

والتغليف  اليدوية  والأ���ش��غ��ال  الر�شم  تتقن  حيث  بنف�شها،  موهبتها 

واخلياطة. ومتنت احل�شول على فر�شة عمل تنا�شب موؤهلها الدرا�شي 

وطموحاتها اإ�شافة اإىل تطوير م�شروعها وعملها الذي تفخر به.

حلويات تناف�ض اأرقى املاأكولت العاملية

ال�شرحاين،  �شاي�س  و�شجى  اخللف،  عبدالعزيز  لولوة  ال�شيدة   

واأعياد �شاي�س ال�شرحاين، اتخذن لهن نهًجا خمتلًفا عن ال�شائد يف �شوق 

العمل يف املنطقة، حيث تخ�ش�شن يف اإنتاج احللويات الفاخرة العالية 

اجلودة والتي تناف�س يف ال�شكل واملذاق اأرقى املاأكولت العاملية.

يف  يبدعن  التي  ت�شاميمها  بجمال  حلوياتهن  كذلك  متيزت    

بها عن  التي متيزهن  الراقية  التقدمي  تنفيذها يدويًّا، وكذلك طريقة 

غريهن ممن يعملن يف �شناعة املاأكولت.

ن�شتوحي  ول  اأح��ًدا  نقلد  ل  نحن   : فقالت  لولوة  ال�شيدة  حتدثت   

خا�شة،  حالة  زب��ون  كل  نعترب  بل  خارجي  م�شدر  اأي  من   ت�شاميمنا 

فنقوم بتقييم املنا�شبة و درا�شتها اأوًل ومن ثم نخرج بت�شميم غالًبا ما 

يوافق عليه الزبون.

ما  اإتقان  اإىل  اإ�شافة  اجل��ودة  عالية  م��واد  ن�شتخدم   : واأ�شافت   

نفعله؛ لذلك تتمتع حلوياتنا مبذاق راٍق ل ميكن اأن ين�شاه من يجربه. و 

متنت اأن تقوم مع �شريكاتها بتطوير م�شروعهن م�شتقباًل لي�شبح عالمة 

جتارية عاملية تناف�س اأرقى العالمات العاملية للماأكولت.

القريات خالد  وحتدث مدير ال�شمان الجتماعي مبحافظة   

الأ�شرة  حتويل  الإنتاجية  امل�شاريع  اأه��داف  اأهم  من  اإن   : الرويلي 

على  ق��ادرة  عائلة  لأ�شر  معولة  اأ�شر  من  ال�شمان  من  امل�شتفيدة 

لالأ�شر  الجتماعي  ال�شمان  يقدمه  ال��ذي  الدعم  وعن  الإن��ت��اج.. 

لإقامة  البلدية  رئي�س  مع  التفاق  مت  باأنه  الرويلي  اأج��اب  املنتجة 

اأمني  مع  موؤخًرا  الجتماع  مت  كذلك  العامة،  احلدائق  يف  اأك�شاك 

الغرفة التجارية للتعاون فيما يخ�س تفعيل برنامج الأ�شر املنتجة 

ال�شمان  م�شتفيدات  من  يتقدمن  من  وتاأهيل  تدريب  خالل  من 

وبنات م�شتفيدي ال�شمان لأي م�شروع �شواًء كان ِحرفيًّا كاخلياطة 

والتطريز والتجميل اأو كان طبخ و�شناعة البخور اأو احللويات واأفاد 

اأنه �شيتم قريب�ًاالرتكيز على هذا الربنامج عربالإعالنات وتوعية 

�شاملة عن الأ�شر املنتجة.

  خالد الرويلي :
الضمان االجتماعي بالقريات 
يعمــل مع غرفــة القريات 
األســر  برنامج  تفعيل  على 
التدريب  المنتجة مــن خالل 
والتأهيل للمســتفيدات من 

الضمان  

مقال

مشروع األسر المنتجة..
ال تغريب وال بطالة!

الفكرية  التيارات  وراأينا  امل��راأة،  عمل  حيال  حادة  جتاذبات  الأخ��ري  العقد  خالل  ال�شعودي  جمتمعنا  �شهد   

ت�شطرع فيما بينها وتتقاذف التهم، ولطاملا ا�شتغل ق�شية عملها الكثريون، بني معار�س له وحمارب لأجله ومتاجر 

به.

والق�شية ما زالت م�شتمرة على هذا اجلدل العقيم، بال ح�شم ودون حلول.!  

ورمبا ثمة بوادر م�شروعات تلوح، دون اأن تدخل يف هذا اجلدل املجتمعي، فهناك م�شروع الأ�شر املنتجة، وعمل   

املراأة من منزلها، من امل�شروعات الرائدة، فاملراأة املنتجة هي اأ�شا�س الأ�شرة الواعية، فلماذا ل ن�شهد ا�شرتاتيجية 

وطنية كربى من وزارة العمل لرعاية هذا امل�شروع الذي يتفق اجلميع عليه؟

ملاذا ل يدعم املجتمع الأ�شر حمدودة الدخل، وميكنها من ال�شتفادة من مواردها الذاتية، وحتويلها اإىل اأ�شر   

منتجة، ت�شاهم ب�شكل فعال يف التنمية القت�شادية والجتماعية، لهذه الأ�شر وللمجتمع باأكمله؟

واأطرح بع�س  الإيجابيات هنا ملثل هذه امل�شروعات :  

متكني املراأة اقت�شاديًّا وامل�شاهمة يف حت�شني الو�شع املادي لالأ�شر، والرتقاء بظروفها احلياتية.  -  

ت�شجيع الإنتاج والعمل احلر بني الأ�شر وتعزيز دور املراأة من خالل تقدمي منتجاتها يف املعار�س املحلية.  -  

اأفراد  جلميع  واملهنية  الفنية  القدرات  من  وال�شتفادة  املبدعة  الوطنية  بالطاقات  العمل  �شوق  اإث��راء   -  

الأ�شرة، وخلق فر�س عمل كرمية للمراأة.

موؤخًرا،  الريا�س  يف  اأقيم  -الذي  املنتجة  والأ�شر  املنزل  من  "منتجون" لال�شتثمار  معر�س  �شخ�شيًّا  زرت   

ولحظت ح�شوًرا لفًتا للمراأة ال�شعودية.

وح�شب املنظمني فقد �شاركت فيه حوايل 500 اأ�شرة منتجة بن�شاطات متنوعة، مثل احلرف اليدوية الرتاثية،   

اأعيد تدويرها. وقد  اإىل جانب عدة منتجات  ال�شعبية، والأزياء والديكور،  و�شياغة احللي، واملاأكولت واحللويات 

توزعت معرو�شاته على اأكرث من 600 جناح.

وهذا دليل على جناح عمل املراأة من املنزل، فهي النواة النموذجية مل�شروع الأ�شر املنتجة، فمثل هذه امل�شروعات   

توفر للمراأة الفر�شة للعمل والإنتاج، واإدارة امل�شاريع من منزلها، ومن ثم حتقيق عائد مايل ودخل م�شتقل، قابل 

للزيادة مع كل جناح وتطوير مل�شروعها، يف ظل مناخ عمل اآمن ومريح ومالئم لطبيعتها وخ�شو�شيتها.!

وقد يوؤدي اإهمال هذه امل�شاريع من �شعف التمويل وقلة الدعم، اإىل ف�شلها واإجها�شها.  

فح�شب بع�س الإح�شاءت توجد مفارقة كبرية يف عدد احلالت امل�شتفيدة من برنامج ال�شمان الجتماعي،   

والتي و�شلت نحو 781.2 األف حالة يف عام 2012، بينما ل يتجاوز عدد امل�شاريع اجلماعية لربنامج دعم الأ�شر 

املنتجة 104 م�شاريع فقط، وهذا دليل �شعف الدعم وقلة التمويل لهذه امل�شاريع.

يا وزارة العمل : ادعمي هذا امل�شروع، ولنجعل ن�شف املجتمع يعمل بال تغريب ول يتاآكل بالبطالة.!!  

كاتبة مهتمة بق�شايا املراأة واملجتمع.

سارة العمري
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ت���واج���دت ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة ب��ال��ق��ري��ات   

ال�شاد�شة،  دورته  يف  القت�شادي  الريا�س  منتدى  فعاليات  يف 

بح�شور  بالريا�س  ال�شناعية  التجارية  الغرفة  نظمته  وال��ذي 

غرفة  وم��ث��ل  ال��ري��ا���س،  منطقة  اأم���ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

الرويلي،  عتيق  حممد  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائبا  القريات 

خم�س  على  املنتدى  اأعمال  وتركزت  ال�شراري.  �شعري  ونا�شر 

ق�شايا مهمة، وهي الف�شاد واآليات حماربته، تنمية دور املن�شاآت 

يف  الوظائف  وتوطني  العمل  �شيا�شات  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

القطاع اخلا�س، م�شكالت قطاع البناء والت�شييد، واملياه كمورد 

اقت�شادي مهم للبالد.

غرفة القريات في
منتدى الرياض االقتصادي

نظمت الغرفة التجارية ال�شناعية بالقريات حما�شرة لأع�شاء جمل�س   

التجارية  الغرف  يف  "احلوكمة  اآلية  ل�شرح  تهدف  العامة  والأم��ان��ة  اإدارت��ه��ا 

ال�شناعية" قدمها الدكتور  �شعود امل�شاري م�شاعد اأمني عام جمل�س الغرف 

ال�شعودية لل�شوؤون القانونية.

الغرف  منها مفهوم حوكمة  املو�شوعات،  املحا�شرة عدًدا من  وتناولت   

جمل�س  ودور  الفعال،  الإدارة  جمل�س  وتكوين  تطبيقها،  وم��ربرات  التجارية 

يعرفه  اأن  يجب  ما  وكذلك  الأداء،  ومراقبة  ال�شرتاتيجيات  و�شع  الإدارة يف 

ع�شو جمل�س الإدارة من اأ�شا�شيات التمويل واملحا�شبة، اإ�شافة اإىل دور جمل�س 

الإدارة يف الإف�شاح عن املعلومات.

املحا�شرة  اأن   : الأيدا  عر�شان  نواف  القريات  غرفة  عام  اأمني  واأو�شح   

بو�شفه  التنموية  للحركة  ومواكبة  الأعمال  قطاعات  لحتياجات  تلبية  تاأتي 

علًما جديًدا ومتفاعاًل مع م�شتجدات الع�شر يهدف اإىل تطوير البنية الإدارية 

والتنفيذية وحتقيق ال�شفافية والنزاهة.

غرفة القريات تنظم محاضرة عن 
حوكمة الغرف التجارية

عقدت الغرفة التجارية وال�شناعية بالقريات اتفاقية �شراكة مع   

بالقطاع  املتعلقة  الإج��راءات  ت�شهيل  القريات يف جمال  بلدية حمافظة 

فهد  الغرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأو�شح  املجتمع،  وخدمة  ال�شتثماري 

اأن الهدف من هذه التفاقية هو تعزيز العالقة بني القطاعات  ال�شهر 

العامة واخلدمية للم�شاهمة يف �شناعة واقع جديد يخدم املحافظة فيما 

يتعلق يف اجلانب ال�شتثماري وال�شراكة يف جميع املجالت الجتماعية.

الجتماع  اأثناء  العر�شان  نواف  الغرفة  عام  اأمني  ا�شتعر�س  وقد   

التي حتققت خالل  والإجن��ازات  الغرفة  التي قدمتها  املتنوعة  الربامج 

ال�شنوات املا�شية، م�شرًيا اإىل اأن البلدية �شاهمت ب�شكل كبري يف جناح 

اللجنة  ورئي�س  الرئي�س  نائب  اأثنى  جانبه  من  امل�شاريع،  تلك  بع�س 

التنفيذية يف جمل�س الإدارة حممد الرويلي على اجلهود التي تقوم بها 

البلدية وموظفوها يف خدمة  رئي�س  به  يقوم  الذي  الدور  البلدية مثمًنا 

املراجعني، موؤكًدا اأن هذه التفاقية تاأتي يف اإطار التعاون امل�شرتك بني 

البلدية  بحر�س  م�شيًدا  املختلفة،  املجتمع  وقطاعات  التجارية  الغرفة 

مع  ال�شراكات  وعقد  والإن�شانية  الجتماعية  اجلوانب  يف  واهتمامها 

الإج��راءات  وت�شهيل  املجتمع  خلدمة  وذل��ك  الفاعلة؛  املوؤ�ش�شات  كافة 

امل�شرتكة  القوا�شم  يجعل  مما  الأع��م��ال  و�شيدات  لرجال  واخل��دم��ات 

حمفزة على حت�شني البيئة القت�شادية وتطوير بيئة العمل لتكون مميزة 

وتعود بالنفع على املواطنني يف املحافظة.

نهج  على  ال�شراري  نا�شر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  اأك��د  كما   

للنهو�س  املجتمع  موؤ�ش�شات  وكافة  البلدية  مع  ال�شراكة  الغرفة يف عقد 

بدور الغرفة كموؤ�ش�شة فاعلة يف املجتمع حيث ت�شعى خلدمة منت�شبيها 

ت�شهيل  يف  مهم  البلدية  دور  اأن  اإىل  م�شرًيا  املجتمع،  اأب��ن��اء  وك��اف��ة 

الإجراءات والهتمام يف فئة التجار والقطاع اخلا�س وتقدمي اخلدمات 

وما  ال�شناعية  باملناطق  يتعلق  فيما  ا  خ�شو�شً التجار  يحتاجها  التي 

حتتاجه من اهتمام كبري من قبل امل�شوؤولني يف البلدية، موؤكًدا اأن هذا 

اللقاء �شيوؤتي ثماره و�شينبثق عنه نتائج اإيجابية ملمو�شة خلدمة املجتمع 

واإنعا�س احلركة القت�شادية يف املحافظة.

قائ�س  بن  علي  املهند�س  القريات  بلدية  رئي�س  عرب  جهته  ومن   

الإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  الأخ����وة  مب�����ش��ارك��ة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  ال�����ش��م��ري 

وتقدمي  املجتمع  خدمة  يف  ال�شراكة  على  وحر�شهم  التجارية  بالغرفة 

ال��دخ��ول  يف  لتاأهيلهم  والفتيات  لل�شباب  التدريبية  ال��ربام��ج  ك��اف��ة 

كافة  �شتقدم  البلدية  اأن  اإىل  م�شرًيا  الإن��ت��اج،  على  وقدرتهم  لل�شوق 

املن�شود  الهدف  وحتقيق  القت�شادية  امل�شاريع  يخدم  ملا   الت�شهيالت 

 م��ن ه���ذه ال�����ش��راك��ة ال��ت��ي ن�����ش��األ اهلل ل��ه��ا ال��ت��وف��ي��ق يف ق���ادم الأي����ام.

البدير، عبداهلل  الغرفة التجارية �شليمان  اأع�شاء جمل�س  اللقاء  ح�شر 

�شحة  ق�شم  رئي�س  و  غ��ازي،  مداهلل  خلف،  حمود  فالح،  علي  حمدان، 

البيئة يف البلدية عبدالعزيز امل�شاعد، ورئي�س ق�شم ال�شتثمار يف البلدية 

مبارك ال�شايل.

اتفاقية شراكة بين غرفة القريات والبلدية

امل�����ش��رتك بني  ال���ت���ع���اون  اإط�����ار  يف   

والغرفة  القريات  التقنية مبحافظة  الكلية 

ا�شتقبل  بالقريات،  ال�شناعية  التجارية 

عميد كلية التقنية حممد بن ح�شن ال�شهري 

يف مقر الكلية، اأمني عام الغرفة التجارية 

الأيدا  عر�شان  نواف  بالقريات  ال�شناعية 

وعدًدا من من�شوبي الغرفة.

التعاون  �شبل  الطرفان  بحث  حيث   

نهاية  ويف  امل��ج��ت��م��ع،  خل��دم��ة  امل�����ش��رتك 

مذكرة  توقيع  على  الت��ف��اق  مت  الجتماع 

تفاهم بني الكلية التقنية والغرفة التجارية 

للتعاون يف جمال التدريب والتوظيف.

توقيع مذكرة تفاهم بين الكلية التقنية والغرفة

حممد الرويلي نا�سر ال�سراري
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ا  تدريبيًّ برناجًما  بالقريات  ال�شناعية  التجارية  الغرفة  نظمت   

جلميع موظفيها بعنوان "تنمية مهارات الت�شال يف احلوار" بواقع 20 

�شاعة تدريبية، قدمها عبدالرحمن ب�شري الر�شيدي احلا�شل على درجة 

املعتمد  واملدرب  الدرا�شات الجتماعية  اأ�شاليب ومناهج  املاج�شتري يف 

لدى مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني.

مع  الفّعال  والت�شال  احلوار  مهارات  على  الربنامج  ا�شتمل  وقد   

"نحن  هي  وح��دات  اأرب��ع  الربنامج  حمتويات  ت�شمنت  حيث  الآخرين 

املحاور  اأخ��الق  املوؤثر،  احلديث  مهارات  الفّعال،  الإن�شات  واحل��وار، 

الناجح".

اأن   : الأي��دا  عر�شان  نواف  القريات  لغرفة  العام  الأم��ني  واأو�شح   

اإطار اهتمام الأمانة العامة بتنمية   تنظيم الربنامج التدريبي ياأتي يف 

مهارات املوظفني العاملني بالغرفة، وتطوير قدراتهم النظرية والعملية، 

واإطالق طاقاتهم الإبداعية حت�شيًنا لبيئة العمل الداخلية بالغرفة.

