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الغيم  ع�شاق  اأج�شاد  تفا�شيل  يف  ب���اردا  ال�شحاب  يت�شلل 
املتعة  ليبعث  ال�شحاب  وينخف�ض  الفاتنة,  والأج��واء  واملطر 
يف عز ال�شيف على �شفوح مرتفعات الطائف والباحة وع�شري. 
ويبدو املنظر اآ�شرا حد الفخامة يف وطن بحجم قارة حباه الله 

تنوعا مناخيا اأخاذا حمفوفا بالطماأنينة والأمن وال�شتقرار.
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 حيث احتلت املركز الثاين عن الفئة الف�سية، كما 
ب�سباق  امل�ساركة  يف  �سابقة  وخــرات  جتــارب  لها 
ومتكنت  الهند  يف  لل�سيارات  اإف"  اآر  "اإم  حتدي 
من  اجلــفــايل  ال�سعودية  الــفــورمــوال  �سائقة  كذلك 
حتقيق املركز الرابع يف بطولة الفورموال 3 التي 
�سيلفر�ستون  حلبة  على  يونيو   26 يــوم  اأقيمت 
الريطانية اإحدى اأ�سهر وجهات ريا�سة ال�سيارات 

يف العامل.
اىل  م�سريتها  م�ست  وكيف  االأوىل  خطواتها  عن 
العاملية تقول رميا: يف البداية وجدت الت�سجيع  
ــــداأت مــ�ــســريتــي  املهنية  ــــراد اأ�ــســرتــي  وب مــن اأف
الــعــام  يف    TRD 86e كــاأ�ــس  يف   يــظــهــوري 
2018، وبعدها انتقلت اإىل بريطانيا  للم�ساركة 

حيث   ،2019 العام  يف  الريطانية   F4 بطولة  يف 
م�ساركتي  خـــال  مــن  الــنــقــاط.  ــى  اأعــل عــلــى  ح�سلت 
�سمن فريق دوغا�س موتور�سبورت،  خال املرحلة 
حيث  الريطانية،   3 الفورموال  بطولة  من  الثانية 
اجلــوالت  يف  قدمته  الــذي  االأداء  تعزيز  اإىل  تهدف 
االفتتاحية ،  كما اأظهرت تقدًما يف اإحراز 11 مباراة 
�سمن املراكز الع�سرة االأوىل على مدار املو�سم. ومن 
 BRDC  2021 بطولة  يف   �ساركت  ذلــك  بعد  ثــم 
على  ال�ساد�س  املو�سم  يف   ،3 للفورموال  الريطانية 
املقعد  ذات  الرائدة  املتحدة  اململكة  ل�سل�سلة  التوايل 
كاأ�س جاغوار  الواحد. وياأتي ذلك بعد م�ساركتي يف 
�سبق  كما    ، الدرعية  يف  الكهربائية   I-PACE
للفورموال  االإمــــارات  بطولة  مناف�سات  خ�ست   اأن 

 F4 بطولة  اإىل  العودة  قبل  يف   4
الريطانية العام املا�سي .

وعما تعني لها م�ساركتها يف مو�سم 
هو  اليوم  ذلك  كان  تقول:  الدرعية 
التناف�سية،  م�سريتي  يف  الــبــدايــة 

ورمبا كان اأبرز يوم فيها؛ �ساأظل 
حياتي.  بقية  حــدث  مبا  فــخــورًة 
التي  االأوىل  املرة  تلك هي  كانت 
كهربائية،  ب�سيارة  فيها  اأت�سابق 

�سباق  يف  يل  م�ساركة  اأول  وتلك 
دويل على اأر�س الوطن والتي كانت 

كنت  ولبادي.  يل  بالن�سبة  تاريخية  حلظة 
يف  امل�ساركة  فر�سة  على  حل�سويل  ا  جــدًّ حمظوظة 
تكون  اأن  واأمتنى  بــادي،  جمهور  اأمــام  ال�سباق  هذا 
حقيقًة  امل�ستقبل.  يف  الفر�سة  هذه  من  املزيد  هنالك 
مل اأ�ستطع ت�سديق ما يحدث يل، اذكر عندما كنت يف 
اململكة  عَلم  اإىل  نظرت  ثم  ال�سباق  بدء  قبل  �سيارتي 
اأهمية  ا�ست�سعرت حلظتها مدى  ال�سعودية،  العربية  
ا  هذا اليوم وهذه اللحظة باالأخ�س، وكنت فخورة جدًّ
ا ملا  بهذه امل�ساركة. امل�ستقبل باٍق اأمامي ومت�سوقة جدًّ

