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م�ؤ�س�سة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه تنظم ندوة �أف�ضل املمار�سات
املليك وويل العهد يعزيان �أمري الكويت يف وفاة ال�شيخ نا�صر ال�صباح
ا�ستكمال اال�ستعدادات النهائية ال�ست�ضافة امل�ؤمتر الدويل الرابع للموارد...
( )386موظفا من من�سوبي �أمانة الريا�ض يبا�شرون التدريب بالكلية التقنية
ال�شركات العاملة يف (الدائري) تت�صرف دون متابعة
يف وادي حنيفة  ..واقع لإجناز وطني
عني على الريا�ض
الأمري خالد الفي�صل ينوه بجهود �أمانة الطائف يف �إجناح �سوق عكاظ....
«ال�ش�ؤون البلدية» تعتمد �إن�شاء مغا�سل للما�شية والأغنام وفق �ضوابط....
“�أوكار املن�صور” تروّج الف�ساد والفو�ضى ..وعيون الرقابة يف �إجازة!!
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كل ال�صحف
اجلزيرة
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عبدالرحمن �آل ال�شيخ
خالد الربي�ش
وا�س
ا�سماعيل �إبراهيم
في�صل املف�ضلي

ال�صفحة(:(:
رقمال�صفحة
- -) )16169(:رقم
العدد (:
رقمالعدد
2010م- -رقم
2010//1212/03:م
املوافق/03:
1431هـاملوافق
1431//1212/27هـ
اجلمعة/27
يوماجلمعة
يوم

))

برعاية خادم احلرمني ال�شريفني

م�ؤ�س�سة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه تنظم ندوة �أف�ضل املمار�سات املهنية
اجل ��زي ��رة  -عبدالرحمن
امل�صيبيح
ب ��رع ��اي ��ة خ�� ��ادم احل��رم�ي�ن
ال���ش��ري�ف�ين امل �ل��ك ع �ب��داهلل بن
عبدالعزيز �آل �سعود �-أيده اهلل-
تنظم م�ؤ�س�سة امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ل��وال��دي��ه للإ�سكان
التنموي خالل الفرتة من -20
� 22صفر 1432ه�ـ ندوة �إقليمية
بعنوان «�أف�ضل املمار�سات املهنية
يف جم ��ال ال�ب�رام ��ج التنموية

امل��وج��ه��ة ل �ت �ح �� �س�ين الأح� � ��وال
املعي�شية للفقراء».
و�سيقام حفل االف�ت�ت��اح يوم
الأحد  2-19يف مركز امل�ؤمترات
بجامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،فيما تقام فعاليات
ال �ن��دوة يف مقر م�ؤ�س�سة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه
للإ�سكان التنموي.
وق � ��د مت دع � � ��وة ع � ��دد من
املخت�صني واملهتمني يف مو�ضوع

الندوة من داخل اململكة وخمتلف
الدول العربية واخلليجية والدول
الأوروب�ي��ة والآ�سيوية يف حني مت
توجيه الدعوة لرئا�سة اجلل�سات
لعدد من �أ�صحاب ال�سمو الأمراء
وامل � �ع� ��ايل ال� � � ��وزراء وم ��دي ��ري
اجلامعات واملخت�صني يف هذا
املجال ويعلق الكثري من �أ�صحاب
االخت�صا�ص يف هذا املجال �آما ًال
كبرية للظهور بتو�صيات مهمة
للغاية.

اخلال�صة :
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برعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود �-أيده اهلل -تنظم م�ؤ�س�سة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه للإ�سكان التنموي خالل الفرتة من � 22-20صفر 1432هـ ندوة �إقليمية
بعنوان «�أف�ضل املمار�سات املهنية يف جمال الربامج التنموية املوجهة لتح�سني الأحوال املعي�شية للفقراء».
و�سيقام حفل االفتتاح يوم الأحد  2-19يف مركز امل�ؤمترات بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
فيما تقام فعاليات الندوة يف مقر م�ؤ�س�سة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه للإ�سكان التنموي.

ال�صفحة(:(:
رقمال�صفحة
--)16169(:رقم
العدد ) (:
رقمالعدد
2010م--رقم
2010//12م
12/03:
املوافق/03:
1431هـاملوافق
1431//12هـ
12/27
اجلمعة/27
يوماجلمعة
يوم

))

املليك وويل العهد يعزيان �أمري الكويت يف وفاة ال�شيخ نا�صر ال�صباح
اجلزيرة  -وا�س
ب � �ع� ��ث خ � � � ��ادم احل� ��رم �ي�ن
ال�شريفني امل�ل��ك ع �ب��داهلل بن
ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل ��س�ع��ود برقية
عزاء وموا�ساة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأح�م��د اجلابر
ال���ص�ب��اح �أم�ي�ر دول ��ة الكويت
يف وف��اة ال�شيخ نا�صر حممد
ال �� �س �ل �م��ان ال �� �ص �ب��اح -رح �م��ه
اهلل .-و�أعرب امللك املفدى عن
بالغ التعازي ،و�صادق املوا�ساة
ل�سمو �أمري دولة الكويت ولأ�سرة
الفقيد�� ،س��ائ� ً
لا اهلل �سبحانه
وتعاىل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع
رحمته ومغفرته ،و ُي�سكنه ف�سيح

بن عبدالعزيز �آل �سعود برقية
عزاء وموا�ساة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأح�م��د اجلابر
ال���ص�ب��اح �أم�ي�ر دول ��ة الكويت
يف وف��اة ال�شيخ نا�صر حممد
ال�سلمان ال�صباح رحمه اهلل.
وع�ب�ر ن��ائ��ب خ� ��ادم احلرمني
ال�شريفني ع��ن �أح��ر التعازي،
و�أ� �ص��دق امل��وا��س��اة ل�سمو �أمري
دول��ة الكويت ولأ��س��رة الفقيد،
داعي ًا اهلل �سبحانه وتعاىل �أن
يتغمد الفقيد ب��وا��س��ع رحمته
ور�� �ض ��وان ��ه ،و ُي �� �س �ك �ن��ه ف�سيح
جناته ،و�أن يحفظ �سموه من احل��رم�ين ال���ش��ري�ف�ين �صاحب جناته ،و�أن يحفظ �سموه من
كل �سوء .كما بعث نائب خادم ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلطان كل مكروه.