ن��ظ��م م��رك��ز ال��ت��دري��ب 

الإداري  وال���ت���ط���وي���ر 

التجارية  للغرفة  التابع 

خ���الل ال���ع���ام احل���ايل 

تدريبية  دورات  اأرب���ع 

مل����ن���������ش����وب����ي ب���ل���دي���ة 

حم���اف���ظ���ة ال���ق���ري���ات 

اأمن����اط  )دورة  وه����ي 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ات وف��ه��م 

العمل،  يف  النف�شيات 

املهارات  تطوير  دورة 

للموظفني،  الإداري������ة 

العمل، دورة  املهني يف  دورة كيف حتدد م�شارك 

تطوير مهارات املوظفني يف حل امل�شكالت بطرق 

اإبداعية(.

الغرفة تنظم 
دورات تدريبية 
لبلدية القريات

اإدارة الغرفة مع فريق  اأع�شاء جمل�س  جاء الجتماع الذي عقده   

التحريري  واخلط  املنهجية  على  تاأكيد  مبثابة  جملة   حترير 

رئي�س  واأك��د  اجلديدة،  مرحلتها  يف  املجلة  عليه  ت�شري  اأن  ينبغي  الذي 

تهدف  القريات  غرفة  اأن  الجتماع  اأثناء  ال�شهر  فهد  الإدارة  جمل�س 

التي  التنموية  التوجهات  وتعزيز  القريات  اإىل خدمة جمتمع حمافظة 

على  ال��دول��ة  تنفقه  ال��ذي  ال�شخي  الدعم  ظل  يف  املحافظة  ت�شهدها 

م�شروعات البنية التحتية، موؤكًدا احلاجة اإىل مناق�شة وطرح الق�شايا 

التنموية التي يتطلع لها �شكان القريات باأ�شلوب اإعالمي مهني ر�شني 

وال���روؤى  الإب��داع��ي��ة  والأف��ك��ار  ال�شحيحة  املعلومة  تقدمي  على  يقوم 

امل�شتقبلية التي ت�شتهدف حتقيق طموحات اأبناء وبنات املحافظة.

واأبدى فهد ال�شهر دعم الغرفة الكامل لفريق التحرير الذي ي�شم   

خدمة  اإىل  ي�شعون  الذين  الإعالميني  القريات  وبنات  اأبناء  من  نخبة 

مدينتهم وتنمية حمافظتهم.

من جانبه قدم رئي�س حترير املجلة رواف الكويكبي �شكره وتقديره   

لأع�شاء جمل�س اإدارة الغرفة على الثقة والدعم الذي يقدمونه لفريق 

م�شوؤويل  واآم��ال  طموحات  ير�شي  ما  املجلة  تقدم  اأن  موؤماًل  التحرير، 

الغرفة واأهايل القريات.

أعضاء مجلس الغرفة يدعمون فريق التحرير

حث  الأي��دا،  عر�شان  ن��واف  القريات  غرفة  عام  اأم��ني  مب�شاركة   

عقد  ال��ذي  اجتماعهم  يف  اململكة  يف  التجارية  الغرف  عموم  اأم��ن��اء 

رئي�شية،  حماور  اأربعة   على  بالريا�س  ال�شعودية  الغرف  جمل�س  مبقر 

اإ�شافة  ت�شكل جملة ق�شايا و�شوؤون داخلية وخارجية للغرف التجارية، 

ملقرتحات تطويرية لتعزيز ودعم قدرات الغرف التجارية على جمابهة 

تقدمها  التي  باخلدمات  والرتقاء  الراهنة  املرحلة  خالل  التحديات 

للقطاع اخلا�س.

بن  خالد  املهند�س  ال�شعودية  الغرف  ملجل�س  العام  لالأمني  ووفًقا   

على  اطلع  التجارية  الغرف  عموم  اأمناء  اجتماع  اإن   : العتيبي  حممد 

اآخر امل�شتجدات ب�شاأن م�شروع حتول الغرف التجارية  نحو التعامالت 

الإلكرتونية احلكومية وما جرى الوقوف عليه من جاهزية البنية التقنية 

للغرف التجارية باململكة للربط مع برنامج ي�شر يف اإطار قناة التكامل 

 احلكومية التي ت�شتمل على العديد من اخلدمات امل�شرتكة بني اجلهات 

احلكومية كخدمة التحقق والتثبت من هوية امل�شتخدم واأمن املعلومات، 

بني  امل�شرتكة  البيانات  وتبادل  الإلكرتوين،  والإ�شعار  الدفع   وخدمات 

اجلهات احلكومية.

واأ�شاف العتيبي : اإن اأمناء العموم ا�شتمعوا لعر�س قدمه جمل�س   

الغرف  يف  املمار�شات  اأف�شل  م�شابقة  ح��ول  ت�شوره  ب�شاأن  ال��غ��رف 

ال�شعودية التي يعتزم املجل�س تنظيمها متهيًدا لختيار امل�شاريع الفائزة 

للدخول بها يف م�شابقة احتاد الغرف العاملية.

أمناء الغرف التجارية يناقشون بالرياض التعامالت 
اإللكترونية وأمن المعلومات

ال�شعودية  الغرف  لدى جمل�س  بالقريات  ال�شناعية  التجارية  الغرفة  �شارك ممثل   

الغرف  جمل�س  نظمه  الذي  الفرن�شي  ال�شعودي  الأعمال  منتدى  يف  العنزي،  فالح  علي 

ال�شعودية موؤخًرا بت�شريف من رئي�س فرن�شا فران�شوا هولند، ومب�شاركة اأكرث من 550 من 

امل�شوؤولني الفرن�شيني وال�شعوديني ورجال الأعمال من اجلانبني.

وت�شمن منتدى الأعمال ال�شعودي الفرن�شي توقيع ت�شع  اتفاقيات جتارية بني جهات   

خمتلفة،  قطاعات  حول  عمل  ور�شتي  انعقاد  اإىل  اإ�شافة  وفرن�شية.  �شعودية  و�شركات 

واختتمت الفعاليات بعقد لقاء مو�شع للرئي�س الفرن�شي برجال الأعمال ال�شعوديني.

غرفة القريات تشارك في منتدى 
األعمال السعودي الفرنسي

ًًّغرفة القريات تنظم برنامجـا تدريبيـا لموظفيها
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نظم الق�شم الن�شائي التابع للغرفة التجارية ال�شناعية   

بالبنك  الجتماعية  امل�شوؤولية  دائ��رة  مع  بالتعاون  بالقريات 

الأهلي التجاري دورتني جمانيتني لعدد 40 متدربة بواقع 20 

ال�شعبية(،  الأزي��اء  خياطة  )دورة  الأوىل  دورة،  لكل  متدربة 

والثانية )دورة فن املكياج وت�شفيف ال�شعر( ومدتها 3 اأ�شهر 

بواقع 180 �شاعة تدريبية مبعدل 3 �شاعات يوميًّا.

والأ�شر  الفتيات  وتاأهيل  تدريب  اإىل  الربنامج  ويهدف   

الذاتية على  ا�شتفادتهن من طاقتهن  لرفع م�شتوى  املحتاجة 

العمل والإنتاج مبا يوفر لهن  م�شادر دخل تغنيهن ولو جزئيًّا 

الغري،  من  والهبات  املبا�شرة  امل�شاعدات  على  العتماد  عن 

وامل�شاهمة بتحويل الأ�شر املحتاجة اإىل اأ�شر منتجة.

القسم النسائي ينظم دورات 
مهنية وحرفية مجانية

ملديرات  ع�شر  احلادي  الجتماع  ناق�س   

الأق�شام الن�شائية بالغرف التجارية ال�شناعية 

مبجل�س  الن�شائي  القطاع  اإدارة  نظمته  الذي 

توليب"  "قولدن  بفندق  ال�شعودية  ال��غ��رف 

ت�شهم  التي  الق�شايا  من  ع��دًدا  بالق�شيم، 

الن�شائية  الأق�شام  بني  العمل  اآلية  تطوير  يف 

بالغرف التجارية ال�شناعية باململكة وجمل�س 

ال���غ���رف، وذل���ك ب��ح�����ش��ور مم��ث��الت جلميع 

الفروع الن�شائية بالغرف.

الن�شائي  ال��ق��ط��اع  اإدارة  م��دي��ر  وذك���ر   

خلود  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��غ��رف  مبجل�س  امل��ك��ل��ف 

البداية على  اأن الجتماع اطلع يف   : التميمي 

الن�شائي  القطاع  اإدارة  جهود  متابعة  تقرير 

بالغرف  الن�شائية  الأق�����ش��ام  ودع��م  خلدمة 

ب�شاأن  مت  ما  اأب��رز  ت�شمن  وال��ذي  التجارية، 

�شري اإدارة القطاع الن�شائي مبجل�س الغرف يف 

�شبيل التوا�شل مع الأق�شام الن�شائية بالغرف، 

وم�شاركة الأق�شام الن�شائية بالغرف التجارية 

وال��دول��ي��ة،  الوطنية  الفعاليات  خمتلف  يف 

م�شرية  الهامة.  واللقاءات  املعلومات  وتعميم 

تو�شيات  ا  اأي�شً ا�شتعر�س  الجتماع  اأن  اإىل 

الجتماع العا�شر.

من جانب اآخر قامت مديرات الأق�شام   

الن�شائية بالغرف التجارية وعدد من ع�شوات 

ب��زي��ارة  بالق�شيم  الأع��م��ال  ���ش��ي��دات  جلنة 

مت  )ح��رف��ة(  الن�شائية  التعاونية  اجلمعية 

عملها،  و�شري  طبيعة  على  الط��الع  خاللها 

مراحل  يتناول  فيلم  م�شاهدة  اإىل  اإ�شافة 

اإجن��ازات  من  حققته  وم��ا  اجلمعية  تاأ�شي�س 

قيمة.

بحث تطوير عمل األقسام النسائية بالغرف التجارية

ا  ا تدريبيًّ نظم الق�شم الن�شائي للغرفة التجارية ال�شناعية بالقريات برناجَمً  

ا لل�شيدات الراغبات يف اإقامة م�شاريعهن من املنزل بعنوان )كيف تبدئني  جمانيًّ

عملك التجاري من املنزل؟( �شمن برامج البنك الأهلي خلدمة املجتمع.

بواقع  اأ�شبوًعا،   14 لفرتة  وامتد  الن�شائي  الق�شم  مبقر  الربنامج  واأقيم   

نظري وعملي. كما ت�شمن متابعة املتدربات يف تطبيق خططهن، واإعداد درا�شات 

اأن  ميكن  ما  تذليل  وحماولة  م�شروعاتهن،  بتنفيذ  للبدء  القت�شادية  اجل��دوى 

ي�شادفهن من �شعوبات.

التجاري،  احل�س  وتنمية  احل��ر،  العمل  ثقافة  ن�شر  اإىل  الربنامج  ويهدف   

وتدريبهن  ال�شتثمارية،  الأفكار  لتحديد  الأ�شا�شية  املهارات  املتدربات  واإك�شاب 

على كيفية اإعداد درا�شة اجلدوى القت�شادية والتعرف على طرق التمويل وبرامج 

الدعم، وتقدمي خدمات اإر�شادية.

ا�شت�شاف مركز املعلومات والنظم مبقر   

ور�شة  بالقريات  ال�شناعية  التجارية  الغرفة 

الهيئة  نظمتها  التي  الثالثة،  التدريبية  العمل 

الغذاء،  بقطاع  ممثلة  والدواء  للغذاء  العامة 

واملخل�شني  الأغ��ذي��ة  مل�����ش��ت��وردي  وامل��وج��ه��ة 

ال��ف�����ش��ح  "برنامج  ب���ع���ن���وان  اجل��م��رك��ي��ني 

الإلكرتوين للغذاء امل�شتورد".

وت���ن���اول���ت ور�����ش����ة ال���ع���م���ل ت��و���ش��ي��ح   

مع  للتعامل  الالزمة  واملتطلبات  ال�شرتاطات 

امل�شتورد،  للغذاء  الإلكرتوين  الف�شح  برنامج 

منافذ  يف  الربنامج  لت�شغيل  متهيًدا  وذل��ك 

التفتي�س على الغذاء امل�شتورد.

الغرفة تنظم ورشة "الفسح اإللكتروني للغذاء المستورد"

منصور األشجعي
كاتب �شحفي

جامعة القريات
حتمل �شفحات تاريخ القريات عدة مفاجاآت مده�شة، فهذه املدينة الواقعة على اأطراف الوطن �شجلت نف�شها   

من اأوائل املدن التي ا�شتقبلت تعليم البنات حيث افتتحت اأول مدر�شة بنات يف العام 1372 على الرغم من الأمية 

املتف�شية وقلة ذات اليد يف ذلك احلني، كما �شجل تاريخ القريات اإن�شاء اأول جمعية تعاونية على م�شتوى الوطن 

وهي اجلمعية التعاونية متعددة الأغرا�س، ناهيك عن احلراك الثقايف والجتماعي والريا�شي الذي كانت ت�شهده 

قريات امللح يف بداية ن�شاأتها حيث كانت تقام الأم�شيات ال�شعرية والندوات الثقافية واملهرجات الريا�شية، اإ�شافة 

اإىل الأعمال التطوعية التي كانت ديدن اأبنائها يف خمتلف الأمور اخلدمية.

التعليم  جمال  يف  خا�شة  اأولويات  من  حققته  وما  للقريات  امل�شرق  التاريخ  ذلك  ن�شرتجع  وعندما  واليوم   

تاأخذنا الغرابة والت�شاوؤل.. كيف لهذه املدينة وبكل هذا املوروث التعليمي والثقايف والجتماعي اأن تفتقد اإىل جامعة 

حتت�شن اأبناءها وت�شتوعب الطالب من اجلن�شني؟ وت�شاهم يف تنمية جمتمع القريات وقيادته اإىل اآفاق جديدة يف 

جمالت التنمية واملعرفة والعلوم، فاجلامعة لي�شت جمرد موقع للتعليم والتدري�س واإمنا هي موؤ�ش�شة تنموية ثقافية 

معرفية تلقي باآثارها على كافة قطاعات املجتمع، خا�شة واأن الكليات التابعة جلامعة اجلوف واملتوفرة يف القريات 

ما تزال حمدودة يف تخ�ش�شاتها واأق�شامها، وميكن اأن تكون نواة للجامعة املرتقبة، ومبا اأن اجلامعة لي�شت كما 

ا للتعليم وتقدمي الدرو�س واإمنا تتجاوز مهامها واأدوارها اإىل حتليل ودرا�شة الظواهر وتقدمي الدرا�شات  اأ�شرنا مقرًّ

والروؤى ال�شرتاتيجية فاإنه ينتظر اأن تقوم اجلامعة - يف هذه املرحلة جامعة اجلوف - مبحاولة ا�شتق�شاء الظواهر 

املرتبطة بالتعليم، من ذلك ظاهرة ت�شرب الطالب والطالبات من كليات القريات.. وهل هذا الت�شرب هو من اأجل 

بالقريات  الكليات  مباين  اإىل ذلك  اأ�شف  للعمل؟  املطلوبة  التخ�ش�شات  والبحث عن  الأردن  بجامعات  الدرا�شة 

�شيقة ول ت�شتوعب الأعداد املتزايد �شنويًّا من الطالب والطالبات الأمر الذي جعل الكثري من اأبناء القريات باأن 

يطرق باب الغربة متحدًيا ال�شعاب بحًثا عن العلم خارج نطاق املنطقة، وذلك من خالل التقدمي على جامعات 

يف  الت�شجيل  خالل  من  وذلك  الوطن  حدود  خارج  الأم��ر  جتاوز  بل  وتبوك  ال�شمالية  كاحلدود  الأخ��رى  املناطق 

جامعات دولة اململكة الأردنية الها�شمية.

فا�سلة :

ا�شتب�شرنا خرًيا بعد تعيني الدكتور اإ�شماعيل الب�شري مديًرا جلامعة اجلوف الذي جاء حُمماًل ب�شمعة م�شرفة   

�شبقت قدومه متثلت مبا يحمله من فكر ومعرفة وجتربة �شابقة يف اإدارة اجلامعات، وقد حظي د. الب�شري من اأهايل 

منطقة اجلوف وكعادتهم ب�شنوف من الدعم املعنوي، كما ت�شابقت و�شائل الإعالم وممثليه باملنطقة بالتحاور معه 

واإثارة العديد من الق�شايا املتعلقة بالتعليم اجلامعي، وما حتتاجه جامعة اجلوف ب�شفتها موؤ�ش�شة تربوية نا�شئة 

من جهود واأعمال تاأخذها اإىل امل�شتقبل، وقد حملت ت�شاريحه الإعالمية الأمل والتفاوؤل بتطوير اجلامعة وجتديد 

الدماء وا�شتقطاب الكوادر املوؤهلة وافتتاح كليات جديدة يف املنطقة وحمافظاتها، وما يزال يحدونا الأمل يف اأن 

نرى ما وعد به واقًعا فعليًّا خالل الفرتة القادمة، واأن يكون بعيًدا عن ال�شتهالك الإعالمي فقط حتى يتحقق حلم 

اأبناء هذه املحافظة بتاأ�شي�س جامعة حتمل ا�شم القريات.

