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للرؤيــة  تجســيداً  الغاليــة،  مملكتنــا  يف  والتطويــر  التنميــة  وتــرية  تســارع  مــع 

الطموحــة 2030، تســعى أمانــة االحســاء للتمــايش مــع هــذه المرحلــة ومواكبتها 

واالرتقــاء بالخدمــات البلديــة والتقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة،  

ــتكمال  ــذ واس ــراتيجية لتنفي ــات اإلس ــط والدراس ــات والخط ــد األولوي ــر تحدي ع

مشــاريعها التطويريــة والخدميــة، انطالًقــا مــن دعــم واهتمــام قيادتنــا الرشــيدة 

– حفظهــا هللا – وحرصهــا عــىل االرتقــاء بالخدمــات التنمويــة يف كافــة المجــاالت 

والقطاعــات، يف ظــل متابعــة وتوجيهــات صاحــب الســمو الملــي األمــري ســعود 

ــز- أمــري المنطقــة الرشقيــة –، وصاحــب الســمو الملــي  ــن عبدالعزي ــن نايــف ب ب

األمــري أحمــد بــن فهــد بــن ســلمان – نائــب أمــري المنطقــة الرشقيــة –، والدعــم 

المتواصــل مــن صاحــب الســمو الملــي األمــري ســعود بــن طــالل بــن بــدر 

-محافــظ األحســاء-، ومتابعــة التطويــر التنمــوي والخدمــي ألمانــة األحســاء مــن 

ِقبــل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان األســتاذ ماجــد بــن عبــدهللا 

الحقيــل.

إن أمانــة األحســاء وبالتوائــم مــع أهــداف الرؤيــة الســديدة، وضعــت نصــب 

مراحــل  يتخطــى  بمــا  البلــدي  القطــاع  لمســتقبل  الشــمولية  النظــرة  أعينهــا 

تقديــم الخدمــات البلديــة األساســية إىل اإلســهام بتحقيــق أهــداف رؤيــة 2030 

مــن خــالل الحــرص عــىل جــودة المخرجــات، وفــق توجهــات حديثــة ومفاهيــم 

تنمويــة مســتدامة، وتعزيــز جوانــب المشــاركة المجتمعيــة يف ظــل دعــم وتوجيــه 

حكومتنــا الرشــيدة –أيدهــا هللا– بقيــادة ســيدي خــادم الحرمــني الرشيفــني 

الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وســمو ويل عهــده األمــني صاحــب الســمو الملي 

األمــري محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز –حفظهمــا هللا– نحــو تحقيــق أهــداف 

ــاة إنســان هــذا  ــادرات ترتبــط جميعهــا بحي ــة مســتدامة ومب اســراتيجية وتنموي

الوطــن ومســتقبله الُمــرشق بــإذن هللا، نحــو تحقيــق الرؤيــة الواعــدة بالخــري 

ــة. ــا يف المجــاالت كاف ــُريق والرخــاء لبالدن والتقــدم وال

تنمية
مستدامة

المهندس 

عصام بن عبداللطيف المال 

أمني االحساء 
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عبــد  بــن  ســلمان  الملــك  الرشيفــني  الحرمــني  خــادم  أصــدر 

العزيــز آل ســعود، يف الرابــع مــن شــوال 1443 هـــ، قــراراً ملكيــاً 

بتعيــني صاحــب الســمو الملــي األمــري ســعود بــن طــالل بــن بــدر              

بــن ســعود بــن عبــد العزيــز آل ســعود محافظــاً لألحســاء. 

حيــث شــغل ســموه منصــب المستشــار والمــرشف العــام عــىل 

شــغل  كمــا  والفــروع،  الســكين  للدعــم  اإلســكان  وزارة  وكالــة 

منصــب المديــر العــام للتعــاون الــدويل يف وزارة العمــل والتنميــة 

االجتماعيــة، ومستشــار قانــوين يف وزاره الداخليــة.

العالقــات  ماجســتري  عــىل  حاصــل  طــالل،  بــن  ســعود  األمــري 

الدوليــة والقانــون الــدويل مــن ‘‘جامعــة كينــت’’ وبكالوريــوس 

‘‘جامعــة  مــن  والتنظيــم  واإلدارة  المعلومــات  تكنولوجيــا  يف 

ســافولك’’.

إىل ذلك، رفع ســموه الشــكر والعرفان لخـــادم الحرمني الرشيفني 

العزيــز آل ســعود وصاحــب الســمو  بــن عبــد  الملــك ســلمان 

الملــي األمــري محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 

ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع -حفظهــم 

هللا- عــىل الثقــة الملكيــة الكريمــة بتعيينــه محافظــاً لمحافظــة 

لألحســاء.

بقرار من
خادم الحرمين الشريفين

تعيين األمير سعود بن طالل بن بدر محافظًا لألحساء

 وقــال ســموه: ‘‘لقــد حملتــين القيــادة مســؤولية عظيمــة تحــت 

توجيهــات صاحــب الســمو الملــي األمــري ســعود بــن نايــف -أمــري 

المنطقــة الرشقيــة- وســمو نائبــه صاحــب الســمو الملــي األمــري 

أحمــد بــن فهــد بــن عبدالعزيــز، ســائاًل هللا التوفيــق لخدمــة أهــايل 

األحســاء، وهــذه المحافظــة الــي لهــا وألهلهــا اهتمــام كبــري مــن 

قيادتنــا الحكيمــة’’.
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إنشاء هيئة تطوير األحساء
إليجاد بيئة تنموية مستدامة

أصــدر خــادم الحرمــني الرشيفــني الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 

آل ســعود، قــراراً بإنشــاء هيئــة لتطويــر محافظــة األحســاء، عــىل أن 

تقــوم هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء بالتنســيق وتحديــد النطــاق 

اإلرشايف الختصــاص الهيئــة.

ــة  ــم بتشــكيل مجلــس إدارة الهيئ يف حــني صــدر أمــر ســامي كري

بــن  فهــد  بــن  أحمــد  األمــري  الملــي  الســمو  برئاســة صاحــب 

ســلمان -نائــب أمــري المنطقــة الرشقيــة-، وعضويــة كٍل مــن: 

بــدر  بــن  بــن طــالل  األمــري ســعود  الملــي  الســمو  - صاحــب 

األحســاء. محافــظ 

ســعود                بــن  محمــد  بنــت  هيفــاء  األمــرية  الســمو  صاحبــة   -

واالســتثمار. لالســراتيجية  الســياحة  وزيــر  نائــب  خالــد  بــن 

- المستشــار يف الديــوان الملــي المهنــدس إبراهيــم بــن محمــد 

الســلطان.

- نائب وزير الثقافة األستاذ حامد بن محمد فايز.

- نائــب وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة ممثــل مــن وزارة الطاقــة 

المهنــدس منصــور بــن هــالل المشــيطي. 

تعمــل  ســوف  األحســاء،  محافظــة  تطويــر  هيئــة  أن  إىل  يشــار 

عــىل تعزيــز اإلســتفادة مــن اإلمكانــات الكبــرية الــي تتمــز بهــا 

المحافظــة، وتنميــة المكونــات الطبيعيــة والســياحية والراثيــة 

والثقافيــة الــي تزخــر بهــا، والمســاهمة يف إيجــاد بيئــة تنمويــة 

ــر  متوازنــة ومســتدامة، تدعــم اقتصــاد المحافظــة، وتعــزز التطوي

والتنــوع. والتحديــث 

وتتمــز األحســاء بموقــع اســراتيجي لوجســي مهــم، كونهــا أكــر 

واحــة زراعيــة قائمــة عــىل مســتوى المملكــة والعالــم، وتضــم 

ثــروة زراعيــة كبــرية، إضافــة إىل قرابــة 2.5 مليــون نخلــة تنتــج نحــو 

120 ألــف طــن مــن التمــور ســنوياً، فضــاًل عــن موروثهــا التاريخــي 

ــة  ــذي يعــد مــن المواقــع التاريخي ــاء العقــري ال ــل مين والثقــايف، مث

ــاء بحــري فيهــا.  الهامــة يف المملكــة و أول مين

كمــا تضــم واحــة األحســاء، مجموعــة مواقــع أثريــة تتمثــل يف 

والقنــوات  والينابيــع  والجوامــع  المتبقيــة  التاريخيــة  الحصــون 

المائيــة، والــي تــم تســجيلها يف منظمــة اليونســكو كأحــد مواقــع 

الــراث العالمــي.
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في زيارته ألمانة األحساء

سمو محافظ األحساء 
يّطلع على المشاريع التنموية والخدمية للقطاع البلدي
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ــدر  ــن ب ــالل ب ــن ط ــعود ب ــري س ــي األم ــمو المل ــب الس ــد صاح أك

–محافــظ األحســاء– أن المشــاريع الخدميــة والتطويريــة الــي 

ُتنفذهــا أمانــة األحســاء، لُتعــزز وُتســهم يف تحقيــق رؤيــة المملكــة 

2030، ُمشــيداً ســموه بخطــط األمانــة ومبادراتهــا االســراتيجية يف 

تنفيــذ المشــاريع التنمويــة والخدميــة يف ظــل الدعــم الالمحــدود 

مــن لــدن قيادتنــا الرشــيدة -أيدهــا هللا-، وتوجيهــات ومتابعــة 

ــز  ــن عبدالعزي ــف ب ــن ناي ــي األمــري ســعود ب صاحــب الســمو المل

الســمو  صاحــب  نائبــه  وســمو  الرشقيــة–،  المنطقــة  –أمــري 

ــارة  ــك يف زي ــن ســلمان، جــاء ذل ــن فهــد ب الملــي األمــري أحمــد ب

يف  وكان  األمانــة،  لمقــر  القعــدة 1443هـــ  ذو   7 األثنــني  ســموه 

مقدمــة مســتقبيل ســموه، أمــني األحســاء المهنــدس عصــام                      

ــة. ــق األمان ــىل مراف ــموه ع ــّول س ــال، وتج ــف الم ــن عبداللطي ب

يف حــني اجتمــع ســموه بأمــني األحســاء ووكالء وقيــادات األمانــة، 

وتــم اطــالع ســموه عــىل اســراتيجية ورؤيــة وأهــداف األمانــة، 

إضافــًة إىل اســتعراض تجربــة األمانــة يف إعــداد وتنفيــذ المخطــط 

االســراتيجي لألحســاء والــذي يؤكــد عــىل أن الرؤيــة اإلقليميــة 

المقرحــة لواحــة األحســاء، بحســب أبحــاث ودراســات المخطــط 

اإلرشــادي.

كمــا اّطلــع ســموه عــىل مســاعي وجهــود األمانــة إلتمــام وإنجــاز 

الخطــط  يف  والبــدء  القائمــة،  والخدميــة  التطويريــة  المشــاريع 

االســراتيجية  الخطــة  ضمــن  القادمــة  للمشــاريع  التنفيذيــة 

‘‘المحفظــة الخمســية‘‘ والــي تركــز يف تنفيــذ 10 مبــادرات )إنشــاء 

وتطويــر شــبكة الطــرق الحرضيــة، إنشــاء وتطويــر المبــاين والمرافق 

البلديــة، ســفلتة المخططــات ذات األولويــة ألرايض المنــح، تهيئــة 

وتحســني  البــري  التشــوه  معالجــة  االســتثمارية،  المواقــع 

المشــهد الحــرضي، مشــاريع تريــف ميــاه األمطــار ودرء أخطــار 

الســيول، المشــاركة يف تدعيــم إيــرادات وزارة الشــؤون البلديــة 

والقرويــة واإلســكان، مشــاريع أنســنة المــدن، تعزيــز الســالمة 

المروريــة يف الطــرق، تحســني آليــات إدارة المشــاريع ورفــع كفــاءة 

تصنيــف المقاولــني واالستشــاريين(، مــن خــالل تنفيــذ نحــو 322 

مرشوعــاً. 

إىل جانــب تقديــم عــرض مــريئ لـ ‘‘المردم األحســاء البيئـــي‘‘ والذي 

ُيعتــر األول مــن نوعــه عــىل مســتوى المملكــة، باإلضافــة إىل 

ــاط مصــادر  ــع نق ــر توزي ــات مــن المصــدر‘‘ ع ــرز النفاي ــادرة ‘‘ف مب

)حاويــات الفــرز وإعــادة تدويــر النفايــات( بهــدف رفــع ثقافــة أفــراد 

المجتمــع ومســتوى الوعــي يف المحافظــة عــىل البيئــة عــن طريــق 

برامــج بيئيــة متخصصــة، لمــا لذلــك مــن مــردود إيجــايب عــىل 

البيئــة، مــن حيــث تقليــل حجــم النفايــات واالســتفادة مــن بعــض 

ــادة تدويرهــا.  ــات وإع النفاي

وأيضــاً اســتعراض جهــود أمانــة األحســاء يف معالجــة التشــوه 

يف  األمانــة  ومنجــزات  الحــرضي  المشــهد  وتحســني  البــري 

لمعالجــة  والخــاص  الحكومــي  للقطاعــني  المشــركة  الحملــة 

ــري  ــي األم ــمو المل ــب الس ــنها صاح ــي دش ــري وال ــوه الب التش

ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز –أمــري المنطقــة الرشقيــة– خــالل 

الفــرة الماضيــة. 

ــة  ــم اطــالع ســموه عــىل أهــم منجــزات رحل ــك، ت عــالوة عــىل ذل

أحــدث  وتنفيــذ  تبــين  خــالل  مــن  األمانــة  يف  الرقمــي  التحــول 

األنظمــة الــي تســاهم يف تســهيل اآلليــات الشــاملة لتطويــر بيئــات 

تطبيــق  يف  واالســهام  األداء  كفــاءة  مســتويات  ورفــع  األعمــال 

اســراتيجية المــدن الذكيــة للقطــاع البلــدي والســكين، إضافــًة إىل 

أبــرز رشاكات األمانــة وبرامــج المســؤولية االجتماعيــة، وخدمــات 

العمــالء وتجربــة العميــل، والفــرص االســتثمارية وتنميــة إيــرادات 

ــدي.  القطــاع البل
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وّقــع صاحــب الســمو الملــي األمــري عبــد العزيــز بــن تــريك الفيصــل 

وزيــر الرياضــة، ومعــايل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان 

األســتاذ ماجــد بــن عبــد هللا الحقيــل بجــدة، مذكــرة تفاهــم، 

بحضــور عــدد مــن أصحــاب المعــايل والمســؤولني مــن الجهــات 

ذات العالقــة.

وتــأيت هــذه االتفاقيــة يف ضــوء التعــاون بــني منظومــي االســتثمار 

يف القطاعــني الريــايض والبلــدي بمــا يســهم يف رفــع مســاهمة 

القطــاع الخــاص يف الناتــج المحــيل، وتحســني البيئــة االســتثمارية، 

إىل جانــب جــذب االســتثمارات وتعزيــز اإليــرادات غــري النفطيــة، 

وصــواًل لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 ممــا يســاعد 

ــاة يف مــدن المملكــة. يف رفــع جــودة الحي

المرشوعــات  طــرح  وســائل  تطويــر  إىل  المذكــرة  وتهــدف 

ــة،  واالســتثمارات المندرجــة تحــت اختصــاص الجهــات الحكومي

ــق  ــا االســتثمارية عــن طري ــوزارة مــن طــرح فرصه عــر تمكــني ال

بوابــة »فــرص« مــن خــالل رحلــة مؤتمتــة بالكامــل وإجــراءات 

ورفــع  المتنافســني  قاعــدة  توســيع  مــن  يمكــن  بمــا  ميــرة 

مســتوى الشــفافية، وتســهيل رحلــة المســتثمر للوصــول للفــرص 

االســتثمارية الــي يتــم طرحهــا مــن خــالل بوابــة موحــدة.

سمو وزير الرياضة 
و وزير البلدية والقروية واإلسكان 
يوقعان مذكرة تفاهم لالستثمار في قطاعي الرياضي والبلدي

ــغيل  ــاء وتش ــعودية؛ إلنش ــري بالس ــاز الح ــق االمتي ــا ح ــة تمنحه ــة اتفاقي ــل( العالمي ــة )ش ــع رشك ــة م ــة وايف للطاق ــت رشك وّقع

محطــات الوقــود وخدمــات الســيارات لرشكــة )شــل( العالميــة يف مختلــف مــدن المملكــة، وذلــك بحضــور معــايل وزيــر الشــؤون 

ــة واإلســكان األســتاذ ماجــد الحقيــل. ــة والقروي البلدي

كمــا وقعــت رشكــة وايف للطاقــة مذكــرة تفاهــم أخــرى مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، لالســتفادة مــن الخدمــات 

الــي تقدمهــا بوابــة )فــرص( الــي أنشــأتها وتديرهــا الــوزارة، لدعــم الرشاكــة وتعزيــز التكامــل بــني القطــاع العــام والخــاص لتوفــري 

ــة للمــدن  ــة والتوجهــات التنموي فــرص اســتثمارية أمــام المهتمــني مــن القطــاع الخــاص، مــع الحفــاظ عــىل المعاييــر التخطيطي

واحتياجاتهــا، وتوافــر العقــارات البلديــة المناســبة لمثــل هــذا النــوع مــن األنشــطة.

وزير الشؤون البلدية يرعى توقيع اتفاقية امتياز 
بين شركة وافي للطاقة وشركة )شل( العالمية
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المهنــدس  والزراعــة  والميــاه  البيئــة  وزيــر  معــايل  دّشــن 

ــر الشــؤون  ــن عبدالمحســن الفضــيل، ومعــايل وزي عبدالرحمــن ب

البلديــة والقرويــة واإلســكان األســتاذ ماجــد بــن عبــد هللا الحقيــل، 

المؤسســة األهليــة لحفــظ النعمــة، والــي تعمــل عــىل الحــد مــن 

الهــدر الغــذايئ يف مختلــف مناطــق المملكــة.

وأكــد الحقيــل خــالل كلمتــه يف حفــل التدشــني واالجتمــاع األول 

البلديــة  الــذي أقيــم يف مقــر وزارة الشــؤون  لمجلــس األمنــاء 

اإلرساف  وعــدم  النعــم  حفــظ  أهميــة  واإلســكان،  والقرويــة 

ــهم  ــاً أن تس ــالم، راجي ــم اإلس ــه تعالي ــت علي ــا حث ــق م ــن منطل م

المؤسســة تحقيــق االســتدامة وتعزيــز الوعــي المجتمعــي للحــد 

ــذايئ. ــدر الغ ــن اله م

ــه القطــاع  ــه، عــىل دور المؤسســة يف دعــم توجي ــد معالي كمــا أك

الثالــث، لتــويل المهــام المتوقعــة منــه يف مجــال حفــظ النعمــة 

والمعــريف  المــايل  الدعــم  توفــري  عــر  وذلــك  األمثــل،  بالشــكل 

ــرة  ــك باالســتفادة مــن الخــرات المتوف واللوجســي وغــريه، وذل

الناجحــة. العالميــة  والتجــارب 

اهتمــام  أن  والزراعــة  البيئــة والميــاه  أوضــح وزيــر  مــن جانبــه 

المملكــة بالقطــاع غــري الربحــي يــأيت كونــه رشيــًكا أساســًيا للقطــاع 

الحكومــي يف تنميــة المجتمــع، وفــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 

.2030

ــاع  ــهام القط ــادة إس ــراتيجية لزي ــداف اس ــن أه ــه م ــا تضمنت  وم

ــادرة إنشــاء مؤسســة  ــًدا أن مب ــج المحــيل اإلجمــايل، مؤك يف النات

العمــل  إطــار  يف  مهمــة  خطــوة  تــأيت  األهليــة  النعمــة  حفــظ 

وزيرا ’’البيئة‘‘ و ’’البلدية واإلسكان‘‘ 
يدشنان المؤسسة األهلية لحفظ النعمة

للحد من الهدر الغذائي وتفعيل المشاركة المجتمعية

النعمــة  حفــظ  لجمعيــات  الخــريي  العمــل  لدعــم  المؤســي 

بالمملكــة، واستشــعاراً بأهميــة الحفــاظ عــىل الغــذاء مــن الفقــد 

والهــدر.

وأضــاف أنــه يف ظــل توجهــات برامــج التحــول الوطــين الراميــة 

إىل اســتثمار المــوارد الطبيعيــة بفعاليــة ورفــع كفــاءة التشــغيل 

للوصــول إىل ســلوك اســتهاليك مثــايل، تبنــت وزارة البيئــة والميــاه 

والزراعــة مبــادرة ‘‘الرنامــج الوطــين للحــد مــن الفقــد والهــدر 

الوعــي،  نــرش  يف  هللا  بمشــيئة  سيســهم  والــذي  الغــذاء‘‘،  يف 

والمحافظــة عــىل النعــم وخفــض معــدالت الفقــد والهــدر.