اخلال�صة :
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بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود برقية عزاء وموا�ساة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت يف وفاة ال�شيخ نا�صر حممد ال�سلمان ال�صباح
رحمه اهلل .-و�أعرب امللك املفدى عن بالغ التعازي ،و�صادق املوا�ساة ل�سمو �أمري دولة الكويت ولأ�سرةالفقيد� ،سائ ًال اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ومغفرته ،و ُي�سكنه ف�سيح جناته ،و�أن
يحفظ �سموه من كل �سوء .كما بعث نائب خادم احلرمني ال�شريفني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
بن عبدالعزيز �آل �سعود برقية عزاء وموا�ساة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري
دولة الكويت يف وفاة ال�شيخ نا�صر حممد ال�سلمان ال�صباح رحمه اهلل

ال�صفحة(:(:
رقمال�صفحة
- -) )16169(:رقم
العدد (:
رقمالعدد
2010م- -رقم
2010//1212/03:م
املوافق/03:
1431هـاملوافق
1431//1212/27هـ
اجلمعة/27
يوماجلمعة
يوم

))

برعاية كرمية من �سمو ويل العهد

ا�ستكمال اال�ستعدادات النهائية ال�ست�ضافة امل�ؤمتر الدويل الرابع
للموارد املائية والبيئة اجلافة
اجلزيرة -الريا�ض
�أن��ه��ت ال �ل �ج �ن��ة التنظيمية
للم�ؤمتر ال��دويل الرابع للموارد
املائيةوالبيئةاجلافةا�ستعداداتها
لإقامة امل�ؤمتر الدويل يف دورته
ال��راب�ع��ة ،وا�ست�ضافة ع�شرات
العلماء واملتخ�ص�صني يف جمال
املياه والبيئة اجلافة من خمتلف
مناطق العامل.
وي�أتي امل�ؤمتر الدويل اخلا�ص
باملوارد املائية متزامن ًا مع حفل
ت�سلم جائزة الأمري �سلطان بن

عبدالعزيز العاملية للمياه يف
دورتها الرابعة 2010 - 2008م.
وي� �ق ��ام امل� ��ؤمت ��ر حت ��ت رع��اي��ة
كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز
�آل �سعود (نائب خادم احلرمني
ال�شريفني ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال���وزراء ،وزي��ر الدفاع
والطريان واملفت�ش العام) حيث
م��ن امل �ق��رر �أن يفتتح �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير خالد بن
�سلطان ،امل�ؤمتر الدويل الرابع

للموارد املائية والبيئة اجلافة
 ،2010يف رح��اب جامعة امللك
��س�ع��ود ب��ال��ري��ا���ض ،وذل ��ك يوم
االثنني  30ذي احلجة 1431هـ.
وذك � ��رت م �� �ص��ادر يف اللجنة
املنظمة �أن ال��دع��وات حل�ضور
امل ��ؤمت��ر ق��د وج�ه��ت �إىل جميع
الأط��راف املعنية من م�شرفني
وم�شاركني وحمكمني ،حيث مت
قبول  120بحث ًا حمكم ًا ب�صفة
نهائية �سوف يتم عر�ضها خالل
امل�ؤمتر.

اخلال�صة :
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�أنهت اللجنة التنظيمية للم�ؤمتر الدويل الرابع للموارد املائية والبيئة اجلافة ا�ستعداداتها لإقامة
امل�ؤمتر الدويل يف دورته الرابعة ،وا�ست�ضافة ع�شرات العلماء واملتخ�ص�صني يف جمال املياه والبيئة
اجلافة من خمتلف مناطق العامل .وي�أتي امل�ؤمتر الدويل اخلا�ص باملوارد املائية متزامن ًا مع حفل ت�سلم
جائزة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه يف دورتها الرابعة 2010 - 2008م .ويقام امل�ؤمتر
حتت رعاية كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود (نائب خادم احلرمني
ال�شريفني ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام).

يوم اجلمعة 1431 / 12 /27هـ املوافق 2010 / 12 /03:م  -رقم العدد  - )13945(:رقم ال�صفحة (:

)

أخبار أمانة منطقة الرياض
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يوم اجلمعة 1431 / 12 /27هـ املوافق 2010 / 12 /03:م  -رقم العدد (:

)  -رقم ال�صفحة (:

)

الأمانة يف �صحف اليوم
بلغت ح�صيلة الأخبار والتقارير واملقاالت واملواد ال�صحفية الأخرى املتنوعة التي تناولت فعاليات واجنازات �أمانة منطقة الريا�ض
بال�صحف ال�صادرة �صباح اليوم اجلمعة 1431/12/27ه�ـ املوافق 2010/12/03م والتي مت ر�صدها يف امللف ال�صحفي )4( :مواد:
ن�شرت بواقع ( )2يف كل من �صحيفة اجلزيرة و�صحيفة الريا�ض وتفا�صيلها كالتايل-:

1
2
3
4

خرب بعنوان )386( :موظفا من من�سوبي �أمانة الريا�ض يبا�شرون التدريب بالكلية التقنية
				
خرب بعنوان :ال�شركات العاملة يف (الدائري) تت�صرف دون متابعة
مقال بعنوان :يف وادي حنيفة  ..واقع لإجناز وطني					
خرب بعنوان:عني على الريا�ض							

(�صحيفة اجلزيرة)
(�صحيفة اجلزيرة)
(�صحيفة الريا�ض)
(�صحيفة الريا�ض)

يوم اجلمعة 1431 / 12 /27هـ املوافق 2010 / 12 /03:م  -رقم العدد  - )13945(:رقم ال�صفحة (:

)

( )386موظفا من من�سوبي �أمانة الريا�ض يبا�شرون التدريب بالكلية التقنية

الريا�ض  -اجلزيرة
با�شر ع��دد ( )386موظفا
م��ن م�ن���س��وب��ي �أم��ان��ة منطقة
ال��ري��ا���ض ت��دري �ب �ه��م بالكلية
التقنية بالريا�ض بعدد ()13
ب��رن��اجم��ا ت��دري �ب �ي��ا ت�شمل:
الت�أهيل املتكامل ملدير املكتب،
م �ه��ارات حديثة يف العالقات
ال� �ع ��ام ��ة ،اجل�� ��ودة ال�شاملة
يف امل� �خ ��ازن وامل �� �س �ت��ودع��ات،
الربنامج املتكامل يف املحا�سبة
احل��ك��وم��ي��ة� ،إدارة امل � ��وارد
الب�شرية ،املراقبة ال�صحية،
تطبيق اال�شرتاطات ال�صحية،
�أ�سا�سيات الكهرباء واحلماية

ب��احل��ا���س��ب الآيل (،)3D
اخ �ت �ب��ارات اخل��ر��س��ان��ة وم��واد
البناء ،ح�ساب وح�صر الكميات
باحلا�سب الآيل ،مراقبة �إن�شاء
الطرق والأر�صفة.
�أو���ض��ح ذل ��ك م��دي��ر �إدارة
ال �ت �ط��وي��ر الإداري ب��الأم��ان��ة
الأ�� �س� �ت ��اذ ع� �ب ��داهلل الدعيج
و�أ�ضاف ب�أن ذلك ي�أتي �ضمن
توجيهات �سمو �أم�ي�ن منطقة
ال ��ري ��ا� ��ض الأم� �ي��ر ال��دك��ت��ور
عبدالعزيز بن حممد بن عياف
لتوفري برامج تدريبية تتوافق
م ��ن الأخ�� �ط� ��ار� ،أ� �س��ا� �س �ي��ات وطبيعة اح�ت�ي��اج��ات من�سوبي
ميكانيكا ال���س�ي��ارات ،الر�سم الأم��ان��ة لتزويدهم باملهارات