مقـال

القسم النسائي ينظم برنامجا تدريبيـا 
لريادة األعمال

ًًّ
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الشباب السعودي في الوظائف الفنية :

نماذج مشرقة، وطموحات عالية
المال واألعمال، ومنها أن الشباب السعودي ال يرغب  العاملون في قطاع     هناك مقوالت وأفكار يتداولها 
والمواقع  والمعامل  الورش  في  العمل  يرفضون  الشباب  من  السعوديين  وأن  والفنية!  المهنية  األعمال  في 
الميدانية! فهل هذه المقولة صحيحة؟ وهل الواقع ينفي أم يؤكد هذه المقولة؟ مجلة  قامت بجولة 

ميدانية في سوق العمل، وزارت مركًزا لصيانة السيارات فخرجت بهذا التقرير   

طموح نحو الرتقي

كانت حمطة انطالقنا من موقع �شركة عبداللطيف جميل لل�شيارات   

 23( عقال  عبداملجيد  ال�شعودي  ال�شاب  والتقينا   القريات،  "مبحافظة 
�شنة( و�شاألناه عن موؤهله العلمي فقال : اأنا حا�شل على درجة "الدبلوم" يف 

امليكانيكا، من املعهد العايل لل�شيارات الذي يقدم برامج تدريبية للحا�شلني 

التحاقي  �شبب  كان  وقد  التقنية،  الكليات  ويعادل  الثانوية،  ال�شهادة  على 

�شجعني  ا  اأي�شً اأنه  كما   ،- اهلل  – حفظه  والدي  وت�شجيع  ن�شيحة  باملعهد 

على العمل ب�شركة عبداللطيف جميل، حيث تعينت بال�شركة بوظيفة "فني  

ميكانيكا �شيارات"، وقد التحقت بالعمل بال�شركة منذ العام 2010م، وقد 

اأطور مهاراتي وخربتي يف  اأن  ا�شتفدت كثرًيا من هذه التجربة وا�شتطعت 

جمال ميكانيكا ال�شيارات، واأطمح اإىل الرتقي الوظيفي بال�شركة والو�شول 

اإىل مواقع اإ�شرافية، وعن جتربته يف العمل الفني يف �شركة خا�شة ولي�شت 

جهة حكومية، يقول عبداملجيد عقال : اإن الوظائف الفنية تك�شب الإن�شان 

مهنة وتفتح اآفاقه على العمل اليدوي القائم على التفكري، وجتربتي - وهلل 

احلمد - ناجحة بكل املقايي�س وقد اأم�شيت الآن اأربع �شنوات ول اأفكر مطلًقا 

بالوظيفة احلكومية - واإمنا يرتكز تفكريي يف الرتقي والتقدم يف ال�شركة 

والو�شول اإىل مراتب اإ�شرافية عليا، واأوجه من خالل هذه املجلة دعوة اإىل 

كافة ال�شباب الباحثني عن عمل للدخول يف جمال الأعمال املهنية خا�شة يف 

ال�شركات ومراكز ال�شيانة الكبرية لكت�شاب اخلربة واملعرفة الكاملة بهذا 

املجال، ومن ثم ي�شتطيع الإن�شان اأن ي�شتقل بعمل خا�س له.

نحتاج اإىل مزيد من الثقة

ويقول زميله يف نف�س ال�شركة ال�شاب  زيد علي )24 �شنة( : باإنني التحقت   

اأ�شهر،  اأربعة  التحاقي  على  م�شى  حيث  قريب،  وق��ت  منذ  بال�شركة  بالعمل 

وحا�شل على درجة "الدبلوم" من املعهد العايل الياباين لل�شيارات، واأنا �شعيد 

عبدالمجيد عقال :   
والــدي شــجعني علــى الوظيفــة المهنيــة، 

وأطمح في الترقي  

زيد علي :   
وتشجيعنا  الثقة  منحنا  المواطنين  من  أتمنى 

على االستمرار في هذا المجال  

تحقيق : معاوية الكويليت
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نف�شي  واأط��ور  اأ�شتفيد  باأنني  واأ�شعر  املهنة،  هذه  يف  بالعمل  باللتحاق  وفخور 

ب�شكل دائم، واأنتهز هذه الفر�شة لأوجه دعوة لكافة الأخوة املراجعني لوكالت 

ال�شيارات والور�س لت�شجيع ال�شباب على ال�شتمرار يف هذا املجال، فمن خالل 

عملي خالل هذه الفرتة الق�شري اأ�شعر اأن بع�س املراجعني ل يف�شلون ال�شباب 

يوؤكد  والواقع  جيًدا،  العمل  يجيد  ول  موؤهل  غري  باأنه  منهم  اعتقاًدا  ال�شعودي 

"دبلوم عال" يف حني  العاملني بح�شولنا على �شهادة  باأننا نتفوق على معظم 

اأن اأكرث العاملني يف الور�شة من الوافدين ل يحملون نف�س املوؤهل، وقد �شجعتنا 

ال�شركة ومنحتنا الثقة وبقي دور املراجعني لكي مينحونا ثقتهم.

فر�سة لل�سباب

ا متخرج حديًثا من  اأما ال�شاب عبداملح�شن ربيع )22 �شنة( وهو اأي�شً  

اأ�شهر  اأربعة  قبل  بال�شركة  التحق  وقد   / اليابانية  لل�شيارات  العايل  املعهد 

فاإنه يوؤكد اأن العمل بال�شركات الكبرية واملتو�شطة فر�شة لل�شباب ال�شعودي، 

فهناك الكثري من املزايا املالية واملعنوية، موؤكًدا اأن الدعم والت�شجيع الذي 

جنده من الأهل الأقارب والأ�شدقاء هو الدافع لنا نحو املزيد من احلر�س 

فالبطالة  لالإن�شان،  وفخر  �شرف  هو  كان  ا  اأيًّ العمل  اأن  موؤكًدا  والهتمام، 

والفراغ هما اللذان يدمران ال�شباب ويوؤهالنهم لالنحراف والف�شاد.

مزايا مالية

وعن منا�شبة الدخل ال�شهري واملرتبات حتدث عبداملجيد عقال قائاًل :   

ي�شل ال�شهري  الراتب  واإن  ومعنوية جيدة،  مالية  مزايا  تقدم  ال�شركة   اإن 

ل� 4000 اآلف ريال اإ�شافة اإىل بدل نقل ي�شل ل� 500 ريال وبدل �شكن �شنوي 

تقدم  ال�شركة  اأن  اإىل  اأ�شار  للمتزوجني، كما  و 7500  للعزاب  مببلغ 6500 

ملوظفيها دعًما للزواج مببلغ 5000 اآلف ريال.

واختتم عبداملجيد حديثة ملجلة  قائاًل : اإنني اأمتنى اأن ياأتي   

اليوم الذي يكون فيه جميع العاملني يف ال�شركة من اأبناء الوطن.

مقال

ماجد الحربي 
كاتب �شحفي

alharbi5555@gmail.com
@Journa_Writer : تويرت

إعالميو الشمال..
ماذا قدموا لمنطقتهم؟!

دائًما ما ُيو�شف الإعالميون باأنهم العني الثالثة للم�شوؤول جتاه املنطقة التي يتبع لها الإعالمي اأو   

حتى امل�شوؤول نف�شه، حينما يو�شل مطالبات وُمعاناة واحتياجات منطقته للم�شوؤول عرب ال�شحيفة التي 

يعمل بها، �شواء اأكان حُمرًرا اأم م�شوًرا اأم كاتًبا �شحفيًّا، حتى لو كان فناًنا كاريكاتوريًّا عرب ر�شوماته ، 

والتي قد تخت�شر كثرًيا من الكالم..!

و�شمال مملكتنا الغالية ، يزخر بالإعالميني النزيهني الذين لن ياألوا جهًدا يف اإي�شال ُمعاناة �شمالنا   

امِلعطاء، والذي هو بوابة الوطن من ِجهة �شمال اململكة للقادمني من خارج اململكة كالأردن و�شوريا وتركيا، 

اأهل النَّخوة وال�شهامة واملروءة من  اأهلنا يف ال�شمال، وهم  ِمْن ِجهتها، ولذلك ي�شتكي  َمرَّ  ونحوها، ومن 

جتاهل كثري من القطاعات ملطالبهم واحتياجاتهم، وي�شتغربون من حال �شمالهم، والذي مل يواِز اأو حتى 

بع�س  ال�شمال  واأحبابنا يف  اإخوتنا  بع�س  يتهم  ولذلك  العامل..!!  م�شتوى  على  ال�شمال  رفاهية  من  قريًبا 

الإعالميني بالتق�شري يف اإبراز ق�شايا واحتياجات منطقتهم للم�شوؤولني، واأ�شحاب القرار..!!

اإذ من املعروف واملُتعارف عليه بداهًة اأن ال�شمال حتى على م�شتوى خريطة العامل عنوان للرفاهية،   

اكتمال اخلدمات،  الدرجة من  لتك  �شمال بالدنا احلبيبة مل ي�شل  بينما  بها،  وتوفر جميع اخلدمات 

فمال بالنا بالرفاهية؟! والتي تكون عادًة بعد توفر كل اخلدمات التي يحتاجها املوطن واملُقيم!! واأهلنا 

وربعنا يف ال�شمال مل ينعموا بتوفر كثري من اخلدمات والحتياجات، وهذا هو املنوط باإخوتنا ال�شحفيني 

والإعالميني لأن يكون �شمالهم ك�شمال خارطة العامل، والذي هو يزهو بالرفاهية، ولي�س بتوفر اخلدمات 

فقط!!

يف  اأهلنا  مطالب  من  اأنتم  اأين  الغالية،  بالدنا  �شمال  يف  الإعالميني  زمالَءنا  خطاب 
ُ
اأ وِختاًما..   

منطقة ال�شمال كلها؟! واأين اأنتم من اإي�شال اأ�شوات اأهلنا يف ال�شمال للم�شوؤول يف كل مناحي احلياة، 

و�شاباتها؟  ل�شبابها  توظيف  "بلدية،  وبنات  بنني  مدار�س  فتح  احتياجات  "جامعات،  تعليمية  �شحية، 

اأهلنا يف ال�شمال العزيز على قلوبنا، حتى يكون �شماًل  اإبراز ق�شايا  فالأمل معقود عليكم بعد اهلل يف 

رائًعا وُمكتمل اخلدمات، واإياكم ثم اإياكم من التطبيل للم�شوؤول اأيًّا كان على ح�شاب احتياجات الوطن 

واملواطن، فعندها ووقتها وحينها لن تخ�شروا اأنف�شكم فقط، بل �شتخ�شرون حمبة النا�س ودعواتهم لكم، 

وافتخارهم بكم، لأنكم اأنتم من ميثلهم اأمام امل�شوؤول، فكونوا على قدر امل�شوؤولية، وكونوا �شباقني لذلك، 

واأنتم اأهٌل لذلك واأكرث، ون�شاأل اهلل لنا ولكم التوفيق..

عبدالمحسن ربيع :   
العمل أيا كان هو شرف وفخر لإلنسان، ونجد 

التشجيع من األهل واألصدقاء  
ًّ
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والأدوي���ة  الأغ��ذي��ة  على  الرقابة  مهام  انتقلت  1430ه����  ع��ام  يف   

والأجهزة الطبية امل�شتوردة اإىل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتبع ذلك 

ومهام  قطاعات  جلميع  للمملكة،  الربية  باملنافذ  للهيئة  فروع  افتتاح 

الهيئة )الغذاء  والدواء والأجهزة الطبية(.

ل��الإدارة  التابع  احلديثة  مبنفذ  الغذائية  الرقابة  خمترب  ويعترب   

 التنفيذية للمختربات بالهيئة اأحد املختربات الرئي�شية  يف منافذ اململكة 

معتمدة  منها )4( خمتربات  الغذائية  للرقابة  فهناك )7( خمتربات 

ومعرتف بها دوليًّا من خالل تطبيق املوا�شفات، ويعد خمترب الرقابة 

 - لالعتماد  طريقه  ويف  اجلاهزة   املختربات  من  باحلديثة   الغذائية 

مب�شيئة اهلل - خالل هذا العام لي�شبح من املختربات املعتمدة يف جمال 

فحو�شات املواد الغذائية على م�شتوى دويل.

الأغذية  لفح�س  املجهزة  املباين  اأحدث  من  املخترب  مبنى  ويعد   

ا  باأحدث التجهيزات املخربية الالزمة ويحتوي على )22( معماًل خا�شًّ

بفحو�شات الغذاء، ويعمل باملخترب 100% كوادر �شعودية متخ�ش�شة من 

حملة املاج�شتري والبكالوريو�س يف تخ�ش�شات دقيقة يف علوم الأغذية 

والكيمياء احليوية والعامة والأحياء الدقيقة واملبيدات.

على  التفتي�س  اإدارة  من  الغذائية  املواد  عينات  املخترب  وي�شتقبل   

الغ������ذاء امل�شتورد التابع للهيئة والتي تعمل جنًبا اإىل جنب مع اجلمارك 

العينات  التفتي�س ب�شحب  اإدارة  ال�شاحات اجلمركية، حيث تقوم  داخل 

ح�شب املوا�شفات املعتمدة واإر�شالها للمخترب لتحليلها ومن ثم تبليغهم 

بالنتيجة  لإبالغ اجلمارك باإذن ف�شحها من عدمه.

احلكومية  اجلهات  من  ع��دد  مع  بالتعاون  املخترب  يقوم  كذلك   

الأخرى ذات العالقة مث���ل البلديات وال�شوؤون ال�شحية والدفاع املدين 

وحر�س احلدود وفروع وزارة التجارة واإدارات التعليم وغريها، وي�شتقبل 

املخترب من تلك اجلهات عينات خمتلفة من مواد غذائية ومياه للتاأكد 

من �شالمتها ومطابقتها، وذلك على م�شتوى املناطق ال�شمالية )اجلوف 

- احلدود ال�شمالية( حيث كان للمخترب دوٌر بارٌز يف الك�شف عن كثري 

من حالت الت�شمم الغذائي بالتعاون مع وزارة ال�شحة.

اإح�شاءات املخترب خالل اخلم�س �شنوات املا�شية فقد كان  وعن   

جمموع العينات التي يتم حتليلها يزيد عن )2000( عينة �شهريًّا %95 

منها ترد عن طريق اإدارة التفتي�س لالإر�شاليات الواردة عن طريق منفذ 

داخل منطقة  الأخ��رى من  ترد من اجلهات احلكومية  و %5  احلديثة، 

اجلوف واحلدود ال�شمالية.

من  يقارب  ما  ومنذ  احلا�شر  بالوقت  ال�شورية  الأزم��ة  وب�شبب   

دولة  من  ال�شترياد  لتاأثر  نظًرا  املخترب  على  ال�شغط  قل  فقد  ال�شنتني 

للمخترب  املحالة  العينات  قلت  فقد  لها.   املجاورة  الدول  وبع�س  �شوريا 

بن�شبة 60% ب�شبب الأزمة، ويعمل يف مكتب قطاع الدواء باحلديثة )3( 

�شيادلة، وترتكز مهام املكتب يف القيام بف�شح ومعاينة البنود اخلا�شعة 

حتت اإ�شراف القطاع من اأدوية وم�شتح�شرات �شحية ب�شرية اأو بيطرية 

واملبيدات  املدرجة  وامل�شتح�شرات  الطبية  والنباتات  التجميل  وم��واد 

لالأنظمة  وفًقا  وذلك  الطبي  لال�شتخدام  الكيماوية  وامل��واد  البيطرية 

وال�شروط واملتطلبات املو�شحة على موقع الهيئة.

ال�سحنات املف�سوحة :

306 عدد ال�شحنات

88٫977٫488 كمية ال�شحنات

342٫294٫663 القيمة  بالريال

ال�سحنات املرفو�سة :

2 عدد ال�شحنات

657 كمية ال�شحنات

62٫307 القيمة بالريال

مدير اجلودة و املراقبة الغذائية عبد اهلل ال�سلعان

تحقيق : منيف الرويلي

مختبر الرقابة الغذائية بمنفذ الحديثة :

سالمة الغذاء والدواء.. 
ًّوفحص )2000( عينة شهريا

ملخ�ض ال�سحنات املتعلقة مبهام خمتر الرقابة الغذائية  التابع لهيئة منفذ احلديثة
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اأوىل املحطات :

اأوىل املحطات بداأت باملواثيق بالإ�شارة   

والك��ت��ف��اء  الأ���ش��خ��ا���س  دون  امل�����ش��م��ون  اإىل 

ا  بع�شً اأكمامها  خلف  تخفي  التي  بالرموز 

ما  ح�شب  الآن،  حتى  عليه  يعرث  مل  كنز  من 

لديها من خرائط ودلئل ملخابئ جديدة. بعد 

علينا  لزاًما  اأ�شبحت  التي  الوعود  من  هنية 

ال�شعداء  اأبوغريب  العم  تنف�س  بها،  الإيفاء 

وا�شرت�شل بالإجابة واحلديث، قلت له تف�شل 

حقبة اأث��ر  على  نعي�س  نحن   : فقال  ع��م!!   يا 

عظيمة تركت كنوًزا مدفونة، خالل تداعيات 

ت�شيدت اجلزيرة  والتي  الدول،  �شقوط بع�س 

اأرجائها،  وانت�شرت يف  الوقت  اآنذاك  العربية 

اأن  قبل  الكثري،  ال�شيء  اخل���ريات  م��ن  ولها 

 : غ��ري��ب  اأب���و  وي�شيف  معاقلهم..  ي��غ��ادروا 

ت�شع  قبل  الذهب  عن  البحث  فكرة  راودتني 

يف  وال��ق��راءة  بالبحث  بداأتها  وق��د  �شنوات، 

املعلومات وتوفر  تهتم  التي  املواقع  من   عدد 

اإىل  ب��ه��م  اأث���ق  م��ن  ا�شت�شرت  ث��م  ال��ك��اف��ي��ة، 

الأ�شدقاء  من  باثنني  بالوثوق  اهتديت  اأن 

الذهب،  ع��ن  والتنقيب  بالبحث  بامل�شاركة 

وبداأت امل�شرية واإياهم يف الك�شف عن املواقع 

التاريخية.

