
تقرير وتصوير - عبدهللا الفهيد

تت�شع دائرة الأ�شئلة بني جه�د وزارة ال�ش�ؤون البلدية 
وال��ق��روي��ة والإ���ش��ك��ان واأم���ان���ات امل��ن��اط��ق، لإع����ادة تهيئة 
الأحياء ال�شكنية احلالية، واإن�شاء مزيد من ممرات امل�شاة 
اأحياء  وظه�ر  امل��دن(،  )اأن�شنة  برامج  �شمن  واحل��دائ��ق، 
و�شط  ال��ق��دمي،  التخطيطي  بالنمط  م��دن  ع��دة  يف  ج��دي��دة 
مطالبات ب�شرورة اإطالق �شيا�شات وقائية حتد من ظه�ر 
اململكة،  روؤي��ة  م�شتهدفات  حتقق  ل  جديدة  �شكنية  اأحياء 
يف هذا ال�شدد، يق�ل الدكت�ر وليد بن �شعد الزامل رئي�س 
ق�شم التخطيط العمراين اأ�شتاذ الإ�شكان امل�شارك يف جامعة 
فاإننا  ال�شكنية  الأحياء  اإنه عندما نتحدث عن  �شع�د:  امللك 
ولي�شت  متكاملة  طبيعة  ذات  عمرانية  منظ�مة  نتناول 
رد بيئات اأو م�شاحات  مزئة، فالأحياء ال�شكنية لي�شت مجُ
عمراين  ن�شيج  ذات  مادية  ق�الب  يف  ال�شكان  ل�شتيعاب 
مت�شابه ومتكرر، بل اأ�شل�ب معي�شة ونظام يحمل يف طياته 
اأن  الزامل  وي��رى  وثقافية،  واقت�شادية  اجتماعية  اأبعادًا 
الأحياء ال�شكنية ميكن اأن تعزز من �شحة الإن�شان، وتدعم 

والتفاعل  ال�شتقرار  وحتقق  الأ�شر،  اقت�شادات 
تخطيطها،  اأح�شن  م��ا  متى  الجتماعي 

ال�شكاين  الر�شا  م�ؤ�شرات  وت��اأت��ي 
وال��ذي  احلياة  اأ�شل�ب  لتعك�س 

يتاأثر باأمناط تخطيط الأحياء 
ال�����س��ك��ن��ي��ة ك���اأمن���اط ال��ن��ق��ل، 
ون�عية  التحتية،  والبنية 
اخل�����دم�����ات، والأن�������ش���ط���ة 

الرتفيهية والقت�شادية. 
نمط حياة وتدفق مروري 

 وي�������ش���ر ال����زام����ل اإل����ى 
ال�شكني  احل���ي  تخطيط  اأن 

تلعب  ال��ع��م��ران��ي��ة  وامل���ك����ن���ات 
دورًا مهمًا يف ت�شكيل ثقافة ال�شكان 

ذلك  وي��ق��ودن��ا  ال��ي��وم��ي،  حياتهم  ومن��ط 
ميكن  ل  العمراين  املجُخطط  دور  اأن  على  للتاأكيد 

اختزاله يف ر�شم ال�ش�ارع والبل�كات وتق�شيمات الأرا�شي 
ال�شم�يل  الت�ش�ر  اإدراك  بل  لالأ�شف،  البع�س  يعتقد  كما 
ت�ستجيب  اأمن���اط  وخ��ل��ق  وثقافته،  املجتمع  لحتياجات 
لالأ�شر  القت�شادية  القدرة  مع  وتتما�شى  الحتياجات  لهذه 
�شمن اأهداف ذات اإطار زمني تعك�س تطلعات روؤية اململكة 