وال���س�ل��وك�ي��ات ال�لازم��ة للرقي
ب�إمكانياتهم لأداء �أعمالهم
بالكفاءة املطلوبة وميثل ه�ؤالء
املتدربون �شريحة عري�ضة من
موظفي الأم��ان��ة ت�شمل عددا
م ��ن امل �ه �ن��د� �س�ين وامل��راق �ب�ي�ن
ال�صحيني والفنيني وامل�ساحني
والر�سامني واملعماريني وعددا
�آخ ��ر م��ن �أ� �ص �ح��اب الوظائف
الإداري � ��ة امل �� �س��اع��دة ،و�أ� �ش��ار
�إىل �أن ه �ن��اك ت �ع��اون��ا قائما
ب�ين الأم��ان��ة وال�ك�ل�ي��ة التقنية
ب��ال��ري��ا���ض �أث �م��ر ع��ن تدريب
( )768متدرب ًا خالل ال�سنوات
الأربع املا�ضية.

اخلال�صة :
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با�شر عدد ( )386موظفا من من�سوبي �أمانة منطقة الريا�ض تدريبهم بالكلية التقنية بالريا�ض بعدد
( )13برناجما تدريبيا ت�شمل :الت�أهيل املتكامل ملدير املكتب ،مهارات حديثة يف العالقات العامة ،اجلودة
ال�شاملة يف املخازن وامل�ستودعات ،الربنامج املتكامل يف املحا�سبة احلكومية� ،إدارة املوارد الب�شرية،
املراقبة ال�صحية ،تطبيق اال�شرتاطات ال�صحية� ،أ�سا�سيات الكهرباء واحلماية من الأخطار� ،أ�سا�سيات
ميكانيكا ال�سيارات ،الر�سم باحلا�سب الآيل ( ،)3Dاختبارات اخلر�سانة ومواد البناء ،ح�ساب وح�صر
الكميات باحلا�سب الآيل ،مراقبة �إن�شاء الطرق والأر�صفة.

يوم اجلمعة 1431 / 12 /27هـ املوافق 2010 / 12 /03:م  -رقم العدد  - )13945(:رقم ال�صفحة (:

)

ال�شركات العاملة يف (الدائري) تت�صرف دون متابعة
�أق�� ��ر�أُ ك��ث�ي�ر ًا يف جريدتنا
اجلزيرة عن الطرق واهتمام
امل�س�ؤولني ،وتعقيب ًا على ذلك
�أق��ول :يالحظ على ال�شركات
التي تعمل على تو�سعة خمارج
ال �ط��رق ال��دائ��ري��ة يف مدينة
ال��ري��ا���ض م�ث��ل خم ��ارج �سبعة
و��س�ت��ة وخ�م���س��ة و��س�ب�ع��ة ع�شر
�أن �ه��ا ت�ع�م��ل م��ن دون متابعة

�أمانة مدينة الريا�ض �أو مرور
الريا�ض ،فمرة تغلقُ م�سار ًا،
وم� ��رة ت �ف �ت �ح��ه ،وم� ��رة �أخ ��رى
تعمل حتويلة من دون عالمات
حت��ذي��ري��ة ك��اف �ي��ة ،بالإ�ضافة
�إىل عدم وجود مرور الريا�ض
عند ه��ذه التحويالت يف وقت
الذروة لتنبيه م�ستخدمي هذا
الطريق .ومثال على ذل��ك ما

ح���ص��ل يف ن�ف��ق خم��رج ()17
(ط���ري���ق امل ��دي� �ن ��ة امل� �ن���ورة)
ي���وم ال��ث�ل�اث��اء امل ��واف ��ق -25
1431-11ه � �ـ ال�ساعة الثالثة
وال�ن���ص��ف ع �� �ص��ر ًا ،ح�ي��ث �إن
ال�شركة العاملة �أغلقت �أحد
امل �� �س��ارات ب �� �ص��ورة مفاجئة،
مم ��ا �أدى �إىل وق� ��وع ح ��ادث
م��روري وانقالب ثالجة حليب

وت�سبب يف تعطل احلركة دون
تنظيم .كذلك نالحظ الت�أخر
يف مبا�شرة احلوادث التي تقع
على الطرق الدائرية مع �أنها
ه��ي ال�شريان الرئي�س ملدينة
الريا�ض مما يت�سبب يف عرقلة
حركة ال�سري.
ع� �ب���دال� �ع���زي���ز ب � ��ن ح �م��د
التويجري  -الريا�ض

اخلال�صة :
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يف مقال للمواطن عبدالعزيز التويجري بجريدة اجلزيرة حتت عنوان (ال�شركات العاملة يف (الدائري)
تت�صرف دون متابعة) قال فيه :يالحظ على ال�شركات التي تعمل على تو�سعة خمارج الطرق الدائرية
يف مدينة الريا�ض مثل خمارج �سبعة و�ستة وخم�سة و�سبعة ع�شر �أنها تعمل من دون متابعة �أمانة مدينة
الريا�ض �أو مرور الريا�ض ،فمرة ُ
تغلق م�سار ًا ،ومرة تفتحه ،ومرة �أخرى تعمل حتويلة من دون عالمات
حتذيرية كافية ،بالإ�ضافة �إىل عدم وجود مرور الريا�ض عند هذه التحويالت يف وقت الذروة لتنبيه
http://www.al-jazirah.com/20101203/rv7.htm
م�ستخدمي هذا الطريق.

 - )15472(:رقم ال�صفحة (:
يوم اجلمعة 1431 / 12 /27هـ املوافق 2010 / 12 /03:م  -رقم العدد )13945(:

)

�شيء للوطن

يف وادي حنيفة  ..واقع لإجناز وطني
عبدالرحمن عبدالعزيز �آل
ال�شيخ
عندما �أق ��رت الهيئة العليا
لتطوير مدينة الريا�ض اخلطة
ال�شاملة لإع���ادة تطوير وادي
حنيفة وذلك يف اجتماعها الثاين
املنعقد يف ع��ام 1415ه  ..ومن
ثم �أعدت الهيئة يف عام 1423ه
من خالل هذه اخلطة املخطط
ال�شامل لتطوير الوادي  - ..وبكل
�صراحة � -أثار هذا اخلرب حينها
ا�ستغراب الكثري من النا�س وطرح
ت�سا�ؤالت متكررة حول جدوى مثل
هذا امل�شروع البيئي واالجتماعي
وال�سياحي !! وكيف �سيتم تطوير
هذا الوادي لأنه �سيظل واديا يف
جميع احلاالت ! و�سيبقى جمرى
لل�سيل يف كل الأحوال !! وو�صلت
هذه الت�سا�ؤالت �إىل رهان بعدم
جدوى هذه الفكرة وخ�سارة مثل
هذا امل�شروع ؟!
ولكن اليوم وبعد نهاية امل�شروع
و�إطالقه للملأ على يد �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير �سلمان بن
اخلال�صة :

عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض
رئي�س الهيئة العليا لتطوير مدينة
الريا�ض “حفظه اهلل” يف يوم
االثنني امل��واف��ق  20ربيع الآخر
م��ن ه��ذا ال�ع��ام وعندما �شاهد
النا�س كافة واق��ع ه��ذا امل�شروع
على الطبيعة من خالل زيارات
م�ي��دان�ي��ة ل �ل �م �� �ش��روع ...حينها
ت��أك��دت حقائق كثرية ج��د ًا من
خالل الواقع ال��ذي نفذ به هذا
امل�شروع اجلبار .
فمن ت�ت��اح ل��ه فر�صة زي��ارة
ال� ��وادي واالط �ل�اع ع�ل��ى و�ضعه
احل� ��ايل يف �أي م��ن �أج ��زاءئ ��ه
ابتداء من الدرعية �شما ًال حتى
املن�صورية جنوب ًا وبطول  80كم
�سيدرك �أن امل�شككني �أو املخالفني
�أو املعار�ضني قد خ�سروا الرهان
�سريع ًا حول جناح هذا امل�شروع
ب�ع��د م���ش��اه��دة ال��و��ض��ع احلايل
ل�ل��وادي بعد تطويره ،و�سيت�أكد
ل�ه��م �أن ه��ذا الإجن� ��از اجلبار
�شاهد ع�ي��ان ي��روي ق�صة حت ّد
 ...ورواي��ة �إجن��از كبرية بقيادة

��ص��اح��ب ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم�ي�ر
��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �أم�ير
منطقة الريا�ض رئي�س الهيئة
العليا لتطوير مدينة الريا�ض
�أثمرت وهلل احلمد عن �إجناز هو
�أكرب من كونه جمرد جناح و�أكرث
من جمرد م�شروع اجتماعي �أو
بيئي �أو �سياحي فقط .
فامل�شروع الذي نفذ يف وادي
حنيفة ال �ي��وم ي ��ؤك��د للملأ وهلل
احلمد �أن فئة من امل�شاريع يف
بالدنا من املمكن �أن تقدم وتنفذ
ب���ص��ورة عالية وب��درج��ة رفيعة
امل�ستوى والتنفيذ متى ما وجدت
الإرادة وال ��دع ��م والإ�� �ش ��راف
واملتابعة ومن ثم متى ما �أ�سندت
�إىل كفاءات وطنية “ خمل�صة “
متلك القدرة الوطنية والعلمية
وال�ه�ن��د��س�ي��ة ع�ل��ى ت �ق��دمي هذه
املكونات يف �إجن��از وطني جبار
�أ� �ص �ب��ح م �ث��ار �إع �ج��اب وتقدير
الآخرين قبل الأقربني ..
فامل�شروع ج��اء على م�ساحة
تقدر ب��أك�ثر م��ن ( )10ماليني

م�ت�ر م ��رب ��ع ومي� �ت ��د ب ��ه طريق
�سياحي معبد على طول الوادي
وهناك ( )6متنزهات وممرات
للم�شاة واجلري بطول ( )47كم
وممرات مر�صوفة بطول ( )7كم
وي�ضم �أكرث من ( )2500عمود
وحدة
( )600االحد
�إن��ارة و�أك�ثر من يوم
جوانب
�إنارة منها �إ�ضاءة لبع�ض
12 /15
اجل�ب��ال املحيطة ب��ال��وادي مما
يعطي م�شهدا ليليا /
1431هـ ًا
جميال جد
لدورات
 ...وع��دد ( )30مبنى املوافق
املياه للرجال والن�ساء على
طول/
11 /21:
الوادي ومواقف لل�سيارات تت�سع
2010م ...-
لأك�ثر م��ن (� )2000سيارة
ألف
(� )90
العدد
ومت غر�س �أك�ثر من رقم
�شتلة زراع �ي��ة خمتلفة الأن ��واع
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال �ع��دي��د من
اجلل�سات ال�سياحية املنفذة يف
كل املتنزهات على طول الوادي
والتي ت�ضم �أماكن للطبخ وال�شوي
وغري ذلك ..
�إن م �� �ش��روع ت �ط��وي��ر وادي
حنيفة ا�ستطاع �أن يطوع طبيعة
هذه املدينة ال�صحراوية لت�ساير

http://www.alriyadh.com/2010/12/03/article581773.html
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يف مقال للكاتب عبدالرحمن عبدالعزيز �آل ال�شيخ ب�صحيفة الريا�ض حتت عنوان «يف وادي حنيفة  ..واقع
لإجناز وطني» قال فيه :عندما �أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض اخلطة ال�شاملة لإعادة تطوير
وادي حنيفة وذلك يف اجتماعها الثاين املنعقد يف عام 1415ه  ..ومن ثم �أعدت الهيئة يف عام 1423ه من
خالل هذه اخلطة املخطط ال�شامل لتطوير الوادي  - ..وبكل �صراحة � -أثار هذا اخلرب حينها ا�ستغراب
الكثري من النا�س وطرح ت�سا�ؤالت متكررة حول جدوى مثل هذا امل�شروع البيئي واالجتماعي وال�سياحي !!
وكيف �سيتم تطوير هذا الوادي لأنه �سيظل واديا يف جميع احلاالت ! و�سيبقى جمرى لل�سيل يف كل الأحوال
!! وو�صلت هذه الت�سا�ؤالت �إىل رهان بعدم جدوى هذه الفكرة وخ�سارة مثل هذا امل�شروع ؟!