توثيق امل�سادر :

وي��وا���ش��ل اأب���و غ��ري��ب ح��دي��ث��ه ق��ائ��اًل :   

اإ���ش��ارات،  من  طريقنا  يعرت�س  ما  كل  نوثق 

يقوم  التي  امل��واق��ع  اأح��د  يف  بعر�شها  ون��ق��وم 

حتليلها  يف  والخت�شا�س  اخل��ربة  اأ�شحاب 

اإ�شارة  وفك رموزها، وعلى �شوئها مينحوننا 

اأ���ش��ار  امل��واق��ع،  تلك  ماهية  وع��ن  ال��ب��ح��ث.. 

اأ�شبحت متاحة ومتنوعة  اأنها  اإىل  اأبوغريب، 

امل�شادر، منها ماهو باتفاق �شفهي م�شروط، 

رموز  فك  قبل  ح�شابهم  يتقا�شون  واآخ���رون 

الإ�شارات وحتليلها. وعن اأ�شكال هذه الرموز، 

ح�شب  م�ش�س  على  تفا�شيل  دون  لنا  اأمل��ح 

امل�شدر واأغلبها ر�شومات على اأحجار، وفيما 

غري  فم�شادرها  الورقية  اخل��رائ��ط  يخ�س 

 موثوقة. وكثرًيا ما ي�شتغل بع�س الأخوان من 

خلرائط  الت�شويق  يف  املجاورة  ال��دول  بع�س 

وهمية.

اأدوات البحث :

واأدوات��ه��ا  ال��رح��ل��ة  ح��ول  تفا�شيل  ثمة   

 : غ��ري��ب  اأب���و  ال��ع��م  ي��ق��ول  حيث  وجتهيزاتها 

يف  ال�شفق  اأول  من  تبداأ  التنقيب  عمليات  اإن 

مواقع متعددة بالبحث والتنقيب، با�شطحاب 

احلاجة  ح�شب  تتنوع  وال��ت��ي  احلفر  اأدوات 

 - كهرباء  ماطور   - احلفر  دق��اق   - )كريك 

جهاز بحث(. ولعل اأهمها جهاز البحث كونه 

تق�شفت  لطاملا  ملخابئ  الأول،  اخليط  يعد 

اأيادينا �شعًيا ل�شتجالئها وتبديد تهمة الوهم 

اأنواعه  باختالف  اجلهاز  وال�شراب،ويختلف 

والعميق  ال�شطحي  بالبحث  وجودته  و�شعره 

اإىل  ري��ال  األ��ف  �شعره من )20  ويبداأ  اآن،  يف 

"اأبوغريب" :  العم  وي�شيف  ريال(.  األف   50

اإن حمطة البحث هي الأكرث ت�شويًقا، بالرغم 

ف�شولها،   بكل  وعناء  م�شقة  من  حتمله  مما 

فتحديد الهدف يبث يف اأرواحنا دفء ال�شتاء 

ون�شائم ال�شيف الباردة . اأذكار امل�شاء وموؤونة 

ليلة تكفي لعدد من الأ�شخا�س بالإ�شافة اإىل 

ما نحمله من اأدوات احلفر والتنقيب، و اثنان 

ليلة  كل  اأجرتهما عن  يتقا�شيان  العمالة  من 

مئة ريال.

كفاية يا "اأبوغريب" :

نف�شر  اهلل،  على  متوكلني  الرحال  ن�شد   

وك��ل  وامل�����ش��اف��ة،  ال��ه��دف  بح�شب  الأح��ج��ي��ة 

واأك��رثه��ا  ج��ه��ًدا  اأق��ل��ه��ا  واردة،  الح��ت��م��الت 

اأنف�شنا  يف  تتواتر  مهمتنا  اأثناء  ويف  خطورة، 

كلمح  خفية  على  يقع  ما  منها  تخيلية،  �شور 

حتى  منه  ب��اهلل  ن�شتعيذ  م��ا  ومنها  الب�شر، 

الع�شاء،  اإعداد  اأثناء  واأذكر يف  الدبر..  يويل 

اأخذ يرمي احلجارة وي�شيح  العمال  اأحد  اأن 

كفاية يا عم "اأبو غريب "، فاأ�شابتني اإحداها 

ورددت �شاخًرا متوج�ًشا واأنت كفاية "عبط"! 

برفع  وقام  يديه  من  "الكريك"  رمى  بعدها 

ما  ك��ث��رًيا  ال��ذي  احلفر  لن�شتكمل  الآذان.. 

رحلة البحث عن الذهب..
بين الحقيقة والوهم

الشفق  أول  تبدأ  بالمخاطر،  محفوفة  بالقلق،  موشومة  رحلة  المهجورة..  التاريخية  والمواقع  والجبال  الكهوف  في  الذهب  عن  البحث     
وتنتهي مع الهزيع األخير من الليل، أشبه ما تكون بمغامرة برية في صحاري قاحلة، يتخللها عشاء ليلة، وأحاديث تهمس باألمل وتختلط 
فيها الحقيقة بالوهم.. أن تحاول مجرد المحاولة أن تسبر أغوار هذه المواقع الوعرة والموحشة، فكأنما تشعل في كفيك جمرة، وتمشي 
ثمة  بأن  واليقين  األمل  جمعهم  ثالثة  ثالث  “أبوغريب“  العم  أرضه..  قدماك  وطأت  إن  منه  هامتك  ترفع  أال  لك  باأللغام،  مزروع  حقل  في 
ذهًبا وكنوًزا في تلك المواقع التاريخية القديمة المتناثرة في جغرافيا القريات.. بدا العم “أبوغريب“ متسامًحا مع نفسه، وأكثر هدوًءا من 
اآلخرين.. امتلك شيًئا من الشجاعة، وحدثنا عن رحلته الطويلة في البحث عن الذهب.. رحلة السجال مع منطق الواقع وضروب الخيال.. 
الثراء )الذهب المفقود(، فالسنين التسع التي قضاها مع رفاقه الثالثة واثنين من العمالة الذين يتقاضون  البحث المستمر في التراب عن 
أجرتهم اليومية، لم تشعرهم بالملل والكلل، كونهم يتعاملون مع األمر بوصفه ُحلًما ال يختلف عن الحقيقة.. رهانهم الوقت وال غيره 

للوصول إلى الذهب والكنوز المدفونة   

تقرير : منيف الرويلي
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وبع�س  واحلجارة،  الرتاب  من  باأكوام  ينتهي 

القطع النحا�شية.

الب�سيلة وع�ض الغراب :

انتف�س  تام،  واإن�شات  هادئة  وباأجواء   

ل�شعة عقرب  "اأبو غريب" وكاأن  العم  �شديق 

وا�شحة  احلقيقة  عميق،  �شبات  من  اأيقظته 

من  روؤو�شها،  اأينعت  رموز  و  مغارات،  هناك 

ع�شرين  م��ن  اأك��رث  ومنذ  وال�شليب  ال��ه��الل 

اأنا واأنت يف ظالم ليل حالك، ودفائن  �شنة!! 

اأ�شبه ما تكون وْهًما يف خميلة من يقراأنا. كيف 

احلوا�س" "عني  �شمال  "الب�شيلة"   ذل��ك؟ 

"كاف".. ����ش���م���ال  الغراب"   و"ع�س 

اآث���ار ع��دد م��ن احل��ف��اري��ن..  م��واق��ع �شهدت 

واآليات  ب�شرية  مبخالب  ُنب�شت  كلها  الأر���س 

وت�شيق  امل��ر���ش��ود  امل��ك��ان  نخ�شى  ك��ب��رية... 

الدفني  ُيتعبنا  احلوا�س"..  "عني  �شدرونا يف 

اإ�شاراته  تكون  م��ا  فغالًبا  بدهائه،  ال��رتك��ي 

اأم��ت��ار..  ع��دة  حفر  يف  نتوه  اأن  بعد  عك�شية 

�شبع  ظللنا  ت��راب..  كركام  كثرية  الأح��ادي��ث 

فيه،  احلفر  ن��راوح  املكان  نف�س  يف  �شنوات 

ملوك  واأط��راف  ال�شحر  مبعتقدات  نتعلق  مل 

اجلن، فكل �شيء ينتهي مع الهزيع الأخري من 

الليل.

عن�سر املفاجاأة :

يف  ال�شم�س  غ���روب  مب��ح��اذاة  ال�����ش��ري    

ال��ع��زم..  اأويل  م��ن  ال��ك��ث��ريون  �شلكه  ط��ري��ق 

املكان،  برتبة  ملًحا  ت�شربت  الأر���س  ومالمح 

منعطف   بعد  كلم  ع�شر  اثني  امل�شافة  متتد 

ال�شرقي،  ال�شمال  ب��اجت��اه  احلوا�س"  "عني 
وكلما توغلت يف امل�شري ازدادت الأر�س وعورة 

يغيب  م��ت��اع  م��ن  م��ا نحمله  ك��ل  و���ش��ع��وب��ة... 

ويح�شر بني الفينة والأخرى، نخ�شى ونخاف 

تلعب  اجلن  من  اإن�س  املفاجاأة..  عن�شر  من 

ل�شعات  املكان خفية،  اآذان ميالأ  باحلجارة.. 

دواب ال�شيف، ماعز براأ�س اجلبل. جميعها 

�شريع..  "بانورامي"  م�شهد  يف  لنا  ت��رتاءى 

واأحياًنا خميف.

دور الكومبار�ض :

هذه  مع  ت�شكل  قد  هالميًّا  كائًنا  وك��اأن   

ال�شراحة الفظة، حماوًل ال�شطياد بحًثا عن 

واهية  دللتها  �شا�شعة،  ف�شاءات  يف  ال��رثاء 

ي�شرتك  كبري  م�شهد  من  �شوى  لها،  اأ�شل  ل 

يف اإخ��راج��ه ك��ل ال��ذي��ن ي��وؤم��ن��ون ب���ه.. فهل 

تراهم يوؤمنون بهذا اله�شي�س اأم يتقبلون دور 

الكومبار�س؟

اإن  الآث��ار:  علم  يف  الباحث  الهي�شان  عوي�شة  بن  اهلل  مّد  قال   

الباحثني عن الذهب والكنوز هم يف مناأى عن حياة الواقع، اإذ اإنهم 

يعي�شون يف عامل الأحالم الوهمية، التي ت�شبه - اإىل حد ما - اأحالم 

اليقظة التي يعي�شها املراهق، اإذ يحول الأ�شياء اخليالية يف عامله اإىل 

واقع يعي�شه، لأن ذلك هو ما اأراده اأن يكون، ل الواقع!!.

�شديدة بحمى  م�شابون   - مر�شى  هم   - املهوو�شني  هوؤلء  اإن    

- حمى الذهب - انت�شرت يف وقت لي�س ببعيد بني اأو�شاط هذا املجتمع، 

وهي عدوى جاءتنا من بع�س الدول املجاورة بحكم التقارب والتوا�شل.

واأ�شاف الهي�شان باأن رحلة البحث عن الكنوز بداأت با�شتخدام   

الإ�شارات والرموز ال�شخرية، باعتبارها دللت تقودهم اإىل الذهب، 

نظًرا لعتقادهم اأن من يدفن كنًزا ي�شع له اإ�شارات تدل عليه، وهذا 

وامل�شعوذين  بالدجالني  ه��وؤلء  ي�شتعني  قد  كما   ، �شحيح  وغري  وهم 

وقع  وقد  يقولون، مقابل مبالغ مالية،  ال�شفر( كما  لتحديد )نقطة 

كثري من الباحثني عن الذهب �شحيًة لهوؤلء الن�شابني.

وي�شري مداهلل الهي�شان اإىل اأن هذه الإ�شارات والرموز ال�شخرية   

العربية  �شمال اجلزيرة  �شكنوا يف  لأقوام  تاريخية  اإل �شفحة  ماهي 

قبل الإ�شالم، وتركوا لنا تاريًخا يوثق حياتهم الدينية والجتماعية، 

معها،  يتعاي�شون  كانوا  التي  حيواناتهم  لنا  ور�شموا  وذكرياتهم، 

كما  والكالب،  والأغنام،  واملاعز  والأبقار  كالإبل  الداجنة  ونق�شد 

واحليوانات  وال��غ��زلن،  العربي  وامل��ه��ا  كالوعول  الطرائد  ر�شموا 

املفرت�شة كالذئاب والأ�شود، كما ت�شمنت نقو�شهم ر�شومات للو�شوم، 

وكتابات تدل على امللكية واحلزن وال�شوق.... اإلخ.

لذا فاإن هذه الكتابات والر�شومات امل�شاحبة لها ل تدل على اأي   

كنوز اأو دفائن ل من قريب ول من بعيد، حيث اإن كتابها بدو متنقلون 

من مكان لآخر طلًبا للماء والكالأ، وحياتهم ب�شيطة للغاية، ول نعتقد 

اأنهم من الأثرياء الذين ميتلكون الذهب.

مداهلل الهيشان :
الباحثــون عن الذهب يعيشــون فــي عالم األحــالم، والرموز 

واإلشارات ال تدل على أي كنوز

عدت.. عبر بوابة "القريات"
كان  انتهيت  حني  ثم  العلمي!  لن�شغايل  املا�شية؛  الفرتة  الكتابة  عن  توقفت  قد  كنُت   

ان�شغايل الوظيفي يرتب�س بي، فحال دون اأن اأم�شك القلم واأعود اأمار�س ع�شقي القدمي!

اإل اأن دعوة كرمية و�شلتني من "القريات" جعلتني اأفكر ثم اأجتراأ لتخاذ قرار الكتابة،   

اأيًّا كانت، فاأعود اأجرب قلمي بعد توقف دام اأكرث من ال�شنتني! واجلميل اأن اأكتب يف وقت مهم 

اأحوج فيه اإىل الكتابة من اأي وقت اآخر، حيث ل يخفى على اأحد ما للكتابة من اأهمية لأربابها 

يف التنفي�س والتعبري واإثبات الوجود الأدبي والثقايف. بل الأجمل العودة اإىل الكتابة عرب بوابة 

عن  خيايل  تداعب  وذكريات  ال�شعودي،  ال�شمال  اأق�شى  يف  الهادئ  املكان  "القريات" ذلك 
اإن�شان ذلك املكان!

عرفت عدًدا من �شيداتها الكرميات اأثناء م�شواري الدرا�شي، فكنت اأتعرف على معاين   

النبل والطيبة واجلمال النف�شي الأ�شيل.. تباعدت ال�شقة مع اأهل ال�شمال فهفت نف�شي للقاء 

بهم حتى واإن كان عرب القلم واحلرف!

الكتابة توا�شل فكري جميل، وو�شيلة ت�شمح لنقل امل�شاعر كما نقل الأفكار لالآخرين! فهي   

اأ�شبه بحمل راية يتعهد من  اإن�شانية ميار�شها الكاتب يف كتاباته. فحمل القلم  اأبعاد  بعد من 

خاللها الكاتب اأن يكون اأميًنا على هذا القلم، فيما يقدمه من اأفكار واآراء للقراء. على اأن اأكرث 

ما يزعج يف فعل الكتابة تلك املزاجية التي قد تتحكم ب�شاحبها في�شت�شلم لها حيًنا ويقاومها 

اأحياًنا اأخرى، ويف كلتا احلالتني قد يتعر�س للهزمية فيخبو حرفه وت�شيبه العزلة! والكاتب 

اجليد هو من يجعل من قلمه �شعلة متوقدة يتعهده بالرعاية وال�شقيا ب�شورة دائمة فيحافظ 

على تدفقه و�شيالنه، وينجو من م�شيدة التوقف التي ترتب�س بكل قلم يتخاذل!

لكن احلب احلقيقي للكتابة والإ�شرار على العودة اإليها كفيل باأن يعيد جميع م�شاعر هذا   

احلب ويعيد معه تدفق الأفكار وا�شتمرارية الطرح!

ما زلت على يقني تام بوفاء القلم ل�شاحبه، حيث مل تكن املرة الأوىل التي اأعاين منها   

من التوقف، ولي�شت املرة الأوىل التي يعود فيها قلمي لالنثيال، وخروج حرويف للنور بف�شل 

اهلل. و�شتظل "القريات" حمطة مهمة يف عودتي للكتابة يف مرتها الثانية، كيف ل وهي منطقة 

اخلري واجلمال والإن�شان الأ�شيل !