ــاً  ــاً مســتقاًل وذراع ــة لحفــظ النعمــة كيان وتعــد المؤسســة األهلي

القطــاع  أهلّيــاً غــري ربحــي، تهــدف إىل اإلســهام يف تمكــني دور 

الثالــث يف الناتــج المحــيل وقيــادة القطــاع يف مجــال حفــظ النعمــة 

للحــد مــن الهــدر الغــذايئ بالمملكــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات 

ــات. ــع القطاع ــة يف جمي العالق

وتضــم قائمــة مجلــس أمنــاء المؤسســة كل مــن معــايل األســتاذ 

الفضــيل،  عبدالرحمــن  المهنــدس  ومعــايل  الحقيــل،  ماجــد 

الدكتــور  والــدواء  للغــذاء  العامــة  للهيئــة  التنفيــذي  والرئيــس 

هشــام الجضعــي، ومعــايل محافــظ المؤسســة العامــة للحبــوب 

األســتاذ أحمــد الفــارس، ومعــايل نائــب وزيــر المــوارد البرشيــة 

ماجــد  األســتاذ  االجتماعيــة  للتنميــة  االجتماعيــة  والتنميــة 

الغانمــي، ورئيــس مجلــس بنــك الطعــام الســعودي عبداللطيــف 

الراجحــي، ونائــب رئيــس رشكــة تجميــع وتدويــر رشكــة المخلفــات 

عمــاد المهيــدب، وعــادل الخطيــب، وإيهــاب الحشــاين.
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التحول الرقمي
في ‘‘البلدية واإلسكان’’..

ِخْدَماٌت مبتكرة لمدن رقمية ذكية
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تشــهد وزارة الشــؤون البلديــة والقروية واإلســكان تحــواًل رقمًيا يف 

المجــاالت كافــة، تعزيــًزا للتحــول الرقمــي وتحقيًقــا لمســتهدفات 

وفــَق  واإلســكاين،  البلــدي  القطاعــني  يف  االســراتيجية  الــوزارة 

منظومــة رقميــة مســتدامة، تهــدف للوصــول إىل خدمــات رائــدة 

للعمــالء،  توفــر حيــاة مزدهــرة  ومبتكــرة  ذكيــة  رقميــة  لمــدن 

المبتكــرة،  العمــالء  العمــل الجديــدة ورحــالت  وتطويــر نمــاذج 

ورفــع  والخدمــات،  البيانــات  مــن  االســتثمار  فــرص  وتمكــني 

مســتوى رضــا ومشــاركة العميــل، وكذلــك توفــري بيانــات موحــدة 

وموثوقــة لتحســني مرونــة وكفــاءة المنظومــة الرقميــة.

ففــي القطــاع البلــدي جــاءت إســراتيجية التحــول الرقمــي للقطــاع 

البلــدي الــي اعتمدتهــا اللجنــة التوجيهيــة العليــا للتحــول الرقمــي 

واإلســكان     والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزيــر  معــايل  برئاســة 

األســتاذ ماجــد بــن عبــدهللا الحقيــل، مســتندة عــىل 3 ركائــز، هــي: 

العمــل عــىل إثــراء تجربــة العميــل مــن خــالل نمــاذج عمــل مبتكــرة 

ومســتدامة، ورفــع جــودة خدمــات المدينــة الرقميــة، وتحســني 

جــودة وكفــاءة المنظومــة الرقميــة عــر 8 أهــداف إســراتيجية      

ــادرة. ــج و 72 مب و 10 برام

البلــدي،            للمجتمــع  الداعمــة  المنصــة  ‘‘بلــدي‘‘  منصــة  وتعــد 

مقدمتهــا  يف  يــأيت  رئيســية  خدمــات  عــدة  البوابــة  تشــمل  إذ 

الرشاكــة  تعزيــز مفهــوم  يف  تســاعد  الــي  التفاعليــة  الخدمــات 

المجتمعيــة لتحســني جــودة الخدمــات المقدمــة للعمــالء عــىل 

المملكــة. وبلديــات  أمانــات  جميــع 

ــة يف عــام 2021م،  ــدي‘‘ 12 خدمــة رقمي ــق ‘‘بل ــث دشــن تطبي حي

ر وأَْرِســل‘‘؛ لحــث المواطنــني والمقيمــني  أبرزهــا: خدمــة ‘‘َصــوِّ

عــىل رصــد مظاهــر التشــوه البــري، إضافــة إىل نظــام إصــدار 

الشــهادات الصحيــة ورخــص المتاجــر المتنقلــة وخدمــة رخــص 

الســكن الجماعــي للعمالــة، ومنصــة ‘‘ممتثــل‘‘ الرقابيــة الــي تتيــح 

ــات،  ــدث التقني ــالل أح ــن خ ــة م ــال الرقابي ــذ األعم ــط وتنفي تخطي

الــي  الحفريــات  برخــص  الخاصــة  ‘‘نســق‘‘  إىل منصــة  إضافــة 

تســهم يف تحســني رحلــة المســتفيد يف الحصــول عــىل تراخيــص 

ــة. ــات العام ــات الخدم حفري

البلــدي،  باالســتثمار  الخاصــة  ‘‘فــرص‘‘  بوابــة  الــوزارة  وأتاحــت 

الــي تجــاوز عــدد الفــرص االســتثمارية المطروحــة فيهــا أكــر 

اســتثمارية متنوعــة يف نشــاطها وحجمهــا  فرصــة  مــن 8600 

البلــدي يف مختلــف مــدن  ومواقعهــا للمســتثمرين يف القطــاع 

ــارة مقــار  ــكل يــر وســهولة دون زي ــك ب ومناطــق المملكــة، وذل

األمانــات والبلديــات للتعــرف عــىل هــذه الفــرص.

اإلســكانية  والرامــج  المبــادرات  حظيــت  اإلســكان،  قطــاع  ويف 

بالدعــم الكامــل لعمليــات التحــول الرقمــي وأتمتــة خدماتــه، حيث 

يعــد برنامــج ‘‘ســكين‘‘ منصــة إلكرونيــة شــاملة تقــدم العديــد 

ــي ُتمكــن األرس المســتحقة  ــول الســكنية المتنوعــة، ال مــن الحل

ــار الحلــول الســكنية الــي تالئمهــا عــر  للدعــم الســكين مــن اختي

ــرة. ــهلة ومي ــة س ــوات رقمي خط

ــي أضيفــت  ــق الرنامــج مؤخــراً منصــة ســكين المطــورة، ال وأطل

ــدة، هــي: )خدمــة  ــع خدمــات جدي لحزمــة خدماتهــا الســابقة أرب

وخدمــة  العقــاري،  الســوق  وخدمــة  اإللكــروين،  التمويــل 

ســكين(. والء  وخدمــة  الداخليــة،  التصاميــم 

ومــن الحلــول الرقميــة الــي وفرتهــا الــوزارة شــبكة ‘‘إيجــار‘‘، وهــي 

شــبكة إلكرونيــة رقميــة متكاملــة تهــدف إىل تنظيــم قطــاع اإليجــار 

العقــاري يف المملكــة، وحفــظ حقــوق أطــراف العالقــة اإليجاريــة، 

حيــث أســهمت المنصــة يف تنظيــم عمليــة الدفعــات اإليجاريــة، 

ومــن  ‘‘إتمــام‘‘  العقارييــن  المطوريــن  خدمــات  مركــز  ويقــوم 

خــالل منصتــه اإللكرونيــة بتريــع وتــرية العمــل يف المرشوعــات 

الســكنية بالمملكــة، وزيــادة حجــم االســتثمار يف القطــاع العقــاري.

الســكنية  العطــاءات  يف  والمنظمــات  األفــراد  إلســهام  وتعزيــزاً 

وإرشاكهــم يف مســرية اإلنجــاز يف القطــاع قامــت الــوزارة بتوفــري 

ــة  ــة المتكامل منصــة ‘‘جــود اإلســكان‘‘، وهــي المنصــة اإللكروني

الــي تهــدف إىل إرشاك المجتمــع بجميــع فئاتــه يف تقديــم يــد 

العــون للعطــاء الخــريي الســكين، حيــث تقــدم خدماتهــا عــر ثــالث 

مســارات هــي: ‘‘دعــم توفــري الســكن وتوفــري اإليجــار والمســاهمة 

ــة‘‘. العام

وقــد توجــت هــذه الجهــود باعتمــاد هيئــة الحكومــة الرقميــة 

لــكل مــن منصــة بلــدي ومنصــة ســكين ومنصــة إيجــار كمنصــات 

موحــدة لخدمــات المدينــة الرقميــة وتحقيــق الــوزارة مرحلــة 

‘‘التكامــل‘‘ يف قيــاس التحــول الرقمــي التاســع الــذي تــرشف عليــه 

هيئــة الحكومــة الرقميــة وتحقيــق نســبة %70 يف مــؤرش النضــج 

ــي. المؤس

كمــا فــازت الــوزارة بــدرع وزارة العــام يف جائــزة الحكومــة الذكيــة 

2021، باإلضافــة إىل تحقيــق 8 جوائــز، هــي: فئــة العمــل الحكومــي 

عــن ُبعــد، فئــة اإلنجــازات الحكوميــة، فئــة االبتــكار الحكومــي، 

فئــة المواقــع اإللكرونيــة الحكوميــة، فئــة التطبيقــات الذكيــة، 

فئــة حســابات التواصــل االجتماعــي الحكوميــة، فئــة المســؤولية 

ــة. ــاركة المجتمعي ــة المش ــة، فئ ــة الحكومي االجتماعي
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تمشــياً مــع التوجيهــات الحكيمــة مــن لــدن قيادتنــا الرشــيدة 

التنمويــة،  بالخدمــات  االرتقــاء  عــىل  وحرصهــا  هللا–  -حفظهــا 

خدمــًة للمواطــن والمقيــم وتلبيــة االحتياجــات يف كافة المجاالت، 

وانطالقــاً مــن مســتهدفات أمانــة األحســاء يف تعزيــز أولوياتهــا 

التطويريــة  مشــاريعها  وإنجــاز  لتنفيــذ  االســراتيجية  وخططهــا 

والخدميــة وفــَق آليــات مــن شــأنها أن ُتســهم يف تدعيــم الجوانــب 

التنمويــة للقطــاع البلــدي يف الحــارضة، بمــا يتواكــب مــع رؤيــة 

بالدنــا الطموحــة 2030، عــر خطــوات اســراتيجية وخطــط إجرائية 

قادتهــا مبــادرات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان مــن 

خــالل تحقيــق رؤيتهــا المتجســدة مــن برنامــج التحــول الوطــين.

وضعنــا نحــن يف وكالــة البلديــات مرتكــزات أساســية ُتعــّزز مــن 

نحــو  ثابتــة  بخطــى  والســري  االســتمرارية  تدعــم  الــي  الجهــود 

خطــط  مــع  المزتامــن  المســتدام  الخدمــي  التطويــر  منهجيــة 

إليــه  تتطلــع  مــا  مــع  تماشــياً  وتنفيــذاً،  أداًء  النوعيــة  الجــودة 

حكومتنــا الرشــيدة –أيدهــا هللا– عــىل الــدوام بمواكبــة أحــدث 

ــة األصعــدة. ــًة للوطــن عــىل كاف التطــورات والمســتجدات خدم

حيــث تقــوم البلديــات بجميــع األعمــال المتعلقة بتنظيــم منطقتها 

العامــة، ويف  الصحــة والســالمة  وإصالحهــا والمحافظــة عــىل 

ســبيل ذلــك يتــم العمــل البلــدي يف الكثــري مــن األعمــال اإلداريــة 

اللوائــح  وفــَق  المدينــة  وتنســيق  تنظيــم  بهــدف   ، واإلرشافيــة 

واألنظمــة، منهــا إصــدار الرخيــص بإقامــة اإلنشــاءات واألبنيــة 

وجميــع التمديــدات العامــة والخاصــة ومراقبتهــا.

تعزيــز برامــج ومبــادرات وقايــة الصحــة العامــة والمتابعــة عــر 

التكامليــة مــع اإلدارات المعنيــة يف األمانــة يف تعزيــز رفــع مســتوى 

المهندس محمد بن عبدهللا المغلوث

وكــيــــــــــل األمني للبلديات

تعزيز
الخطط االستراتيجية

شــأنه  مــن  مــا  إزالــة  أهــداف  وتحقيــق  الحــرضي  المشــهد 

برامــج وخطــط مســتدامة.  البريــة، عــر  التشــوهات 

الغذائيــة واالســتهالكية  المــواد  البلديــات بمراقبــة  كمــا تعمــل 

واإلرشاف عــىل تمويــن المواطنــني بهــا، ومراقبــة أســعارها وأســعار 

الخدمــات العامــة ومراقبــة الموازيــن، والمكاييــل، والمقاييــس 

ــة. ــات المختص ــع الجه ــراك م باالش

كمــا مــن مهــام البلديــات الرخيــص بمزاولــة الحــرف والمهــن 

وفتــح المحــالت العامــة ومراقبتهــا صحيــاً وفنيــاً، كمــا تضــاف 

الخدميــة  المهــام  مــن  العديــد  البلديــة  أعمــال  عــىل  يضــاف 

رفــع  تنفيذيــة مــن شــأنها  للمدينــة، عــر مشــاريع  والتنظيميــة 

كفــاءة الطــرق والحدائــق وأعمــال الصيانــة العامــة ، والعمــل عــىل 

ــم بالجهــود  ــك عــىل أرض الواقــع بفضــل هللا تعــاىل ث تجســيد ذل

ــة واإلســكان  ــة والقروي المبذولــة مــن قبــل وزارة الشــؤون البلدي

ــز البنيــة التحتيــة وتطبيــق أعــىل المعاييــر  وأمانــة األحســاء يف تعزي

والمواصفــات الفنيــة وأصــول العمــل بمــا يســاهم يف تحقيــق 

أهــداف برنامــج جــودة الحيــاة. 
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بالدنــا  عــىل  وتعــاىل  مــنَّ ســبحانه  أن  الضافيــة  نعــم هللا  مــن 

وكثــرية  عظيمــة  بنعــمٍ  الســعودية  العربيــة  المملكــة  الحبيبــة 

وتوفيقــه  هللا  بفضــل  اســتطاعت  وحصيفــة  حكيمــة  وقيــادة 

مــدن  إحــدى  هــي  واألحســاء  وِهجرنــا،  وُقرانــا  ُمدننــا  ازدهــار 

ــخ راســخ يف جــذور األرض  المملكــة الرئيســية والعريقــة ذات تاري

الــي حضيــت بهــذا االزدهــار والتقــدم، واعتــرت األحســاء ضمــن 

االســراتيجية الوطنيــة كقطــب نمــو وطــين ممــز وذات توجهــات 

تنمويــة رئيســية لمــا تملكــه مــن دور إقليمــي مهــم وتعتــر البوابــة 

الرشقيــة للمملكــة لمــا حباهــا هللا مــن جميــع المقومــات ســواًء 

المكانيــة أو التاريخيــة والنفطيــة والزراعيــة والســاحلية أو حــى 

الرعويــة.

ــىل  ــل ع ــا العم ــىل عاتقه ــة ع ــذت األمان ــق اتخ ــذا المنطل ــن ه وم

مســتويات متعــددة ونهــج ثابــت وأهمهــا المخطــط االســراتيجي 

الــذي اســتمدت أهدافــه مــن رؤيــة المملكــة الجديــدة رؤيــة 

ســمو ســيدي ويل العهــد )2030( الــي احتــوت عــىل عــدد مــن 

المحــاور واألهــداف.

حيــث أن المخطــط االســراتيجي لمــس أجزاء رئيســية مــن محاور 

المخطــط  اســتعراض  تــم  أن  بعــد  المباركــة،  الرؤيــة  وأهــداف 

االســراتيجي عــىل عــدد مــن أصحــاب الســمو الكــرام وأصحــاب 

ــزة. ــا العزي ــرار لمملكتن ــاع ومتخــذي الق المعــايل والســعادة وصن

خطــة  خــالل  مــن  دورهــا  بتفعيــل  األمانــة  رشعــت  وبالفعــل 

الواحــة  عــىل  المحافظــة  األدوار  هــذه  أهــم  ومــن  محكمــة 

الزراعيــة واإلنتقــال إىل المركــز الحــرضي الجديــد بتســليم عــدد 

مــن المرافــق عــىل مختلــف المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة 

التنميــة. يف مجــال  المختصــني  الــرشكاء  مــن  لعــدد 

المهندس هشام بن عبدالعزيز المرجان

وكــيــــــــــل األمني للتعمــــــــــــري

دور األمانة
في تنمية األحساء

كمــا أن األمانــة قامــت بإعــداد مخططــات تفصيليــة ســكنية تنفيــذاً 

ــح األرايض ومنتجــات قطــاع  ــم بمن ــام الســامي الكري ــة المق لرغب

اإلســكان وتقديــم خدمــات البنيــة التحتيــة لتلــك المخططــات 

وبمشــاركة مــن القطــــاع الخــاص العقـــــاري بتطويــر المخططــات 

العقـــــارية، وتنفيــذ عــــدد مــن الطـــــرق الرئيســية لربـــــط األحســاء 

ــة  ــة المبارك ــد مــن خــالل مشــاريع الدول الحــايل باألحســاء الجدي

بــزع الملكيــات لبعــض عقــارات المواطنــني، كذلــك الــدور الكبــري 

الــي تقـــــوم بــه األمانــة بمراقبــة األرايض الحكوميــة و المحافظــة 

ــات، وإزالــة مــا يثبــت وجــود التعــدي والتحقــق  عليهــا مــن التعدي

مــن ذلــك، بالتنســيق مــع اللجــان الخاصــة باإلزالــة، واالســتثمار 

األمثــل لهــذه األرايض وفــَق الدراســات والخطــط لمــا يعــود بالنفــع 

ــة الماليــة. ــد األمان ــرادات وعوائ لرفــع إي

جــدارة  عــن  تســجيلها  تــم  هللا،  وبفضــل  األحســاء  أن  كمــا 

واســتحقاق ضمــن شــبكة المــدن المبدعــة يف منظمــة اليونســكو 

عــر مجــال الحــرف اليدويــة والفنــون الشــعبية، كمــا  ســجلت 

واحــة  كأكــر  األحســاء‘‘  ‘‘واحــة  العالميــة  جينيــس  موســوعة 

زراعيــة يف العالــم.

و األحســاء توجــت عاصمــة للســياحة العربيــة لعــام )2019م( 

ونتطلــع مــن خــالل قــادم األيــام بــأن يكــون هنــاك عــدد مــن 

ــاىل. ــإذن هللا تع ــراً ب ــتقباًل زاه ــق مس ــوف تحق ــي س ــات ال النجاح

وال يســعين يف هــذا المقــام إال أن أدعــو المــوىل عــز وجــل بــأن 

يوفقنــا جميعــاً بتحقيــق تطلعــات قيادتنــا الرشــيدة عــىل الوجــه 

األكمــل، ورغبــات مواطنينــا الكــرام ومــا يصبــوا إليــه الجميــع مــن 

تقــدم وإزدهــار لمســتقبل األحســاء.  
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ــة 2030،  ــة المملك ــق رؤي ــهام يف تحقي ــة االس ــن أهمي ــاً م انطالق

بأمانــة األحســاء يف ظــل تكامليــة  المشــاريع  حرصنــا يف وكالــة 

التطويريــة  المرشوعــات  وإنجــاز  إلتمــام  والجهــود  المســاعي 

للمشــاريع  التنفيذيــة  الخطــط  يف  والبــدء  القائمــة،  والخدميــة 

القادمــة، عــىل تخصيــص  خطــة اســراتيجية ‘‘محفظــة خمســية‘‘ 

ترتكــز عــىل  تنفيــذ 10 مبــادرات  متضمنــة )إنشــاء وتطويــر شــبكة 

البلديــة،  والمرافــق  المبــاين  وتطويــر  إنشــاء  الحرضيــة،  الطــرق 

ســفلتة المخططــات ذات األولويــة ألرايض المنــح، تهيئــة المواقــع 

المشــهد  وتحســني  البــري  التشــوه  معالجــة  االســتثمارية، 

الحــرضي، مشــاريع تريــف ميــاه األمطــار ودرء أخطــار الســيول، 

المشــاركة يف تدعيــم إيــرادات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة 

واإلســكان، مشــاريع أنســنة المــدن، تعزيــز الســالمة المروريــة 

ــات إدارة المشــاريع ورفــع كفــاءة تصنيــف  يف الطــرق، تحســني آلي

المقاولــني واالستشــاريين(،  مــن خــالل تنفيــذ نحــو 322 مرشوعــاً 

ــارات. ــىل 7 مس ــا ع ــم تصنيفه ت

ــق  ــة المشــاريع تســعى إىل اإلســهام يف تحقي ــد أن وكال ــا لنؤك وإنن

رؤى وتطلعــات أمانــة األحســاء الراميــة إىل تلبيــة مســتهدفات 

برنامــج التحــول الوطــين لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، اعتمــاداً 

مــن الســعي بمــا لــدى الوكالــة مــن ُممِكنــات لتحقيقهــا، وفقــاً 

للطمــوح األعــىل مــن النجــاح بمــا يعــزز مــن اســتدامة العمــل 

اإلرتقــاء  بهــدف  اســراتيجياتها  ويدعــم  األمانــة،  يف  المؤســي 

بالقطــاع الخدمــي والتنمــوي، بمــا يتوائــم مــع المكانــة الحضاريــة 

واإلرث التاريخــي والثقــل االقتصــادي واالســراتيجي والســياحي 

لألحســاء.