460(:

 -رق

ال�صف
(:

يوم اجلمعة 1431 / 12 /27هـ املوافق 2010 / 12 /03:م  -رقم العدد  - )13945(:رقم ال�صفحة (:
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قم

فحة

التطور العاملي ال�سياحي يف �أحد
جوانب البيئة ال�سياحية وي�صبح
اليوم �أه��م معلم �سياحي ملدينة
عاملية تقبع يف و�سط ال�صحراء
حتيط بها اجلبال والرمال من
ك��ل اجل�ه��ات  ..وم��ن زار وادي
حنيفة خالل �إج��ازة العيد ومن
يزوره هذه الأيام وعلى الأخ�ص
خ�ل�ال ع�ط�ل��ة ن �ه��اي��ة الأ� �س �ب��وع
وعلى الأخ�ص �أكرث خالل نهاية
�ساعات النهار وي�شاهد كثافة
ال � ��زوار وامل �ت �ن��زه�ين م��ن كافة
ال�شرائح االجتماعية � ..سيدرك

ه��ذه احلقيقة و� �س �ي��درك �أكرث
مدى ا�ستحقاق هذا امل�شروع لنيل
جائزة “ الآغا العاملية “ للعمارة
 ...فقد جاء هذا امل�شروع �ضمن
( )5م�شاريع عاملية مت انتقائها
م��ن ب�ين ( )40م�شروعا عامليا
مت تر�شيحها للجائزة  -جريدة
الريا�ض اخلمي�س  19ذي احلجة
1430ه  -وق �ب��ل ذل ��ك ح�صل
هذا امل�شروع على جائزة مركز
املياه بوا�شنطن ك�أف�ضل (خطة
ل�ت�ط��وي��ر م �� �ص��ادر امل �ي��اه) على
م�ستوى العامل لعام 2003م من

بني ( )75م�شروع ًا قدمت من
( )21دولة .
فهنيئ ًا للوطن وهنيئ ًا للريا�ض
على ه��ذا الإجن� ��از ال ��ذي ح ّول
هذا الوادي من موقع للمخلفات
وامل �خ��ال �ف��ات �إىل �أب� ��رز معامل
ال��ري��ا���ض ال���س�ي��اح�ي��ة يف هذه
امل��دي�ن��ة وك��ل ال�شكر والتقدير
للرجل الأول ال ��ذي يقف على
ه ��رم ك��ل الإجن� � ��ازات يف هذه
امل��دي�ن��ة �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�أم�ي�ر منطقة ال��ري��ا���ض رئي�س

)

ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ت�ط��وي��ر مدينة
الريا�ض ..ون�س�أل اهلل تعاىل �أن
تكون ك��ل م�شاريع ال��وط��ن على
قدر هذا امل�شروع يف الإخال�ص
يف التخطيط والتنفيذ وال�صيانة
�إن ��ش��اء اهلل  ..و�أرج ��و م��ن كل
قارئ �أن يزور امل�شروع ويقدم بعد
ذلك ما لديه من مالحظات ومن
�أفكار ت�ساهم يف املزيد من تطور
هذا املوقع �إن �شاء اهلل فالريا�ض
مدينة يف حاجة ما�سة جد ًا �إىل
الكثري واملزيد من جماالت التنزه
العائلية .

)
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عني على الريا�ض

يوم االحد

460(:

12 /15

 -رق

1431 /هـ

ال�صف

املوافق

ر�صد :خالد الربي�ش
متثل منطقة ق�صر احلكم،
ن ��واة ال�ن�م��و احلقيقي وباديته
للعا�صمة ال��ري��ا���ض ،وي �ب��دو يف
ال�صورة م�ساكن املنطقة التي
حت��ده��ا �أ�� �س ��وار ال��ري��ا���ض من
اجلهات الأربع عام 1375ه..
ويف ال� �ع� ��� �ص ��ر احل� ��دي� ��ث

ا�ستحوذت منطقة العليا على
جم� �م ��ل ال� �ت ��وط�ي�ن ال� �ت� �ج ��اري
للعا�صمة..
وبلغت م�ساحة مدينة الريا�ض
(ح� � ��دود ال��ن��ط��اق ال �ع �م��راين
ال�ث��اين)  2435كلم مربع حتى
ع ��ام 1430ه ،وب�ل�غ��ت م�ساحة
الأرا�� �ض ��ي امل �ط��ورة  1219كلم

مربع ،وقد مثلت ن�سبة م�ساحة
الأرا�ضي املخ�ص�صة لال�ستعمال
ال�سكني من امل�ساحة الإجمالية
للمدينة  %17.80ون�سبة م�ساحة
اال�ستعمال ال�صناعي ،% 1.88
�أم��ا ن�سبة امل�ساحة املخ�ص�صة
ل�لا��س�ت�ع�م��االت خ��دم��ات النقل
 ،3.12وم�ث�ل��ت ن�سبة م�ساحة

(:

/،1.97
11 /21:
ال �ت �ج��اري

اال��س�ت�ع�م��ال
ا�ستعماالت
وبلغت ن�سبة م�ساحة 2010م -
اخلدمات ال�صحية واحلكومية
ومثلت العدد
والتعليمية  ،10.66رقم
ن�سبة
اال�ستعمال الثقايف والرتفيهي
.6.48
امل� ��� �ص ��در« :ه��ي��ئ��ة تطوير
الريا�ض»

اخلال�صة :

http://www.alriyadh.com/2010/12/03/article581898.html

12

دار الوطن 2006 333

يف لقطات م�صورة بعنوان (عني على الريا�ض) كتب خالد الربي�ش :متثل منطقة ق�صر احلكم ،نواة النمو
احلقيقي وباديته للعا�صمة الريا�ض ،ويبدو يف ال�صورة م�ساكن املنطقة التي حتدها �أ�سوار الريا�ض من
اجلهات الأربع عام 1375ه.ويف الع�صر احلديث ا�ستحوذت منطقة العليا على جممل التوطني التجاري
للعا�صمة ..وبلغت م�ساحة مدينة الريا�ض (حدود النطاق العمراين الثاين)  2435كلم مربع حتى عام
1430ه ،وبلغت م�ساحة الأرا�ضي املطورة  1219كلم مربع ،وقد مثلت ن�سبة م�ساحة الأرا�ضي املخ�ص�صة
لال�ستعمال ال�سكني من امل�ساحة الإجمالية للمدينة  %17.80ون�سبة م�ساحة اال�ستعمال ال�صناعي ،% 1.88
�أما ن�سبة امل�ساحة املخ�ص�صة لال�ستعماالت خدمات النقل  ،3.12ومثلت ن�سبة م�ساحة اال�ستعمال التجاري
 ،1.97وبلغت ن�سبة م�ساحة ا�ستعماالت اخلدمات ال�صحية واحلكومية والتعليمية  ،10.66ومثلت ن�سبة
اال�ستعمال الثقايف والرتفيهي  .6.48امل�صدر« :هيئة تطوير الريا�ض»

يوم اجلمعة 1431 / 12 /27هـ املوافق 2010 / 12 /03:م  -رقم العدد  - )13945(:رقم ال�صفحة (:

)

)154

قم

فحة
)

أخبار
وزارة الشؤون البلدية والقروية
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الأمري خالد الفي�صل ينوه بجهود �أمانة الطائف
يف �إجناح �سوق عكاظ بدورته الرابعة