ُ

د. منيرة المبدل
كاتبة واأكادميية 

 moneera_2006@hotmail.com
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ال�سعرية؟  بدايتك  ع��ن  حدثنا  ب��داي��ة   

ومبن تاأثرت �سعريًّا ويف حياتك اخلا�سة؟

ال�شيء،  بع�س  غريبة  تكون  قد  بدايتي   ---

ق�شيدة  اأول  بكتابة  ال�شعر  م��ع  ب���داأت  فقد 

وكانت يف هجاء الوالد الغايل ال�شيخ حجاب 

ال�شتعارة  باب  من  هجاء  واأقول  نحيت،  ابن 

تتجاوز ل  فاإنها  واإل  ال�شعري   للم�شطلح 

امل���ح���اورة احل��ب��ي��ة م���ع ال���وال���د يف حم��اول��ة 

�شراء   على  امل��واف��ق��ة  يف  وك�شبه  ل�شتمالته 

اأ�شرتي  اأن  فكرة  رف�س  حيث  يل،  "دباب" 
�شعرية  بق�شيدة  خماطبته  واأردت  "دباًبا"، 

يف حماولة لتليني موقفه.

كان  فقد  ال�شعري  ل��ت��اأث��ري  وبالن�شبة   

وال���دي مبجل�س  والأو����ش���ح  الأك����رب   ال��ت��اأث��ر 

ال�����ش��ع��راء  ي���رت���اده  ال����ذي   - اهلل  ح��ف��ظ��ه   -

ا   ويرددون فيه الق�شيد، كما اأنني تاأثرت اأي�شً

ا ال�شاعر الكبري �شبيل  ب�ُشعراء حرب خ�شو�شً

ابن �شند.

وم������اذا ع���ن ت���اأث���ري م���در����س���ة ال�����س��اع��ر   

حجاب بن نحيت، هل تاأثرت بها اأم اأنه كان 

لك توّجه خمتلف؟

مدر�شة حجاب بن نحيت ال�شعرية اأثرت   --- 

الكبري م�شاعد  ال�شاعر  �شعراء كرث منهم  يف 

الر�شيدي، فكيف ل تريدين اأن اأتاأثر بها؟!.

ان��ت�����س��رت ق��ب��ل ع����ام ون�����س��ف ق�����س��ي��دة   

اإل��ي��ك ت��ت��ح��دث ع��ن ال��ف��ق��ر واجل���وع  ن�سبت 

واحلاجة، وقد نفيتها عر ح�سابك؟ براأيك 

ما الهدف من هذا املو�سوع؟

ل اأجد تف�شرًيا لهذا الأمر اإل اأنه ال�شعي   --- 

فالإن�شان  وال��ف��راغ،  والإ���ش��اءة  ال�شهرة  اإىل 

الإ���ش��اءة  هدفه  ويجعل  بغريه  ين�شغل  ال��ذي 

الإجناز  متعة  من  نف�شه  يحرم  الآخرين  اإىل 

على  ا  من�شبًّ وتركيزه  همه  وي�شبح  والنجاح 

جناحاتهم  ومراقبة  الآخ��ري��ن  اإىل  الإ���ش��اءة 

وحماولة النيل منهم.

بريق  حملت  عندما  �سعورك  لنا  �سف   

املليون"؟ "�ساعر 
م�����ش��اع��ر خم��ت��ل��ط��ة ب���ني ل���ذة ال��ن��ج��اح   ---

امل�شتحق،  النت�شار  وم��ذاق  الإجن��از،  ومتعة 

�شل�شلة  من  حلقة   - اهلل  بحمد   - كانت  وقد 

النجاحات التي اأكرمني اهلل بها يف اأكرث من 

جمال.

م���اراأي���ك يف ���س��رق��ة ال��ق�����س��ائ��د؟ وه��ل   

تعر�ست لل�سرقة؟

�شيء  اأي  �شرقة  مثل  الق�شائد  �شرقة   ---

اآخر، فهي عمل مناف لالأخالق احلميدة ول 

،وبالن�شبة  الو�شيع  الإن�شان  اإل  عليها  يقدم 

لق�شائدي واأ�شعاري فاإنني األحظ اأنها تن�شر 

الإعالمية  والو�شائل  املطبوعات  من  كثري  يف 

نف�شه  الوقت  يف  وتكون  يل،  تن�شب  اأن  دون 

الأمر  وه��ذا  اآخ��ر،  �شخ�س  اإىل  من�شوبة  غري 

زياد بن نحيت لـ مجلة  :

أستثمر في العقار وسوق المال، وقصيدتي 
األولى كانت في هجاء والدي!

حوار : أحمد عايض الشراري

الحب والفخر والغزل.. زياد بن  الشعر وقصائد  األرقام واألعمال، وبين كلمات  المال ولغة  الذين يجمعون بين  أولئك     ندرة هم 
حجاب بن نحيت واحد من هؤالء، فقد حلق مع الكلمة الشاعرية حتى استطاع بجدارة الحصول على لقب “شاعر المليون“ ورفع بيرق 
التميز وشارة اإلبداع، وفي مجال “البزنس“ واألعمال اقتفى أثر والده رجل األعمال الشيخ حجاب بن نحيت، فاستطاع أن يحقق في هذا 

المجال نجاًحا جعل أعماله تنمو وتزيد.. مجلة  التقت الشاعر زياد بن حجاب نحيت فكان هذا الحوار   

واإن كنت ل اأف�شله اإل اأنه ي�شعدين فرتديد اأبياتي يعك�س قوتها ومتانتها 

وجودتها ال�شعرية.

هناك �سعراء اأعلنوا عن طرح ق�سائدهم للبيع.. ما موقفك من   

هوؤلء؟

ل �شك اأن هذا التوجه غري موفق، فال�شعر لي�س �شلعة للبيع وال�شراء   ---

واإمنا هو م�شاعر واأحا�شي�س وجدانية.

�سف لنا �سعورك اأثناء مقابلتك خادم احلرمني ال�سريفني امللك   

عبداهلل بن عبدالعزيز بعد ح�سولك على لقب �ساعر املليون؟

م�شاعري واأفكاري اختزلتها يف بيت �شعري يقول :  ---

م�سافحي ميناك عز و�سوف وجهك يوم عيد

واحل��م��د هلل ي��ا ط��وي��ل العمر م��اخ��اب جهدي

ننتظر  وهل  القريات؟  �سعرك يف حمافظة  ملتذوقي  تقول  ماذا   

اأم�سية �سعرية يف القريات؟

يف  اأم�شية  اإقامة  ي�شرفني  فاإنه  ال�شعرية  بالأم�شية  يتعلق  فيما   ---

القريات  الذين يقروؤون �شعري يف  واأ�شكر جميع  اأي وقت،  القريات يف 

وغريها، واأمتنى اأن اأجتمع معهم يف اأقرب فر�شة ممكنة.

دعنا ننتقل من ال�سعر والق�سيدة اإىل جمال الأعمال والتجارة،   

فاملعروف اأنك تنتمي اإىل بيت جتاري، ومتار�ض التجارة.. هل ميكن 

تعريفنا بنوعية الأعمال والأن�سطة التجارية التي متار�سها؟

�شحيح فالوالد - حفظه اهلل - اجته اإىل التجارة وقطاع الأعمال   ---

 منذ وقت مبكر، وجنح بتوفيق اهلل، ثم بجهده واأمانته وروؤيته التجارية

الثاقبة اأن يحقق جناحات متنوعة يف جمال التجارة، خا�شة يف قطاع 

املقاولت واإن�شاء الأ�شواق التجارية، وهكذا فقد ن�شاأت يف بيئة جتارية 

تكَون يف داخلي التجارية، وقد  الأعمال   وتفتحت عيناي على ممار�شة 

الهتمام مبزاولة التجارة، وقد اخرتت ال�شري على خطى الوالد يحفظه 

كما  باعتباره  ال��ع��ق��ارات  يف  وال�شتثمار  التجارة  اإىل  واجت��ه��ت  اهلل، 

واإدارة ول  اإىل تفرغ  ا ل يحتاج مني  واأي�شً البار"،  "البن  التجار  يقول 

ي�شرفني عن اأعمايل الأخرى، اإ�شافة اإىل اأن درجة املخاطرة فيه درجة 

ا اأتاجر يف الأ�شهم و�شوق املال ال�شعودي. منخف�شة، كما اأنني اأي�شً

التجارة  مبجالت  الدخول  يف  الراغبني  ال�سباب  معظم  يعاين   

تقدمي  يف  ت�ساعدهم  التي  التمويلية  اجل��ه��ات  نق�ض  م��ن  والأع��م��ال 

قرو�ض مي�سرة، كيف ترى دور ال�سركات واملوؤ�س�سات الكبرية يف دعم 

هوؤلء ال�سباب؟

من وجهة نظري فاإن ال�شركات واملوؤ�ش�شات الكبرية ل يقع عليها   ---

اجلهات  على  بالكامل  تقع  وامل�شوؤولية  املو�شوع،  هذا  يف  م�شوؤولية  اأي 

عليها  ينبغي  اجلهات  فهذه  خا�شة،  اأو  حكومية  كانت  �شواء  التمويلية 

اأن تتبنى وتطرح برامج متويلية متنوعة ومي�شرة لدعم �شباب و�شابات 

املتمثل  املعنوي  ال��دع��م  ا  اأي�شً ال��ربام��ج  ه��ذه  تت�شمن  واأن   الأع��م��ال، 

بدرا�شات اجلدوى واإجراءات الرتاخي�س وغريه.

ال�سمالية  ال��وط��ن  ب��واب��ة  كونها  يف  "القريات"  مدينة  تتميز   

���س��ه��رت��ه��ا  اإىل  اإ�����س����اف����ة  "احلديثة"،  م��ن��ف��ذ  وج������ود  خ�����الل   م����ن 

ا�ستثمار اإمكانية  ت��رى  كيف  واإن��ت��اج��ه..  الزيتون  زراع��ة  يف   ومتيزها 

بو�سفها  بها  والنهو�ض  ال��ق��ري��ات  وتطوير  تنمية  يف  ال��ع��وام��ل  ه��ذه 

مدينة جتارية؟

بها  تتمتع  التي  املزايا  وتنمية  ل�شتثمار  حاجة  هناك  اأن  �شك  ل   ---

الواعدة  املحافظة  فهذه  القريات،  �شمنها  ومن  اململكة،  مدن  جميع 

بالفعل تتوفر على جملة من املزايا التي ميكن اأن تكون مفتاًحا للتنمية 

القريات من  تنمية  ي�شاهم يف  اإنتاجي  اقت�شادي  وبناء قطاع  والإمناء 

جهة، وي�شيف اإىل الناجت الوطني من جهة اأخرى، ويف راأيي فاإن جزًءا 

ورجالتها  املحافظة  اأه��ايل  على  يقع  املو�شوع  هذا  يف  امل�شوؤولية  من 

واأبنائها، فاملطلوب منهم اأن يعملوا بكافة الو�شائل على التعريف بهذه 

املزايا وتقدمي املقرتحات والأفكار والدفع بها يف  القطاعات احلكومية 

التي  املزايا  ا�شتثمار  بالفعل  لكي ميكن  والهيئات  ال��وزارات  املعنية من 

يتمتع بها هذا اجلزء الغايل من وطننا الكبري.

عن  مسؤولة  الحكومية  التمويل  جهات    
تمويل الشباب  

  أهالي القريات مـطالبون بالتعريف بالمزايا 
االقتصادية التي تملكها مدينتهم  

ُ
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 )950( بتفتي�س  م��وؤخ��ًرا  قاموا 

)م��واد  متنوعة  جتارية  من�شاأة 

 - ا�شتهالكية  م���واد   - غذائية 

ثالجات وم�شتودعات - م�شاغل 

وق�����ود(  ال����ذه����ب - حم���ط���ات 

وق����د اأ����ش���ف���رت ه����ذه اجل����ولت 

كميات  �شبط  ع��ن  التفتي�شية 

ال�شتهالكية  الغذائية  املواد  من 

�شالحيتها  ل���ع���دم  واإت���الف���ه���ا 

لال�شتهالك الآدمي اأو خمالفتها 

 للموا�شفات القيا�شية ال�شعودية، كانت ح�شيلتها على النحو التايل :

الآدم��ي.  لال�شتهالك  �شاحلة  غري  خمتلفة  غذائية  م��واًدا   )771(

للموا�شفات مطابقة  غ��ري  خمتلفة  ا�شتهالكية  م����واًدا   و)491( 

على  ب��ج��ولت  التفتي�س  ف��رق  ق��ام��ت  كما  ال�����ش��ع��ودي��ة.  واملقايي�س 

وع��دده��ا  لها  التابعة  وامل��راك��ز  ال��ق��ري��ات  داخ���ل  ال��وق��ود  حم��ط��ات 

احتوت  والتي  ا  �شهريًّ حمطات   )9( مبعدل  وق��ود  حمطات   )109(

على اأكرث من 500 م�شخة. حيث كان عدد امل�شخات املطابقة 430 

مبعايرتها اأ�شحابها  كلف  مطابقة  غري   )70( ع��دد  تبني  حني   يف 

واإ���ش��الح��ه��ا وال��ت��ح��ق��ق م��ن ذل����ك. ك��م��ا مت ���ش��ب��ط )20( حم��الًّ 

التخفي�شات اإىل  ت�شري  جتارية  اإع��الن��ات  و�شعت  خمالًفا  ��ا   جت��اريًّ

دون اأخذ تراخي�س من جهة الخت�شا�س، ومت اإنزال هذه اللوحات، 

الرتاخي�س  و�شع  بعد  اللوحات  وو���ش��ع  ال��الزم��ة  التعهدات  واأخ���ذ 

الالزمة.

ويف ذات اجلولة قام اأع�شاء هيئة �شبط الغ�س التجاري بتفتي�س   

ومتابعة )20( حمالًّ لبيع الذهب وامل�شاغل، ومن خالل هذه اجلولت 

فواتري  بطلب  امل�شرتي  تعرف  التجارية  املحالت  لوحات يف  و�شع  مت 

من قبل �شاحب املحل وو�شع رقم تليفون الفرع لتلقي البالغات بهذا 

اخل�شو�س، كما مت الك�شف على موازين الذهب واملجوهرات يف تلك 

املحالت.

درا�شتها  مت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري  الغ�س  ق�شايا  ع��دد  بلغت  وق��د   

والدعاء  التحقيق  اأو هيئة  الوزارة  اإىل مقام  والتحقيق فيها ورفعها 

اخلدمات  مكاتب  ق�شايا  عدد  وبلغ  ق�شايا،   )10( باملحافظة  العام 

العامة )8 ق�شايا( مت اإحالتها لهيئة التحقيق والدعاء العام لتطبيق 

املخالفات على اأ�شحاب تلك املكاتب.

املواطنني من خالل  قبل  الفرع عدد )144( بالًغا من  وتلقى   

مت�شمنة  ال��وزارة  فرع  مع  مبا�شرة  اأو  ال��وزارة  مع  الطرفية  النهاية 

ال�شكاوى.

اأ�شهمت اجلولت الرقابية املكثفة التي نفذها فرع وزارة التجارة   

وامل��واد  ال�شلع  من  كبري  ع��دد  �شبط  يف  القريات  مبنطقة  وال�شناعة  

الغذائية الفا�شدة والأدوات الكهربائية املغ�شو�شة واملخالفة للموا�شفات 

القيا�شية ال�شعودية.

والتي ت�شكل خطًرا على امل�شتهلكني، وقد مت م�شادرتها وا�شتدعاء   

الإج��راءات  لتخاذ  ال�شلع  تلك  موردي  وتتبع  للتحقيق  املحال  اأ�شحاب 

النظامية بحقهم.

وجاء ذلك امتداًدا للحملة التي يقوم بها الفرع على ال�شلع عالية    

متكن عنها  نتج  والتي  وال�شواحن  الكهربائية  التو�شيالت  يف   اخلطورة 

التو�شيالت  من  كبرية  كميات  وم�شادرة  �شبط  من  التفتي�شية  الفرق 

تفادًيا  للموا�شفات واملقايي�س  الكهربائية املخالفة  والأفيا�س واملحولت 

ا منها على �شالمتهم. لت�شرر امل�شتهلكني وحر�شً

احلربي  خريان  بن  �شالح  بالقريات  التجارة  فرع  مدير  واأو�شح   

بالقريات  التجارة  بفرع  التجاري  الغ�س  �شبط  هيئة  من  اأع�شاء  ب��اأن 

�سالح بن خريان احلربي

فرع تجارة القريات يصادر 
ًموادا وسلعا مغشوشة ًّ
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الناصفة.. بين الطريق 
الدولي، وطريق التنمية

قفزات  األخيرة  السنوات  في  شهدت  وقد  القريات،  محافظة  في  الناشئة  السكنية  المواقع  من  "الناصفة"  بلدة     
تنموية كبيرة تمثلت في جوانب عديدة من المشروعات الحكومية، مجلة  قامت بزيارة إلى الناصفة فخرجت 

بهذا التقرير   

النا�سفة.. نبذة تاريخية

�شبيعان  ب���ن  ب�����ش��ري  ال�����ش��ي��خ  اخ���ت���ار   

ل�شتقرار  ا  م��ق��رًّ ليكون  م��وق��ًع��ا  ال�����ش��راري، 

جمموعة من اأبناء "البادية"، وقد كان املوقع 

قرية حتمل ا�شم "النا�شفة" وتبعد عن مركز 

قرابة 7 كيلو مرتات. "النا�شفة" احلايل 
وب��ع��د م���رور ع���دد م��ن ال�����ش��ن��وات على   

القريات  اأم��ري  قام  هناك  الأه��ايل  ا�شتقرار 

اجل��وف  واأم���ري  ال�شديري،  ع��ب��داهلل  �شابًقا 

ب�شري  لل�شيخ  بزيارة  ال�شديري  عبدالرحمن 

للزراعة،  �شالح  غري  فوجداه  املكان  ملعاينة 

فاقرتحا عليه النتقال مع جماعته اإىل مكان 

اآخر وقد اختارا له املوقع احلايل ليكون مركًزا 

لتي�شري خدمات  الدويل  للنا�شفة على اخلط 

الدولة و�شهولة تلبية متطلباتهم وحاجاتهم.