م. هشام بن محمد العويف

وكيل المشاريع 

‘‘االستراتيجية الخمسية‘‘
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ــق رؤى وتطلعــات  ــة الخدمــات إىل اإلســهام يف تحقي تســعى وكال

أمانــة االحســاء الراميــة إىل تلبيــة مســتهدفات برنامــج التحــول 

الوطــين وتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، إنطالقــاً مــن الســعي بمــا 

لــدى الوكالــة مــن ُممِكنــات لتحقيقهــا، وفقــاً للطمــوح األعــىل 

يف  المؤســي  العمــل  اســتدامة  مــن  ُيعــزز  بمــا  النجــاح،  مــن 

األمانــة ويدعــم اســراتيجياتها  بهــدف اإلرتقــاء بالقطــاع الخدمــي 

والتنمــوي بمــا يوائــم المكانــة الحضاريــة واإلرث التاريخــي والثقــل 

االقتصادي واالســراتيجي والســياحي لألحساء، وتـــقديم خدمات 

بلديــة متقدمــة يف ظــل الدعــم الالمحــدود مــن لــدن قيادتنــا 

الرشــيدة -أيدهــا هللا- لكافــة القطاعــات عــىل مختلــف األصعــدة 

ــاً للمســتهدفات  ــدي عــىل وجــه الخصــوص تحقيق والقطــاع البل

ــاة، بمتابعــة وتوجيهــات  ــة وتدعيمــاً لرنامــج جــودة الحي الخدمي

ــكان. ــة واإلس ــة والقروي ــؤون البلدي ــام وزارة الش مق

وإننــا يف وكالــة الخدمــات لنتطلــع إىل تجســيد منهجيــة التطويــر 

المســتدامة ألمانــة األحســاء تمشــياً مــع االحتياجــات الخدميــة، 

والتأكيــد عــىل ُســبل الجــودة النوعيــة أداًء وتنفيــذاً، وفــق خطــط 

وآليــات اســراتيجية لمشــاريعها، بمــا ُيســهم يف تعزيــز جوانــب 

لتنفيــذ  األولويــات  وتحديــد  والتطويريــة،  الخدميــة  التنميــة 

واســتكمال المشــاريع التطويريــة والخدميــة يف المــدن والبلــدات 

والهجــر، بمــا يخــدم المواطــن والمقيــم بصــورة أمثلصــص.

م. فهد بن محمد الزهراين

وكيل الخدمات

مستهدفات خدمية وتطويرية
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ضمــن برنامــج ‘‘حاضنــات األعمــال البلديــة‘‘ تــم تجهــز 86 محــاًل 

للبيــع وذلــك لخدمــة المتاجــر المتنقلــة واألرس المنتجــة وأصحاب 

ــة الخدمــات  ــع مكتمل ــة، بمــا يضمــن لهــم مواق الحــرف المتنوع

واالشــراطات الصحيــة والمهنيــة.

طالــب  يكــون  )أن  للحاضنــة  الرخيــص  اشــراطات  وتتضمــن 

الرخيــص ســعودي وأال يقــل عمــره عــن 18 عامــاً، ويســمح للذيــن 

الرخيــص،  مــع صاحــب  بالعمــل  عامــاً   13 عــن  أعماهــم  تقــل 

أثنــاء  متواجــداً  يكــون  أن  الرخيــص  صاحــب  عــىل  ويشــرط 

التشــغيل ويعمــل بنفســه أو مــع ذويــه وأال يكــون طالــب الرخيص 

لديــه رخصــة تجاريــة(.

البيئـــي             عبــدهللا  الملــك  منــزته  لحاضنــة  األوىل  المرحلــة  ويف 

ضمن حاضنات األعمال
أمانة األحساء تـجهز 86 محاًل

للمتاجر المتنقلة واألسر المنتجة..

‘‘بلــدي‘‘                     منصــة  عــر  الكرونيــاً  للتقديــم  الفرصــة  إتاحــة  تــم 

لـــ 14 متجــراً، والخطــوات جاريــة إلطــالق حاضنــة ســوق الحرفيــني 

بـــ 30 متجــراً، وحاضنــة قلعــة أمانــة األحســاء الراثيــة 42 متجــر، 

كمــا وضعــت األمانــة ســوق األربعــاء الشــعيب كخطــة مســتقبلية 

بعــد تدشــينه الحقــاً.

وتهــدف الحاضنــات إىل )تمكــني أصحــاب المشــاريع الصغــرية مــن 

ــات األطعمــة  ــة وعرب األرس المنتجــة وأصحــاب ‘‘المتاجــر المتنقل

توفرهــا  الــي  والفــرص  الخدمــات  مــن  لالســتفادة  المتنقلــة‘‘ 

الحاضنــات البلديــة، المحافظــة عــىل صحــة وســالمة المســتفيد 

وإيجــاد فــرص عمــل نظاميــة للمواطنــني، معالجــة عنارص التشــوه 

البــري وضبــط نشــاط الباعــة المتنقلــني(.
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مناقشة ‘‘االستراتيجية الخمسية‘‘ للمشاريع
في لقاء المستشار العام لوزير البلدية..

والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  لوزيــر  العــام  المستشــار  التقــى 

ــام  ــدس عص ــاء المهن ــني األحس ــاين، بأم ــاب الحش ــكان إيه واإلس

بــن عبــد اللطيــف المــال، بحضــور عــدد مــن مســؤويل الــوزارة 

اآلنيــة  األمانــة  ومشــاريع  خطــط  أبــرز  عــىل  لالطــالع  واألمانــة 

والمســتقبلية وجهودهــا يف رفــع مســتوى المشــهد الحــرضي 

البــري. التشــوه  ومعالجــة 

االســراتيجية  للخطــة  مــريئ  تقريــر  تقديــم  اللقــاء  وشــهد 

‘‘المحفظــة الخمســية‘‘ لوكالــة المشــاريع باألمانــة والــي ُتســهم 

ــادرات تتضمــن  ــة المملكــة 2030 وتركــز يف 10 مب ــق رؤي يف تحقي

)إنشــاء وتطويــر شــبكة الطــرق الحرضيــة، تطويــر المبــاين والمرافــق 

البلديــة، ســفلتة مخططــات ذات أولويــة ألرايض المنــح، تهيئــة 

وتجميــل  البــري  التشــوه  معالجــة  االســتثمارية،  المواقــع 

المــدن، مشــاريع تريــف ميــاه األمطــار ودرء أخطــار الســيول، 

إيــرادات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان،  تحســني 

مشــاريع أنســنة المــدن، تعزيــز الســالمة المروريــة يف الطــرق، 

تحســني آليــات إدارة المشــاريع ورفــع كفــاءة تصنيــف المقاولــني 

واالستشــاريين(، مــن خــالل تنفيــذ نحــو 322 مرشوعــاً.

كمــا اســتعرض التقريــر خطــط األمانــة ممثلــة يف وكالــة الخدمــات 

الحــرضي  المشــهد  وتحســني  البــري  التشــوه  لمعالجــة 

ــز الوعــي المجتمعــي وتحقيــق أهــداف برنامــج  واإلســهام يف تعزي

التعــاون  اســتمرارية  ظــل  يف  المــدن،  وأنســنة  الحيــاة  جــودة 

المعنيــة  والخدميــة  الحكوميــة  القطاعــات  مــع  والتكامليــة 

التطــوع  تدعيــم جوانــب  وكذلــك  البــري،  التشــوه  بمعالجــة 

المســار. هــذا  يف  المجتمعيــة  والمشــاركة  البلــدي 

وأشــار التقريــر إىل إطــالق األمانــة لحملــة ‘‘اســتبدلها بشــجرة‘‘ 

الهادفــة إىل إزالــة مظــالت الســيارات واســتبدالها بزراعــة األشــجار 

ــتهدف. ــور مس ــك يف 54 مح وذل

المشــركة  الحملــة  يف  األمانــة  منجــزات  عــن  التقريــر  وكشــف 

لمعالجــة التشــوه البــري والــي دشــنها صاحــب الســمو الملــي 

األمــري ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز -أمــري المنطقــة الرشقيــة- 

ــف  ــة 140 أل ــك )معالج ــمل ذل ــث ش ــة، حي ــرة الماضي ــالل الف خ

مــر طــويل ُحفــر شــوارع، صيانــة 110 آالف مــر طــويل مــن أرصفــة 

ــارة، رفــع  ــة 20500 أعمــدة وفوانيــس إن الطرقــات، إصــالح وصيان

11600 حواجــز خرســانية، معالجــة وضــع 21682 حاويــات نظافــة، 

إعــادة طــالء 400 ألــف مــر طــويل أرصفــة، رفــع 1838 ســيارات 

عــىل  مشــوهة  كتابــات  م2   11367 معالجــة  ومهملــة،  تالفــة 

ــائية(. ــات إنش ــف م3 مخّلف ــل 820 أل ــع ونق ــط، رف الحوائ
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األحســاء  أمانــة  مــرشوع  يف  والتدويــر‘‘  الفــرز  ‘‘حاويــات  تعتــر 

والــذي أطلقتــه وكالــة الخدمــات ‘‘اإلدارة العامــة للنظافــة‘‘ األوىل 

ــات عــىل  ــف النفاي ــم والتخصيــص يف تصني ــا يف التصمي مــن نوعه

مســتوى المملكــة، وتســتهدف األمانــة مــن المــرشوع رفــع ثقافــة 

أفــراد المجتمــع ومســتوى الوعــي يف المحافظــة عــىل البيئــة عــن 

طريــق برامــج بيئيــة متخصصــة ‘‘فــرز النفايــات مــن المصــدر‘‘، 

لمــا لذلــك مــن مــردود إيجــايب عــىل البيئــة مــن حولنــا مــن حيــث 

ــات وإعــادة  ــات واالســتفادة مــن بعــض النفاي تقليــل حجــم النفاي

تدويرهــا، ويــأيت ذلــك امتــداداً لخطــط وأهــداف األمانــة الراميــة 

ــز المشــهد الحــرضي،  ــة، وتعزي إىل رفــع مســتوى خدماتهــا البلدي

وتتضمــن المرحلــة األوىل للمــرشوع توزيــع 45 حاويــة فــرز نفايــات 

يف مدينــي الهفــوف والمــرز، وتــم اســتهداف عــدد مــن مضامــري 

المشــاة والمواقــع األكــر كثافــة بمحــاذاة المجمعــات والقطاعــات 

ــة. الحكوميــة وكذلــك الطــرق الحيوي

45 حاوية فرز 
في أولى مراحل توزيع نقاط مصادر‘‘ تدوير النفايات‘‘

يف حــني ستشــهد الخطــط المســتقبلية العمــل عــىل نطــاق أوســع 

لتفعيــل فــرز النفايــات مــن المصــدر والــذي مــن شــأنه اإلســهام يف 

)المحافظــة عــىل المــوارد وتقليــل االســتهالك مــن خــالل إعــادة 

مــن  واالســتفادة  النفايــات  بعــض  وتدويــر  اســتعادة  التصنيــع، 

المــواد الناتجــة، توفــري الطاقــة مــن خــالل التقليــل مــن العمليــات 

اإلنتاجيــة، تقليــل الضغــط عــىل مــرادم النفايــات وبالتــايل تقليــل 

ــة مــن المــرادم(. ــاس الحــراري المنبعث ــازات االحتب غ

وُتشــري األرقــام إىل أن المســاحة اإلجماليــة لمحطــة فــرز وتدويــر 

النفايــات المزليــة والتجاريــة تبلــغ 90 ألــف مــر مربــع، وتحــوي 

طــن  إىل 3000  تصــل  اســتيعابية  بطاقــة  للنفايــات  فــرز  خطــيّ 

الُمخّلفــات  وتدويــر  فــرز  مســاحة محطــة  ُتقــدر  فيمــا  يوميــاً، 

اإلنشــائية بــــ100 ألــف مــر مربــع بطاقــة اســتيعاب ُتقــدر بـــ 3 آالف 

مــر مكعــب والمحطــة مطابقــة لالشــراطات البيئيــة ويوجــد بهــا 

ــي. ــوث البيئـ ــع التل نظــام متكامــل لمن
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ُنشرت في الكونغرس االوروبي..

دراسة لـ )تقييم جودة األطعمة( الُمقدمة في المطاعم

بــإدارة  ممثلــة  االحســاء  أمانــة  أجرتهــا  دراســة  نتائــج  كشــفت 

المنظمــات الدوليــة والمــدن الصحيــة، بالتعــاون مــع مستشــفى 

يف  الميكروبــات  مســتوى  بتقييــم  تتعلــق  المركــزي،  القطيــف 

بمــدن  المطاعــم  يف  للتنــاول‘‘  ‘‘الجاهــزة  المقدمــة  األطعمــة 

الحديثــة  المخريــة  التحاليــل  باســتخدام  األحســاء،  وبلــدات 

والتقنيــات الحيويــة الجزيئيــة عــن تســاوي المســتوى الصحــي 

حيــث  للدراســة،  الخاضعــة  المطاعــم  يف  األطعمــة  وجــودة 

ــعبية  ــة والش ــم الحديث ــن المطاع ــة م ــة مجموع ــملت الدراس ش

اختيارهــا عشــوائياً. تــم 

الطعــام  جــودة  وتحليــل  تقييــم  إىل  الدراســة  هــذه  وتهــدف 

بالكشــف عــن وجــود الميكروبــات المســببة لألمــراض يف اللحــوم 

المشــوية )لحــوم حمــراء ودواجــن( ُمضــاف إليهــا الُحمــص والــي 

ُتَقــدم بشــكل كبــري وُمتكــرر يف هــذه المنافــذ، وذلــك بأخــذ عينــات 

بصفــة  الصــورة  والكتمــال  المتبعــة،  العلميــة  الطــرق  حســب 

ــم أخــذ  ــم إرشاك مــن يعملــون يف هــذه المنشــآت، إذ ت أشــمل ت

ــك المطاعــم للتأكــد  ــني بتل ــدي العامل ــات ‘‘مســحات‘‘ مــن أي عين

ــاء  ــة أثن ــة والزتامــه بالتعليمــات الصحي ــة العامــل الصحي مــن حال

اإلعــداد والتــداول.

المــدن  لرنامــج  قادمــة  لمشــاريع  نــواة  الدراســة  ُتعتــر  فيمــا 

الصحيــة’’ والــذي يــرأس مجلــس  ’’مدينــة األحســاء  الصحيــة 

إدارتــه صاحــب الســمو الملــي األمــري ســعود بــن طــالل بــن بــدر 

بــن ســعود -محافــظ األحســاء-، كمــا أنهــا ُقِبَلــْت كورقــة عمــل 

)الكونغــرس  العالمــي   ECCMID-2022 وتــم نرشهــا يف مؤتمــر

األورويب لعلــم األحيــاء المجهريــة الطبيــة واألمــراض المعديــة( 

والمنعقــد بمدينــة لشــبونة الرتغاليــة، مــا ُيعــد قيمــة مضافــة 

ُيعتــد بهــا يف مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات.

وأوصــت الدراســة بـــ )الركــز عــىل رقابــة المصــادر األوليــة للغــذاء 

كالثالجــات والمســتودعات الكــرى والتنبيــه عــىل جميــع المراقبني 

والمفتشــني الصحيــني بــرضورة االســتعانة بالثريموميــر الخــاص 

بقيــاس درجــات حــرارة األطعمــة لمــا لــه مــن أهميــة قصــوى، 

رضورة متابعــة منافــذ الغــذاء وأخــذ عينــات دوريــة وتحليلهــا، 

االهتمــام بتدريــب العمالــة مــع الركــز عــىل التعريــف بمصــادر 

التلــوث والممارســات الســليمة، تكثيــف الزيــارات العشــوائية مــن 

قبــل المختصــني، العمــل عــىل تأســيس مــرشوع تقييــم ومكافــأة 

أفضــل المنشــآت ســنوياً وجعــل هــذا التقييــم كمقيــاس للتعامــل 

مــع المنشــآت عــىل جميــع المســتويات، تنفيــذ دورات تخصصيــة 

الحكوميــة  القطاعــات  بــني  التنســيق  الرقابيــة، رضورة  للكــوادر 

المختلفــة المرتبطــة بسلســلة الغــذاء وإنتاجــه والرقابــة عليــه، 

الفتــاً إىل أن الدراســة تركــزت يف اختيــار أصنــاف مــن األطعمــة ُتعــد 

ــداواًل وشــعبية يف المجتمــع )المشــويات(.  األكــر ت
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دشــنت أمانــة األحســاء خطتهــا إلحــالل مــرشوع النظافــة الجديــد 

المهنــدس  األحســاء  أمــني  وتفقــد  وتوابعهــا،  الجفــر  لمدينــة 

عصــام بــن عبــد اللطيــف المــال معــدات وآليــات وعامــيل النظافــة 

للوقــوف عــىل اكتمــال اإلنطالقــة والتأكيــد عــىل جــودة التنفيــذ 

واألداء، يرافقــه وكيــل األمــني للخدمــات المهنــدس فهــد الزهراين، 

ورئيــس بلديــة الجفــر المهنــدس عبــد هللا العتيــيب، ومديــر اإلدارة 

العامــة للنظافــة األســتاذ أيمــن الظفــر، يف ظــل تخصيــص آليــة 

ــذ المــرشوع. ــة لمتابعــة تنفي ــة وإرشافي رقابي

مــن  انطالقــاً  يــأيت  المــرشوع  أن  عــىل  المــال  المهنــدس  وأكــد 

الحاجــة الفعليــة المتوائمــة مــع نســبة التمــدد العمــراين والكثافــة 

الســكانية وفــق الدراســات التخطيطيــة للمنطقــة، يف ظــل الدعــم 

الالمحــدود مــن لــدن قيادتنــا الرشــيدة –حفظهــا هللا– لكافــة 

ــدي عــىل وجــه  ــف األصعــدة والقطــاع البل القطاعــات عــىل مختل

ــة وتدعيمــاً لرنامــج  ــاً للمســتهدفات الخدمي الخصــوص، تحقيق

ــاة. جــودة الحي

ــاء بأعمــال  وأضــاف أمــني األحســاء: المــرشوع يســتهدف )اإلرتق

النظافــة العامــة يف مدينــة الجفــر وتوابعهــا، تنفيــذ خطــط وبرامــج 

رقابيــة وإرشافيــة مقننــة عــىل مــدار الســاعة، تخصيــص آليــات 

ومعــدات نظافــة حديثــة، الوصــول إىل نتائــج إيجابيــة وتحقيــق 

أهــداف المــرشوع(، الفتــاً إىل أنــه تــم تحديــد اللــون ‘‘الرتقــايل‘‘ 

واآلليــات  للعاملــني  الموحــد  الــزي  ذلــك  ويشــمل  للمــرشوع 

والمركبــات.

سعيًا لتعزيز الخدمات البلدية 

أمانة األحساء تدشن )نظافة الجفر وتوابعها(
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بتـكلفة 14 مليونًا..
تشغيل مشروع نظافة الِهجر

العامــة  النظافــة  مــرشوع  تشــغيل  يف  االحســاء  أمانــة  بــدأت 

مليــون   14 بتكلفــة  أعــوام   5 لمــدة  لألمانــة  التابعــة  للهجــر 

ريــال، ويــأيت المــرشوع امتــداداً لتنفيــذ المشــاريع الخدميــة يف 

المــدن والبلــدات والهجــر خدمــًة للمواطــن والمقيــم، يف ظــل 

ــا الرشــيدة –أيدهــا هللا–،  ــدن حكومتن الدعــم الالمحــدود مــن ل

ــة واإلســكان  ــة والقروي ــر الشــؤون البلدي بتوجيهــات ومتابعــة وزي

األســتاذ ماجــد بــن عبــدهللا الحقيــل، الداعمــة لمشــاريع األمانــة 

الخدميــة والتطويريــة، ولــكل مــا شــأنه تحقيــق التطويــر التنمــوي 

والخدمــي بكافــة مناطــق المملكــة ومنهــا األحســاء.

ــي  ــهر مرشوع ــل 4 أش ــة قب ــالق األمان ــبقه إط ــرشوع س ــذا الم ه

لهمــا(،  التابعــة  والبلــدات  والعمــران  )الجفــر  لمدينــي  النظافــة 

باإلضافــة إىل إطــالق ‘‘4 عقــود نظافــة‘‘ أخــرى بمدينــي الهفــوف 

والمــرز يف العــام 2020. 