ال� �ط���ائ���ف  -ا� �س �م��اع �ي��ل
ابراهيم
ن ��وه ��ص��اح��ب ال���س�م��و امللكي
االم�ير خالد الفي�صل ب��ن عبد
العزيز �أمري منطقة مكة املكرمة
بجهود �أمانة الطائف يف تهيئة
ج ��ادة � �س��وق ع �ك��اظ التاريخي
مما كان له �أكرب الأثر يف �إجناح
م�ه��رج��ان ��س��وق ع�ك��اظ بدورته
الرابعة..
و�أو��� �ض� ��ح �أم��ي��ن ال �ط��ائ��ف
املهند�س حممد بن عبد الرحمن
املخرج �أن الأمانة قامت بتهيئة
جادة �سوق عكاظ بدعم ومتابعة
من �صاحب ال�سمو امللكي االمري
خالد الفي�صل بن عبد العزيز
�أم�ي��ر م�ن�ط�ق��ة م �ك��ة املكرمة
و�صاحب ال�سمو امللكي االمري
الدكتور من�صور بن متعب بن
عبد العزيز وزير ال�ش�ؤون البلدية
اخلال�صة :
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والقروية و�صاحب ال�سمو امللكي
االم�ير �سلطان ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة
لل�سياحة والآث � ��ار  ،ح�ي��ث مت
�إجناز االعمال املدنية الإن�شائية
م��ن زف �ل �ت��ة ور� �ص��ف و�إن� � ��ارة ،
و�أع� �م ��ال ت���ش�ج�ير  ،وتركيب

�ألعاب لالطفال  ،و�إن�شاء خيام
وم�صليات  ،وجممعات دورات
املياه العامة ( رجال  ،ن�ساء )
واملوا�ضىء  ،ولوحات الت�سمية ،
و�أعمال املوقع العام من ت�سوية
ومتهيد وعمل ممرات  ،وتن�سيق
املوقع  ،وزراعة النخيل  ،وتركيب

�أعمدة الإنارة  ،و�أعمال مواقف
ال�سيارات  ،وتركيب اللوحات
االر���ش��ادي��ة و�إع� � ��ادة �أر�صفة
�أر�ضية اجل��ادة ( انرتلوك ) ،
وت��زوي��د اجل��ادة بكرا�سي ذات
ت�صاميم م�ستوحاة من طبيعة
املكان..
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نوه �صاحب ال�سمو امللكي االمري خالد الفي�صل بن عبد العزيز �أمري منطقة مكة املكرمة بجهود �أمانة
الطائف يف تهيئة جادة �سوق عكاظ التاريخي مما كان له �أكرب الأثر يف �إجناح مهرجان �سوق عكاظ
بدورته الرابعة..و�أو�ضح �أمني الطائف املهند�س حممد بن عبد الرحمن املخرج �أن الأمانة قامت بتهيئة
جادة �سوق عكاظ بدعم ومتابعة من �صاحب ال�سمو امللكي االمري خالد الفي�صل بن عبد العزيز �أمري
منطقة مكة املكرمة و�صاحب ال�سمو امللكي االمري الدكتور من�صور بن متعب بن عبد العزيز وزير ال�ش�ؤون
البلدية والقروية و�صاحب ال�سمو امللكي االمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة
http://www.alriyadh.com/2010/12/03/article581697.html
لل�سياحة والآثار.
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«ال�ش�ؤون البلدية» تعتمد �إن�شاء مغا�سل
للما�شية والأغنام وفق �ضوابط �صحية وبيئية

)154

قم

فحة
)

الطائف ا�سماعيل �إبراهيم
ا� �ش�ترط��ت وزارة ال �� �ش ��ؤون
البلدية والقروية �ضوابط عند
ال�ترخ�ي����ص م��ن ق�ب��ل الأم��ان��ات
لإن�شاء مغا�سل خا�صة للأغنام
واملا�شية ،ت�ضمنت �أن يكون املوقع
�ضمن ح ��دود �أ���س��واق و�أماكن
تداول املا�شية وال ي�ؤثر الن�شاط
��س�ل�ب� ًا ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة امل� �ج ��اورة،
وتوفري عدد منا�سب من مواقف
ال�سيارات مبا يتنا�سب مع حجم
املن�ش�أة ،وجتهيز منطقة لتحميل
وتنزيل االغنام ح�سب ال�شروط
واملوا�صفات اخلا�صة بذلك ،و�أن
تتنا�سب م�ساحة املوقع مع نوع
الن�شاط.
ك �م��ا ح � ��ددت ا���ش�ت�راط��ات

�صحية مل ��زاويل ه��ذا الن�شاط
الذي يعد من االن�شطة اجلديدة
يف ال���س��وق ،ومنها ال�ت��أك��د من
�سالمة احليوانات قبل ادخالها
اىل مكان الغ�سيل ،واحلر�ص
ع �ل��ى � �س �ق��ي احل� �ي ��وان ��ات قبل
غمرها يف حو�ض الغ�سيل ،و�أن
تقت�صر عملية الغ�سيل على
امل �ي��اه وامل�ن�ظ�ف��ات الآم �ن��ة على
االن���س��ان واحل �ي��وان وامل�سموح
با�ستخدامها باال�ضافة اىل ان
يكون املاء امل�ستخدم نظيف ًا وذا
درجة حرارة منا�سبة  ،و�أن ال يتم
ا�ستخدام �أية �أدوي��ة كم�ضادات
الطفيليات �أو م�ستح�ضرات
طبية ،م��ع ا�ستخدام موا�سري
مياه بال�ستيكية �صلبة ومبقا�سات

منا�سبة ومراعاة �إمكانية تدوير
امل �ي��اه امل�ستخدمة با�ستخدام
التقنية املنا�سبة لتعقيم املياه.
ويتطلب احل�صول على ترخي�ص
لهذا الن�شاط ��ش��روط حمددة
يف امل� �ن� ��� �ش� ��أة ،ح��ي��ث يف�ضل
عمل م�صاف يف ق��اع احلو�ض
لإمكانية �إعادة ا�ستخدام املياه
م ��رة �أخ � ��رى ،وت��ك��ون ج ��دران
االح��وا���ض م��ن القي�شاين لكي
ت�سهل عملية النظافة والتطهري
وت �ك��ون االر� �ض �ي��ة خ�شنة متنع
انزالق احليوان مع حتديد ميول
منا�سب نحو جم��اري ال�صرف
ال�صحي ،وميكن عمل �أر�ضية
م�ستوية ليتم غ�سل احليوانات
عليها ،وت��وف�ير خ��زان��ات مياه

لتخزين الكمية ال�ك��اف�ي��ة من
املياه ،وتوفري م�ضخات للمياه
ب�سعة وق ��درة منا�سبة لتعطي
ال�ضغط املطلوب للماء ،وتوفري
مكتب لإدارة املغ�سلة يتنا�سب
حجمه م��ع حجم العمل الذي
مت��ار� �س��ه وم���س��اح�ت�ه��ا ع�ل��ى ان
ال ت�ك��ون يف االم��اك��ن املعر�ضة
للرطوبة وتناثر املياه �أو قريب ًا
منها.
ووزع � ��ت ال � � ��وزارة من��وذج � ًا
مقرتح ًا لإن�شاء مغ�سلة الأغنام
وه��و عبارة عن حو�ضني يقعان
ب�ين مم��ري��ن ،ح�ي��ث يخ�ص�ص
احلو�ض االول للغط�س والثاين
للتنظيف باال�ضافة اىل منطقة
لت�سليم احليوانات.