ل���رتت���ق���ي ب��امل��ج��ت��م��ع ل��ي��ك���ن 
بهدوء،  ال�شتقرار  على  ق��ادرًا 
والعي�س  ب��ك��ف��اءة،  والإن���ت���اج 
ب�����ش��ح��ة و�����ش����ع����ادة، وي���ع����د 
ال���زام���ل اإل����ى احل��ق��ي��ق��ة امل���رة، 
الأحياء  من  العديد  اإن  فيق�ل: 
ال�شكنية احلالية ل زالت بعيدة 
ع���ن م��الم�����ش��ة ه����ذه امل��ف��اه��ي��م 
النمط  يغلب  حيث  ال�شم�لية 
الأح��ادي يف تخطيطها والذي 
متعامدة  ب�����ش���ارع  يتلخ�س 
ت��خ��رتق احل����ي ال�����ش��ك��ن��ي من 
اأن  اإل��ى  اجلهات، لفتًا  جميع 

انت�شار  لذلك  اجللية  الظ�اهر  من 
الرئي�شة  ال�ش�ارع  جانبي  على  بكثافة  التجارية  املحالت 
والتي ل تتما�شى مع كمية ون�عية الطلب ومدى مالءمته 
لل�شكان، وه� ما يزيد من حجم التدفقات املرورية، واملرور 

العابر، والختناقات املرورية.
خدمات غير مترابطة 

"يف املجمل حتت�ي   وقال الزامل: 
ه�����ذه الأح�����ي�����اء ال�����ش��ك��ن��ي��ة ع��ل��ى 
مرتبطة  غر  ولكنها  اخلدمات 
عن  منف�شلة  م�شاة  ب�شبكة 
ح��رك��ة الآل���ي���ات، ب��ل حتى 
للم�شي،  �شاحلة  اأر���ش��ف��ة 
ك����م����ا ت���������ش����ل ع����رو�����س 
ال�������ش����ارع ال��داخ��ل��ي��ة يف 
ال�شكنية  الأح���ي���اء  م��ع��ظ��م 
لها  20 مرتًا يخ�ش�س ججُ اإلى 
الرغم  على  امل��رك��ب��ات  خل��دم��ة 
داخل  امل��روري��ة  الكثافة  قلة  من 
ه��ذه الأح��ي��اء، وه��� ما ي�شجع على 
م�شت�يات  م��ن  ويقلل  امل��رك��ب��ات  �شرعة 
والن�شاء،  الأط��ف��ال  وخ�ش��شًا  للم�شاة  الأم���ان 
اأن  يجب  ال�شكنية  الأح��ي��اء  واق��ع  معاجلة  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار 
وقائية  �شيا�شات  تت�شمن  �شم�لية  ا�شرتاتيجية  من  ينبثق 
الأدنى  باحلد  تفي  ل  جديدة  �شكنية  اأحياء  ظه�ر  من  حتد 
عالجية  و�شيا�شات  ال�شكنية"،  الأحياء  "اأن�شنة  ملتطلبات 
ال��ف��راغ��ات  ا�شتغالل  خ��الل  م��ن  القائمة  الأح��ي��اء  لتاأهيل 

م�شاة  كم�شارات  منها  اأجزاء  وحت�يل  ال�ش�ارع  وعرو�س 
واإغالق بع�س املداخل، واإن�شاء �شاحات عامة و�شبكة م�شاة 
تت�شل باخلدمات الرئي�شة وزيادة ن�شبة الغطاء النباتي يف 
"اأحياوؤنا  اأن  اإلى  بالإ�شارة  حديثه  خامتًا  ال�شكني،  احلي 