م��رور  م��ع  "النا�شفة"  ت��ط��ورت  وق���د   

ال�شنوات، حيث افتتحت اأول مدر�شة ابتدائية 

مدر�شة  عن  بديلة  كانت  1981ه���  وقد  عام 

�شيخ  �شبيعان  بن  ب�شري  ال�شيخ  ا�شتحدثها 

قرية النا�شفة.

وبعدها اأن�شئ مركز لالإمارة ولل�شرطة:   

ثم اأن�شئت عدة مدار�س للبنني والبنات بجميع 

مراحلها التعليمية مع وجود مدر�شة لتحفيظ 

القراآن الكرمي ورو�شة اأطفال وبريد.

بلدية  اإن�شاء  مت  الأخ��رية  ال�شنوات  ويف   

م�شتوى  اإىل  البلدة  معها  لتنتقل  النا�شفة 

البلدية  واخل���دم���ات  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م��ن  ج��دي��د 

املتطورة.

خمططات �سكنية

بن  النا�شفة مقرن  رئي�س مركز  اأو�شح   

مقبلة  "النا�شفة"  بلدة  اأن  الدو�شري  علي 

امل�شاريع  من  املزيد  على  احلالية  املرحلة  يف 

من  املعنية  اجلهات  انتهت  حيث  التنموية؛ 

اإعداد املخططات ورفعتها اإىل وزارة الإ�شكان 

لعتمادها وت�شليمها "منًحا" للمواطنني، كما 

الرعاية  مركز  م�شروع  تنفيذ  حالًيا  يجري 

كما  قريًبا،  �شيفتتح  ال��ذي  الأولية   ال�شحية 

خ��دم��ات  ت��وف��ري  اإىل  ال�شعي  ح��ال��ًي��ا  ي��ج��ري 

رئي�س  الأحمر،وعرب  والهالل  امل��دين  الدفاع 

�شكره  عن  الدو�شري  مقرن  النا�شفة  مركز 

اأمري  ول�شمو  الر�شيدة،  حلكومتنا  وتقديره 

منطقة اجلوف ولوكيل اإمارة منطقة اجلوف 

يولونه  م��ا  على  القريات  حمافظ   ول�شعادة 

ملركز النا�شفة من اهتمام وعناية وتوجيهات 

كان لها الأثر البالغ يف دفع عجلة التنمية يف 

مركز النا�شفة والقرى التابعة لها، وما حتقق 

كل هذا النجاح اإل بف�شل من اهلل ثم بف�شل 

توجيهاتهم ال�شديدة.

م��رك��ز  اأن  م��ق��رن  الأ����ش���ت���اذ  واأو����ش���ح   

الشيخ كساب الضبيعان :   
أدعــو الشــباب إلــى البــذل والعطــاء للســير 

بوطنهم نحو النجاح المأمول  

تقرير : سعيد الغامدي

مقرن الدوسري :   
الســكنية  المخططات  أنجزت  المعنية  الجهات 
العتمادهــا  اإلســكان  وزارة  إلــى  ورفعتهــا 

ًوتسليمها منحا للمواطنين  
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املراكز  املوجودة  اأق��دم  من  يعترب  النا�شفة 

من  العديد  �شبقه  فقد  القريات  حمافظة  يف 

للرئي�س  خلًفا  هو  وُكلف  املركز،  يف  الروؤ�شاء 

ال�شابق الأ�شتاذ عبيد بن فليح احلربي والذي 

للمركز  رئا�شته  فرتة  خالل  املنطقة  �شهدت 

تاأ�شي�س بلدية النا�شفة.

املجل�ض البلدي

بلدة  يف  البلدي  املجل�س  اإن�����ش��اء  �شكل   

اجلهود  دع��م  يف  ج��دي��دة  اإ���ش��اف��ة  النا�شفة 

التنموية بالبلدة، وي�شيد رئي�س املجل�س البلدي 

حممد بن عبداهلل ال�شبيعان بجهود الزمالء 

م�شوؤويل  جميع  وت��ع��اون  البلدي  املجل�س  يف 

ال�شابقني  م��ن  ك��ان��وا  ���ش��واء  النا�شفة  بلدية 

ب�شكل  �شاهموا  اإن��ه��م  اإذ  احل��ال��ي��ني؛  م��ن  اأم 

اإىل  وال�شعي  النا�شفة،  مركز  تطوير  يف  كبري 

واملنا�شط الجتماعية ومنها   الفعاليات  اإقامة 

وجلب  الأنظار  لفت  الذي  النا�شفة  مهرجان 

اأياِد  لهم  الرجال  هوؤلء  املنطقة،  اإىل  ال�شياح 

بي�شاء ل تخفى عن اأهايل املنطقة.

ك��م��ا اأ�����ش����اد ب���ت���ع���اون امل���واط���ن���ني مع    

يف  ي���رتددون  ل  حيث  احلكومية   القطاعات 

 م�شاعدة البلدية واملجل�س البلدي فاإن احتجنا

يوًما معاونة اأحد اأهايل املنطقة املخل�شني يف 

فتح �شارع اأو تنفيذ م�شروع بقرب اأمالكه فاإنه 

يكون لنا خري معني وم�شاعًدا يف التنفيذ.

"ال�سباب" ثروتنا احلقيقية
حتدث ال�شيخ ك�ّشاب بن مهجع ال�شبيعان   

�شباب  ع��ن  النا�شفة  مركز  �شيخ  ال�����ش��راري 

: ف��ق��ال  ال��وط��ن  خ��دم��ة  واآم��ال��ه يف   النا�شفة 

�شباب اليوم هم رجال الغد، بعد �شنوات قليلة 

�شيتقلدون مقاليد امل�شوؤولية واعدين ومهيئني 

واإخوانهم،  دولتهم  خلدمة   - اهلل  �شاء  اإن   -

باأن وذلك  منهم،  وناأمله  اخلري  فيهم   نتطلع 

كل  قبل  اأوًل  اأعينهم  بني  اهلل  خمافة  ي�شعوا 

اأمن بالدهم  على حفظ  يحر�شوا  واأن   �شيء، 

مقدرات  حلفظ  وي�شعوا  و�شعبهم،  وملكهم 

ما كل  على  اأمناء  فيكونون  وثرواتها؛   الدولة 

ُيعمل من اأجل املواطن.

اأما عن الدور الفاعل يف توجيه ال�شباب   

ودعمهم وخا�شة املتميز منهم فقال :

قبل  اأوًل  اأنف�شنا  ن�شلح  اأن  علينا  يجب   

اأن ن�شلح غرينا حتى يوؤخذ بكالمنا وتوجيهنا 

ا فيكون م�شموًعا.. اأخًذا جادًّ

اهلل ط��اع��ة  اإىل  ال�شغر  منذ  نوجههم    

ر�شوله  وط��اع��ة  والعلن  ال�شر  يف   - تعاىل   -

على  نحثهم  ث��م   - و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   -

واحدة  ي��ًدا  معهم  فيكونون  الأم��ر  ولة  طاعة 

للعمل على اإعمار البالد واحلفاظ على اأمنه، 

البذل  يف  الر�شيدة  احلكومة  م��ع  وال��ت��ع��اون 

املاأمول،  النجاح  نحو  بالبالد  لل�شري  والعطاء 

ولة  اح���رتام  يف  وب��اأج��داده��م  بنا  وليقتدوا 

الأمر، واأن يلزموا احلكمة والتاأين يف معاجلة 

الأم��ور، فال ي�شمحوا لأي عابث اأو خمرب يف 

اإيجاد ثغرة اأو فر�شة للعبث والتخريب.

واملتميزين  الناجحني  �شن�شع  اأننا  بيد   

لياًل  بهم  و�شن�شيد  روؤو�شنا  فوق  اأبنائنا  من 

اخلري  ه��م  ل��غ��ريه��م،  ق���دوة  ليكونوا  ون��ه��اًرا 

وعليهم  علينا  ي��دمي  اأن  اهلل  ون�شاأل  والربكة 

اخلري والربكة.

��اب  ك�����شّ ال�����ش��ي��خ  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر   

ريا�شي  ن��اِد  اإن�شاء  م�شروع  تبنى  ال�����ش��راري 

و�شحي حيث تربع بقطعة اأر�س وتكفل ببنائها 

من  وك��ّل��ف  للنادي،  ا  م��ق��رًّ لتكون  وجتهيزها 

اأوق��ات  لي�شغل  فيه  للعمل  املدربني  ي�شتقطب 

فراغ ال�شباب مبا ينفعهم.

باإن�شاء  ال�شيخ  طالب  ذلك  اإىل  اإ�شافة   

من  اأع�شاوؤها  يكون  اأن  على  خريية  جمعية 

املوافقة  و�شدرت  للوزارة  الأم��ر  ورف��ع  اأهلها 

ومت ت�شجيل الأع�شاء.

حممد  ق��ال  وامل�شتقبل  ال�شباب  وع��ن   

ال�شبيعان : عندما نهتم بال�شباب فنحن نهتم 

ب�شريحة مهمة وكبرية ت�شنف كاأعلى �شريحة 

ولوعي  ال�شعودية.  العربية  اململكة  �شكان  بني 

الدولة باأهمية ال�شباب يف م�شتقبل احل�شارة 

والرقي دعمت احلكومة الر�شيدة العديد من 

توفري احلدائق  بهم ومنها  امل�شاريع اخلا�شة 

واأم��اك��ن  اخل�����ش��راء  وامل�شطحات  وامل��الع��ب 

للجلو�س، و�شيتم قريًبا - باإذن اهلل - م�شروع 

مراكز الأحياء.

"البلدية" وتطوير النا�سفة
النا�شفة بلدية  رئي�س  يقول  جهته  من    

تطور  ب���اأن  ال�����ش��راري  �شطيط  ع��ب��داهلل  م. 

اأهلها  وبجهود  تدريجي  ب�شكل  كان  النا�شفة 

كافة  تعم  التي  والتطور  النه�شة  واكبت  حتى 

بالدنا.

برعاية  ثم  اهلل  من  بف�شل  كانت  والتي   

واأعيان  �شيوخ  جهود  وبت�شافر  اأم��ورن��ا  ولة 

القطاعات  خمتلف  يف  وامل�����ش��وؤول��ني   امل��رك��ز 

يف  كبري  دور  لها  التي  واملوؤ�ش�شات  احلكومية 

املتطورة  املرحلة  ه��ذه  اإىل  النا�شفة  و�شول 

م�شاف  اإىل  الرت��ق��اء  نحو  بها  وال��ن��ه��و���س 

بعد  ال�شكر  منهم  فلكل  لها،  املماثلة  املراكز 

�شكر اهلل.

كما اأ�شاد م�شاعد رئي�س بلدية النا�شفة   

م. جمال عبدالدامي البلوي باأن مركز النا�شفة 

�شهد نقلة نوعية من حيث طرح جمموعة من 

امل�شاريع، التي من خاللها يتم اإعادة تخطيط 

املركز، م�شرًيا اإىل اأن امل�شاريع جميعها ت�شري 

جودة  على  احلر�س  مع  لها،  املخطط  ح�شب 

لكافة  امل�شتقبلية  الروؤية  حتقيق  مع  التنفيذ 

والجتماعية  القت�شادية  التنمية  ب��رام��ج 

مع  والتن�شيق  بالتعاون  اإل  يتحقق  ل   وه��ذا 

الإدارات اخلدمية  وت�شافر جهودهم لتحقيق 

 امل�شلحة العامة. كما اأ�شار البلوي اإىل اأن البلدية 

م�شاريع  اعتماد  يف  متثلت  ا�شرتاتيجية  تبنت 

نوعية  نقلة  والتي متثل  املركز  تخدم  متميزة 

بعد النتهاء من تنفيذها مب�شيئة اهلل.

اأهايل النا�سفة

وق����د اأب������دى ع����دد م���ن اأه������ايل ب��ل��دة   

التطور  اأملهم يف حتقيق املزيد من  النا�شفة 

ال�شكر  م��ق��دم��ني  ل��ب��ل��دت��ه��م،   وامل�����ش��روع��ات 

يخدمون  الذين  الأ�شخا�س  لكافة   والتقدير 

�شكانها،  راحة  اأجل  من  "النا�شفة" ويتعبون 
املهند�س  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 

املجل�س  واأع�شاء  ال�شراري،  �شطيط  عبداهلل 

البلدي، وال�شيخ فهد بن �شياح الرمايل  �شيخ 

الوردة  همالن  بن  عبداهلل  وال�شيخ  الرفيعة، 

ال�شراري �شيخ الرديفة"، موؤكدين اأن تكاتفهم 

وت�شهيل اجل��ه��ود  بنجاح  �شاهم   وتعاونهم 

كافة ال�شعاب. 

م. جمال البلوي :   
اعتماد  تمثلــت في  اســتراتيجية  تبنت  البلدية 
مشــاريع متميزة ســتحقق نقلة نوعية لبلدة 

"الناصفة" بعد االنتهاء من تنفيذها  

محمد الضبيعان :   
تعــاون أهالي الناصفة مع الجهات الحكومية 

أحد أسباب النمو والتطور  

م. عبداهلل الشراري :   
تطور الناصفة جاء بتضافر جهود شــيوخ وأعيان 
القطاعات  فــي مختلــف  والمســؤولين  المركــز 

الحكومية والمؤسسات  
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شباب القريات..
ماذا يريدون لمدينتهم؟
   الشباب هم عصب الحياة ونبضها وأملها..نقرأ في عيونهم مستقبل الوطن وأمل الغد المشرق. مجلة  التقت 
مجموعة من شباب القريات واستنطقتهم عن طموحهم وآمالهم وماذا يريدون لمستقبل مدينتهم الواعدة “القريات“ 
خاصة في مجال احتياجات الشباب؟ فكشفوا لنا بكل وضوح ما يجول في خواطرهم وما يحلمون به، متمنين حًقا أن يشاهدوا 

أمانيهم على  أرض الواقع   

احتياجات �سبابية

يبدي ال�شاب خالد حممد عايد اأ�شفه لعدم توفر ما يحتاجه ال�شباب   

يوجد مالعب  ل  الربيئة حيث  واملتعة  الرتفيه  و�شائل  املحافظة من  يف 

هو  املوجود  الوحيد  فامللعب  مثاًل،  القدم  كرة  ملمار�شة  ومهياأة  مفتوحة 

ملعب خا�س بر�شوم مادية مكلفة على ال�شباب ترتاوح الأ�شعار بال�شاعة 

الواحدة بني 100 ريال و 200 ريال، وبع�س ال�شباب ل ي�شتطيعون توفريه 

لذا اأطالب امل�شوؤولني مبالعب جمانية وجمال�س عربية لل�شباب فنحن ل 

ن�شتطيع الجتماع اإل يف مقاهي الكويف �شوب رغم قلتها وتدين خدماتها 

اإما يف  اأكرث جتمعاتنا  لذا  ب�شكل عام،  املاأمول وغري مر�شية  فهي دون 

�شا�شات  اإىل  اأحوجنا  فما  القريات.  خارج  ال�شعبية  املقاهي  اأو يف  الرب 

كما  الهامة،  الدولية  املباريات  العاملية، خا�شة  املباريات  لعر�س  كبرية 

�شاطره الراأي عبدالعزيز �شالح ال�شراري "حول تدين م�شتوى اخلدمات 

املقدمة لنا ك�شباب يف املقام الأول، اإ�شافة اإىل �شعف احلركة التنموية 

لكل  املالية  وامل��الءة  ال�شنوية  بامليزانيات  ازده��ار  نعي�شه من  ما  يف ظل 

من  اأ�شبحت  ولكنها  البحت  الرتفيه  لي�س  يلزمنا  فما  خدمية.  وزارة 

�شرورات احلياة اأ�شوة  مبا يف املناطق الأخرى.

مداخلة جريئة

ومبداخلة جريئة كان �شوت عبدالرحمن العنزي، اأكرث �شدى قائاًل :   

"اإننا نقتطع من ميزانيتنا ال�شهرية لل�شفر اإىل الأردن من اأجل الرتفيه 
والتمتع باأجود املطاعم، نظًرا لقلة وتدين م�شتوى اجلودة والنظافة يف 

كان  فيما  ثالثة".  اإىل  مطعمان  يحتكرها  والتي  باملحافظة  املطاعم 

طموح ال�شابني عبدالرحمن غريب ال�شراري، حممد عبدالعزيز امللحم، 

امل�شاركة  لنا  تتيح  ريا�شية  "بوجود مدينة  اأمال  واللذان   ا م�شروًعا  حقًّ

امللحم  وطالب  والجتماعية،  والثقافية  الريا�شية  الأن�شطة  خالل  من 

ب�شرورة افتتاح مول جتاري ع�شري يليق مبحافظة القريات.

اأن  يريان  فاإنهما  اإبراهيم،  و�شاكر  ال�شراري  �شاهر  ال�شابان  اأما   

اأمورها واحتياجاتها  القريات تفتقر اإىل الهتمام واللتفات اإىل بع�س 

مينحها  وه��ذا  ال�شرتاتيجي،  ملوقعها  الوطن  بوابة  كونها  ال�شرورية، 

ميزة ت�شتحق معها الهتمام واإن�شاء م�شروعات اقت�شادية اإنتاجية تنتقل 

باملحافظة وتفتح فر�س عمل لأبنائها وبناتها.