هو قادم.
وعــن مــولــدهــا ومــ�ــســوارهــا الــدرا�ــســي قــالــت: ولــدت 
احد  يف  االبتدائي  تعليمي  واكملت  جــدة  مدينة  يف 
م�سواري  ملتابعة  بريطانيا  اإىل  �سافرت  ثم  مدرا�سها 
نــورث  الــدولــيــة يف جامعة  الــ�ــســوؤون  الــدرا�ــســي يف 

اإي�سرتن يف عام 2010.
وعن تطلعاتها مل�ستقبلها يف ريا�سة ال�سيارات قالت: 
اطمح  مبناف�سة  اف�سل مت�سابقي العامل  كما اتطلع 
كما   ، �ساعة   24 مــان  لو   " �سباق  يف  امل�ساركة  اإىل 
يف  الفورميا  �سباقات  يف  دومــا  ا�سارك  ان   امتنى 

اململكة  ومتثيل بلدي يف  املناف�سات الدولية  
�سيارة  �سائقة  كــاأول  ت�سنف  اجلفايل  رميا  اأن  يذكر  
فئة  يف  حــالــًيــا  تتناف�س  ــرتفــة  حمحُ �ــســعــوديــة  �ــســبــاق 
�سائقة  كاأول  ر�سميًا  بها  معرتف  وهي   .4 الفورموال 
�سعودية  امــراأة  اأول  وكذلك  �سعودية  المــراأة  ل�سباق 
وبالتايل   ،2019 نوفمر  يف  �سباق.  رخ�سة  حتمل 
الــبــاد  �ــســبــاق يف  ــيــارة  �ــس �ــســائــقــة  اأول  اأ�ــســبــحــت 
العربية  اململكة  يف  دولية  �سباق  م�سابقة  يف  ت�سارك 

ال�سعودية.

دخلت التاريخ حني رأت علم بالدها من داخل سيارة الفورموال: 

وقد ا�سبحت خدمة احلرمني ال�سريفني ورعاية قا�سديهما من اأجل 
خال  من  املقد�سة،  وواجباتها  االأ�سا�سية  اململكة  ومهمات  اأهــداف 
والرعاية  االأمــن،  وتوفري  وخدمتهما،  ال�سريفني،  احلرمني  اإعمار 
والــزيــارة،  والعمرة،  احلــج  اأداء  من  ميّكن  مبا  الرحمن  ل�سيوف 
االأنظمة  التاأ�سي�س يف و�سع  اململكة منذ  . �سرعت  بي�سر وطماأنينة 
التي تخت�س مب�سوؤوليات  امل�سالح احلكومية  واإن�ساء  والتعليمات 

احلج
وحر�ست القيادة ال�سعودية على تفعيل اأجهزة موجودة م�سبقًا ولها 
خرات طويلة يف اإدارة احلج ومنحها املزيد من ال�ساحيات  ومنها  
من  عــايل  م�ستوى  على  خا�س  جهاز  تعد  التي  العليا  احلــج  جلنة 
الكفاءة واالقتدار يف و�سع اخلطط ومراقبة اأو�ساع احلج وتايف 

الق�سور. 
ت�سم اللجنة يف ع�سويتها عدًدا من الوزارات واجلهات ذات العاقة 
باأعمال احلج واأمري منطقة مكة املكرمة وامري منطقة املدينة املنورة 
ال�سامي  املقام  الداخلية وترتبط مبا�سرة مع  ويرتاأ�سها عادة وزير 
ما  كل  يف   مبا�سرة  امللك  اىل  وم�سورتها  تو�سياتها  رفع  خال  من 
من �ساأنه التي�سري على �سيوف الرحمن وت�سهيل خدمتهم وتطوير 