ال�شكنية باخت�شار حتتاج اإلى بيئة عمرانية متكاملة".
تجاهل البيئة السكنية  

باحث  ال�شايل  عبدالرحمن  املهند�س  اأك���د  ذل���ك،  اإل���ى   
ة اأدلة كثرة الي�م ت�ؤكد  دكت�راه يف تخطيط املدن اأنه َثمَّ
على  ��ر  ت���ؤثِّ اأن  احل�شرية  وامل�شاحات  للمباين  ميكن  اأن��ه 
الدماغ  خاليا  واأن  �شحتنا،  على  وحتى  ورفاهنا  مزاجنا 
وترتيب  بهند�شة  تتاأثَّر  اأدمغتنا  يف  احل�شني  منطقة  يف 
اأن  امل��ف��ارق��ات  م��ن  اأن  وب��ني  فيها،  نعي�س  التي  امل�شاحات 
تاأثر العمارة الراقية علينا اأحيانًا قد يك�ن اأقل من مفع�ل 
دي  اآلن  يق�ل  كما  اأو  الإ�شربين،  حبة  تناول  اأو  القيل�لة 
"�شنظل يف مزاج �شيئ  ال�شعادة:  ب�ت�ن يف كتابه عمارة 
مل  راقية  عمارة  يف  حياتنا  بقية  ق�شاء  من  متكنا  ل�  حتى 
والعقاري�ن  امل�شّرع�ن  ي���يل  قلَّما  لكن  جيدًا"،  تفهمنا 
املحتملة  ال�شلبية  لالآثار  اهتمامًا  العامل  يف  والعمراني�ن 
دافعهم  يبقى  اإذ  املدينة،  �شكان  على  ال�شكنية  للمنتجات 
العتبار  بعني  وياأخذ  عملي،  ه�  ما  ت�شميم  ه�  الأ�شا�شي 
ال�شكنية  البيئة  بتاأثر  يهتم�ن  ما  ون��ادرًا  اأم���رًا خمتلفة، 

على  �شل�كيات من يعي�ش�ن يف حميطها.
الحماية والراحة والمتعة.. اعتبارات األحياء  

اأن  اأهمية  اإل��ى  ال�شايل  عبدالرحمن  املهند�س  وي�شر   
هي  رئي�شة  اع��ت��ب��ارات  ث��الث��ة  واجل��دي��دة  الأح��ي��اء  حتقق 
بعدم  النا�س  ت�شعر  التي  العنا�شر  خمتلف  م��ن  احلماية 

الأم��������ان م���ث���ل ح���رك���ة امل�����رور 
ال�����ش��ري��ع��ة وك���ذل���ك ال��ع���ام��ل 
واجلرمية  القا�شية،  املناخية 
وال����ع����ن����ف، وال�����راح�����ة ح��ي��ث 
ي��ت��م��ك��ن ال��ن��ا���س م���ن مم��ار���ش��ة 
كامل�شي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة 
واللعب  وال��روؤي��ة،  واجلل��س 
واحلديث  الريا�شة،  وممار�شة 
بع�س،  بع�شهم  مع  وال�شتماع 
ويق�شد  امل��ت��ع��ة  اإل����ى  اإ���ش��اف��ة 
النا�س  جت��رب��ة  ت��ك���ن  اأن  ب��ه��ا 
مباين  مع  التفاعل  يف  احل�شية 
وم���راف���ق امل��دي��ن��ة مم��ت��ع��ة من 
الإن�شان  مبقيا�س  الت�شميم  خ��الل 
تفا�شيل  خالل  من  ذلك  ويتم  ال�شيارات،  مبقيا�س  ولي�س 
امل�شتخدمة  وامل���اد  الأر�شفة  وتفا�شيل  املعمارية  املباين 

والت�شجر وامل�شاحات اخل�شراء واملناظر الطبيعية.
 خمسة مبادئ لمدينة صديقة للناس 

املدينة  اأن  اإل���ى  ال�شايل  املهند�س  وي�شر   
امل�شتدامة  "املدينة  لقب  ت�شتحق  ال��ت��ي 

عليها  للنا�س"، يجب  وال�����ش��دي��ق��ة 
الرئي�شة  اخلم�شة  املبادئ  مراعاة 

مل����اج���ه���ة حت���دي���ات ال��ت������ش��ع 
النم�  مثل  احلالية  احل�شري 
ال�شكاين، والزحف العمراين، 
وال��ف��ق��ر، وع����دم امل�����ش��اواة، 
حيث  والزدح���ام،  والتل�ث، 
اإلى  اخلم�شة  امل��ب��ادئ  ت�شعى 