عنوان املحافظة

الهتمام مبنطقة  قلة  انزعاجه من  ال�شراري   عايد  ويبدي حمد   

التنموية  العملية  اإب��راز  ب�شرورة  وطالب  القريات،  كمحافظة  هامة 

باملحافظة، فعنوان كل بلدة هو مدخلها وخا�شة اأنه مير من خاللها كل 

دول اخلليج بالإ�شافة اإىل �شكان اململكة امل�شافرين اإىل الأردن، فالبد 

اأن تكون هناك اإعادة نظر ل�شكل القريات كواجهة هامة للوطن، حيث 

الوقوف معها بحزم يف ظل  القادم مبناظر ع�شوائية، فيجب   ي�شطدم 

انتهاء اإن�شاءات الطرق وكربي ج�شر العقيلة الذي اأعاق حت�شني املدخل 

ب�شكل جمايل بالفرتة املا�شية.

وبدوره اأثنى عبدالرحمن عبداهلل اجلهني، على اأن مهرجان كاف   

براجمه  خالل  للرتفيه من  القريات  اأهايل  رغبات  ولبى  جمع  ال�شنوي 

العطالت  خالل  املو�شم  طوال  ن�شخته  بتكرار  اأمنيته   واأبدى  املتنوعة، 

ر�شى لهما  "كان  العنزي  و�شيف  را���ش��ي  ثامر  اأن  غ��ري   الر�شمية". 

طالبا  ح��ني  يف  م���وؤخ���ًرا،  اأن�شئت  ال��ت��ي  احل��دائ��ق  م��ن  ع��دد  يف  ن�شبي 

واأ�شاف حديقة".  كل  حميط  يف  مفتوحة  فاي"  "واي  �شبكات   بوجود 

الدوؤوب  والعمل  التفاوؤل  اأن  ونعلم  معقوًدا،  مازال  الأمل  "اإن   : العنزي 

رئي�س قبل  من  ميدانية  متابعة  حتتاج  ولكنها  الآم���ال،  حتقيق   �شبيل 

بلدية القريات.

تنموية  قفزة  لتحقيق  مهيأة  القريات    
ولكنها تحتاج إلى المزيد من العمل  

تحقيق : فريق التحرير
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اأطفال القريات

ولالأطفال اآمال وحقوق ترفيه مباح كاأقرانهم، واأحالم يبنون عليها   

عرب  ونب�شهم  كلمتهم  لهم  فكانت  منهم  وننتظره  ينتظرهم  م�شتقباًل 

الغد ورجال  اليوم و�شباب  اأطفال  اآراءهم فهم  اللقاء.. فلم نغفل  هذا 

امل�شتقبل وبناة الوطن، فهذا  الطفل / طالل غريب ثاين ال�شراري حلمه 

اللعب مع اأقرانه يف مكان اآمن يجمعهم وحتت رعاية الكفء من الكبار، 

فتح لنا قلبه ال�شغري لن�شمع نب�شه فقال : "نحتاج اإىل مالعب مفتوحة 

ومهياأة ونظيفة تكون قريبة من البيوت ويف داخل الأحياء".

الذي  �شعود  عبداحلميد  الطفل  الأمنية  ه��ذه  يف  معه  وي�شرتك   

قال : "نحتاج اإىل ملعب قريب من حارتنا"!  ثم التقينا �شديقه  نواف 

عبداهلل حمدان ال�شراري �شاألناه : مَل تلعبون يف ال�شارع ول تذهبون اإىل 

 املالعب؟! اللعب يف ال�شارع خطر عليكم، فكان جوابه : "تواجدنا هنا

يقلقوا  ل  لكي  حارتنا  عن  بعيًدا  نلعب  ول  اأهلنا  اأن��ظ��ار  حتت  لنكون 

علينا، ومع ذلك ل تكتمل متعتنا باللعب يف بع�س الأحيان لأننا يف كل 

ن�شعها اأخ�شاًبا  مينحونا  لكي  العمال  �شوؤال  اإىل  اأحياًنا  ن�شطر   مرة 

كعوار�س للمرمى.

اإىل  ال�شراري  مقبول  مبارك  متعب  والد  ح�شر  اللقاء  اأثناء  ويف   

اأثناء اللقاء لياأخذ ابنه ويو�شله بنف�شه اإىل املنزل، و�شاألناه عن  املوقع 

يوجد  ول  الرفاع  حي  يف  "ن�شكن   : فقال  ال�شارع  يف  للعب  ابنه  تواجد 

ملعب لل�شغار، واأح�شرت ابني اإىل مكان يتواجد فيه اأقاربه من اأبناء 

عمومته يف هذا احلي لكي ميار�س معهم كرة القدم على الإ�شفلت ويف 

هذا املكان حتديًدا" ثم وا�شل حديثه قائاًل : "ل�شت را�شًيا عن لعبهم 

يف هذا املكان ودائًما اأقلق عليهم؛ لأنه مكان غري مهياأ للعب كرة القدم 

فكل يوم اإما يجرح اأحدهم اأو يك�شر. يواجه الأولد ال�شغار هنا خطورة 

كبرية تهدد حياتهم من مرور املتهورين لقيادة ال�شيارات.

وح���ول ت��وف��ر احل���دائ���ق وم���دى اح��ت��ي��اج��ه��م ل��ه��ا ق���ال : "توجد   

للت�شهيالت م��واج��ه��ة  الأح��ي��اء  ع��ن  بعيدة  للعائالت  ع��ام��ة   ح��دائ��ق 

وان�شغايل يف اأعمايل مينعي غالًبا من اإي�شال اأ�شرتي واأطفايل والبقاء 

حديقة واإىل  ال�شغار،  ب��الأط��ف��ال  خ��ا���س  ملعب  اإىل  نحتاج   معهم، 

فيها  التجمع  احل��ي  اأ�شر  ت�شتطيع  حتى  الأح��ي��اء  كل  داخ��ل  للعائالت 

الأوقات.  واأجمل  اأمتع  اآمًنا لهم يق�شون فيها  عن قرب فتكون متنف�ًشا 

�شوته  يو�شل  اأن  يحب  ومل��ن  اللقاء  نهاية  يف  اأخ��رية  كلمة  منه  طلبنا 

نظرة  لأطفالنا  ينظر  اأن  البلدية  لرئي�س  "ندائي   : فقال  ب��ال��ن��داء 

كل �شبياًل  ذل��ك  اإىل  ا�شتطاع  ما  لهم  ويوفر  لأبنائه،  ال���روؤوف   الأب 

احتياجاتهم، ويبعد عنهم الأخطار وم�شببات ال�شرر التي قد تلحقهم 

لأجل الرتفيه".

ومالعب  األحياء،  في  حدائق  إلى  نحتاج    
مفتوحة  

مقال

م. جميعان فالح الشراري

  كيف )الصحة( أبناء القريات؟
ا الأردن؟  هل يحق لنا اأن نت�شور يف يوم ما، اأننا لن نلجاأ اإىل العالج يف الدول املجاورة خ�شو�شً  

فواقع ال�شحة يفر�س علينا عدم املجازفة ب�شحة اأج�شادنا، بعد اأن اأ�شبحت تلك الدول متتلك �شمعة 

جيدة مقارنة مب�شتوى الرعاية ال�شحية والكادر الطبي لدينا نحن اأبناء االقريات.

عندما يبادرك �شديق ب�شوؤالك عن حال مري�شك وجتيبه مبا اآل اإليه، فاإنه �شين�شحك باأن )ت�شلع(   

به اإىل عمان، اأي اأن تذهب به اإىل عمان وعلى عجل، وتلك ن�شيحة قد اعتدنا عليها منذ الأزل.

لن تتعجب اإذا علمت اأن غالبية الأ�شر يف مناطق ال�شمال متتلك دلياًل لأرقام وعناوين مل�شت�شفيات   

بل ذلك  اأخم�س قدميه  راأ�شه حتى  �شعر  الإن�شان من  واأجزاء  التخ�ش�شات  اأردنيني يف جميع  واأطباء 

الدليل اأ�شبح من ال�شروريات لكل بيت.

فمع تلك امل�شاريع والأرقام ال�شخمة التي نقروؤها ون�شمع بها يجب عليك األ تتوان يف اأن ت�شاأل هل   

تغرّيت "ال�شحة"؟ وهل اأ�شبحت على ما يرام؟ اأم بقيت على حالها؟

التفكري يف رفع اأداء الكوادر ال�شحية يف �شمالنا العزيز واإعادة الثقة بينها وبني املري�س اأمر لي�س   

لو فكرت  ال�شحة، فهل  الإميان يف ق�شية  اأ�شعف  وذلك  املادية،  الإمكانات  دولة متتلك  �شهاًل، فنحن 

اأجهزة متطورة واأطباء على م�شتوى عاٍل من املهارة �شيعود على  اإن�شاء �شروح طبية ت�شم  الوزارة يف 

اإن�شاء مراكز �شحية متخ�ش�شة يف الأورام والقلب وو..، بدل  اأهايل ال�شمال، وهل فكرت ال�شحة يف 

املعاناة التي يتكبدونها جراء ال�شفر اإىل اإحدى العا�شمتني؟!

وهل فكرت باأن تغنيهم عن اإر�شال مر�شاهم اإىل اخلارج، وما يتبع ذلك من خ�شائر مادية ونف�شية   

جتاوزت فواتريه املليار ريال، وذلك هو ال�شتثمار احلقيقي. اإًذا اأين يكمن اخللل؟

ا�شتثمار  طريق  عن  املالية  مواردها  هدر  تقليل  يف  ال��دول  من  الكثري  فيه  تفكر  الذي  الوقت  ويف   

ال�شياحة العالجية، جند اأننا نعطي هذا الدور لغرينا مع اأننا اأحق به مبا لدينا من اإمكانات مادية تقف 

م�شت�شفياتنا عاجزة عن ت�شخي�س اأي مر�س ب�شكل دقيق! واأولويات عالج املري�س.

و لو نظرنا قلياًل اإىل امل�شت�شفيات ال�شهرية على م�شتوى العامل لوجدنا اأن ما ذكرناه هو الذي حقق   

ال�شهرة لتلك امل�شت�شفيات، فالأمر ل يخرج عن توفري الكادر الطبي مبا اأن الأجهزة موجودة، اإذن مل يبق 

�شيء لنتحجج به، فنحن منتلك الكثري الذي يحقق ذلك، ومل يبق اإل الكادر الطبي املتمكن الذي نرجو 

اأن يكون جله من اأبناء هذا الوطن العزيز، و�شي�شبحون كرًثا لو وجدت النية التي )اأخالها( �شادقة.

ول نن�شى يف هذا ال�شياق اأن معايل وزير ال�شحة الدكتور عبد اهلل الربيعة �شرح يف اأكتوبر2009   

م باأنه �شيف�شل مر�شى ال�شمال عن العالج يف الأردن "ف�شاًل �شياميًّا"، و�شيجعل الهجرة معاك�شة اإىل 

م�شت�شفيات اململكة. 



تقرير

74
م   2014 م��اي��و   / ه���   1435 رج���ب  78

دد 
لع

75ا
م   2014 م��اي��و   / ه���   1435 رج���ب  78

دد 
لع

ا

احلديثة.. خلفية تاريخية....

م��ن��ف��ذ احل��دي��ث��ة  اأن  ال��ب��ت��ة  لج�����دال   

الأك��رب  هو  القريات  حمافظة  غ��رب   )30(

والأهم بني املنافذ الربية يف اململكة العربية 

ميتاز  حيث  الأو���ش��ط،  وال�شرق  ال�شعودية 

راب��ًط��ا  منه  جعل  جيوا�شرتاتيجي  مب��وق��ع 

بريًّا لدول اجلوار باململكة مثل دولة الأردن 

مبثابة  ا  اأي�شً وهو  وتركيا،  ولبنان  و�شوريا 

مدخل �شدق للقادمني القا�شدين بيت اهلل 

من  ���ش��واء  والعمرة  احل��ج  بغر�س   احل���رام 

من  وغريها  ال�شي�شان  اأو  رو�شيا  اأو   تركيا 

بوابة  هو  لذلك  اإ�شافة  الآ�شيوية،   البلدان 

عربه  وت��دخ��ل  ت��خ��رج  ال��ع��امل  نحو  اململكة 

ب�شائع ال�شحن ت�شديًرا وا�شترياًدا.

اأم��ر  على  ب��ن��اء  ال�شرح  ذل��ك  اأن�شئ   

لرئي�س  الأول  النائب  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

ال��وزراء يف العام 1397 ه�، و ت�شمن الأمر 

املوافقة على اإن�شاء جمرك احلديثة  واإلغاء 

لأمر  وا�شتجابة  والقريات،  طريف  جمرك 

عام   م��دي��ر  م��ع��ايل  اأ���ش��در  ال�شمو  �شاحب 

اجلمارك وقتها قراًرا باإن�شاء املنفذ والذي 

العام  من  مار�س  من  الأول  يف  عمليًّا  د�شن 

اأك��رب  ب��ذل��ك واح����ًدا م��ن  1397ه�����، ليكون 

املنافذ الربية يف ال�شرق الأو�شط.

احلديثة.... التطور والتحديث

مر  ال��ي��وم،  وحتى  ن�شاأته  ت��اري��خ  منذ   

ج��م��رك احل��دي��ث��ة ب��ال��ع��دي��د م��ن خ��ط��وات 

ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر ح��ت��ى ي��ت��واك��ب مع  

من  بدعم  ذل��ك  ح��دث  التقنية،  التطورات 

اإىل جتهيز هذا املنفذ،  التي عمدت  الدولة 

البنية  والتحديث  التطوير  مراحل  و�شملت 

واإدخ����ال  الإج��رائ��ي��ة  واجل���وان���ب  التحتية 

التقنية يف اأعمال التفتي�س كاأنظمة الفح�س 

وال�شيارات  واحلاويات  للمركبات  بالأ�شعة 

بالأ�شعة  الفح�س  اأج��ه��زة  اأو  ال�شياحية، 

جعله  ما  الركاب؛  واأمتعة  الربيدية  للطرود 

جمرك الحديثة.. صمام وشريان
   يمضي منفذ الحديثة الجمركي بمحافظة القريات يوًما بعد يوم، وعاًما بعد عام  في تحقيق المزيد من النجاحات 
تلك  السعودية،  العربية  المملكة  في  للجمارك  العامة  اإلدارة  به  تقوم  عام  جهد  مع  متكاملة  تأتي  التي  واإلنجازات 

اإلدارة التي رفعت  منذ وقت طويل شعار )سرعة فسح المسموح، ومنع دخول وخروج الممنوع والمقيد(....   

التي  والتقدم  الرقي  حلركة  متاًما  مواكًبا 

ت�شهدها اململكة على كافة الأ�شعدة، واأ�شبح 

اأمنية  وبوابة  ح�شارية  واجهة  كله  ذلك  بعد 

�شعارها التميز يف الأداء وال�شرعة يف الإجناز 

والدقة يف العمل.

ويرد الف�شل - بعد اهلل - يف هذا التطور   

واملتابعة  املخل�شني  ال��رج��ال  اإىل  والتميز 

منطقة  اأمري  من  به  يحظى  الذي  والهتمام 

اجلوف �شاحب ال�شمو امللكي الأمري فهد بن 

مدير  معايل  اأوىل  كما  عبدالعزيز،  بن  بدر 

عام اجلمارك وبتوجيه من معايل وزير املالية 

العملية  حيث  م��ن  اخل��ا���ش��ة  رع��اي��ت��ه  املنفذ 

العاملني  اأداء  وكفاءة  مهارة  لرفع  التدريبية 

باملنفذ من خالل اإدخالهم يف دورات تدريبية 

قدراتهم،  لبناء  م�شتمرة  وخارجية  داخلية 

وانعك�س ذلك على حجم امل�شبوطات يف املنفذ 

الأول يف  امل��رك��ز  لتحقيق  اجل��م��رك  ���ل  هَّ
َ
اأ م��ا 

م�شابقة  جائزة التميز للعام املا�شي 1434ه� 

يف جمال �شبط احلبوب املخدرة، وذلك على 

"الربية  باململكة  اجلمركية  املنافذ  م�شتوى 

على  الرابعة  املرة  وهي  واجلوية"  والبحرية 

التوايل التي يح�شل عليها اجلمرك بدًءا من 

عام 1430ه�.

 )105( ح��وايل  حالًيا  باملنفذ  يوجد  و   

ت�����زاول مهنة  ت��خ��ل��ي�����س ج��م��رك��ي  م��ك��ات��ب 

اجلمرك  مع  بالتعاون  اجلمركي  التخلي�س 

وال�شادرة  الواردة  الب�شائع  اإجراءات  لإنهاء 

باجلمرك  يوجد  كما  )ترانزيت(.  والعابرة 

ق�شم  اأهمها  من  احليوية  الأق�شام  من  عدد 

ال�شوؤون اجلمركية - جمرك الركاب - الأمن 

الف�شح  ق�شم   - الرتانزيت  ق�شم   - اجلمركي 

اجلمركي - ق�شم ال�شادرات - ق�شم التحري  

وق�شم   - الآيل  الفح�س  ق�شم   - وال�شبط 

الو�شائل احلية.