وأكــدت األمانــة عــىل أنهــا تســتهدف مــن تشــغيل هــذه المشــاريع 

العامــة يف مــدن وبلــدات  النظافــة  اإلرتقــاء بخطــط  المتكاملــة 

لمشــاريع  الفعليــة  الحاجــة  مــن  انطالقــاً  الحــارضة،  وهجــر 

ــة  ــم مــع نســبة التمــدد العمــراين والكثاف بهــذا الحجــم، بمــا يوائ

ــن  ــتفيضة، وتتضم ــة المس ــات التخطيطي ــق الدراس ــكانية وف الس

كافــة المرشوعــات تخصيــص آليــات ومعــدات نظافــة حديثــة، مــع 

تنفيــذ خطــط وبرامــج متابعــة مســتمرة وصــواًل إىل نتائــج إيجابيــة 

وتحقيــق المســتهدفات الخدميــة لهــا.
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ــيل الجهــات ذات العالقــة  ــة ‘‘نّســق‘‘ ممث ــن الخدمــة الرقمي ُتمّك

مثــل رشكات االتصــاالت والكهربــاء والميــاه داخــل مكاتــب تنســيق 

ــة داخــل  ــة التحتي ــب تنســيق أعمــال البني ــم طل المشــاريع، بتقدي

نطــاق المــدن مــع الجهــات ذات العالقــة بأعمــال البنيــة التحتيــة 

األخــرى، تمهيــداً  إلصــدار تريــح حفــر لــكل عمليــة يف وقــت 

وإغــالق  وتعديــل  وإلغــاء  )إصــدار  الخدمــة  وتتضمــن  الحــق، 

تصاريــح الحفــر، إدارة تمديــدات المرافــق، الرقابــة عــىل الحفريــات، 

ــز مســار  ــاً مــن تعزي ــك انطالق ــأيت ذل اإلدارة والتحكــم بالنظــام( وي

نّسق خدمة رقمية
تمّكن الجهات الخدمية من تقديم طلب ’’أعمال البنية التحتية‘‘

التحــول الرقمــي للخدمــات البلديــة والــذي تهــدف إليــه وزارة 

الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان.

)الوصــول إىل خريطــة تفاعليــة متكاملــة  وتهــدف الخدمــة إىل 

ــة عــىل مســتوى الحــارضة، تحقيــق  ــدات الخدمي لمعرفــة التمدي

التحتيــة  البنيــة  بأعمــال  العالقــة  ذات  الجهــات  مــع  التعــاون 

ومســاعدتهم عــىل التنســيق، وضــع معاييــر لتقييــم البنيــة التحتيــة 

داخــل المنصــة، إيجــاد قواعــد تضمــن تنســيق عمليــات الحفــر 

وتقليــل التكاليــف الناتجــة عنهــا(.
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التنميــة المناطقيــة الــي تحظــى بمتابعــة قيــادة حكومتنــا الرشــيدة، يــأيت عظيــم االهتمــام 

يف إحــداث التنميــة الشــاملة بجميــع مناطــق المملكــة دون اســتثناء؛ باالرتــكاز عــىل نقــاط 

ــة  القــوة يف كل منطقــة، حــى جــاء قــرار ســيدي خــادم الحرمــني الرشيفــني بإنشــاء هيئ

تطويــر األحســاء، والــي واكبــت تعيــني صاحــب الســمو الملــي األمــري ســعود بــن طــالل 

بــن بــدر بــن ســعود آل ســعود محافظــاً لألحســاء.

فهيئــة التطويــر هــي جــزء مــن رؤيــة مملكتنــا الطموحــة الــي تســعى دائمــاً يف النهــوض 

ــا، عــىل ضــوء مــا تزخــر بــه مــن مقومــات  ــا واجتماعًي ــا وتنمويً بمناطــق المملكــة اقتصاديً

ــم تكــن مســتغلة يف الســابق بالشــكل  ــة ل ــة واقتصادي ــة وبيئي ــة وثقافي ــة وجغرافي طبيعي

الــكايف والمطلــوب، فالهيئــة ســتعمل عــىل اســتثمارات طويلــة المــدى لصالــح اقتصاديــات 

ــر وجــذب االســتثمارات، واالســتفادة  األحســاء ورأس المــال البــرشي، عــر خطــط التطوي

مــن مكامــن قــوة األحســاء، والــي تكمــن أهميتهــا البالغة يف اســراتيجية موقعهــا بوصفها 

البوابــة الرشقيــة للمملكــة مــع 3 دول خليجيــة )قطــر، اإلمــارات، ُعمــان(، فضــاًل عــن 

احتضانهــا ألكــر آبــار النفــط والغــاز، وكونهــا أكــر واحــة يف العالــم ُمســجلة يف اليونيســكو، 

وتحتضــن أحــد أقــدم المــوائن وأعرقهــا عــىل ســاحل الخليــج العــريب، وهــو مــا يؤكــد أهميــة 

الجهــود الــي يقودهــا ســمو ويل العهــد لصالــح تنميتهــا مكانـًـا وإنســانًا، فضــاًل عــن مورثهــا 

التاريخــي والثقــايف، والحضــارة اإلنســانية الــي شــهدتها عــر مــر العصــور.

الهيئــة الــي ســوف تعمــل عــىل المســاهمة يف إيجــاد بيئــة تنمويــة متوازنــة ومســتدامة، 

ــة  ــا حزم ــتجد أمامه ــوع، س ــث والتن ــر والتحدي ــزز التطوي ــة، وتع ــاد المحافظ ــم اقتص تدع

واســعة مــن مقومــات النجــاح الــي تخزتنهــا األحســاء مــن المكونــات الطبيعية والســياحية 

والراثيــة والثقافيــة.

فعظيــم الشــكر واإلمتنــان إىل خــادم الحرمــني الرشيفــني الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 

ــن  ــن ســلمان ب آل ســعود –حفظــه هللا–، وإىل صاحــب الســمو الملــي األمــري محمــد ب

عبــد العزيــز آل ســعود ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس الشــؤون 

االقتصاديــة والتنميــة –حفظــه هللا–؛ عــىل تأســيس هيئــة تطويــر محافظــة األحســاء، 

ــع مناطــق المملكــة ومدنهــا. ــة يف جمي وحرصهــم عــىل التنمي

المهندس عمر بن حسن الشديّد
المرشف العام 

عىل مكتب أمني األحساء

األحساء
الجديدة
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مشروع
تطوير سوق األربعاء الشعبي
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النهائيــة إلنجــاز أمانــة األحســاء  تتواصــل الخطــوات المرحليــة 

ــة المــرز،  ــاء الشــعيب بوســط مدين ــر ســوق األربع لمــرشوع تطوي

المشــهد  تحســني  مبــادرة  ضمــن  المــرشوع  يــأيت  حيــث 

الحــرضي ومعالجــة وضــع الباعــة المتنقلــني يف الحــارضة، وفقــاً 

زيــادة  الموقــع عمرانيــاً،  )تهيئــة  يف  تتمثــل  عــدة  لمســتهدفات 

مســاحة المناطــق الخرضاء، اســتخدام المــواد المحليــة والنباتات 

المناســبة والمالئمــة للموقــع، دعــم المنتوجــات المحليــة بمــا 

يعــود بالنفــع عــىل الفــرد والمجتمــع، دعــم الجانــب الســياحي 

والرفيهــي يف الســوق، زيــادة فــرص العمــل لعــدد مــن رشائــح 

المجتمــع، تحفــز االســتثمار يف الســوق، المحافظــة عــىل النظافــة 

العامــة لموقــع مــرشوع الســوق، تحقيــق مبــدأ االســتدامة، توفــري 

بيئــة مالئمــة للمتســوقني والزائريــن(.

مــن  ألكــر  تمتــد  واجتماعيــة  شــعبية  قيمــة  الســوق  وُيمثــل 

ألــف مــر مربــع،  بـــ45  50 عامــاً، عــىل مســاحة إجماليــة تقــدر 

صياغــة  إعــادة  يف  األمانــة  لخطــط  امتــداًدا  يعتــر  والمــرشوع 

األســواق الشــعبية ‘‘األســبوعية‘‘ وتنظيمهــا بصــورة أمثــل مــع 

ــة لهــا، ومعالجــة االنتشــار  ــة الشــعبية والراثي الحفــاظ عــىل الهوي

ــم األســواق وفــق أحــدث المعاييــر ذات  العشــوايئ للباعــة، وتنظي

ــرايث والتناســق العمــراين، ويتضمــن مــرشوع  ــع الشــعيب وال الطاب

للفعاليــات  المظللــة وســاحة  الممــرات  إنشــاء  الســوق  تطويــر 

ــايت،  ــة ومظــالت للباعــة وغطــاء نب والمناســبات والنوافــري التفاعلي

إضافــًة إىل تخصيــص مضمــار للمشــاة بمحــاذاة الســوق ومواقــع 

المنتجــة  لــألرس  تــرك‘‘ ومواقــع   ‘‘فــود  بيــع األطعمــة  لعربــات 

وتهيئــة موقــع الســوق لخدمــة االشــخاص ذوي اإلعاقــة.

وأكــدت األمانــة عىل ســعيها لتطوير األســواق الشــعبية األســبوعية 

األخــرى بصفــة مماثلــة لمــا يتــم يف مــرشوع ســوق األربعــاء نظــراً 

ألهميتهــا يف المجتمــع االحســايئ، ويــأيت يف مقدمــة تلــك األســواق 

)ســوق الخميــس يف مدينــة الهفــوف، ســوق الجمعــة يف بلــدة 

الطــرف، ســوق األحــد يف بلــدة القــارة، ســوق اإلثنــني يف مدينــة 

الجفــر(، إذ أن مثــل هــذه المشــاريع مــن شــأنها اإلســهام يف تعزيــز 

الجهــود نحــو تحســني المشــهد الحــرضي أحــد مســتهدفات 

وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان يف تحقيــق أهــداف 

برنامــج جــودة الحيــاة.
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في الربع الثاني من 2022 ..

إنجاز مشروع  تطوير طريق )الملك عبداهلل – العقير(
األحســاء   مــرور  إدارة  مــع  بالتنســيق  األحســاء  أمانــة  تواصــل 

جهودهــا، إلنجــاز مــا نســبته %35 )إتمامــاً لمرشوعهــا لتطويــر 

طريــق  مــع  الــرشيق‘‘  ‘‘الضلــع  عبــدهللا  الملــك  طريــق  تقاطــع 

ــن  ــك ضم ــاري 2022، وذل ــام الج ــن الع ــاين م ــع الث ــري( يف الرب العق

الدائــري. الملــك عبــدهللا  مــرشوع تطويــر طريــق 

حيــث تهــدف مخرجــات المــرشوع إىل تســهيل الحركــة المروريــة 

يف التقاطــع، بحيــث يســتمر تدفــق مســار الحركــة المروريــة جنوبــاً 

وشــمااًل، بالزتامــن مــع إنشــاء مســار للتوجــه يســاراً باتجــاه الــرشق 

ويمينــاً نحــو الغــرب، كمــا سُيســهم المــرشوع بإيجــاد الحلــول 

ــد  ــاً، والح ــة عالمي ــم المتبع ــدث النظ ــع أح ــاىش م ــة لتتم المروري

مــن االختناقــات المروريــة عنــد هــذا التقاطــع، مــع الحفــاظ عــىل 

الســالمة العامــة لشــاغيل الطريــق مــن ناحيــة التصميــم والكفاءة.

وتنفيــذ هــذه المرحلــة مــن مــرشوع تطويــر طريــق الملــك عبدهللا 

الدائــري تــأيت وفقــاً لمــا تــم رصــده مــن قبــل األمانــة وإدارة مــرور 

األحســاء بالتعــاون مــع هيئــة تطويــر المنطقــة الرشقيــة وجامعــة 

اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ممثلــة بكــريس أرامكــو الســعودية 

ــة بدراســة بعــض التقاطعــات ونقــاط اإلزدحــام  للســالمة المروري

ــة األحســاء لتمكــني  ــاً مــع الســعي الــدؤوب ألمان المــروري، تزامن

تعزيــز  طريــق  عــن  الحرضيــة  المجتمعــات  يف  الحيــاة  جــودة 

وهــي  الحرضيــة  الطــرق  مقدمتهــا  ويف  المقدمــة  الخدمــات 

ــة 2030. ــة المملك ــراتيجية لرؤي ــداف االس ــدى األه إح
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فرز وإعادة تدوير

128 ألف طن ‘‘ نفايات صلبة ’’
أســهمت محطــة فــرز النفايــات التابعــة لألمانــة يف فــرز وإعــادة 

ــة يف العــام 2021، وفقــاً  ــات الصلب ــر 128324 طــن مــن النفاي تدوي

لمــا أوضحــه التقريــر اإلحصــايئ لوكالــة الخدمــات »اإلدارة العامــة 

للنظافــة« ، والــذي كشــف عــن أن أعمــال الفــرز تضمنــت )51495 

طــن مــواد عضويــة، 66448 طــن مــواد غــري عضويــة، 6892 طــن 

1121 طــن معــادن، 2 طــن  كرتــون، 2366 طــن بالســتيك،  ورق 

منســوجات(، وتمــت تلــك األعمــال بواســطة تشــغيل واســتخدام 

ــات الضاغطــة. ــة للمركب ــة مجدول 28516 رحل

البلديــة  الشــؤون  وزارة  مبــادرة  لتنفيــذ  امتــداداً  ذلــك  ويــأيت 

وتحســني  البــري  التلــوث  لمعالجــة  واإلســكان  والقرويــة 

للرامــج  المســتمرة  الجدولــة  وضمــن  الحــرضي،  المشــهد 

الشــاملة الــي تقــوم بهــا األمانــة لرفــع مســتوى الخدمــات يف 

األحيــاء الســكنية وتعزيــزاً للوعــي المجتمعــي يف المحافظــة عــىل 

البيئــة.

مــع  يتوافــق  هنــديس  بيئـــي  مــردم  أنشــأت  األمانــة  ان  ُيذكــر 

تطويــر  يف  لمســاعيها  تعزيــزاً  الصحيــة،  البيئيــة  االشــراطات 

منظومــة إدارة النفايــات البلديــة الصلبــة، وتدعيمــاً الســراتيجياتها 

يف تطبيــق وســائل المحافظــة عــىل البيئــة عــر اســتخدام عنــارص 

الــردم الصحــي. تقنيــات 

 وُروعــي يف تنفيــذ المــردم محــاكاة عنــارص واشــراطات البيئــة 

بأحــدث التجهــزات بنظــام الخاليــا الهندســية وتكــون هــذه الخاليا 

ــع تــرب العصــارة لباطــن األرض واختالطهــا  ــة بطبقــة تمن ُمبطن

ــاة النمــو الســكاين  ــار مراع ــة، مــع األخــذ يف االعتب ــاه الجوفي بالمي

البيئـــي  المــردم  النفايــات مســتقباًل، ويضــم  وارتفــاع معــدالت 

مشــاريع اســتثمارية قائمــة منهــا )محطــة فــرز النفايــات المزليــة، 

ــات اإلنشــائية(. ــر المخّلف ــرز وتدوي محطــة ف
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هيئة الحكومة الرقمية
 ُتكّرم أمانة األحساء بـرخصة البرمجيات الحّرة

كــّرم معــايل محافــظ هيئــة الحكومــة الرقميــة المهنــدس أحمــد 

بــن محمــد الصويــان أمانــة األحســاء، بمناســبة حصولهــا عــىل 

المصــدر  ومفتوحــة  الحــّرة  الحكوميــة  الرمجيــات  رخصــة 

وذلــك خــالل مؤتمــر )ليــب 2022 التقــين الــدويل( والــذي ُأقيــم 

يف الريــاض مطلــع شــهر فرايــر المــايض، بمشــاركة حــوايل 350 

قطاعــات  بحضــور  العالــم،  حــول  دولــة   40 يمثلــون  متحدثــاً 

حكومــة عــدة، إضافــًة إىل عــدد مــن أصحــاب المعــايل والســعادة، 

وتســّلم الرخصــة نيابــًة عــن أمــني األحســاء المهنــدس عصــام بــن 

عبداللطيــف المــال، مســاعد األمــني للتحــول الرقمــي المهنــدس 

محمــد الفقــري، وُتعتــر أمانــة االحســاء أول جهــة تحصــل عــىل 

الرخصــة عــىل مســتوى القطاعــات البلديــة. 

ــة  ــول األمان ــىل أن حص ــال ع ــام الم ــاء م. عص ــني األحس ــد أم وأك

ــة الحــّرة ومفتوحــة المصــدر،  ــات الحكومي عــىل رخصــة الرمجي

األمانــة،  كفــاءات  قبــل  مــن  المبذولــة  للجهــود  تتويجــاً  يــأيت 

أمانــة  بــني  فيمــا  الفّعالــة  الرشاكــة  الدائــم إىل تعزيــز  والســعي 

ــة، والحــرص عــىل رفــع كفــاءة  ــة الحكومــة الرقمي األحســاء وهيئ

األمانــة ومســاهمتها يف رحلــة التحــول الرقمــي الحكومــي.

لحكومتنــا  والتقديــر  الشــكر  بجزيــل  المــال  المهنــدس  وتقــدم 

الرشــيدة –أيدهــا هللا– لمــا تقدمــه مــن دعــم واهتمــام ال محدود 

توجيهــات  ظــل  يف  البلــدي،  القطــاع  ومنهــا  القطاعــات  بكافــة 

ــز  ــن عبدالعزي ــف ب ــن ناي ــي األمــري ســعود ب صاحــب الســمو المل

–أمــري المنطقــة الرشقيــة–، وســمو نائبــه صاحــب الســمو الملــي 

األمــري أحمــد بــن فهــد بــن ســلمان، وصاحــب الســمو الملــي 

األمــري ســعود بــن طــالل بــن بــدر - محافــظ األحســاء -، والمتابعــة 

المســتمرة مــن ِقبــل وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان 

تطويــر  شــأنه  مــا  لــكل  الحقيــل،  عبــدهللا  بــن  ماجــد  األســتاذ 

وخدمــة القطــاع البلــدي، بمــا يتواكــب مــع تحقيــق مســتهدفات 

رؤيــة المملكــة 2030، عــر خطــوات اســراتيجية وخطــط إجرائيــة 

ــوزارة. ــادرات ال ــود ومب ــا جه قادته
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ممثلــة  األحســاء  أمانــة  تفعيــل   2021 المــايض  العــام  شــهد 

بــاإلدارة العامــة للتحــول الرقمــي، 54 خدمــة بلديــة إلكرونيــة 

ــة،  ــر األنظمــة اإلجرائي ــة يف تطوي ــز مســاعي األمان اســتهدفت تعزي

ومــن بــني تلــك الخدمــات الــي تــم اســتحداثها )تطويــر أنظمــة 

نظــام  تحديثــات  التنظيميــة،  الزوائــد  الصكــوك ورشاء  تحديــث 

ــل حزمــة مــن الخدمــات عــىل نظــام  ــة، تفعي ــى التحتي رخــص الُب

االتصــاالت اإلداريــة شــملت ‘‘تفعيــل اإلشــارة الضوئيــة‘‘، الربــط مــع 

بوابــة الفــرص االســتثمارية ‘‘فــرص‘‘ بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون 

البلديــة والقرويــة واإلســكان.

كمــا تــم ربــط برنامــج الدليــل النشــط بمنظومــة بيئــة األعمــال، 

أتمتــة عمليــة تقييــم الموظفــني والمراقبــني لمعالجــة التشــوه 

ــات  ــب التعــاوين، تحديث ــر النظــام اإللكــروين للتدري البــري، تطوي

نظــام إدارة أعمــال لجنــة التظلمــات والشــكاوى، إطــالق خدمــات 

الصحيــة،  الشــهادات  لخدمــات  المقدمــة  الصحيــة  المراكــز 

إطــالق خدمــة تقديــم طلــب وقايــة ‘‘أجهــزة التعقيــم يف صوالــني 

الحالقــة‘‘.

خدمــة  إطــالق  الصحيــة،  الشــهادات  خدمــات  إىل  إضافــة 

دعــم  التجاريــة،  الرخــص  إلغــاء  شــهادات  وطباعــة  االســتعالم 

وتعزيــز أنظمــة الحمايــة مــن الهجمــات الســيرانية، تطويــر خدمــة 

انتخابــات المهــن البلديــة، تطويــر نظــام صيانــة اإلنــارة، منصــة دعم 

إتخــاذ القــرار، منصــة اســتقطاب الكفــاءات بالتعــاون مــع اإلدارة 

العامــة للمــوارد البرشيــة، إطــالق اإلصــدار الثــاين مــن خدمــة رفــع 

األثــاث التالــف واالنقــاض، إطــالق خدمــات الناقلــني المؤهلــني 

المســاحية،  القــرارات  نظــام  تطويــر  الصلبــة،  النفايــات  لنقــل 

ــكل التنظيمــي  ــة الهي ــح األوامــر الســامية، رقمن ــة أعمــال من أتمت

للصكــوك،  الجغــرايف  الموقــع  تحديــث  نظــام  تطويــر  لألمانــة، 

تحديــث العمليــات الرقميــة مــع المنصــة الوطنيــة للمخالفــات 

 VRS ــد ــات الرص ــل يف محط ــة العم ــني آلي ــر وتحس ــاء‘‘، تطوي ‘‘إيف

المســاحي(.