ت����ف���ر ���ش��ب��ك��ة ط����رق م��الئ��م��ة 
الدراجات  ورك�ب  امل�شي  ت�شّهل 

والقيادة ب�شكل اآمن وفعال وممتع، 
ال�����ش���ارع  م�شاحة  ت��ك���ن  اأن  وي��ج��ب 

النم�  وت��ع��زي��ز  احل���ي،  م�شاحة  م��ن   %  30
العمراين  الزحف  الكثافة، وتخفيف  احل�شري عايل 

)120 - 150 �شخ�س/هكتار( من اأجل زيادة كفاءة اخلدمات 
العامة، اإ�شافة اإلى ت�شجيع ال�شتخدام املختلط لالأرا�شي، 
لال�شتخدام   %  40 ع��ن  يقل  ل  م��ا  تخ�شي�س  يجب  حيث 
املزيج  تعزيز  امل��ب��ادئ  ه��ذه  وراب��ع  ح��ي،  اأي  يف  التجاري 
يف  خمتلفة  اأ�شعار  نطاقات  يف  منازل  وت�فر  الجتماعي 

اأن تك�ن  اأي حي معني ل�شتيعاب الدخ�ل املختلفة، يجب 
ن�شبة 20 اإلى 50 % من امل�شاحة ال�شكنية خم�ش�شة لالإ�شكان 
ذات  البل�كات  ن�شبة  تقليل  اإل��ى  اإ�شافة  التكلفة،  مي�ش�ر 
وت�فر  حي،  اأي  من   %  10 من  اأقل  اإلى  ال�احدة  ال�ظيفة 
امل�شاكن  واأن����اع  الأرا���ش��ي  اأحجام  من  متن�عة  مم�عة 

لتلبية الحتياجات ال�شكنية املتن�عة للمجتمع.
 االرتقاء بجودة الحياة

 اإلى ذلك لحت بارقة اأمل ملعاجلة هذه الظاهرة، حيث 
عبدالرحمن  بن  حممد  الأمر  امللكي  ال�شم�  �شاحب  د�شن 
الفرتة  خالل  الريا�س،  منطقة  اأمر  نائب  عبدالعزيز،  بن 
بح�ش�ر  ال�شكنية"،  الأح��ي��اء  "اأن�شنة  برنامج  املا�شية 
�شاحب ال�شم� الأمر في�شل بن عبدالعزيز بن عياف اأمني 
بج�دة  لالرتقاء  الأم��ان��ة  جه�د  اإط��ار  يف  وذل��ك  املنطقة، 
وبرامها  اململكة  روؤي��ة  م�شتهدفات  مع  متا�شًيا  احلياة، 
الريا�س  منطقة  اأمانة  وت�شعى  البلدي،  بالقطاع  املت�شلة 
من خالل الربنامج، الذي ينطلق من حي الفالح، اإلى جعل 
ت�شهيل  عرب  وال��رف��اه  بالدمي�مة  تنعم  ال�شكنية  املناطق 
حركة ال�شكان وتنقالتهم اإلى خمتلف الفعاليات يف املنطقة 
العمرانية  الفراغات  وتاأهيل  بهم،  املحيطة 
احل�������ش���ري���ة ال���ع���ام���ة وت��ط���ي��ره��ا 
حي�ية،  اأك��ر  لتك�ن  وتفعيلها 
اإل�����ى ج���ان���ب ت����ف���ر ح��رك��ة 
الأحياء  داخ��ل  اآمنة  م�شاة 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة وت���زوي���ده���ا 
ب��ن�����ش��اط��ات اج��ت��م��اع��ي��ة 
م����ت����ع����ددة وخم���ت���ل���ف���ة، 
يف  الربنامج  و�شي�شهم 
ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ال��ع��دي��د 
م���ن امل���ظ���اه���ر ال�����ش��ل��ب��ي��ة، 
الأر�شفة،  على  كالتعديات 
وال��������ق��������ف ال���ع�������ش����ائ���ي 
ب�شرعات  وال��ق��ي��ادة  ل��ل��م��رك��ب��ات، 
ع��ال��ي��ة داخ����ل الأح����ي����اء، وال��ت�����ش��ج��ر 
على  ع��الوة  امل�شاة،  حلركة  املعيق  الع�ش�ائي 
اإعطاء ه�ية للحي، وحت�شني �شبكة  الفاعلة يف  م�شاهمته 
واإن�شاء  العامة،  بالفراغات  وربطها  وتنظيمها  ال��ط��رق 
�شبكة للم�شاة مت�شلة باملرافق، وت�شجر الطرق واملمرات 
واحلدائق، وت�شميم املناطق املفت�حة وال�شاحات لتتكامل 