اخلدمات املقدمة لهم اأوال باأول 
تاأ�س�ست جلنة احلج العليا باملر�سوم امللكي ال�سادر يف يناير من عام 
1975مـ  حيث تقوم باالإ�سراف على كافة االأعمال املتعلقة باحلج يف 

اململكة من خال التخطيط والتطوير  والتنظيم واالإ�سراف.
يراأ�سها  الــتــي  املــكــرمــة  مبكة  املــركــزيــة  احلــج  جلنة  منها  ويــتــفــرع 
التي  املنورة  باملدينة  احلج  وجلنة  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  �سمو  
يراأ�سها �سمو اأمري منطقة املدينة املنورة. تعتر جلنة احلج العليا 
التي  اخلــدمــات  �سل�سلة   يف  املفكر  والعقل  الرئي�س  املــحــرك  هــي 
الــوزارات والهيئات  اململكة للحجاج وتت�سكل عادة من قبل  تقدمها 
اخلطط  و�سع  على  وت�سرف  واالأهــلــيــة،  احلكومية  واملوؤ�س�سات 

والرامج واخلطوط العري�سة خلريطة احلج ب�سكل عام  من خال 
ب�سوؤون  املعنية  الدولة  اأجهزة  ملختلف  الت�سغيلية  اخلطط  مراجعة 
احلج واحلجاج ومتابعة تنفيذها و املتابعة امل�ستمرة لتنفيذ خطط 

احلج االأمنية وال�سحية والوقائية والتنظيمية واملرورية.
املــ�ــســبــق ملــو�ــســم احلـــج مــن خــال  الــلــجــنــة بالتح�سري  تــقــوم  كــمــا 
مو�سم  اأي�سا  تلي  التي  املو�سم  ت�سبق  التي  املتعددة  االإجتماعات  
اإجنــازه  مت  ما  ومعرفة  والتح�سري  اجلهوزية  على  للوقوف  احلج 
وتايف  االإيجابية  اجلوانب  تعزيز  و  اخلطط  تطوير  و  ميدانياآ 

الق�سور يف اخلدمات املقدمة ل�سيوف الرحمن وذلك  لرفع  مكامن 
االأمر  حتقيق  اأجــل  من  املختلفة  االأجهزة  بني  التن�سيق  م�ستويات 
و�سهولة  يحُ�سر  بكل  النحُ�سك  اأداء  من  الرحمن  �سيوف  بتمكني  امللكي 
مغادرتهم  وحتى  اململكة  اىل  و�سولهم  حلظة  منذ  واطمئنان  واأمن 

وعودتهم اىل اوطانهم.

وزارة للحج والعمرة حصرًا
2016 م  نقطة حتــول  يف تطوير منظومة احلــج  وخدمة  ي�سكل  عام 

اململكة  ومكانة  يتوافق  مبا  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  احلجاج 
كحا�سنة للحرمني ال�سريفني.

لتطوير هذه  متكاملة  ا�سرتاتيجية  لتقدم   2030 اململكة  روؤية   وجاءت 
املنظومة واإتاحة الفر�سة لعدد اأكر من امل�سلمني يف تاأدية منا�سك احلج 
بتعديل  ملكيًا  اأمرًا  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  اأ�سدر  فقد  ذلك  ولتحقيق 
مبداأ  من  اإنطاقا  وذلك  والعمرة   وزارة احلج  اإىل  وزارة احلج   م�سمى 
التخ�سي�س وح�سر املهمات لتنظيم القطاعات واالإدارات العاملة يف هذا 
املجال مبا يف ذلك تنفيذ �سيا�سة الدولة فيما يتعلق باأمور احلج والعمرة، 

وتتوىل امل�سوؤولية املبا�سرة عن اأو�ساع �سيوف الرحمن.