إلكرونيــة  منصــات   10 تدشــني  الخدمــات  تلــك  إىل  وُيضــاف 

خدميــة تضمنــت )خدمــات المــوارد البرشيــة، خدمــة إصــدار 

شــهادة االلتحــاق بالرامــج التطوعيــة، النظــام اإللكــروين ‘‘تمهــري‘‘ 

مواقــف  تصاريــح  خدمــة  البرشيــة،  للمــوارد  العامــة  لــإدارة 

»عربــات الكرفــان« بشــاطئ العقــري، خدمــة شــكاوى المواقــف 

مدفوعــة األجــر، منصــة الشــؤون القانونيــة، خدمــة المشــاركة 

الحدائــق(. لتســمية  المجتمعيــة 

استحداث 64 خدمة ومنصة إلكترونية  
في 2021
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اّطلــع معــايل نائــب وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان 

المهنــدس عبــد هللا بــن محمــد البديــر يف لقائــه بأمــني األحســاء 

المهنــدس عصــام بــن عبــد اللطيــف المــال، بحضــور عــدد مــن 

قيــادات األمانــة، عــىل مخصصــات األرايض ضمــن مخططــات 

األمانــة لصالــح اإلســكان، تعزيــزاً لخطــط الــوزارة نحــو تحقيــق 

الدعــم  ظــل  يف  واإلســكانية،  البلديــة  المشــاريع  مســتهدفات 

الالمحــدود مــن لــدن حكومتنــا الرشــيدة –أيدهــا هللا–.

وأكــد المهنــدس البديــر، عــىل أن الــوزارة عــززت مــن جهودهــا 

واســراتيجياتها يف تنفيــذ المشــاريع اإلســكانية والتنمويــة يف كافــة 

مناطــق المملكــة، بدعــم مســتمر مــن قيادتنــا الرشــيدة –حفظهــا 

هللا– تعزيــزاً لمســاعي الــوزارة يف مســار جــودة الحيــاة للســاكنني 

واإلســهام يف تحســني المشــهد الحــرضي يف المــدن، ورفــع نســبة 

التملــك الســكين لــألرس تحقيقــاً لمســتهدفات وتطلعــات رؤيــة 

المملكــة 2030، مؤكــداً عــىل حــرص الــوزارة عــىل تذليــل مــا قــد 

ــات وإيجــاد  ــات وعقب ــذ مشــاريع اإلســكان مــن تحدي يواجــه تنفي

التســهيالت الالزمــة يف توفــري المزيــد مــن الخدمــات للمواطنــني.

وشــهد اللقــاء تقديــم إيضــاح مــريئ لمرشوعــات اإلســكان بواحــة 

أرايض بمســاحة 8.5 مليــون  األمانــة  األحســاء، حيــث ســّلمت 

ــوزارة يف 5 مواقــع وُنفــذ منهــا  ــع لشــؤون اإلســكان يف ال مــر مرب

ــع، و3 مواقــع  ــون مــر مرب موقعــني عــىل مســاحة ُتقــدر بـــ 1 ملي

لمخطــط  األمانــة ووفقــاً  اقرحــت  كمــا  التنفيــذ،  أخــرى تحــت 

مواقــع   4 العمــراين  للتمــدد  ومواكبــًة  اإلســراتيجي  األحســاء 

لمشــاريع مســتقبلية لإســكان، بإجمــايل مســاحة 136 مليــون مــر 

ــة بدراســة  ــع، وفيمــا يخــص اإلســكان التنمــوي قامــت األمان مرب

لعمــوم الحــارضة، وتــم تعيــني مواقــع مقرحــة وتســليم شــؤون 

اإلســكان يف الــوزارة مجموعــة 3518 قطعــة أرض.

ــر أن دراســات المخطــط اإلرشــادي أكــدت عــىل أن األحســاء  ُيذك

ُتعــد واحــدة مــن المناطــق الواعــدة، بمــا تتمــز بــه مــن مقومــات 

تنمويــة )صناعيــة، زراعيــة، ســياحية( يجعلهــا مــن أهــم مــدن 

مــن  كان  لــذا  المملكــة،  مســتوى  وعــىل  الرشقيــة  المنطقــة 

الــرضوري أن يّتبــع المخطــط اإلقليمــي للمنطقــة الرشقيــة دراســة 

صياغــة  تــم  وقــد  للمحافظــات،  اإلقليميــة  شــبه  المخططــات 

وإعــداد مخطــط  إقليمــي لألحســاء يف عــام 1430هـــ،  مخطــط 

هيــكيل لواحــة األحســاء مــن قبــل األمانــة يف عــام 1431هـــ، إال أنــه 

ظهــرت عــدة مســتجدات تنمويــة، افضــت إىل أهميــة تحديــث 

المخططــات اإلقليميــة والهيكليــة، فســعت أمانــة األحســاء إىل 

تحديــث المخطــط اإلقليمــي والمخطــط الهيــكيل للواحــة بمــا 

الوطنيــة  العمرانيــة  التنميــة  اســراتيجية  توجهــات  مــع  يتفــق 

للمنطقــة، والمخطــط اإلقليمــي للمنطقــة الرشقيــة والمخطــط 

ــام 1450هـــ. ــى ع ــاء ح ــي لألحس ــبة اإلقليم ش

تخصيص أراضي لـ )مشاريع اإلسكان( 
بمساحة 8.5 ماليين متر مربع
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قرعة علنية لتوزيع أراضي 
منح األوامر السامية

األحســاء  أمانــة  أجــرت   2022 الجــاري  مــارس  مــن  العــارش  يف 

القرعــة العلنيــة اإللكرونيــة لمنــح األوامــر الســامية للمواطنــني 

الذيــن قامــوا بفتــح ملفــات لهــم عــر البوابــة اإللكرونيــة لألمانــة، 

بحضــور أمــني األحســاء المهنــدس عصــام بــن عبداللطيــف المــال، 

ــة المشــاركة يف القرعــة مــا بــني  ــة للمواطنــني حري واتاحــت األمان

الحضــور المــكاين أو متابعــة إجراءاتهــا عــر البــث المبــارش بقنــوات 

التواصــل الرســمية لألمانــة ‘‘عــن ُبعــد‘‘ دون الحاجــة للحضــور إىل 

موقــع القرعــة. 

يف حــني اتاحــت األمانــة مســبقاً لمــن شــملتهم منــح األوامــر 

الســامية خدمــة تحديــث واســتيفاء البيانــات إلكرونيــاً عــر بوابتهــا 

للجهــود  وامتــداداً  والزمــن  للجهــد  واختصــاراً  عليهــم  تيســرياً 

هللا–  –أيدهــا  الرشــيدة  قيادتنــا  توجيهــات  ترجمــة  إىل  الراميــة 

بالتيســري عــىل المواطنــني واإلرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمة 

خــالل  مــن  اإللكرونيــة  الحكومــة  مفاهيــم  وتطبيــق  لهــم، 

المنظومــة التقنيــة، يف ظــل متابعــة وتوجيهــات وزيــر الشــؤون 

البلديــة والقرويــة واالســكان ماجــد بــن عبــد هللا الحقيــل. 

منــح  لتوزيــع  العلنيــة  القرعــة  إجــراء  أن  عــىل  األمانــة  وأكــدت 

األوامــر الســامية يــأيت يف إطــار مــا تنتهجــه بتحقيــق مبــادئ العدالــة 

والمســاواة بــني الجميــع وليكــون المواطــن عــىل اطــالع لمــا يتــم 

تنفيــذه مــن خطــوات إجرائيــة يف هــذا الجانــب، مبينــة أن اإلجــراء 

الُمتبــع للقرعــة العلنيــة يتــم بواســطة الُكــرات الُمرّقمــة والــي 

ُتوضــع يف اســطوانة زجاجيــة يتــم تدويرهــا ثــم ُتســحب األرقــام 

لُيعلــن بعــد ذلــك الرقــم مقرونــاً باســم ‘‘المواطــن، المواطنــة‘‘ 

ــك.   ــددة لذل ــراءات مح ــق إج ــك وف ــن ذل وتدوي
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697 ألف زائر للمهرجان في 6 أسابيع
‘‘ تسويق تمور االحساء الُمصّنعة ‘‘ 2022 

حقــق مهرجــان تســويق التمــور المصنعــة ‘‘ويــا التمــر أحــىل 2022‘‘، والــذي دشــنه صاحــب الســمو الملــي األمــري 

ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز أمــري المنطقــة الرشقيــة، بتنظيــم مــن أمانــة األحســاء، ورشاكــة اســراتيجية مــع 

هيئــة تطويــر المنطقــة الرشقيــة، وغرفــة األحســاء، بزيــادة تجــاوزت الـــ %38 عــن النســخة الســابقة ‘‘88 مليــون 

ريــال‘‘، فيمــا بلــغ إجمــايل زوار المهرجــان 697 ألــف زائــر وزائــرة عــىل مــدى 6 أســابيع، بمشــاركة 60 مصنعــاً ومنتجــاً 

للتمــور.

ــة خــالل  ــز  أمــري المنطقــة الرشقي ــد العزي ــن عب ــف ب ــن ناي يف حــني أكــد صاحــب الســمو الملــي األمــري ســعود ب

تدشــينه للمهرجــان: أن األحســاء تكتــز العديــد مــن الموروثــات الــي نعــزت بهــا، إضافــة إىل العديــد مــن المنتجــات 

الوطنيــة ومــن أبرزهــا التمــور والمحاصيــل الزراعيــة، مشــرياً ســموه إىل أن واحــة األحســاء الــي تضــم أكــر مــن 

2.2 مليــون نخلــة، ُتنتــج أجــود وأنــدر أصنــاف التمــور الــي ُتســّوق عــىل مســتوى المملكــة والوطــن العــريب وُتصــدر 

ــّوج ذلــك بتحقيقهــا 11 رقمــاً  إىل جميــع أنحــاء العالــم، وُتعــد أكــر وأشــهر واحــات النخيــل الطبيعيــة يف العالــم وُت

ــراث اإلنســاين العالمــي  ــة، والُمدرجــة يف قائمــة ال ــاً يف ســجالت موســوعة غينيــس العالمي ــاً مدون قياســياً عالمي

بمنظمــة اليونســكو.
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ونــوه ســموه بحــرص المزارعــني والتجــار عــىل إنتــاج أصنــاف نوعيــة واالســتفادة مــن وفــرة إنتــاج 

التمــور بمــا يحقــق األهــداف، تمشــياً مــع تطلعــات ودعــم قيادتنــا الرشــيدة ‘‘حفظهــا هللا‘‘ نحــو 

تحقيــق رؤيــة المملكــة الطموحــة 2030.

مــن جانبــه قــال أمــني األحســاء المــرشف العــام عــىل المهرجــان المهنــدس عصــام المــال: أن 

األمانــة وضعــت الخطــط التطويريــة لفعاليــات المهرجــان والرامــج المصاحبــة لتعزيــز منــاخ 

تســويقي لتمــور األحســاء، وتوفــري البيئــة المناســبة لرفــع الفوائــد للمزارعــني والمســتثمرين 

ــز الجــودة التســويقية والتنافســية للتمــور، وتحويلهــا مــن منتــج  والمســتهلكني يف إنتــاج وتعزي

ــدد  ــان بتع ــرياً إىل أن المهرج ــاء ، مش ــجل لألحس ــتثماري يس ــادي واس ــعيب إىل اقتص ــي ش زراع

ــه أســهمت يف  ــة ل ــات المصاحب ــوع برامجــه والفعالي ــة المشــاركة، وتن ــع الوطني ــه والمصان أركان

دعــم المجــاالت االقتصاديــة والتســويقية للتمــور، وأثــرت القطــاع الســياحي باألحســاء مــن خالل 

ــون التشــكيلية. ــة، وأركان الفن ــة وعــروض األلعــاب الراثي المشــاركات الشــعبية للحــرف اليدوي

w
w

w
.a

lh
a

sa
.g

o
v

.s
a

33



حظــي المهرجــان بزيــارة عــدد مــن المســؤولني والقيادييــن مــن مختلــف بلــدان العالــم، حيــث أشــاد القنصــل العــام للواليــات 

المتحــدة االمريكيــة يف الظهــران ديفيــد ادجينتــون بمهرجــان تســويق تمــور األحســاء الُمصّنعــة 2022، ومــا حققــه مــن نجاحــات 

ملموســة بفضــل الجهــود المبذولــة والرشاكــة االســراتيجية للقطاعــات الُمنّظمــة للمهرجــان، فيمــا وصــف ســفري مملكــة الســويد لــدى 

المملكــة نيــكالس تــرويف زيارتــه للمهرجــان بالتجربــة الرائعــة لمــا شــاهده مــن حــرص القائمــني عــىل تنظيمــه والتجــار عــىل عــرض أصنــاف 

التمــور والمنتوجــات التحويليــة لهــا وللنخلــة بطــرق وأســاليب جاذبــة ومبتكــرة.

كمــا مّثــل المهرجــان أحــد الملتقيــات الهامــة عــىل مســتوى المملكــة والخليــج العــريب، كونــه وجهــة هامــة لــألرس واالفــراد مــن مختلــف 

مناطــق ومــدن المملكــة وزائــري األحســاء مــن مواطــين دول الخليــج الشــقيقة، باإلضافــة اىل حــرص عــدد مــن المختصــني يف اإلرشــاد 

الســياحي عــىل أن يكــون المهرجــان المحطــة األوىل للوفــود الزائــرة نظــراً للتنــوع يف الفعاليــات والرامــج المقامــة.

إشادة مسؤولين:
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فيمــا احتضــن الفريــج الــرايث يف قلعــة األحســاء الراثيــة ‘‘مقــر المهرجــان‘‘ 22 حرفــة يدويــة أحســائية ســاهمت يف جــذب رشيحــة 

واســعة  مــن الزائريــن، كمــا شــاركت 18 جهــة مــا بــني قطــاع حكومــي وجمعيــات صحيــة يف التعريــف عــن خدماتهــا واإليضــاح المعلومــايت 

ــوى، مــن خــالل الركــز عــىل التجــارب  ــزوار بالمحت ــراء ال ــا يف إث ــر الفوتوغــرايف دوًرا هاًم ــل معــرض التصوي ــزوار، بينمــا مّث الستفســارات ال

والمشــاريع الفوتوغرافيــة الســعودية الناجحــة مــن خــالل التقديــم والــرشح لمــا يتــم عرضــه، وقــد حرصــت اللجنــة القائمــة عــىل المعــرض 

عــىل اختيــار 6 مشــاريع لـــ 6 مبدعــني وبعــدد 8 صــور لــكل مــرشوع يتــم الركــز فيهــا عــىل موضــوع محــدد.

ــني  ــني الفنان ــا ب ــا م ــة تشــكيليني مــن األحســاء والمقيمــني فيه ــان وفنان ــون التشــكيلية، شــارك 80 فن ــري األحســاء للفن ويف معــرض عب

المخرضمــني ومواهــب الجيــل الحــايل، وحمــل المعــرض يف النســخة الحاليــة قيمــة ســجلت بعنــوان ‘‘بوابــة الزمــن‘‘ تجســدت الفكــرة 

ــة مختلفــة. ــزوار إىل أزمن ــور تنقــل ال ــة عب فيهــا يف أن يكــون الفــن بواب

ِحرفة وركن:
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شــهد مهرجــان تســويق تمــور األحســاء المصنعــة ‘‘ويــا التمــر 

أحــىل 2022‘‘، الــذي تنظمــه أمانــة األحســاء برشاكــة اســراتيجية 

ــة وغرفــة األحســاء، والمقــام  ــر المنطقــة الرشقي ــة تطوي مــع هيئ

يف قلعــة أمانــة األحســاء الراثيــة احتفاليــة كبــرية بيــوم التأســيس 

وســط حضــور كبــري جــداً مــن الــزوار، بــدأت بعــروض العرضــة 

الســعودية الــي رددهــا معهــا الجميــع كلماتهــا، ومــن ثــم مســرية 

وحــدة وطــن يتقدمهــم أمــني األحســاء م عصــام المــال، تالهــا 

ومشــهد  األوىل  الســعودية  الدولــة  لمشــهد  عــرض  تقديــم 

ــي ُقدمــت بمدخــل  ــريك، وال الســيف األجــرب، ومشــهد اإلمــام ت

الفريــج الــرايث بقلعــة أمانــة األحســاء، إضافــة إىل مســرية الخيــول.

  

إىل ذلــك، تفاعــل الحضــور مــع المعــرض المقــام بهــذه المناســبة 

مــن خــالل عــرض الصــور والمعلومــات الخاصــة بيــوم التأســيس 

والــي منهــا يــوم التأســيس، وأبــرز أحــداث التأســيس، وأبــرز أمــراء 

إمــارة الدرعيــة، وأبــرز إنجــازات اإلمــام محمــد بــن ســعود وبعــض 

أنــواع العقــال المســتخدمة يف عهــد الدولــة الســعودية األوىل، 

حــرص فيهــا الــزوار عــىل التقــاط الصــور التذكاريــة.

كمــا شــهدت مرافــق وأركان المهرجــان وضــع اللوحــات والصــور 

المعــرة عــن يــوم التأســيس ومــا تحتويــه مــن كلمــات ومعلومــات 

وصــور معــرة.

يوم التأسيس لوحة وطنية 
زينت قلعة أمانة األحساء

وحرصــت اللجــان المنظمــة والمشــاركني بالمهرجــان عــىل ارتــداء 

لبــاس يــوم التأســيس، كمــا تســابق الــزوار مــن كبــار وصغــار عــىل 

ارتــداء هــذا اللبــاس، والــذي حــول المهرجــان بالكامــل إىل لوحــة 

ــوالة األمــر، وتمــز  ــوالء والطاعــة ل ــة، امزتجــت فيهــا روح ال جميل

األطفــال بلباســهم الجميــل والتقــاط الصــور التذكاريــة والمشــاركة 

يف الفعاليــات المصاحبــة مــن العرضــة الســعودية والمســريات 

ُعرضــت  الــي  الوطنيــة  المعزوفــات  مــع  والتفاعــل  الوطنيــة، 

بســاحة المهرجــان.