اخلال�صة :
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ا�شرتطت وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية �ضوابط عند الرتخي�ص من قبل الأمانات لإن�شاء مغا�سل خا�صة
للأغنام واملا�شية ،ت�ضمنت �أن يكون املوقع �ضمن حدود �أ�سواق و�أماكن تداول املا�شية وال ي�ؤثر الن�شاط
�سلب ًا على البيئة املجاورة ،وتوفري عدد منا�سب من مواقف ال�سيارات مبا يتنا�سب مع حجم املن�ش�أة ،وجتهيز
منطقة لتحميل وتنزيل االغنام ح�سب ال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة بذلك ،و�أن تتنا�سب م�ساحة املوقع
مع نوع الن�شاط.
http://www.alriyadh.com/2010/12/03/article581856.html
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“�أوكار املن�صور” تر ّوج الف�ساد والفو�ضى ..وعيون الرقابة يف �إجازة!!

في�صل املف�ضلي  -مكة املكرمة
 ,ت�صوير :عبدالغني ب�شري
هنا ت�صول العمالة الوافدة
وجتول ،تزرع الع�شوائية والفو�ضى
و ُت ّروج للمواد الفا�سدة بح ًثا عن
الربح ال�سريع ب�أي طريقة حتى
لو كان ذلك على ح�ساب املواطن
واحل��اج واملعتمر .هنا � ً
أي�ضا ال
ت�ستغرب �إذا ر�أيت اً
عامل وافدً ا
ميار�س الطب ال�شعبي وي ّدعي
ع�لاج جميع الأم��را���ض ،و�آخ��ر
يبيع مواد غذائية فا�سدة تزكم
الأن � ��وف ،وث��ال � ًث��ا يفتتح ً
ور�شا
لإ� �ص�لاح ال���س�ي��ارات املت�ضررة
بعيدً ا عن �أعني اجلهات الر�سمية
يف ال�شرطة واملرور وغريهما.
� �ش��ارع املن�صور ب��ات مثقلاً
بالع�شوائيات التي مل تخف عن
�أنظار اجلميع� ،سهر بالليل �إىل
قرب الفجر وبيع للحوم الفا�سدة
وللخ�ضروات والفواكه جمهولة
امل�صدر ،ك��ل ه��ذا وغ�يره جتده

الذي �أقاموه ب�أنف�سهم بني �أزقة
املن�صور وعلى مقربة من ال�شارع
العام كل جمعة .كما تنت�شر بع�ض
املمنوعات كاملقويات اجلن�سية
يف مبيعاتهم فيما يروج �آخرون
لو�صفات لعالج ال�سكر من ثمرة
القورو.
غياب الرقابة

داخل �أزقته احلبلى بالن�شاطات
وامل��م��ار���س��ات اخل��اط��ئ��ة ،ويف
امل �ق��اب��ل ي �ت �� �س��اءل ال�ب�ع����ض من
امل ��واط� �ن�ي�ن :ك �ي��ف لأ� �ص �ح��اب
ال�ع�م��ائ��ر وال���ش�ق��ق �أن ي�ؤجروا
ل� �ه� ��ؤالء امل �خ��ال �ف�ين م�ساكنهم
ويت�سرتون عليهم وهم ال يحملون
بطاقات للإقامة .ويت�ساءلون عن
كيفية ال�سكوت عنهم حتى و�صل

بهم احلال �إىل �أريحية تامة يف
مم��ار��س��ة البيع على الأر�صفة
�أم� ��ام ن��اظ��ري امل� ��ارة ومبقربة
م��ن �أع�ي�ن املكلفني مبراقبتهم
ومنعهم .وكان من املالحظ �أنهم
يتخريون ما يريدون بيعه بح�سب
ه��واه��م ف��امل�لاب ����س امل�ستعملة
واالج� �ه ��زة امل���س��روق��ة ك ��ان لها
رواج قوي داخل جنبات �سوقهم

ويف البداية قال عامل ميار�س
احلجامة داخ��ل �أزق��ة املن�صور:
�إن� ��ه مي��ار���س ت �ل��ك امل �ه �ن��ة منذ
مو�ضحا
ف�ترة لي�ست بالقليلة،
ً
�أن��ه لي�س هناك �شيء يدعو �إىل
ال�ق�ل��ق �أو اخل���وف ملنعهم من
ذل��ك لأن �ه��م ي���أخ��ذون احليطة
واحلذر للمداهمات التي حت�صل
�أحيا ًنا .لكنه اعرتف �أنها لي�ست
بامل�ستمرة وق ��ال :اخ�ترن��ا هذا
املكان نحن وغرينا من احلجامني
داخل �أزقة املن�صور القريبة من
�شارع �أم القرى العام النزوائه

اخلال�صة :

http://www.al-madina.com/node/276463
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�شارع املن�صور بات مثقلاً بالع�شوائيات التي مل تخف عن �أنظار اجلميع� ،سهر بالليل �إىل قرب الفجر
وبيع للحوم الفا�سدة وللخ�ضروات والفواكه جمهولة امل�صدر ،كل هذا وغريه جتده داخل �أزقته احلبلى
بالن�شاطات واملمار�سات اخلاطئة ،ويف املقابل يت�ساءل البع�ض من املواطنني :كيف لأ�صحاب العمائر وال�شقق
�أن ي�ؤجروا له�ؤالء املخالفني م�ساكنهم ويت�سرتون عليهم وهم ال يحملون بطاقات للإقامة .ويت�ساءلون عن
كيفية ال�سكوت عنهم حتى و�صل بهم احلال �إىل �أريحية تامة يف ممار�سة البيع على الأر�صفة �أمام ناظري
املارة ومبقربة من �أعني املكلفني مبراقبتهم ومنعهم .وكان من املالحظ �أنهم يتخريون ما يريدون بيعه
بح�سب هواهم فاملالب�س امل�ستعملة واالجهزة امل�سروقة كان لها رواج قوي داخل جنبات �سوقهم الذي
�أقاموه ب�أنف�سهم بني �أزقة املن�صور وعلى مقربة من ال�شارع العام كل جمعة .كما تنت�شر بع�ض املمنوعات
كاملقويات اجلن�سية يف مبيعاتهم فيما يروج �آخرون لو�صفات لعالج ال�سكر من ثمرة القورو.