توحيد أنظمة احلج يف مسارات ذكية
و�سعت وزارة احلج والعمرة بالتزامن مع انطاق روؤية اململكة 2030 
اإىل  هدفت   )2016( عام  من  بــدءًا  االإ�سرتاتيجية  املــبــادرات  من  حزمة 
اخلدمات  هذه  ومن  الروؤية  هذه  طموحات  ليحقق  احلج  قطاع  تطوير 
وزارة  ا�ستهدفت  حيث  والعمرة”   للحج  املوحد  االإلكرتوين  “امل�سار 
احلج والعمرة بناء من�سة تفاعلية تربط 52 نظامًا وتتكامل مع 30 جهة 
حكومية واأهلية من داخل وخارج اململكة تعنى ب�سوؤون احلجاج، وتعمل 
هذه املن�سة كعمود فقري خلدمات احلج والعمرة، ومبوجب ذلك فقد مت 
�سركة   700 اأكرث من  امل�سار، وخدمة  8 مايني عملية على  اإجنــاز نحو 
مليار   22 تناهز  و7500 مقدم خدمة، كما مت توثيق تعامات جتارية 
ن�سهد  كنا  اأن  بعد  للدولة  مبا�سرة  عوائد  ريال  مليار   1.75 منها  ريــال، 
�سابقًا وجود عدد من املن�سات احلكومية غري املرتابطة التي توؤدي اإىل 

تاأخر اخلدمات املقدمة ل�سيوف الرحمن. 

ولدت فكرتها قبل 57عامًا وتأسست منذ 46 سنة

خدمة ضيوف الرحمن  باحترافية
اإعداد - عبداهلل �صقر

يف ابريل عام 1965م ن�سرت )الباد( رئي�سيا يف �سدر �سفحتها الثالثة خرا بعنوان �سمو االأمري م�سعل عقد اجتماعا هاما ملناق�سة فكرة جتهيز اإدارة تخت�س ب�سوؤون احلج حيث طرح 
�سموه على املجتمعني فكرة تخ�سي�س اإدارة  تنح�سر مهمتها يف القيام باأعمال احلج وان ي�سرتك فيها كل اإدارة من الدوائر احلكومية بقدر احتياجات مو�سم احلج للتمكن من توحيد 

امل�سوؤولية يف جهة واحدة. واليوم وبعد زهاء 46 عاما من اإن�سائها توؤدي جلنة احلج العليا عملها بكل خرة واقتدار مع االأخذ باأ�سباب التطور والتقنية وت�سخرها يف حتقيق رغبة ويل 
االمر يف  العمل واالإبتكار للت�سهيل على حجاج بيت الله منذ و�سولهم للمملكة وحتى مغادرتهم  كما تن�سط وزارة احلج والعمرة يف مبادراتها حلقيق رغبة القيادة يف تنظيم احلج.

جدة - رانيا الوجيه 
ا�ستطاعت املراأة ال�سعودية اأن تخطو خطوات تاريخية م�سّرفة متنا�سبة مع ثقافة املجتمع ومتغريات الع�سر وخمرجاته ومراحله املختلفة بف�سل من الله، ثم بدعم القيادة الر�سيدة 

ووالة االأمر  حيث اأولت اململكة  رعايتها لكل ما من �ساأنه دفع عجلة التنمية الوطنية على مبداأ امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س بدءًا من منحها حق التعليم و�سواًل اإىل تقليدها املنا�سب العليا، 
فاأ�سبحت املراأة حمط اأنظار العامل للحديث عنها ، ومن ال�سعوديات الاتي حققن اجنازات بطلة الفورموال  رميا اجلفايل التي ا�ستطاعت  لفت االأنظار اإليها كاأول  فتاة �سعودية تنال 
ج ببطولة كاأ�س "تي اآر دي 86" على حلبة مر�سى يا�س يف اأبو ظبي خال اأكتوبر من العام  2019، وهي اأول �سعودية على االإطاق حتمل  رخ�سة قيادٍة ل�سباقات ال�سيارات، وتحُتوَّ

رخ�سة �سباق للمناف�سة يف الداخل واخلارج، وهي اأول �سائقة موؤكد لها يف بطولة  الريطانية للفورموال3. 