مع �شبكة الطرق واملمرات.

محليات 05

واقع األحياء..
 شوارع ضيقة 

وازدحام وتلوث.. 
وخمسة مبادئ 
للمدينة الصديقة

تخطيط الحي
 والمكونات العمرانية 
يشكالن ثقافة السكان 

ونمط حياتهم وقدرتهم 
االقتصادية

أنسنة األحياء القائمة.. الحماية والراحة والمتعة أهم االعتبارات
مطالبات بإطالق سياسات وقائية تحد من ظهور أحياء سكنية ال تحقق مستهدفات الرؤية

إطالق مشروع إنتاج وزراعة 
المانجروف بالقنفذة

الطائف - نواف بن خيشوم

النباتي  الغطاء  لتنمية  ال�طني  امل��رك��ز  اأط��ل��ق 
ومكافحة الت�شحر م�شروع اإنتاج وزراعة ال�ش�رى 
حمافظة  ب�ش�احل  الأحمر  بالبحر  )امل��اجن��روف( 
لدور  ا�شتكماًل  وذلك  املكرمة  مكة  مبنطقة  القنفذة 

وزارة البيئة واملياه والزراعة. 
 ويهدف امل�شروع اإلى اإن�شاء م�شتل على م�شاحة 
 365 12 األف مرت مربع واإنتاج اأكر من  تزيد على 
زراعتها  واإع��ادة  املاجنروف  �شجر  من  �شتلة  األ��ف 
و�شط البحر الأحمر على م�شاحة تقارب ال�365 األف 

مرت مربع. 
واأ�شار املركز اإلى اأن م�شاريع الت�شجر �شت�شتمر 

يف البيئات ال�شاحلية لتعزيز تن�عها الأحيائي. 
وبَيّنت ال�زارة اأن اأ�شجار املاجنروف لها ن�عان 
هما: القرم، والقندل، ومتتاز بقدرتها على مقاومة 

مل�حة املياه العالية والنم� يف املناطق الطينية. 
العاملي  الَْيْ�م  يف  العامل  البيئة  وزارة  وت�شارك 

لالحتفاء بغابات املاجنروف. 
ح�شر  ع��ل��ى  تعمل  اأن��ه��ا  ال������زارة  واأو���ش��ح��ت 

اأماكن انت�شارها، واإعادة تاأهيل املناطق املت�شررة 
وزراعتها، ف�شاًل عن اإن�شاء كثر من امل�شاتل بطاقة 

اإنتاجية. 
اأ�شجار  هي  امل��اجن��روف  اأ�شجار  اأن  اإل��ى  ي�شار 
للبحار،  ال�شاحلي  ال�����ش��ري��ط  ع��ل��ى  تنم�  ملحية 
وتك�ن غابات كبرة وكثيفة، ول حتتاج اإلى تدخل 
الأ�شماك  ب�شري يف تغذيتها، وتعد م�طًنا لرقات 
البحرية  وال��ط��ي���ر  القبقب  و���ش��غ��ار  وال��روب��ي��ان 
اآمن  مكان  وه��ي  البحرية،  الكائنات  من  وغرها 
واملهاجرة،  امل�شت�طنة  البحرية  الطي�ر  لأع�شا�س 
ال��ردم  واأع��م��ال  ال��ع��م��راين  بالت��شع  تتاأثر  لكنها 
والتجريف وال�شرف ال�شحي، والحتطاب اجلائر 