واأمد املنفذ بكافة ما يحتاجه من و�شائل   

خدمية و�شرورية للم�شافرين واملعتمرين من 

للرجال  وم�شليات  وم�شاجد  انتظار   �شاحات 

الرحمن  ل�شيوف  ا�شتقبال  و�شالت  والن�شاء 

الحتياجات  كافة  به  وفرت  كما  زوار،  وكبار 

اخلدمية الالزمة ال�شرورية والكمالية. وتتم 

ي�شر  يف  ب��اجل��م��رك  اجلمركية  الإج�����راءات 

الطق�س  عوامل  من  تقي  اأماكن  ويف   و�شهولة 

املوؤثرة كحرارة ال�شيف وبرد ال�شتاء والعوامل 

ذروته  العمل  يبلغ  وعندما  الأخ��رى،   اجلوية 

يعمل اجلمرك بكافة طاقته الب�شرية،اإ�شافة 

اإىل ذلك يتم دعم اجلمرك بالكوادر الب�شرية 

العامة  اجلمارك  م�شلح�ة  قب�ل  م�ن  املوؤهلة 

امل�شاندة  الأج��ه��زة  ا�شتخدام  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

�شرعة  على  ت�شاعد  التي  التفتي�س  عملية  يف 

الإجناز كاأنظمة الفح�س بالأ�شعة لل�شاحنات 

وال�����ش��ي��ارات واأج���ه���زة ال��ف��ح�����س ب��الأ���ش��ع��ة 

مدير جمرك احلديثة اإبراهيم الأيدا

تقرير : رّواف الكويكبي
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املرجعية احل�سارية

تعمل �شلطات  اجلمارك يف جميع اأنحاء   

العامل على حتقيق دور هام وموؤثر يف الدولة، 

يف  وم��وؤث��ر  ه��ام  دور  دول��ة  اأي  يف  وللجمارك 

تعمل   التي  الأهداف  العامة من خالل  احلياة 

القت�شادية  اجلوانب  يف  �شواًء  حتقيقها  على 

وي�شع  ال�شحية،  اأو  الأمنية  اأو  الجتماعية  اأو 

مبثابة  اجلمركية  والنقاط  اجلمارك  البع�س 

ال��دور  ه��ذا  وينعك�س  ال�شريان  اأو  ال�شمام 

الدولة  داخ��ل  العامة  احلياة  على  اجلمركي 

خا�شة يف اجلوانب القت�شادية اأو الجتماعية 

اأو الأمنية اأو ال�شحية.

دولة  اأي��ة  يف  اجلمركية  العملية  وت�شتند   

على ال�شيا�شات الكلية للدولة واإرثها احل�شاري 

ومعتقداتها وفل�شفتها واأ�شلوب حياة مثايل تريد 

حتقيقه على اأر�س الواقع، ويف اململكة العربية 

ال�شعودية - اأر�س احلرمني ال�شريفني، جند اأن 

جهاز اجلمارك يف بالدنا الغالية يحظى بدعم 

كبري من لدن حكومة خادم احلرمني ال�شريفني 

ما  بكل  اجلهاز  ي�شعى  حيث   - اهلل  -حفظه 

مب�شوؤوليته  لال�شطالع   و�شند  قوة  من   اأوت��ي 

ب��ح��زم اإىل حم���اولت  ال��وط��ن��ي��ة، وي��ت�����ش��دى 

اإىل  �شرب  تارة  والهادفة  املتعمدة  الخ��رتاق 

القيم  م��ن��ظ��وم��ة  وب���رت  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ن�����ش��ي��ج 

الج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ت�����ش��دي ك��ذل��ك مل��ح��اولت 

وحت��دي��ًدا  ال�����ش��ع��ودي،  القت�شاد  م��ن   النيل 

التهريب  ملكافحة  بقوة  اجل��م��ارك   تتمرت�س 

اأم��ن   على  اجل��ه��از  وي�شهر  واأف��رع��ه  ب��اأن��واع��ه 

الفكر  مهددات  من  ويحميها  والعباد  البالد 

امل�شتهدفة  الأخ��رى  املهددات  ومن  وال�شلوك، 

يكافح  وكذلك  واخلا�شة،  العامة  للممتلكات 

ت�شر  التي  ال�شلبية  الظواهر  اجلمارك  جهاز 

بالقت�شاد كالإغراق والغ�س التجاري والتقليد 

وحماي�ة حقوق امللكية الفكري�ة وقبل ذلك يقف 

الطاهرة  الأرواح  جهاز اجلمارك على حماية 

الذكية.

كل هذه املهام �شابقة الذكر التي ي�شطلع    

احلية  الو�شائل  وكذلك  وال��ط��رود،   لالأمتعة 

)الكالب البولي�شية( حيث يعمل على ت�شغيل 

اآلية  كانت  �شواء  الو�شائل  هذه  اأداء  ومتابعة 

علميًّا  املوؤهلني  املوظفني  من  نخبة  حية  اأو 

وعمليًّا، وقد اأثبتت هذه الو�شائل فعاليتها يف 

الإخفاء  وو�شائل  التهريب  حلالت  الت�شدي 

التي  املركبة  اأج��زاء  يف  واملحكمة   امل�شنعية 

طريق  عن  لها  والو�شول  اكت�شافها   ي�شعب 

املراقب اجلمركي. ويتعامل موظفو اجلمرك 

��ا لكافة الإج���راءات  م��ع اإجن���از الأع��م��ال اآل��يًّ

اإيجاًبا  ينعك�س  وهذا  واإتقان  بدقة  اجلمركية 

ال�شرعة  اأو  الدقة  العمل �شواًء من حيث  على 

يف الإجناز.

موظفون.. همة عالية

جهوًدا  احلديثة  جمرك  موظفو  ويبذل   

م��ن حم��اولت  ال��ع��دي��د  اإح��ب��اط   خمل�شة يف 

التهريب للممنوعات التي بلغت اأرقاًما مقلقة 

يف حد ذاتها على الرغم من حماولت اإخفائها 

 باأ�شد واأعقد الطرق �شرية واإحكاًما ومتويلها، 

ويعود بعد ذلك لف�شل اهلل - عز وجل - ثم 

ليقظة واإخال�س رجال اجلمارك يف عملهم، 

ا  اأي�شً اأحبطت  فقد  اجلهود  لتلك  وام��ت��داًدا 

عدة حماولت تهريب �شلع مغ�شو�شة ومقلدة، 

كما مت اإحباط حماولت تهريب مبالغ نقدية 

طبًقا  اأ�شحابها  عنها  يف�شح  اخلارج مل  اإىل 

لقواعد الإف�شاح املعتمدة بهذا ال�شاأن.

العامة  اجل��م��ارك  م�شلحة  واأن�����ش��اأت    

بكامريات  املدعمة  املركزية  املراقبة  وح��دة 

م��راق��ب��ة ل�����ش��ري ال��ع��م��ل ال��ي��وم��ي ب��امل��ن��اف��ذ 

ال�شالمة  وو�شائل  الأم��ن  لعمليات  اجلمركية 

ر�شد  مع  الظاهرة  اجلمركية  والإج����راءات 

 ال��ت��ح��رك��ات والأع���م���ال داخ���ل الأم��اك��ن مثل 

حركة  ملراقبة  ال���دويل  وال��ط��ري��ق  ال��ب��واب��ات 

ال�شناعية  الأقمار  عرب  الرتانزيت  مركبات 

وتتبع  ب��اجل��م��ارك  ن��ربا���س  بنظام  امل��رب��وط��ة 

حركة ال�شاحنات ور�شد خمالفاتها والتن�شيق 

مع اأقرب منفذ جمركي لتخاذ الالزم حيال 

اأي مالحظة يتم ر�شدها.

  للمرة الرابعة على التوالي جمرك الحديثة يحصل على جائزة 
المنافذ  مستوى  على  المخدرة  الحبوب  ضبط  مجال  في  التميز 

الجمركية بالمملكة  

  يوجد بالمنفذ حاليـا حوالي )105( مكاتب تخليص جمركي 
إلنهاء  الجمرك  مع  بالتعاون  الجمركي  التخليص  مهنة  تزاول 

إجراءات البضائع الواردة والصادرة والعابرة )ترانزيت(  

ً
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بها جهاز اجلمارك وفًقا للمرجعية احل�شارية 

الذي  احلديثة  جمرك  هنا  بها  يقوم  لالأمة  

ال�شعودية  اجلمركية  املنظومة  من  ج��زء  هو 

ت�شطلع بامل�شوؤولية الوطنية اجلليلة بل ي�شعه 

اأكرب  حتد  يف  ال�شرتاتيجي  اجلغرايف  موقعه 

من غريه، حيث اإنه من اأهم املنافذ اجلمركية 

اعتباره  ل��درج��ة  ال�شمايل  اجل��زء  يف  ال��ربي��ة 

 بوابة الوطن ال�شمالية املطلة غرًبا على الدول 

امل��ج��اورة ك����الأردن و���ش��وري��ا ول��ب��ن��ان وم�شر 

وتركيا حتى اأوا�شط غرب اأوروبا، و�شرًقا يتجه 

العربي  اخلليج  دول  حتى  ال��وط��ن  عمق  اإىل 

واليمن.

ومييز هذا املنفذ احلركة التجارية وحركة   

النقل والعبور طوال العام ويزيد اأهمية ا�شتقباله 

وال��زوار من الدول  حلجاج بيت اهلل واملعتمرين 

العربية ودول اآ�شيا الو�شطى القادمني عرب الرب، 

نقطة  املنفذ  اأ�شبح  2003/1/1م  تاريخ  ومنذ 

العبور الأوىل واملنفذ املوحد لدول اخلليج العربي 

الإجراءات اجلمركية جلميع  ا�شتكمال  حيث مت 

الب�شائع التي ترد اإىل دول اخلليج كما لو كانت 

واردة للمملكة.

احلديثة.. اجلمارك.. جوائز عاملية

ت���ب���واأت م�����ش��ل��ح��ة اجل���م���ارك ال��ع��ام��ة   

جائزة  على  للح�شول  اأهلتها  متميزة  مكانة 

على  2009م  لعام  العاملية  اجلمارك  منظمة 

الغ�س والتقليد وحماية حقوق  �شعيد مكافحة 

اجلائزة  تلك  على  وح�شلت  الفكرية،  امللكية 

 ن��ت��ي��ج��ة جل��ه��وده��ا يف ه���ذا اجل���ان���ب خ��الل

عام 2008م.

على  اجل��م��ارك  م�شلحة  ح�شلت  كما    

ال��ت��ج��اري  ال��غ�����س  مكافحة  يف  الأول  امل��رك��ز 

والتقليد وحماية حقوق امللكية الفكرية وذلك 

من خالل �شبط ال�شلع املغ�شو�شة واملقلدة بني 

جمارك الدول الأع�شاء يف منظمة اجلمارك 

وت��وؤك��د  2012م..  ل��ع��ام   )wco( ال��ع��امل��ي��ة 

الإجن���ازات  تلك  اأن  على  اجل��م��ارك  �شلطات 

م�شدر  تعد  الدولية  املحافل  خالل   ال�شعودية 

مكانة  على  وتنعك�س  للجميع،  واع��ت��زاز   فخر 

وت�شدد  توؤكد  الدولية، كما  املحافل  اململكة يف 

طبيعي  ِنتاج  اإل  هو  ما  النجاح  ذلك  اأن  على 

مكافحة  يف  املخاطر  )اإدارة  مفهوم  لتطبيق 

 الغ�س التجاري والتقليد( ل�شتهداف ومكافحة  

 الب�شائع املغ�شو�شة واملقلدة والتي ت�شكل عبًئا 

م�شلحة اأن  كما  ال��وط��ن��ي..  القت�شاد   على 

اجل��م��ارك حت��ر���س ك��ل احل��ر���س ع��ل��ى ع��دم 

اإج��راءات على  اإج���راءات جمركية  اأي��ة   تاأثري 

املنافذ  يف  والأف���راد  الب�شائع  حركة   ت�شهيل 

الأ�شا�شية  للر�شالة  وفًقا  وذل��ك  اجلمركية، 

اجل��م��ارك  ر�شالة  م�شلحة  بها  ت��وؤم��ن  ال��ت��ي 

ومنع  امل�شموح،  ف�شح  "�شرعة  وهي  ال�شعودية 

دخول وخروج املمنوع واملقيد".

اإجنازات املنفذ للعام 2013م )بالأرقام(

الكميةبي��انالعدد

20.479.288 حبة�شبطيات املواد املخدرة1

26.23 جرام�شبطيات مادة احل�شي�س املخدر2

23.187 وحدةال�شلع املقلدة واملغ�شو�شة3

790 ورقةاأوراق نقدية مزيفة4

203.776 �شاحنةاإح�شاءات لل�شاحنات القادمة5

189.652 �شاحنةاإح�شاءات لل�شاحنات املغادرة 6

500.993 �شيارةال�شيارات ال�شغرية القادمة 7

500.741 �شيارةال�شيارات ال�شغرية املغادرة 8

كاريكاتير

إحباط  في  مخلصة  جهودا  الحديثة  جمرك  موظفو  يبذل    
العديد من محاوالت التهريب للممنوعات  

ً



مقال

فواز عزيز
كاتب �شحفي

الشمال.. بين الربيع والفقر االقتصادي
اإل مرة واحدة".. نحن يف  تاأتيك  "الفر�شة ل   : ا  اأي�شً "الدنيا فر�س".. ويقولون   : يقولون   

ال�شمال لدينا فر�س متكررة �شنويًّا.. لكننا نف�شل �شنويًّا يف ا�شتثمارها..!

على  طلته،  واأبهى  ح�شوره  باأقوى  العام  هذا  يف  وهو  �شنويًّا..  وقته  وهذا  ال�شمال..  ربيع   

الإطالق، حتى امتالأت مواقع التوا�شل الجتماعي والهواتف واملواقع الإلكرتونية ب�شوره التي اأبدع 

يف التقاطها الهواة من اأهل املنطقة بعمل احرتايف، وتطايرت يف الآفاق لت�شوق لل�شياحة الربيعية 

يف ال�شمال يف كل الأطراف يف بالدنا وخارجها، فلم يبق اأحٌد مل يَر ربيع ال�شمال قبل اأن ي�شمع به، 

يف وقت اأ�شبحت ال�شورة ت�شبق ال�شوت.

وحتى مل يبق اأحٌد من حمبي الرحالت الربية وال�شيد ومربي املوا�شي والأنعام، اإل و�شدوا   

تهتم  جهات  عندنا  كان  ولو  ربيعه،  من  وال�شتفادة  لال�شتمتاع  ال�شمال..  اأط��راف  اإىل  الرحال 

ال�شمال،  يف  الربيع  ل�شياح  �شخمة  اأرقاًما  لوجدنا  ا�شتثماًرا؛  باعتبارها  لها  وحت�شب  بال�شياحة 

ولكانت تلك الأرقام دلياًل اإر�شاديًّا خلارطة ا�شتثمار تخدم جتار ال�شمال الذين لي�س لهم اأي اأثر 

يف مكانهم، وا�شتثمارات تنفع اأهل ال�شمال و�شبابه بتوفري فر�س عمل يف اأماكنهم، وا�شتثمارات 

ا اأرقام املوا�شي التي و�شلت اإىل ال�شمال بحًثا  تزيد اأرقام مرتادي ال�شمال يف ربيع كل عام.. اأي�شً

عن "املراعي" �شتكون عامل اإغراء للتجار لال�شتثمار يف ال�شمال.

ل تلتفت الأنظار اإلينا يف ال�شمال اإل فرتات الربيع.. وتزداد كلما طغت خ�شرة الربيع على   

"وعد  وم�شاريع  الإ�شمنت،  م�شانع  بع�س  با�شتثناء  التجارة،  من  حتى  القاحلة  �شحرائنا  لون 

ال�شمال" التي نبني عليها اآملنا بربيع اقت�شادي دائم يف ال�شمال املن�شي من رجال الأعمال، الذين 

ل تعرف ا�شتثماراتهم طريًقا اإلينا.. بينما كل املوا�شي والأنعام تعرف الطرق املوؤدية اإلينا لكرثة ما 

ت�شلكها �شنويًّا..!

تنتظر مناطق ومدن ال�شمال قدوم امل�شتثمرين اإىل واقعها لال�شتثمار فيها، ليعود ذلك نفًعا   

من  الكثري  اإىل  تفتقر  املنطقة  تزال  ول  متبادلة،  فالفائدة  ال�شمايل،  الطرف  وخدمة  للم�شتثمر 

امل�شاريع التجارية، خالًفا اإىل بقية اأطراف الوطن وو�شطه.

ورمبا يعود فقر طرفنا ال�شمايل لال�شتثمارات التجارية اإىل عدة عوامل منها املوقع اجلغرايف   

املتطرف، والمتداد على طول احلدود ال�شمالية، وعدم امتالكه ملطار دويل رغم اأنه ميتلك نحو 5 

مطارات حملية بدًءا من الطرف الغربي بالقريات مروًرا بطريف وعرعر ورفحاء ثم حفر الباطن 

وحتى الرقعي، وعدم امتالكه لقطارات تربطه ببقية املناطق، وقلة رجال الأعمال من اأهلها..!

التجار لال�شتثمار  لتغري  ال�شياحة  البلديات وفروع  بيد  الفقر القت�شادي  وقطًعا حل هذا   

بت�شهيل الإجراءات ودعمهم ليدعموا اقت�شاد ال�شمال.
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