مــأل  والــذي  الكبــري  الجمهــور  تفاعــل  القلعــة،  مــرح  وعــىل 

العرجــي،  خالــد  أداره  الــذي  الحــواري  اللقــاء  مــع  المدرجــات 

وحمــل عنــوان ‘‘األحســاء يف يــوم التأســيس‘‘ وقدمــه الدكتــور 

أســتاذ الدراســات العليــا بجامعــة الملــك فيصــل عبداإللــه المــال، 

الــرايث خالــد الفريــدة. والباحــث 
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ليالي رمضان 
إحياء الموروث الشعبي والتقاليد األحسائية
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ــات  ــة فعالي ــم األمان ــارك 1443هـــ، تنظي شــهد شــهر رمضــان المب

)ليــايل األحســاء الرمضانيــة( لمــدة 10 أيــام، وذلــك يف قلعــة أمانــة 

األحســاء الراثيــة، وتضمنــت الفعاليــات إقامــة مناشــط رمضانيــة 

مجتمعيــة، تتناســب مــع كافــة رشائــح المجتمــع بطابــع شــعيب 

ترّكــز يف مضمونــه عــىل العــادات والتقاليــد الرمضانيــة األحســائية 

مثــل ‘‘األلعــاب الشــعبية، األزيــاء الرمضانيــة، األطبــاق الشــعبية، 

ــج الشــعبية‘‘. المقاهــي الشــعبية، األهازي

ــذي  ــان‘‘ وال ــة بـــ ‘‘القرقيع ــايل األحســاء الرمضاني ــت لي كمــا احتفل

ُيعتــر مــن أهــم العــادات الشــعبية الرمضانيــة، وُيســجل حضــوره 

ــاً بمنتصــف شــهر رمضــان المبــارك، حيــث يحتفــل األطفــال  دوري

بهــذه المناســبة الرمضانيــة الــي توارثتهــا األجيــال، وهــم يرتــدون 

المالبــس الشــعبية المخصصــة لهــذه المناســبة، حاملــني معهــم 

الــي يحصلــون  والمكــرات  الحلــوى  فيهــا  يجمعــون  أكياســاً 

عليهــا مــن أصحــاب البيــوت مردديــن عبــارات وأهازيــج شــعبية 

ــق المــايض. ممزوجــة بعب

والــي  الرمضانيــة‘‘  األحســاء  ليــايل  ‘‘فعاليــات  تنظيــم  ويــأيت 

حظيــت بإقبــال ومشــاركة واســعة مــن األهــايل والزائريــن ضمــن 

المســتهدفات الراميــة إىل تعزيــز دور أمانــة األحســاء مجتمعيــاً 

هــذا  يف  الشــعيب  المــوروث  إلحيــاء  الرفيهــي  الجانــب  وإثــراء 

ــة  ــل، انطالقــاً مــن أهــداف وزارة الشــؤون البلدي الموســم الفضي

الحيــاة. لرنامــج جــودة  والقرويــة واإلســكان وتحقيقــاً 
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عروض تفاعلية و كرنفال درامز

في فعاليات أمانة األحساء ‘‘عيدية‘‘

ــف المــأل  ــن عبداللطي شــهد أمــني األحســاء المهنــدس عصــام ب

بعيــد  لالحتفــال  األمانــة  فعاليــات  انطالقــة  شــوال,   2 الثالثــاء 

الفطــر المبــارك 144هـــ " عيديــة " بمنــزته الملــك عبــدهللا البيئـــي، 

وتتضمــن الفعاليــات إقامــة عــدد مــن الرامج والعــروض التفاعلية 

عيــدي،  أوبريــت  التشــكيلية،  الفنــون  الشــعبية،  الفلكلــورات   "

الدرامــز،  كرنفــال  عــروض  العــزف،  منصــات  الحركيــة،  األلعــاب 

الســينما الخارجيــة "، إضافــًة إىل عــروض النافــورة التفاعليــة، عــىل 

ــس الـــ 4 مــن شــوال. ــات الخمي ــم الفعالي أن ُتختت

فيمــا كان لقوافــل " عيــدي " عــر المنصــات الُمتنقلــة حضورهــا 

يف أول أيــام العيــد يف مســارات طــرق الحــارضة )طريــق الظهــران ، 

طريــق الريــاض ، طريــق الخليــج (, حيــث شــهدت تقديــم ألــوان من 

ــك  ــع ذل ــن م ــد، وتزام ــدوم العي ــاً بق ــعبية ابتهاج ــورات الش الفلكل

إقامــة احتفــاالت األهــايل يف مــدن " الهفــوف، المــرز، العيــون، 

الجفــر " بإقامــة الفنــون الشــعبية احتفــاءاً بهــذه المناســبة ولثالثــة 

أيــام متتاليــة.

ــة األحســاء عــىل أن تنظيــم فعاليــات االحتفــاء بعيــد  وأكــدت أمان

إىل  الراميــة  األمانــة  المبــارك  يــأيت ضمــن مســتهدفات  الفطــر 

تعزيــز الجانــب الرفيهــي والســياحي للمنطقــة مــن واقــع أولوياتهــا 

الخدميــة والمجتمعيــة المتجســدة مــن أهــداف وزارة الشــؤون 

ــات وبرامــج متعــددة  ــم فعالي ــة واإلســكان بتقدي ــة والقروي البلدي

لرنامــج  تدعيمــاً  المناســبات  مختلــف  يف  المجتمــع  ومشــاركة 

ــاة. جــودة الحي
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تنتجه أكثر من120منحلة
‘‘ عسل حساوي ’’ ينافس األسواق المحلية

عنــد الحديــث عــن األحســاء الزراعيــة منــذ تاريخهــا الطويــل، حتمــاً 

ســيكون الحديــث عــن نخليهــا وإنتاجهــا الزراعــي المختلــف، لكــن 

مــع توُجهــات رؤيــة مملكتنــا الغاليــة، ســعت الجهــات المعنيــة 

يف وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ’’إدارة الــروة النباتيــة‘‘ يف بنــاء 

لربيــة  الســعودي  الشــباب  وتأهيــل  الوطنيــة  القــدرات  وتعزيــز 

النحــل، لتكــون األحســاء بيئــة خصبــة إلنتــاج أفضــل أنــواع عســل 

الســدر الطبيعــي، نظــري تناســب المنــاخ وتوافــر أشــجار الســدر 

ــة.  الممــز يف أجــزاء واســعة مــن الواحــة الزراعي

فعســل الســدر ُيعــد مــن أغــىل أنــواع العســل يف الســوق المحــيل، 

ولــه شــهرة واســعة ويمتلــك أهميــة وعائــد اقتصــادي عــايل، ويف 

ــذي انتجــت األحســاء العســل األحســايئ بعــد خضــوع  الوقــت ال

العديــد مــن شــباب وشــابات األحســاء للــدورات المكثفــة يف إنتــاج 

العســل، ليتواجــدوا يف األســواق يف منصــة تنافســية ومتطــورة، 

حــى خطــف األحســاء الحصــة األكــر يف إنتــاج عســل النحــل ألكــر 

مــن 120 منحلــة فيمــا يقــارب طنــاً ســنوياً مــن اإلنتــاج المحــيل 

ولكــن يفتقــر لتســويق المنتــج. 

ناحيــة  مــن  المناطــق  مــن  غــريه  عــن  األحســاء  نحــل  ويتمــز 

إنتاجيــه، فهنالــك مواســم متغــرية يف الســنة مــن ضمنهــا موســم 

الزهــور والرســيم وموســم الســدر، فطعــم عســل الســدر يختلــف 

ــالف موســمه.  عــن الرســيم بســبب اخت

وأوضــح النحــال والمهتــم بإنتــاج النحــل الطبيعــي »ســمري بــن 

دخيــل الماجــد«، أن هنالــك خطــوات ونصائــح يجــب أن يتبعهــا 

الشــامل  الفحــص  وهــي  العســل،  فــرز  عمليــه  قبــل  النحــال 

للخليــة، يــأيت بعــد ذلــك خطــوات يف جمــع براويــز )إطــارات( العســل 

المختومــة )الناضجــة(، يتبعهــا كشــط الطبقــة الشــمعية ليتــم 

اســتخراج العســل، ووضــع الراويــز يف آلــة فــرز العســل )الطــرد 

ــة العســل  ــم تصفي ــزول العســل، ويت ــم تدويرهــا ل ــزي( ويت المرك

مــن شــوائب الشــمع والريقــات وحبــوب اللقــاح باســتخدام الفالتر، 

بعدهــا يوضــع العســل يف منضــج لحفــظ العســل قبــل اســتعماله 

ــا  ــع بقاي ــة وترتف ــك إلخــراج الرطوب لمــدة أســبوعني إىل شــهر، وذل

ــة العســل يف  الشــوائب وحبــوب اللقــاح إىل أعــىل، أخــرياً يتــم تعبئ

العبــوات المخصصــة.  

يف  الغــش  لمعرفــه  عديــده  طــرق  هنالــك  أن  الماجــد،  وأبــان 

العســل، مــن خــالل التغذيــة بالمحلــول الســكري أثنــاء الموســم 

ويعتــر المنتــج عســل لكنــه أقــل جــودة واألخــرى عســل صناعــي، 

بحيــث تضــاف مكونــات العســل صناعيــا وال يمكــن تمزهــا إال 

بالمختــرات. 

ويذكــر الشــاب النحــال ‘‘محمــد الرشــيدي‘‘، عنــد االنتهــاء مــن 

اســتخراج العســل يســتفاد مــن الخليــة مــن خــالل عمــل منتجــات 

الخليــة مثــل مرطــب  طبيعيــة %100 مســتخلصه مــن شــمع 

للجســم، كريــم للشــعر، شــموع فواحــة، صابــون جســم، وشــهد 

الســوق األحســايئ يف اآلونــة األخــرية يف تزايــد عــىل منتــج العســل 

المحــيل ومــن المصــادر الموثوقــة. 

 3 أنواع للعسل يف األحساء 

 وُيذكــر أن المناحــل يف األحســاء تنتــج 3 أنــواع، وهــي: عســل زهــرة 

الرســيم، وعســل الســدر، والعســل الليمــوين ’’بكميــات ضئيلــة 

النحــل،  األحســاء يســتوردون  النحالــني يف  أن  جــداً‘‘، يف حــني 

بالنحــل  بهــا مــن مــر، ويعــرف  المتعلقــة  التجهــزات  وكافــة 

’’المــري‘‘، وهــو الصنــف الــذي يتكيــف مــع األجــواء يف األحســاء، 

وهنــاك رشكات يف المملكــة متخصصــة يف اســترياده، باإلضافــة 

إىل اســترياد األغذيــة مــن الصــني، ويقــدر حجــم الخليــة الواحــدة 

بـــ 3 آالف نـــحلة.
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المناحل المتنقلة

فكــرة المناحــل المتنقلــة يف األحســاء غــري مجديــة إنتاجيــاً، إذ أن المناحــل الثابتــة هــي الــي 

تحظــى بعنايــة واهتمــام النحالــني يف مواقعهــم وحيازاتهــم الزراعيــة دون تنقــالت مــن 

ــاج العســل الطبيعــي يف الواحــة  ــا يف إنت ــي يواجهونه ــات ال ــرز الصعوب مــكان إىل آخــر، و أب

ارتفــاع درجــات الحــرارة خــالل الصيــف، وباألخــص يف شــهري يونيــو ويوليــو، موضحــاً أنهــم 

يحرصــون عــىل اســتخدام الزنجبيــل والثــوم كوقايــة مــن األمــراض الــي يصــاب بهــا النحــل، 

وأبــرز اإلصابــات المرضيــة للنحــل يف الواحــة ضعــف عــام يف الخاليــا بســبب اإلهمــال، 

ويفضــل إعــدام الخاليــا الضعيفــة، واســتبدالها بخليــة أخــرى يك ال ينتقــل الضعــف إىل 

ــا األخــرى المجــاورة. الخالي
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تلقى الحرف اليدوية والصناعات الرتاثية يف االحساء اهتمام كبري من قبل السكان المحليني 

كونها أحد أهم اشكال الموروث الثقايف المكون لهوية المدينة والمحافظ عليه عىل مر االجيال 

المتعاقبة من االباء إىل االبناء والنائش من تفاعل االنسان مع البيئة الطبيعية المحيطة وتطويعها 

يف سد احتياجاته المعيشية سواء باستخدام المنتجات او التبادل التجاري. 

الحرف اليدوية
والصناعات التراثية في األحساء
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ــي مــرت عــىل األحســاء مــن جهــة  ونظــراً لتعاقــب الحضــارات ال

ومــن جهــة أخــرى موقعهــا اإلســراتيجي كمركــز تجــاري هــام 

ــد  ــالد الســند والهن ــج العــريب وب ــة عــىل الخلي ــدان المطل ــني البل ب

يف المــايض، ظهــر التمــز والتنــوع يف الحــرف اليدويــة والصناعــات 

الراثيــة األحســائية مــن تبــادل الخــرات مثــل النجــارة والحــدادة 

وصياغــة  والحياكــة  الفخاريــة  والصناعــة  المشــالح  وصناعــة 

الذهــب وغريهــا الكثــري مــن الحــرف والصناعــات الراثيــة. 

يف  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ذلــك، حرصــت حكومــة  مــن 

توجيــه كافــة قطاعتهــا الحكوميــة ذات العالقــة باالهتمــام الكبــري 

يف دعــم كل مــا شــأنه المحافظــة عــىل المــوروث الثقــايف والــرايث 

اليدويــة  الحــرف  اإلبــداع يف  وتعزيــز مجــال  واســتمراره ودعــم 

والفنــون الشــعبية.

حكومتنــا  ألهــداف  وتحقيقــاً  االهتمــام  هــذا  منطلــق  ومــن 

الرشــيدة يف المحافظــة عــىل الــراث، بــادرت أمانة األحســاء بإنشــاء 

مــرشوع ‘‘ســوق الحرفيــني‘‘ يجمــع الكثــري مــن العاملــني يف الحرف 

المحافظــة  واالســتمرار يف  الدعــم  بهــدف  المتعــددة،  اليدويــة 

عــىل المــوروث الشــعيب المحــيل، وليكــون أحــد أهــم المحطــات 

ــائية. ــة األحس ــات الراثي ــاء المنتج ــيب اقتن ــياحية وراغ الس

ــن  ــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملــي األمــري ســعود ب وبرعاي

نايــف بــن عبــد العزيــز أمــري المنطقــة الرشقيــة تــم افتتــاح المرشوع 

يــوم األربعــاء يف تاريــخ 1441/7/9هـــ )الموافــق التاريــخ الميــالدي(.

ــيل  ــع المح ــم بالطاب ــني المصم ــوق الحرفي ــى س ــز مب ــث يتم حي

العمــارة  عنــارصه ومفرداتــه مكونــات  والــذي يظهــر يف  الــرايث 

العمــق  إىل  إشــارة  تمثــل  والــي  لألحســاء،  القديمــة  المحليــة 

إنشــائه. الثقــايف لفكــرة  التاريخــي 

يقــع ســوق الحرفيــني يف منطقــة وســط الهفــوف التاريخــي والــي 

تشــكل أهميــة تاريخيــة لألحســاء، وتبلــغ مســاحة الســوق 12 ألــف 

ــق  ــني والمراف ــل للحرف ــن 98 مح ــوق م ــون الس ــع ويتك ــر مرب م

الخدميــة المســاندة والســاحات الخاصــة باالحتفــاالت وفعاليــات 

واألنشــطة الثقافيــة المتنوعــة والفنــون الشــعبية الــي تقــام، ومــن 

للحــرف  المبدعــة  األحســاء  هــو مهرجــان  المهرجانــات  أشــهر 

اليدويــة والفنــون الشــعبية حيــث تقــام هــذه الفعاليــة ســنوياً 

بمشــاركة أكــر مــن 40 حرفــة شــعبية وأكــر مــن 12 فــن فلكلــوري 

شــعيب.

إضافــة إىل تخصيــص جــزء مــن ســوق الحرفيــني إلنشــاء أكاديميــة 

خاصــة لتعليــم الحــرف اليدويــة مــن قبــل الحرفيــني ذوي الخــرة 

العالية.

تــم توزيــع المحــالت الخاصــة بالحــرف اليدويــة والمصنوعــات 

الشــعبية يف الســوق عــىل شــكل صفــوف، ومــن أهــم هــذه الحرف 

اليدويــة والمصنوعــات الراثيــة الــي تتواجــد يف الســوق والــي 

تشــتهر بهــا األحســاء هــي حياكــة المشــالح )البشــت( الــذي عمــل 

ــه  ــم صناعت ــداع، ويت ــان وإب ــارة وإتق ــايئ بمه ــل األحس ــا الرج عليه

هــذا المشــلح )البشــت( يدويــاً بشــكل كامــل. ومــن الحــرف أيضــا 

الخــراز وصياغــة الذهــب وصناعــة البســط والخوصيــات وصناعــة 

الجلديــات وصناعــة الفخــار الهامــة جــداً والــي تتمــز بهــا األحســاء 

قديمــاً يف المنطقــة العربيــة.

بقلم: عبدهللا الحجي

فريق األحساء المبدعة بشبكة اليونسكو
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األمن
السيبراني

كثري منا يسمع عن مصطلح ‘‘األمن السيرباين‘‘ لكن ال زال المفهوم غري متعارف للجميع، 

فما هو األمن السيرباين وما أهميته وأهدافه بداخل المنشئات؟
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الســيراين  لألمــن  العامــة  اإلدارة  ذكــرت 

ــن  ــيط لألم ــف بس ــاء تعري ــة األحس يف أمان

الســيراين: 

مثــل  التقنيــة  المكونــات  حمايــة  وهــو 

الشــبكات واألنظمــة والبيانــات الرقميــة، 

والمكونــات الماديــة مثــل الوثائــق الورقيــة 

االخــراق  مــن  المراقبــة  وســجالت 

والتعطيــل واالســتخدام غــري المــرح بــه

تهــدف اإلدارة العامــة لألمــن الســيراين 

أمانــة  أعمــال  اســراتيجية  دعــم  إىل 

ــة  ــان اســتمراريتها وحماي ــاء وضم األحس

األصــول التقنيــة والماديــة فيهــا، وتعزيــز 

مجــال  يف  الممارســات  أفضــل  ســلوك 

إىل  تهــدف  أنهــا  كمــا  الســيراين،  األمــن 

موظفــي  لــدى  الوعــي  مســتوى  رفــع 

مــن  لهــا  التابعــة  والبلديــات  األمانــة 

خــالل المنشــورات والمبــادرات والــورش 

الموظفــني  كفــاءة  التدريبيــة ومســتوى 

الســيراين. األمــن  مجــال  يف  العاملــني 

االلــزتام  بتحقيــق  اإلدارة  حُرصــت 

لألمــن  الوطنيــة  الهيئــة  بمتطلبــات 

الســيراين مــن خــالل وضــع السياســات 

والمعاييــر وتطبيقهــا للضوابــط وحصولهــا 

عــىل نســبة عاليــة بااللــزتام وللــه الحمــد، 

حمايــة  تعزيــز  عــىل  حُرصــت  كمــا 

والبنيــة  والتشــغيلية  التقنيــة  األنظمــة 

التحتيــة واألهــم مــن ذلــك منــع وكشــف 

عــىل  والقــدرة  الســيرانية  التهديــدات 

الصمــود والتصــدي للحــوادث الســيرانية 

المناســب. الوقــت  يف  منهــا  والتعــايف 

مجــال  يف  اإلدارة  ومبــادرات  مشــاركات 

التوعيــة:

دورة تدريبيــة عــن األمــن الســيراين تــم 

ــدويل للعمــل  ــوم ال تقديمهــا بمناســبة الي

الخــريي بتاريــخ 5 ســبتمر، تــم تقديمهــا 

لمنســويب ومنســوبات الجمعيات الخريية 

و قــد تمــت عــن طريــق اجتمــاع افــرايض. 

للتوعيــة  الــدويل  األســبوع  مبــادرة 

:2021/11/  18-14 باالحتيــال 

و الــي هدفــت إىل زيــادة وعــي المجتمــع 

ســيرانّياً مــن خــالل وضــع باركــود غــري 

معــروف المصــدر يف أماكــن عامــة وعنــد 

مســحه يتــم تقديــم نصيحــة ســيرانية 

متعلقــة باالحتيــال الرقمــي،  تــم مســح 

الباركــود اكــر مــن 450 مــرة.

اإلحصائيات حى سنة 2021

32 المنشورات التوعوية

11 المنشورات التثقيفية

3 الفيديوهات

10
 المشاركات يف المناسبات

العالمية

2 الدورات التدريبية

2 المبادرات
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بــني  مــن  تقدًمــا‘‘  األكــر  ‘‘الدولــة  لقــب  المملكــة  تحقيــق  إن 

ــات  ــقف الطموح ــع س ــة، يرف ــية الرقمي ــن يف التنافس دول العرشي

لدينــا باتخــاذ أســلوب حديــث ومحســن، لتريــع مراحــل التطــور 

أحــدث  تبــين وتنفيــذ  الرقمــي، مــن خــالل  بالتحــول  المتعلقــة 

األنظمــة الــي تســاهم يف تســهيل اآلليــات الشــاملة لتطويــر بيئــات 

تطبيــق  واإلســهام يف  األداء  كفــاءة  ورفــع مســتويات  األعمــال، 

اســراتيجية المــدن الذكيــة للقطــاع البلــدي والســكين.

 حيــث شــهد العــام المــايض 2021 تفعيــل أمانــة األحســاء ممثلــة 

بــاإلدارة العامــة للتحــول الرقمــي، 54 خدمــة بلديــة إلكرونيــة 

ــة،  ــر األنظمــة اإلجرائي ــة يف تطوي ــز مســاعي األمان اســتهدفت تعزي

ومــن بــني تلــك الخدمــات الــي تــم اســتحداثها )تطويــر أنظمــة 

نظــام  تحديثــات  التنظيميــة،  الزوائــد  الصكــوك ورشاء  تحديــث 

ــل حزمــة مــن الخدمــات عــىل نظــام  ــة، تفعي رخــص البــى التحتي

االتصــاالت اإلداريــة شــملت ‘‘تفعيــل اإلشــارة الضوئيــة‘‘، الربــط 

وزارة  مــع  بالتعــاون  ‘‘فــرص‘‘  االســتثمارية  الفــرص  بوابــة  مــع 

الدليــل  برنامــج  ربــط  واإلســكان،  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 

النشــط بمنظومــة بيئــة األعمــال، أتمتــة عمليــة تقييــم الموظفــني 

والمراقبــني لمعالجــة التشــوه البــري، تطويــر النظــام اإللكــروين 

للتدريــب التعــاوين، تحديثــات نظــام إدارة أعمــال لجنــة التظلمــات 

والشــكاوى، إطــالق خدمــات المراكــز الصحية المقدمــة لخدمات 

الشــهادات الصحيــة، إطــالق خدمــة تقديــم طلــب وقايــة ‘‘أجهــزة 

التعقيــم يف صوالــني الحالقــة‘‘، خدمــات الشــهادات الصحيــة، 

الرخــص  إلغــاء  شــهادات  وطباعــة  االســتعالم  خدمــة  إطــالق 

التجاريــة، دعــم وتعزيــز أنظمــة الحمايــة مــن الهجمات الســيرانية، 

تطويــر خدمــة انتخابــات المهــن البلديــة، تطوير نظــام صيانة اإلنارة، 

منصــة دعــم اتخــاذ القــرار، منصــة اســتقطاب الكفــاءات بالتعــاون 

مــع اإلدارة العامــة للمــوارد البرشيــة، إطــالق اإلصــدار الثــاين مــن 

ــاث التالــف واألنقــاض، إطــالق خدمــات الناقلــني  خدمــة رفــع األث

رحلة التحول الرقمي 
في أمانة األحساء
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المؤهلــني لنقــل النفايــات الصلبــة، تطويــر 

نظــام القــرارات المســاحية، أتمتــة أعمــال 

الهيــكل  رقمنــة  الســامية،  األوامــر  منــح 

ــث  ــر نظــام تحدي ــة، تطوي التنظيمــي لألمان

تحديــث  للصكــوك،  الجغــرايف  الموقــع 

العمليــات الرقميــة مــع المنصــة الوطنيــة 

وتحســني  تطويــر  ‘‘إيفــاء‘‘،  للمخالفــات 

 VRS الرصــد  محطــات  يف  العمــل  آليــة 

المســاحي(.