والرعي اجلائر واملل�ثات الأخرى. 
من  ال�ش�اطئ  امل��اجن��روف  اأ�شجار  حتمي  كما 
التاآكل والنحر، وتزيد ن�شبة الأك�شجني يف الغالف 
اجل�ي، كما تثبت الرتبة ال�شاحلية من الجنراف، 
وت��ع��د ذات ق��ي��م��ة اق��ت�����ش��ادي��ة؛ ل��ك���ن��ه��ا م�����ش��دًرا 
بحرية،  متنزهات  تك�ين  ع��ن  ف�شاًل  ل��الأع��الف، 
ال�شناعات  من  لكثر  م�شدر  ت�فر  اإلى  بالإ�شافة 

وال�شبغات وم�شتح�شرات التجميل.

اعتماد مجمع الملك فيصل مركزًا لتدريب فني »رعاية مرضى« و »األمن الصحي«

الرياض - "الرياض"

�شع�د  امل��ل��ك  م��دي��ن��ة  اأن��ه��ت 
الطبية ممثلة بجراحة الق�ل�ن 
من  خم�شيني  مري�س  معاناة 
ورم يزن ن�شف كيل� بالق�ل�ن 
الق�ل�ن  اإل��ى  ومتمدد  ال�شيني 
الأمي�����ن ب��ال��ك��ام��ل وان��ت�����ش��اره 

داخله.  
امل��دي��ن��ة على   واأو����ش���ح���ت 
ل�����ش��ان ا���ش��ت�����ش��اري ج��راح��ة 
وال��ق���ل���ن  اله�شمي  اجل��ه��از 
مهدي  د.  امل��ن��اظ��ر  وج���راح���ة 
يعاين  كان  املري�س  اأن  البندر 
م���ن ���ش��م��ن��ة م��ف��رط��ة ت��ت��ج��اوز 
ب���داأ  وح��ي��ن��م��ا  ك��ي��ل���،  ال�170 
املري�س  بتقييم  الطبي  الطاقم 
ل�حظ  ال�شمنة  عملية  لإج��راء 
اأن�������ه ي����ع����اين م����ن ن�������زول دم 
اأ�شهر ومعاناة   3 بامل�شتقيم من 
وهن  وكذلك  �شديدة  بالإخراج 

ع����ام ب��اجل�����ش��م. واأ�����ش����اف د. 
فح��شات  عمل  تقرر  البندر: 
عمليات  متطلبات  عن  خمتلفة 
للبطن  اأ���ش��ع��ة  وط��ل��ب  ال�شمنة 

وم���ن���ظ���ار ل���ل���ق����ل����ن، وت��ب��ني 
الأي�شر  بالق�ل�ن  ورم  وج���د 
ومنت�شرة  متاأخرة  مراحل  يف 

باجلزء الأمين من الق�ل�ن. 

اأنه مت  اإلى  واأ�شار د. البندر 
لإزالة  م�شتعجلة  عملية  اإجراء 
ال������رم ب��ال��ق���ل���ن ب��ال��ك��ام��ل، 
احلمد  ول��ل��ه  العملية  وتكللت 

بالنجاح، وخرج املري�س وه� 
بحالة �شحية جيدة. 