يوم اجلمعة 1431 / 12 /27هـ املوافق 2010 / 12 /03:م  -رقم العدد - )17389(:رقم ال�صفحة (:

نوعا ما عن رجال الأمن ولقربه
ً
من احل��رم والأ��س��واق الرئي�سية
وع �ل��ى ه ��ذا الأ���س��ا���س نعر�ض
لزبائننا �أورا ًق� ��ا تعلمهم مدى
فائدة احلجامة و�أنها �سنة حث
عليها الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ومن ثم جند �إقبالاً كب ًريا.
و�أ�ضاف �إن �سعر الك�أ�س الواحد
للحجامة ال يتجاوز الع�شرين
يرا �إىل �أن ��ه يعالج
ري � �الاً  .م���ش� ً
املر�ضى منذ ما يزيد على خم�س
�سنوات و�أن هناك �أعدادًا كبرية
غ�ي�ره مت��ار���س امل�ه�ن��ة وه ��ذا ما
ر�صدته عد�سة “املدينة” � ً
أي�ضا.
�أما �صني بكن قدم للحج حاملاً
ع�ل��ى ظ �ه��ره ع� ��ددًا م��ن الأدوي� ��ة
والعالجات واملراهم والو�صفات
الدوائية الأخرى و�أخذ يتنقل بها
ع�بر رحلته ب�ين مكة وامل�شاعر،
وا�ستقر به الو�ضع على �أر�صفة
� �ش��ارع احل �ف��اي��ر �أم� ��ام كوبري
املن�صور ال�شرياين ال��ذي يربط
ال�ستني باحلفاير ب�شارع �أم القرى
ثوان
وال يبعد عن احل��رم �سوى ٍ
م�ع��دودة ،وق��د غ�صت به وبغريه
من ال�شوارع واملجمعات احليوية
امل�لا��ص�ق��ة للمنطقة املركزية
�أع ��داد كبرية م��ن العمالة التى
ت��روج لب�ضائع جمهولة امل�صدر.

وق��ال� :إن احل�ج��اج يقبلون على
ه��ذه الأ�صناف وك��ان مما ملحته
“املدينة” داخل ب�سطته العديد
من املقويات اجلن�سية التي كتب
عليها ع�ب��ارات خاد�شة للحياء،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ر� �س��وم��ات خملة
و�أو�ضح �أنه مل يجد معاناة تذكر
مع املراقبني الكفيلني مبنع البيع
الع�شوائي �سوى بع�ض الأوق��ات
التي ال تكاد تذكر ك�أوقات ال�صالة
ودخول وخروج احلجاج من و�إىل
احلرم عندها نختفي عن الأنظار
حتى ي�ستتب الو�ضع ونعود ملمار�سة
البيع بقية يومنا .وذكر �أنه يكتفي
ببيع �أدوي� �ت ��ه ع�ل��ى ب�ن��ي جلدته
لأن تلك العالجات �أن�سب لهم
ولطبيعتهم.
افرتا�ش ع�شوائي

من جانبه قال �سامي برناوي
�أحد �سكان املن�صور� :إن خماطر
م �� �ش �ك �ل��ة ال ��واف ��دي ��ن وبيعهم
ال�ع���ش��وائ��ي ال ت�ق��ف ع�ن��د حد،
فهم ي�شوهون واجهة مكة ب�سبب
االف�ت�را���ش ال�ع���ش��وائ��ي ال ��ذي ال
يرتك جمالاً ملن يريد املرور من
مو�ضحا �أنهم يبيعون
ال�شارع.
ً
و�صفات عالجية غري �صحيحة
مثل ثمرة القورو لعالج ال�سكر

وب �ي��ع الأ� �ش��رط��ة وال�سيديهات
امل���ش�ب��وه��ة ع�ل��ى ق��ارع��ة طريق
احلفاير وبيع املالب�س امل�ستعملة
رغم الأ�ضرار ال�صحية لذلك.
وق��ال حميد الربكاتي موظف
م�ست�أجريف�شارعاملن�صور�أنهيفكر
يف الرحيل من احلي الذي يغ�ص
مو�ضحا �أنهم باتوا
باملتخلفني.
ً
يخ�شون على �أبنائهم من الو�ضع
الراهن .وذكر الربكاتي �أن ه�ؤالء
خا�صا بهم
املخالفني �أقاموا �سو ًقا ً
بني �أزق��ة املن�صور كل يوم جمعة،
و�أن �أغلب ما يعر�ض به عبارة عن
ب�ضاعة م�شبوهة ت�ضم مالب�س
م�ستعملة و�أدوات كهربائية وبنائية
غال ًبا ما تكون م�سروقة وال �سيما
اجلواالت والتلفزيونات .وذكر �أن
املواطن عندما ي�سرق منه �شيء
يتبادر يف ذهنه مبا�شره الذهاب
�إىل ذلك ال�سوق للبحث عن �ضالته
�إال �أن��ه ال ي�ستطيع ال��ذه��اب �إىل
ه�ن��اك الحتياطهم ال�شديد من
املواطن ال�سعودي وعدم الإف�صاح
له ب�شيء يدار داخل �أروق��ة وزوايا
ذلك ال�سوق املجهول.
�أم � ��ا ح �م �ي��د ال��ع��ي��ايف �أح ��د
�أ� �ص �ح��اب امل��ح�ل�ات التجارية
النظامية يف �شارع املن�صور التي
ت�شهد �أمامها بيع ع�شوائي قال:

)

�إن ه� ��ؤالء ت�سببوا يف �إزعاجنا
و�إحراجنا مع زبائننا .وت�ساءل
ما الفائدة من حمالتنا التجارية
النظامية وال��واف��دون ميار�سون
بيعهم الع�شوائي بكل ق��وة دون
منعهم ،وع�ن��د �إب�لاغ�ن��ا عنهم
للجهات امل���س��ؤول��ة ال جن��د �أي
جتاوب ملحوظ .من جهته �أ�شار
بخيت ع�لاوي �إىل معاناته من
الع�شوائيات طيلة العام وتزداد
مو�ضحا
املحنة وق��ت امل��وا��س��م.
ً
�أن �ه��م يقيمون ور��ً�ش��ا ل�سمكرة
و�إ�صالح ال�سيارات داخل �أحوا�ش
مهجورة ،كما يبيعون اخل�ضروات
الفا�سدة جمهولة امل�صدر .و�أرجع
انت�شارهم �إىل عدم مالحقتهم
ومتابعتهم ب�شكل م�ستمر وقوي
ودع � ��ا � �ص��ال��ح � �س �م�ير و�أح��م��د
الأبرقي من �سكان املن�صور �إىل
�سرعة متابعة ه�ؤالء ومالحقتهم
حتى ال ي�صل �ضررهم لل�سكان،
و�أ�ضافا �أ�صبحنا ندخل ونخرج
�إىل م�ن��ازل�ن��ا وك�ل�ن��ا خ��وف من
�أولئك الذين غ�صت بهم �شوارع
و�أزقة املن�صور وطالبا مبتابعتهم
وع��دم �إف���س��اح امل�ج��ال �أمامهم
لالنت�شار وحتقيق �أرب��اح كبرية
على ح�ساب م�صلحة املواطن
واملقيم.
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