إلكرونيــة  منصــات   10 تدشــني  وتــم 

المــوارد  )خدمــات  تضمنــت  خدميــة 

البرشيــة، خدمــة إصــدار شــهادة االلتحاق 

اإللكــروين  النظــام  التطوعيــة،  بالرامــج 

للمــوارد  العامــة  لــإدارة  ‘‘تمهــري‘‘ 

مواقــف  تصاريــح  خدمــة  البرشيــة، 

العقــري،  بشــاطئ  الكرفــان‘‘  ‘‘عربــات 

مدفوعــة  المواقــف  شــكاوى  خدمــة 

 ، القانونيــة  الشــؤون  منصــة  األجــر، 

خدمــة المشــاركة المجتمعيــة لتســمية 

الحدائــق(.

إىل  مســتمرة  وبصفــة  تســعى  األمانــة 

إيجــاد تطبيقــات وأنظمــة رقميــة ُتحقــق 

أعــىل اســتفادة مــن القنــوات والوســائل 

الخطــط  إطــار  يف  التفاعليــة،  التقنيــة 

التطويريــة الــي تنتهجهــا يف هــذا المســار، 

اإللكرونيــة  الخدمــات  وإحصائيــات 

الفــرة  خــالل  للمســتفيدين  المقدمــة 

إليهــا تضمنــت )معالجــة 3657  المشــار 

مــع  التفاعــل  إســناد،  بمنصــة  طلــب 

1357 رســالة بريــد إلكــروين، إتمــام 1781 

ــم الدعــم  ــة، تقدي ــة إلكروني ــة بلدي معامل

الفــين لـــ 2075 معاملــة تتعلــق بفــرز ودمج 

األرايض وتحديــث الصكــوك، التعامــل مــع 

نصيــة(. رســالة   137370w
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كود البناء السعودي، يجنبك ما ذكر، أو يقلل من حدوثها وآثارها، بإذن هللا. 

مــن ضمــن اشــراطات كــود البنــاء الســعودي الســكين، عمــل فحــص وتحليــل للربــة قبــل 

البنــاء، حيــث تســاعد تلــك المعلومــات المهندســني عــىل عمــل تصاميــم وإجراءات تناســب 

نوعيــة الربــة، فعــىل ســبيل المثــال، إذا كانــت األرض مدفونــة بمخلفــات وأوســاخ، فقــد 

تصــدر توصيــات بإزالــة تلــك المخلفــات وثــم إعــادة ردم ودك تلــك األرض، لــي يتــم البنــاء 

عــىل أرض صلبــة.

ومــن ضمــن اشــراطات كــود البنــاء الســعودي، اســتخدام عــوازل للحــرارة لألســقف 

والجــدران، والهــدف منــه تقليــل نفــاذ الحــرارة للمبــى ومــن ثــم تقليــل اســتهالك الكهربــاء. 

ومــن ضمــن اشــراطات كــود البنــاء الســعودي، عنــد بنــاء عمــارات تجاريــة، إنشــاء شــبكة 

للكشــف مبكــًرا عــن الحريــق متصلــة بأجهــزة إنــذار، ومرتبــط بهــا أنظمــة مكافحــة الحريــق 

)مضخــات مــاء وشــبكة ميــاه حريــق وخراطيــم وغريهــا(. كمــا يتناول كــود البناء الســعودي 

التمكــني مــن الوصــول لــذوي االحتياجــات الخاصــة.

بالبنــاء  المتعلقــة  االشــراطات  مــن  أدىن  لوضــع حــد  الســعودي،  البنــاء  كــود  يهــدف 

ــة األرواح  ــة وحماي ــاه والطاق ــتهالك المي ــيد اس ــان وترش ــة اإلنس ــالمة وصح ــان س لضم

والممتلــكات مــن الحريــق وغــريه مــن المخاطــر، وقــد شــكلت اللجنــة الوطنيــة لكــود 

ــك،  ــح المنظمــة لذل ــة وخاصــة لوضــع اللوائ ــاء الســعودي مــن عــدة جهــات حكومي البن

ــكان ووزارة  ــة واإلس ــة والقروي ــؤون البلدي ــن وزارة الش ــني ع ــات ممثل ــك الجه ــم تل وتض

المواصفــات  وهيئــة  الســعودية  وأرامكــو  للمهندســني  الســعودية  والهيئــة  الطاقــة 

ــة  ــة لجــان فرعي ــة الوطني والمقاييــس والجــودة وغريهــا. ويتفــرع مــن تحــت هــذه اللجن

ــق والســالمة  ــة والحري ــة والكهربائي ــة والميكانيكي ــة والصحي ــح المعماري مختصــة باللوائ

وغريهــا. وقــد اســتفادت اللجنــة الوطنيــة لكــود البنــاء الســعودي مــن خــرات الجمعيــات 

الهندســية الدوليــة يف وضــع الكــود، ومــن بينهــا المعهــد األمريــي لتشــييد الفــوالذ، 

ومعهــد الخرســانة األمريــي والجمعيــة الوطنيــة للوقايــة مــن الحريــق.

المجتمعــات المتقدمــة تتمــز بوجــود أنظمــة وترشيعــات تحكــم وتنظــم التعامــل بينهــا 

لمصلحــة الجميــع، وكــود البنــاء الســعودي ســيكون مرجًعــا للجميــع فيمــا يخــص البنــاء 

والتشــييد يف المملكــة، وخاصــة أمــام القضــاء لحــل نــزاع معــني.

المهندس عبد هللا إبراهيم المقهوي

رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسني باألحساء

الهيئة السعودية للمهندسني

كود البناء السعودي...
فيه خير للناس

- ما هو شعورك عندما تشتري فيال بمليوني ريال، ثم تكتشف الحقًا

- تصدعات وتشققات في أسقفها وجدرانها؟ كيف تصف مزاجك وأنت

- تستلم فاتورة كهرباء بمبلغ ضخم يفوق ميزانيتك؟

- هل ستكون سعيد، وأنت ترى عمارتك التجارية تحترق بكاملها؟ 
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الَما ِمن ُتُمورِ )الُخالِص( ُأْزِجي السَّ

واْشتياقاً َحّملُتُه 

لِْلُخــــَزاَمى

لِِمياِه الُعيــــوِن َصـــــوُت َخريرٍ

َدْوَزَن الّشعَر رّقًة 

وابتَساَمـــا  

                           

ُكّلنا يف )الَحَسا( نَِعيُش َصَفاًء

نَرُفُض الِحقــَد َمْنَهَجــاً 

ونِظاَما

ليَس ِمْن َطْبِعنا الجفاُء ولكْن

إْن أرْدنـَـا الَحياَة نِْلنــا 

الَمراَما

ُكّلما َمــــّر بالّنخيـــــِل َهزاٌر

أرسَل الُبرْشى ِوْحدًة 

ووِئاما

ال شتاٌت ُيفّرُق الَجْمَع ِفينا

بْل سَنْبقى َمــَع الِبالِد 

ُحَسامــا 

                   

نَْنتِمي لِلوالِء يِف ُكلِّ ِشْرٍ

ننرُش الخيـــَر َرْوَضــًة 

وَغَماما

األحساء..
َمْخطوطُة الوالء

قد أتيَنا إىل )المليِك( وُقْلناالدكتور عبدهللا بن عيل الخضري 

َقد أَطْعنــاَك حاكماً 

وإَماَمـــا  

                            

 

دور ُدُروٌع نركُب اليمَّ والصُّ

نَهزُم الَباغي.. يَستحيُل 

ُحطاَما

للّسعــوِديِّ ُقــــّوٌة َكـ)ُطويـــٍق(

ثابُت الَعـْزمِ يَْسبُق 

األْحالَمـــا

ال ُيبالـِـــي بَِحــاقـٍد ُمْسَتِفــزٍّ

أو َحِديٍث ال يَستحقُّ 

اهتمامـا

َكْم لِقيَنا ِمَن األَذى وانتَرنا

وَزَرْعَنـــا َسنابـاًل 

تََتنـــاَمــى

الدكتور عبدهللا بن عيل الخضري

 كاتب وشاعر 
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مجتمعنا أمانة
دشــن أمــني األحســاء المهنــدس عصــام 

المجتمعــي وهــي  المــال، شــعار األمانــة 

الــي  ورســالتنا  رؤيتنــا  تختــر  جملــة 

نحملهــا يف قلوبنــا ألحســاء الخــري تتوحــد 

مجتمعهــا  مــع  األحســاء  أمانــة  فيهــا 

االجتماعيــة،  مســؤوليتها  مــن  وتنطلــق 

لرســيخ مفاهيــم المواطنــة والتأكيــد عــىل 

قيــم المجتمــع الراســخة، و ألن األمانــة 

إطــالق شــعار  تــم  المجتمــع،  مــن  جــزأ 

أمانــة‘‘. ’’مجتمعنــا 

الرشاكة المجتمعية
و  للــرشكات  العامــة  اإلدارة  تســعى 

رســم  إىل  االجتماعيــة  والمســؤولية 

وتعزيــز  لرســيخ  العامــة  السياســات 

والمســؤولية  الرشاكــة  مفهــوم 

والقطــاع  األمانــة  بــني  االجتماعيــة 

غــري  والقطــاع  والخــاص  الحكومــي 

الربحــي، واإلرشاف عــىل تنفيذهــا واقــراح 

المشــاريع التنمويــة الــي يمكــن إســنادها 

لــإدارة  وتحويلهــا  القطاعــات  كافــة  إىل 

لدراســتها. المعنيــة 

أمانــة  وقعــت  المنطلــق  هــذا  ومــن 

مــع  عــدة رشاكات مجتمعيــة  األحســاء 

منهــا  العامــة  القطاعــات  مــن  العديــد 

والشــؤون  فيصــل  الملــك  جامعــة 

الصحيــة ومــن القطــاع الخــاص تــم توقيــع 

والحدائــق  المياديــن  لتطويــر  رشاكات 

ومنهــا  البريــة،  التشــوهات  ومعالجــة 

مــع  بالتعــاون  القيريــة  ميــدان  إنشــاء 

حديقــة  وتطويــر  المــوىس  مستشــفى 

الفيصــل وحديقــة المهيــدب، باإلضافــة 

ميــدان  لتطويــر  رشاكــة  توقيــع  إىل 

فنــدق  مــن  بالقــرب  الحمــاد  ســليمان 

بحــي  ميــدان  وتطويــر  االنركونتيننتــال، 

الراشــدية بالتعــاون مــع مؤسســة الراشــد 

مجســمات  إنشــاء  وكذلــك  اإلنســانية، 

وتطويــر مياديــن بمدنيــة العيــون بالرشاكــة 

ورشكــة  الهاجــري  زومــان  رشكــة  مــع 

للمقــاوالت. الجــودة  اســناد 

التطوع البلدي
ــة إىل  ــة الرامي ضمــن ســلم أهــداف األمان

ــم دور القطاعــات  ــة وتدعي ــز التكاملي تعزي

الحكوميــة يف خدمــة المجتمــع وتنميــة 

إدارة  اســتحداث  تــم  الشــبابية،  المــوارد 

عــىل  تركــزت  والــي  البلــدي،  التطــوع 

والتنفيذيــة  التوعويــة  األمانــة  برامــج 

انتشــار  مكافحــة  ومنهــا  واالجتماعيــة، 

 19 كوفيــد  المســتجد  كورونــا  فــريوس 

الــي  واالحــرازات  لالشــراطات  وفقــاً 

المعنيــة. الجهــات  أقّرتهــا 

فايــروس  انتشــار  جائحــة  بــدء  ومنــذ 
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كورونــا قــام المتطوعــون والمتطوعــات يف 

المســاعدة بتوزيــع الوجبــات الرمضانيــة 

يف المســاكن المخصصــة للعمالــة، كمــا 

كان لهــم الــدور البــارز يف أعمــال التعقيــم 

والمجمعــات  األســواق  يف  والتنظيــم 

المجانيــة،  المعقمــات  وتوزيــع  التجاريــة 

والتأكــد مــن فحــص المتســوقني قبــل 

دخولهــم لمراكــز التســوق، علمــاً أن أمانــة 

منصــة  مســبقاً  دشــنت  قــد  األحســاء 

وســجل  اإللكرونيــة،  البلــدي  التطــوع 

ــات ممــن  ــري مــن الشــباب والفتي عــدد كب

الفــرص  عــدد  وبلــغ  بالتطــوع،  يرغبــون 

 )707( اآلن  حــى  المطروحــة  التطوعيــة 

فرصــة تطوعيــة متنوعــة منهــا الصحيــة 

والمجتمعيــة. والبيئيــة 

المبادرات المجتمعية
انطالقــاً مــن مبــادرة الســعودية الخــرضاء 

الــي أعلــن عنهــا ويل العهــد  يف 27 مــارس 

2021م. والــي تهــدف لرفــع نســبة الغطــاء 

الملــي  الســمو  النبــايت، دشــن صاحــب 

أمــري المنطقــة الرشقيــة األمــري ســعود بــن 

نايــف )مبــادرة األحســاء الخــرضاء( الــي 

تبنتهــا أمانــة األحســاء لتفعيلهــا يف جميــع 

مناطــق المحافظــة ويف شــى المجــاالت 

طريــق  عــن  الخــرضاء  الرقعــة  لزيــادة 

التشــجري وإنشــاء الحدائــق والمنزتهــات 

مــن  تتطلــب  ومــا  األطفــال  ومالعــب 

خدمــات متعــددة.

أحــب  )أنــا  مبــادرة  ســموه  ودشــن 

مشــاركة  إىل  تهــدف  والــي  األحســاء( 

أفــراد المجتمــع مــن خــالل نــرش ثقافــة 

العامــة  المرافــق  عــىل  المحافظــة 

والمبــادرات  األعمــال  يف  والمشــاركة  

الــي تطرحهــا األمانــة،  كمــا دشــن مبــادرة 

الوصــول الشــامل تحــت شــعار »مدينــة 

خاصــة  مداخــل  إلنشــاء  عوائــق«  بــال 

اإلعاقــة. ذوي  لألشــخاص 

مبادرة تسمية الحدائق
هــذه  مــن  األحســاء  أمانــة  هدفــت 

المبــادرة إرشاك أفــراد المجتمــع يف اختيــار 

أســماء الحدائــق، وذلــك مــن خــالل طــرح 

مجموعــة مــن األســماء المقرحــة ومــن 

ثــم اختيــار االســم الحائــز عــىل أعــىل نســبة 

تصويــت. 

مبادرة ميادين األحساء
إلرشاك  األحســاء  أمانــة  مــن  ســعياً 

ومنهــا  المشــاريع  تطويــر  يف  المجتمــع 

والمجســمات  والحدائــق  المياديــن 

قامــت بإطــالق مســابقة تطويــر مياديــن 

األحســاء وتــأيت المســابقة انطالقــاً مــن 

المبدعــني  تشــجيع  إىل  األمانــة  ســعي 

وتحفــز المهتمــني مــن ذوي االختصــاص 

التنمويــة  العمليــة  يف  للمشــاركة 

والتطويريــة وتنفيــذ أفكارهــم عــىل أرض 

الواقــع.

مبادرة اليوم الوطين
الوطــين  اليــوم  احتفــاالت  مــع  تزامنــاً 

األحســاء  أمانــة  أطلقــت   91 الســعودي 

كانــت  والــي  األحســاء  أمانــة  مســابقة 

ــر  ــا التصوي ــاالت منه ــدة مج ــتهدف ع تس

ــة  ــل احتفالي ــو وأفض ــرايف والفيدي الفوتوغ

باليــوم الوطــين وأفضــل عمــل تطوعــي 

تــم تنفيــذه خــالل هــذه المناســبة الغاليــة. 

دعم القطاع غري الربحي
انطالقــاً مــن مســؤولية أمانــة األحســاء 

لتطويــر القطــاع غــري الربحي تم اســتحداث 

غــري  والمؤسســات  الجمعيــات  إدارة 

الربحيــة والــي تهــدف إىل أهميــة دعــم 

وتمكــني الجمعيــات والمؤسســات غــري 

االجتماعيــة،  التنميــة  ولجــان  الربحيــة 

كونهــا أهــم روافــد العمــل الخــريي وذلــك 

مجتمعيــة  رشاكات  عقــد  خــالل  مــن 

المجتمــع. أفــراد  تخــدم 
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الطرق المثىل يف رشاء اللحوم من األسواق

اجتهــدت الكثــري مــن ربــات البيــوت يف ابتــكار العديــد مــن أســاليب 

ــا  ــا م ــادات، ومنه ــر الع ــوارث ع ــو مت ــا ه ــا م ــوم، منه ــظ اللح حف

ــة المختلفــة. اكتســبوه مــن منصــات التواصــل االجتماعي

ــتخدام  ــة أن اس ــة البيئ ــون يف صح ــر مختص ــه اعت ــت ذات يف الوق

اللحــوم بطريقــة غــري صحيحــة تعتــر نافــذة للتســمم أو العــدوى 

عــر تكاثــر البكترييــا دون اكتشــاف ذلــك.

ــة حــول الطــرق  ــدى مختصــني يف صحــة البيئ ــرأي ل اســتطلعنا ال

وحــى  اقتنائهــا  مــن  بــدًءا  اللحــوم  لحفــظ  والعلميــة  المثــىل 

طهيهــا وأكلهــا، يف البدايــة أكــد مديــر المنظمــات الدوليــة والمــدن 

بأنواعهــا  اللحــوم  تعتــر  الشــبيث:  إبراهيــم  الدكتــور  الصحيــة 

مــن أهــم مصــادر الروتــني المحتويــة عــىل مجموعــة كاملــة 

مــن األحمــاض األمينيــة األساســية الالزمــة يف النظــام الغــذايئ 

ألجســامنا.

وترميــم  تكويــن  يف  أساســياً  غــذاًء  اللحــوم  ’’تعتــر  وأضــاف: 

أنســجة وخاليــا الجســم، كمــا ُتســاعد يف تنشــيط وظائــف الجســم 

المختلفــة الدماغّيــة والدمويــة والهضميــة، ويتــم الحصــول عــىل 

اللحــوم مــن مصادرهــا المختلفــة وتقســم حســب مصادرهــا 

إىل لحــوم حمــراء وأخــرى بيضــاء، حيــث أن لحــوم الحيوانــات 

ــام واألبقــار والجمــال لحــوم حمــراء، فيمــا تعتــر  المجــرة كاألغن

ــور والدواجــن مــن أهــم مصــادر اللحــوم البيضــاء‘‘. لحــوم الطي

مصادر اللحوم

وأفــاد الدكتــور الشــبيث: ‘‘يجــب الحصــول عــىل هــذه اللحــوم 

ــالخ(  ــرض )المس ــذا الغ ــا الصحيحــة المرخصــة له مــن مصادره

والــي يوجــد بهــا إرشاف رســمي عــىل صحــة اللحــوم مــن خــالل 

الكشــف عــىل الحيوانــات قبــل وبعــد الذبــح، بغيــة تحديــد ســالمة 

ــي، وأن  ــتهالك اآلدم ــا لالس ــات ولحومه ــذه الحيوان ــة ه وصالحي

تكــون خاليــة مــن األمــراض الــي مــن الممكــن أن تنتقــل مــن 

الحيــوان إىل اإلنســان عــر اســتهالك اللحــوم، فتنقــل مرضــاً عضااًل 

ــه،  ــودي بحيات قــد يســتمر مــع المســتهلك طــول العمــر، أو قــد ي

ــاك  ــه، فهن ــز علي ــم الرك ــا يت وليســت الفحــوص الظاهــرة هــي م

الفحــوص الخاصــة بالكشــف عــن بقايــا مضــادات الميكروبــات 

والكيميائيــة  البكترييــة  والمضــادات  الحيويــة  كالمضــادات 

والهرمونيــة والســموم والــي مــن الممكــن أن تؤثــر عــىل صالحيــة 

ــن تأثريهــا عــىل ســالمة المســتهلك. اللحــوم فضــاًل ع

الرقابة الصحية

ــني  ــة المســندة للمراقب ــم، المهــام الرقابي ــور إبراهي ــر  الدكت وأعت

الصحيــني والمســاعدين البيطرييــن باألمانــات، مــن أهــم العوامــل 

المحققــة ألهــداف صحــة اإلنســان ومــا يســتهلكه مــن غــذاء 

خــالل الحفــاظ عــىل صحــة اللحوم مــن مصادرها وتداولهــا، والي 

تشــمل رقابــة األماكــن المخصصــة للبيــع أو التــداول والتخزيــن أو 

يف أماكــن تقديمهــا يف منافــذ بيــع األطعمــة، كالمطاعــم والفنــادق 

وغريهــا، ولنــا أن نتخيــل الوضــع الصحــي للبلــدان والمجتمعــات. 