ع��ل��ى  ال���ب���ن���در  د.  و�����ش����دد   
����ش���رورة الن���ت���ب���اه ل��ع��الم��ات 
مهمة باجل�شم مثل: نزول الدم 
خا�شة  اجل�����ش��دي  وال�����ش��ع��ف 
ع��ن��د م��ر���ش��ى ال�����ش��م��ن��ة، حيث 
واأمل  الإكلينيكي  الفح�س  اإن 
البطن الذي يعتمد عليه الكثر 
لل��ش�ل للت�شخي�س غر دقيق 
اإلى تراكم الده�ن  وهذا ن�شبة 
ب��ال��ب��ط��ن.   ون�����ه د. ال��ب��ن��در 
بالن�شائح  الل���ت���زام  ب��اأه��م��ي��ة 
الطبية  امل��ن��ظ��م��ة  م��ن  ال��ط��ب��ي��ة 
ال���ع���امل���ي���ة ب�������ش���رورة ف��ح�����س 
الق�ل�ن ملن يتجاوز عمر ال�45 
اأعرا�س  لديه  ملن  خا�شة  �شنة 
ال����دم و���ش��ع��ف اجل�شم  ن����زول 
مر�س  تاريخ  لديه  من  وكذلك 
عائلي م�شابه لأمرا�س واأورام 

الق�ل�ن وامل�شتقيم.

»سعود الطبية« تنهي معاناة خمسيني من ورم القولون

الطائف - نواف بن خيشوم

للتخ�ش�شات  ال�����ش��ع���دي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اع��ت��م��دت 
بالطائف  ال��ط��ب��ي  في�شل  امل��ل��ك  م��م��ع  ال�شحية 
"فني رعاية مر�شى"  مركزا للتدريب على برنامج 
يف  ال��ف��ج���ة  ل�شد  م���ؤخ��را  ا�شتحداثه  مت  وال���ذي 
اأي�شا  امل��ج��م��ع  اع��ت��م��اد  مت  ك��م��ا  التخ�ش�س،  ه���ذا 
�شحي".   اأم���ن  "فني  ل��ربن��ام��ج  ل��ل��ت��دري��ب  م��رك��زا 
�شراج  الطائف  ب�شحة  الر�شمي  املتحدث  واأ���ش��ار 
اإطالق  ياأتي بعد  الربنامني  اعتماد  اأن  احلميدان 
بهيئة  ال�شحية  الأكادميية  مع  بالتعاون  ال���زارة 
التخ�ش�شات مثل هذه الربامج املنتهية بالت�ظيف 
والذي ي�شتهدف الرجال والن�شاء، م�ؤكدًا اأن برامج 

هذا  يف  الفج�ة  �شد  يف  �شي�شهم  املر�شى  رعاية 
باملهارات  امللتحقني  تزويد  خ��الل  من  التخ�ش�س 
الأ�شا�شية الالزمة لرعاية املر�شى �ش�اء املراجعني 
برنامج  اأن  املن�مني.واأكد  املر�شى  اأو  للعيادات 
الأمن ال�شحي يهدف اإلى تاأهيل ك�ادر متخ�ش�شة 
ومن�ش�بي  زوار  جلميع  اآمنة  عمل  بيئة  لت�فر 
اأ�شاليب العمل احلديثة  املن�شاآت ال�شحية، واتباع 
اإلى  الإ�شارة  جتدر  لأهميته.  نظرا  املجال  هذا  يف 
اأن ممع امللك في�شل بالطائف يعد اأكرب ممع يف 
املحافظة حيث ي�شم 800 �شرير، وقد �شهد املجمع 
يف  �شاملة  تط�ير  عمليات  الأخ��رة  ال�شن�ات  يف 
حقق  كما  الب�شرية  والك�ادر  والتجهيزات  املباين 

العديد من اجل�ائز املحلية والعاملية.

تخصيص 30 % من مساحة الحي يعزز النمو الحضري ويزيد كفاءة اإلنفاق

مطالبات بتخصيص 20 - 50  % من المساحة السكني�ة لسكن ميسور التكلفة استقطاع جزء من مساحة الشوارع للخدمات يؤثر على نمط الحي 

د. وليد الزاملم. عبدالرحمن الصايل

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

مدين�ة الملك سعود الطبي�ة

إنشاء مشتل بمساحة 12 ألف متر مربع
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