الدكتور قاسم الهزوم 

مدير عام صحة البيئة 

الدكتور إبراهيم الشبيث

مدير المنظمات الدولية والمدن الصحية  

حفظ اللحوم..
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إىل ذلــك، شــّدد مديــر عــام صحــة البيئــة بأمانــة األحســاء  الدكتــور قاســم الهــزوم، عنــد تذويــب األغذيــة المجمــدة عاليــة الخطــورة، يجــب 

أن ال يزيــد أســخن جــزء يف الغــذاء عــن 4 درجــة مئويــة، خــالل عمليــة التذويــب، ويجــب أن تســتهلك خــالل 48 ســاعة مــن بــدء التذويــب، 

ويمكــن إذابــة اللحــوم والدواجــن واألســماك المجمــدة عــن طريــق وضعهــا يف الثالجــة عــىل درجــة التريــد 4 درجــة مئويــة، كمــا ينبغــي 

أن تطبــخ خــالل 72 ســاعة مــن بــدء التذويــب، ومــن المخاطــر المرتبطــة بالتذويــب تشــمل التلــوث الخلطــي الناتــج عــن تســاقط الســوائل 

الملوثــة بالكائنــات الحيــة الدقيقــة وانتقالهــا إىل أغذيــة أخــرى، هــذا إضافــة لنمــو الكائنــات الدقيقــة عــىل الســطح الخارجــي للغــذاء المــراد 

تذويبــه، وذلــك قبــل ذوبــان الجــزء الداخــيل لهــذا ينبغــي فحــص اللحــوم والدواجــن المجمــدة، بشــكل متكــرر للتأكــد مــن اكتمــال عمليــة 

التذويــب قبــل االنتقــال اىل عمليــات التحضــري .

حفظ المواد الغذائية 
وأكــد الدكتــور الهــزوم، عــىل حفــظ المــواد الغذائيــة أثنــاء عمليــة 

اإلذابــة يف حاويــات محكمــة الغلــق أو أوعيــة واقيــة أو مغلفــة، 

ويمنــع منعــاً باتــاً إعــادة تجميــد المــواد الغذائيــة الــي تــم صهرهــا 

أو إعــادة تجميــد أي جــزء منهــا مــرة أخــرى، ويمنــع منعــاً باتــاً صهــر 

اللحــوم أو الدواجــن أو األســماك داخــل األحــواض أو البانيوهــات 

المتصلــة بالــرف الصحــي مبــارشًة أو يف أوعيــة غــري مخصصــة 

لهــذا الغــرض.

الطرق المثلى لحفظ اللحوم

و يف ذات الســياق، ّشــدد أن يكــون الوقــت ودرجــة الحــرارة كافيني 

عنــد طبــخ اللحــوم للتقليــل مــن مســببات األمــراض المنقولــة 

عــر الغــذاء، والــي تتواجــد يف الغــذاء وخفضهــا لمســتوى آمــن، 

ويجــب أن تطبــخ اللحــوم حــى تصــل درجــة الحــرارة منتصــف 

الغــذاء 75 درجــة مئويــة فمــا فــوق، لضمــان القضــاء عــىل البكترييا 

الممرضــة، وينبغــي مراقبــة درجــة الحــرارة بانتظــام عــن طريــق 

وصــول مقيــاس الحــرارة )الرمومــر الوخــزي( إىل آخــر جــزء تصلــه 

الحــرارة، وهــو بالعــادة مــا يكــون مركــز المــادة الغذائيــة
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وُيذكــر أن لقتــل الكائنــات الحيــة الدقيقــة، ينبغــي وصــول الغــذاء إىل درجــة الحــرارة 

الحيــة  الكائنــات  المختلفــة مــن  األنــواع  تتفــاوت  المطلوبــة ألوقــات محــددة، حيــث 

ــر خصائــص المــواد الغذائيــة عــىل فاعليــة  الدقيقــة يف قابليــة تأثرهــا بالحــرارة، كذلــك تؤث

درجــات حــرارة الطهــي، وتنفــذ الحــرارة داخــل األغذيــة المختلفــة بمعــدالت متباينــة، 

فمثــاًل ارتفــاع نســبة الدهــون يف الغــذاء يقلــل مــن فاعليــة التأثــري القاتــل لدرجــات الحــرارة 

عــىل الميكروبــات، كمــا أن ارتفــاع نســبة الرطوبــة داخــل وعــاء الطهــي ومحتــوى الرطوبــة 

يف الغــذاء يســاعد عــىل التوزيــع الحــراري يف المــادة الغذائيــة، مثــل تســخني قطعــة لحــم 

مشــوية كبــرية الحجــم برعــة فائقــة جــداً يف فــرن عــايل الحــرارة، قــد يحرقهــا أو يجففهــا 

مــن الخــارج، ممــا يشــكل طبقــة عازلــة تمنــع وصــول الحــرارة إىل داخــل المــادة الغذائيــة 

ــد شــواء  ــة مشــابهة لمــا يحــدث عن ــا، وهــي حال ــم الممرضــة فيه ــل الجراثي ــاءة لقت بكف

الشــاورما، ممــا ينبغــي عــىل الطاهــي مراعــاة أن يرفــع درجــة حــرارة الطهــي لجميــع أجــزاء 

ــة الصحيحــة . ــة و للمــدة الزمني الغــذاء، لتصــل إىل درجــة الحــرارة المطلوب

درجة الحرارة

المطلوبة
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توصيات
لشراء لحوم آمنة

توصيــات لــو اُتبعــت ســيكون لهــا األثــر الفاعــل يف 
ــا وهــو مــا ســينعكس عــىل صحــة  صحــة غذاؤن

ــا بشــكل عــام: عوائلن

عنــد التســوق يجــب أن نأخــذ يف االعتبــار التســوق التصنيفــي 	 

أو النوعــي، فمــن غــري المعقــول أن نبــدأ بوضــع منتجــات 

األلبــان واللحــوم يف ســلة التســوق أواًل، ومــن ثــم نكمــل 

البقيــة، حينهــا ســنعرض هــذه المــواد رسيعــة التلــف إىل 

درجــة حــرارة غــري مثاليــة، مــا يــؤدي إىل رسعــة تلفهــا وقــر 

ــين فيمــا بعــد. عمرهــا التخزي

تجنــب رشاء اللحــوم الطازجــة بكميــات كبــرية، ومــن ثــم 	 

تجميدهــا مزليــاً، حيــث أن هــذه الســلوك ســيقلل مــن 

ــج  ــد، فاألفضــل رشاء نفــس المنت ــين فيمــا بع العمــر التخزي

والمســالخ  المصانــع  يف  االحــرايف  التجميــد  ألن  مجمــداً 

المجهــزة هــو األفضــل )تقليــل مــدة التعــرض للمنطقــة 

الحرجــة(.

قــراءة درجــة حــرارة ثالجــة العــرض يف الســوبر ماركــت للتأكــد 	 

مــن أن درجــة الحــرارة غــري مرتفعــة، وأنهــا لــم تتجــاوز درجــة 

حــرارة العــرض )أقــل مــن خمــس درجــات مئويــة(.

عــدم الخلــط بــني اللحــوم، ووضــع كل نــوع عــىل حــده مــع 	 

الحفــاظ عــىل عــدم الخلــط حــى عنــد التخزيــن يف الــرادة أو 

عنــد التحضــري والتقطيــع.

الحــرص عــىل نقــل اللحــوم فــور الوصــول للمــزل إىل مكانهــا 	 

مــع  الــرادة  إىل  والمــرد  الفريــزر  إىل  فالمجمــد  المالئــم، 

مراعــاة قاعــدة )مــا يدخــل إىل الثالجــة أواًل يســتهلك أواًل(.

يف الــراد، يجــب وضــع منتجــات اللحــوم يف الرفــوف الســفلية 	 

وليــس  اللحــوم  أســفل  تكــون  األســماك  أن  مــع مراعــاة 

العكــس.

يف حــال األغذيــة المــردة يفضــل وضــع أكيــاس اللحــوم 	 

بالســتيكية،  تخزيــن  علبــة  يف  أو  صينيــة  عــىل  والدواجــن 

األخــرى. األغذيــة  إىل  تتــرب  ال  العصــارة  أن  مــن  للتأكــد 

اللحــوم المجمــدة 	  التجهــز، يجــب عــدم تمريــر  يف حــال 

المــراد إذابتهــا بمنطقــة الخطــر )5 – 63 درجــة مئويــة( وذلــك 

باتبــاع أحــد الطــرق الصحيحــة يف اإلذالــة، األفضــل تركهــا 

ليــاًل يف الــراد حيــث أن المحافظــة عــىل المنتــج بــارداً خــالل 

ــم. ــع نمــو الجراثي ــاح لمن ــر المفت ــة يعت ــة اإلذاب عملي

الحــرص عــىل طهــي الطعــام بشــكل جيــد للتخلــص مــن 	 

أي ميكروبــات ضــارة قــد تكــون متواجــدة وعــدم اســتهالك 

ــا. ــة جزئًي ــة أو المطبوخ ــة النيئ األطعم

حفــظ بــوايق األطعمــة يف الثالجــة يف عبــوات مناســبة فــور 	 

ــع  ــات م ــو الميكروب ــادي نم ــة لتف ــاول الوجب ــن تن ــاء م االنته

تامــاً  إغالقــاً  العبــوات  هــذه  إغــالق  عــدم  عــىل  الحــرص 

للســماح بدخــول الهــواء لتريــع التريــد وإغالقهــا بعــد 

المناســبة. الحــرارة  إىل درجــة  الوصــول 

تحفــظ األطعمــة مزليــاً يف الــرادة مــن 3-5 أيــام فيمــا تحفــظ 	 

المجمــدة منهــا ألشــهر قــد تصــل إىل 4 أشــهر.

عنــد الشــك يف صالحيــة أي مــن األطعمــة قــم بالتخلــص 	 

ــا. ــوري منه wالف
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يا مكان       كان

سوق القيرصية اقىص اليمني 1935م تظهر يف أقىص اليمني سوق القيرصية

صور جوزيف ماوننت عند زيارته للهفوف 1935م
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المدرسة األمريية بالهفوف 1370هـ

عني البحريية عام 1935م
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خالل النصف األول من 2022
رفع 792 مركبة مهملة وتالفة من أحياء األحساء

أكــدت أمانــة األحســاء عــىل أهميــة تعزيــز الوعــي المجتمعــي 

المرافــق  البيئــة وحمايــة  المحافظــة عــىل  افــراده يف  واســهام 

العامــة، واســتمرارية جهــود األمانــة يف تنفيــذ خطــط مســتهدفات 

عنــارص  إزالــة  يف  واإلســكان،  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة 

التشــوه البــري وتحســني المشــهد الحــرضي، تحقيقــاً لرنامــج 

جــودة الحيــاة.

إىل ذلــك، رفعــت األمانــة ممثلــة يف وكالــة الخدمــات بالتنســيق 

العــام  مــن  األول  النصــف  خــالل  للمــرور  العامــة  اإلدارة  مــع 

الجــاري 2022 ) 792 مركبــة مهملــة وتالفــة ( يف الســاحات العامــة 

ومواقــف المركبــات والطرقــات، وتــأيت هــذه الجهــود انطالقــاً مــن 

توجيهــات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان،

تير
رك

كا

يا بوي .. ال حتمل هم، احلني أصورها وأرسلها 
للبلدية، وعلى طول يشلونها

تراها ما يبون أي شي فيه تشوه بصري

يا ولدي.. ما تشوف حل حق 
هالسيارة اخلربانة اللي مشوه 

منظر حارتنا

بمنــح مهلــة تصحيحيــة لمــدة عــام لُمــاّلك المركبــات المهملــة أو 

التالفــة الذيــن يرغبــون يف إســقاط تلــك المركبــات مــن ســجالتهم، 

تلــك  عــىل  المرتبــة  والجــزاءات  ‘‘الرســوم  الدولــة  وتتحمــل 

ــه إىل محــال ســيارات  ــة مركبت ــات‘‘ لمــن يقــوم بنقــل ملكي المركب

الســكراب )التشــاليح( أو محــالت مكابــس الحديــد المعتمــدة 

ــة. ــك المهل خــالل تل

ُيشــار إىل أن األمانــة وبالرشاكــة التكامليــة مــع إدارة مــرور األحســاء 

ــة يف خدمــة  قامــت بإعــادة هندســة اإلجــراءات واألعمــال اإلداري

ــة  ــن منظوم ــا ضم ــة‘‘ وإدراجه ــة والمهمل ــات التالف ــع المركب ‘‘رف

جــودة  رفــع  بهــدف  الذكيــة،  وتطبيقاتهــا  االلكرونيــة  األمانــة 

وكفــاءة الخدمــة ومســتوى اإلنتاجيــة.
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ال  األحساء
البيت الصغير

باتــت األحســاء ‘‘بيــت صغــري‘‘ يف معرفــات اإلعــالم، مــع اســتمرار ترديــد، عبــارة: ‘‘العالــم.. 

قريــة صغــرية‘‘، يف ظــل الثــورة التكنولوجيــة يف الوســائل االتصــال الجديــدة، والــي أحدثــت 

نقــالت متســارعة يف عالــم اإلعــالم، وأصبــح متالطــم األمــواج المتغــرية بــني فــرة وأخــرى، 

فالعالــم يعيــش يف تســارع قــوي مــن المتغــريات، حــى باتــت الرســائل أكــر تخصصيــة 

وعنايــة، نظــري مــا تشــكله مــن معــارف وثقافــات، ومــا تحملــه مــن أســاليب الجــذب 

والتشــويق، مــن خــالل الصــورة الواقعيــة، والصــوت الحقيقــي، اللــذان يمنحــان للحقائــق 

بعــداً آخــراً، أكــر مصداقيــة. 

اإلعالم البلدي
حتمــاً، ارتقــت الذائقــة العامــة لــدى مختلــف فئــات المجتمــع، يف اســتقباله لإعــالم مــن 

خــالل مســتخدمي وســائل اإلعــالم، ومنصــات التواصــل االجتماعــي، ولمــا ُتشــكله مــن 

أهميــة بالغــة يف العمليــات التســويقية واإلعالميــة واالتصاليــة، فضــاًل يف بنــاء وتعزيــز 

ــدى المنظمــة.  ــة ل الصــورة الذهني

ــري مــن المســؤولية، ليكــون منصــة  ــدي‘‘ عــىل عاتقــه الكث ــا، وضــع ‘‘اإلعــالم البل مــن هن

اتصــال، فعــال مــع المجتمــع، إلبــراز الجهــود والخدمــات البلديــة والتنمويــة، وحلقــة وصــل 

واقعيــة لنقــل صــوت المواطــن بــكل شــفافية ووضــوح.

صورة ذهنية
مختصــو اإلعــالم الحديــث، يؤكــدون عــىل أن تكــون العالقــة العامــة للمؤسســة، تتكامــل 

مــع أرض الواقــع، عــر االبتعــاد عــن العالــم االفــرايض، ورضورة صنــع صــورة ذهنيــة تكــون 

واضحــة لــدى الجمهــور، وبعيــدة عــن التشــويش، وقــد وضــع اإلعــالم البلــدي يف وزارة 

الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان، أولويــة لذلــك، فضــاًل عــن الشــفافية، وبعيــدة عــن 

النقــل الغــري الواقعــي يف المعلومــة، كمــا تؤكــد عــىل الربــط اإلعالمــي الحقيقــي مــع كافــة 

المواطنــني والمقيمــني، يف كافــة وســائل اإلعــالم واالتصــال الممكنــة، بمــا يضمــن لهــم 

وصــول الخدمــة البلديــة عــىل أكمــل وجــه.

دورة حياة أطول
ــة تواكــب الــراع الواســع يف بحــر  ــوم، نعيــش التحــدي يف اســتخدام منتجــات إعالمي الي

اإلعــالم التواصــيل، ليكــون االعتمــاد عــىل مفهــوم ‘‘التســويق اإلعالمــي‘‘، كقاعــدة تتمــاىش 

مــع التطــورات الجديــدة، وخفــض معــدالت التحــدي، ليكــون رسعــة إيصــال المعلومــة إىل 

الرشيحــة المســتهدفة، وبشــكل واســع، مــع مراعــاة عنــر قيــاس يف نجاحهــا، واألخــذ يف 

المنتــج االعالمــي نحــو عنــارص الجــذب، والعيــش يف دورة حيــاة أطــول.

خالد بن محمد بووشل
المتحدث الرسمي
مدير إدارة اإلعالم
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الجرهاء..
حضارة األحساء قبل الميالد 

‘‘الجرهــاء‘‘ اســم لمدينــة ظهــرت يف القــرن الســابع قبــل الميــالد، وازدهــرت منــذ القــرن 

الثالــث قبــل الميــالد، واســتمر حضورهــا حــى القــرن الثالــث الميــالدي، اشــتهرت بشــدة 

ثرائهــا الكبــري وغناهــا الواســع، وكانــت مركــزاً للتجــارة يف العالــم القديــم، التقــت فيهــا 

البضائــع القادمــة والذاهبــة إىل بــالد اإلغريــق والرومــان، وممالــك اليمــن والهنــد.

ــم  ــن كتاباته ــياً م ــزءاً أساس ــوا ج ــن خصص ــق الذي ــني اإلغري ــاء‘‘ المؤرخ ــغلت ‘‘الجره وش

عــن جزيــرة العــرب لوصــف مــدى ثرائهــا، أمــا المؤرخــون وعلمــاء اآلثــار المعــارصون، فقــد 

ــن عثمــان المــال«  ــرة، إال أن المــؤرخ »عبدالرحمــن ب ــة مندث حرّيتهــم بســبب كونهــا مدين

ــة والمخطوطــات  ــة والمراجــع التاريخي ــد مــن األدل ــخ هجــر‘‘ بالعدي ــه ‘‘تاري أرجــح يف كتاب

الــي تؤكــد بــأن مدينــة ‘‘الجرهــاء‘‘ تقــع يف هجــر -األحســاء حاليــاً-، وأن حضــارة جرهائيــة 

اســتقرت جذورهــا يف أحشــاء تلــك األرايض، نظــري مــا تتبــوأ بــه المنطقــة مــن مركــز صــدارة 

يف موقعهــا المتمــز وإرشافهــا عــىل طريــق التجــارة الريــة والبحريــة، وأهــم مراكــز التجــارة 

‘‘الجرهــاء‘‘ عرفــوا أرسار  فأهــل  الرافديــن،  العربيــة وادي  الجزيــرة  النشــطة يف جنــوب 

البحــر وفهمــوا أغــواره، فاســتخرجوا أجــود اللؤلــؤ وصنعــوا الســفن وركبوهــا وعــروا بهــا 

الخلجــان والبحــار.

وأرجــع المؤرخــون بــأن ‘‘الجرهــاء‘‘ الواقعــة يف ‘‘هجــر‘‘ مطلــة عــىل الســاحل الــرشيق 

لجزيــرة العــرب، وأسســها كلدانيــون يف أرض خصبــة، وقــد بنيــت بيوتهــا مــن حجــارة 

الملــح، وهــي مركــز تجاريــاً هامــاً وســوقاً مــن أكــر أســواق العــرب رواجــاً بمختلــف البضائــع، 

وذلــك لموقــع ‘‘الجرهــاء‘‘ المتمــز الــذي جعــل منهــا ملتقــى طــرق القوافــل القادمــة مــن 

جنــوب الجزيــرة العربيــة، ومــن الحجــاز والشــام والعــراق، كمــا أنهــا كانــت ســوقاً مــن 

أســواق التجــارة البحريــة، فتســتقبل تجــارة أفريقيــا والهنــد واليمــن، وتعيــد تصديرهــا إىل 

ــق القوافــل. مختلــف األســواق عــن طري