ريما الجفالي من الدرعية إلى العالمية 
حلمها الكبير متثيل اململكة يف أقوى املنافسات  مع أبطال الكون

خريجة الشؤون الدولية 
أول سائقة سباق سعودية 

معترف بها دوليا  



محليات
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يف  اململكة  اإن�سانية  تتجلى 
اأعــمــالــهــا الإغـــاثـــيـــة، ودعــمــهــا 
وال�سديقة  ال�سقيقة  ــلــدول  ل
التي  املنعطفات  خمتلف  يف 
اأزمــات  كانت  �سواء  بها،  متر 
اأو  اقــتــ�ــســاديــة،  اأو  �ــســحــيــة 
توقف  عــدم  بدليل  اإن�سانية، 
عــدد  اإىل  جــ�ــســورهــا اجلــويــة 
من الدول لدعمها يف مواجهة 
امل�ستجد،  كــورونــا  فــرو�ــس 
وتخلي�س  عليه  الق�ساء  حتى 

العامل من اآثاره املدمرة.
لـــقـــد جـــــاء اجلـــ�ـــســـر اجلــــوي 
اإنفاذا  ماليزيا،  اإىل  ال�سعودي 
لــتــوجــيــهــات خــــادم احلــرمــن 
الــ�ــســريــفــن - حــفــظــه الــلــه - 
الدائم  الهتمام  على  تــاأكــيــدًا 
ما  بكل  الر�سيدة  القيادة  مــن 
من �ساأنه املحافظة على �سحة 
الإنــ�ــســان، بـــاأي اأر�ـــس كانت، 
ما  فح�سب،  باململكة  ولي�س 
القيادة  اإن�سانية  مدى  يعك�س 
الـــ�ـــســـعـــوديـــة، ومــوا�ــســلــتــهــا 
قيد  دون  ــة  ــي الإغــاث لــ�أعــمــال 

اأو�سرط.
وغــــر بــعــيــٍد عـــن اجلــ�ــســور 
اجلــــويــــة الإغــــاثــــيــــة، يــظــهــر 
جمهود قيادة اململكة الإن�ساين 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــات  تـــكـــفـــلـــهـــا  يف 
الــتــوائــم،  لف�سل  اجلــراحــيــة 
الــتــواأم  ف�سل  عملية  اآخــرهــا 
تعترب  التي  الطفيلي،  اليمني 
املــجــال، ما  رقـــم 50 يف هـــذا 
الإنــ�ــســاين  الفي�س  اأن  يــوؤكــد 

ال�سعودي ل ين�سب.

فيض 
إنساني

كلمة القيادة تهنئ ملك المغرب 
بذكرى توليه مهام الحكم

الريا�س - وا�س
امللك  ال�سريفن  احلــرمــن  خــادم  بعث 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، برقية 
تهنئة، جل�لة امللك حممد ال�ساد�س، ملك 
ذكرى  املغربية، مبنا�سبة  اململكة 
تـــويل جــ�لــتــه مــهــام احلكم 
امللك  بـــ�ده.واأعـــرب  يف 
�ــســلــمــان، عـــن اأ�ــســدق 
ـــاين واأطــــيــــب  ـــه ـــت ال
بال�سحة  التمنيات 
والـــــــ�ـــــــســـــــعـــــــادة 

املغربية  املــمــلــكــة  و�ــســعــب  وحلــكــومــة  جلــ�لــتــه، 
ال�سقيق، اطراد التقدم والزدهار.

بن  حممد  الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، 
جل�لة امللك حممد ال�ساد�س، ملك اململكة املغربية، 
يف  احلــكــم  مــهــام  ج�لته  تــويل  ذكـــرى  مبنا�سبة 
التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو  ب�ده.وعرب 
وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  التمنيات  واأ�ــســدق 
املغربية  اململكة  و�سعب  حلكومة  راجيًا  جل�لته، 

ال�سقيق، املزيد من التقدم والزدهار.

نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني
الريا�س - البالد

عملية  جنــاح  الــوطــنــي،  احلــر�ــس  وزارة  اأعلنت 
ف�سل التواأم الطفيلي اليمني عائ�سة اأحمد �سعيد 
اإنفاذا  )اخلمي�س(،  اأم�س  اأجريت  التي  حميمود، 
لتوجيهات خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز، وا�ستغرقت اأقل من الوقت املحدد 
بدل  دقيقة  و45  �ساعات   7 خ�ل  اإكتملت  اإذ  لها، 
عن 8 �ساعات ون�سف ال�ساعة، وذلك يف م�ست�سفى 
بال�سوؤون  لــ�أطــفــال  التخ�س�سي  عبدالله  امللك 
بــقــيــادة  الــوطــنــي،  احلــر�ــس  بـــــوزارة  ال�سحية 
على  العام  امل�سرف  امللكي  بالديوان  امل�ست�سار 
الإن�سانية،  والأعمال  ل�إغاثة  �سلمان  امللك  مركز 
عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور  الفريق  رئي�س 
اإىل  واأخ�سائيًا  طبيًبا   25 ومب�ساركة  الربيعة، 

جانب الفنين وكوادر التمري�س.
واأجريت العملية اجلراحية على ثماين مراحل 
)التخدير، ومنظار الق�سطرة، وحت�سر الطفلة 
وتعقيمها، وت�سريح الأطراف الطفيلية، وف�سل 

التنا�سلي،  البويل  اجلهاز  وترميم  احلو�س، 
ومفاغرة الأمعاء، والرتميم والإغ�ق(.

التوائم  ف�سل  عمليات  عدد  ي�سل  اأم�س  وبعملية 
على  للمملكة  رائــدة  خــربة  �سمن  اخلم�سن  اإىل 

مدى ث�ثة عقود متت فيها درا�سة 117 حالة تواأم 
�سيامي من 22 دولة يف ث�ث قارات حول العامل.
امل�سرف  امللكي  بالديوان  امل�ست�سار  واأو�ــســح 
العام على مركز امللك �سلمان ل�إغاثة والأعمال 

واجلراحي  الطبي  الفريق  رئي�س  الإن�سانية 
اأن  الربيعة،  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور 
�سارت  اليمني  الطفيلي  الــتــواأم  ف�سل  عملية 

اأ�سرع من اخلطة التي و�سعت لها. 
التوائم  لف�سل  الــ�ــســعــودي  الــربنــامــج  وحـــول 
ال�سيامية اأو�سح امل�سرف العام على مركز امللك 
�سلمان ل�إغاثة والأعمال الإن�سانية اأن الربنامج 
جتـــاوز عــمــره ثــ�ثــة عــقــود مــن الــزمــن، اأجــرى 
النوع،  اأكرث من خم�سن عملية من هذا  خ�لها 
حيث اأ�سبحت اململكة من اأكرث دول العامل خربة 

يف هذا املجال.
يلقى  ما  مدى  امل�سرة  هذه  "تعك�س  واأ�ساف: 
القطاع ال�سحي يف اململكة من دعم كبر متا�سيًا 
بــقــيــادة  الــطــمــوحــة  ــــة املــمــلــكــة 2030  مــع روؤي
ومتابعة من �سمو ويل العهد - حفظه الله -"، 
منوهًا اإىل اأن هذه امل�سرة توؤكد اهتمام اململكة 
يف  ريــادتــهــا  اإىل  اإ�ــســافــة  ــاين،  ــ�ــس الإن بالعمل 

القطاع ال�سحي.

ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز املبادرات والبرامج الدولية

3  ماليين دوالر من المملكة لدعم استراتيجية الشراكة العالمية للتعليم
لندن - وا�س

بن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكــد 
وزير  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
، اأهمية ت�سافر اجلهود يف دعم املبادرات  الدفاعـ  حفظه اللهـ 
والربامج الدولية التي من �ساأنها تعزيز اقت�ساديات التعليم 
لتقدمي  امل�ستفيدة  ـــدول  ال يف  التعليمية  الأنــظــمــة  ودعـــم 
خدمات تعليمية عالية اجلودة ملن هم يف اأم�س احلاجة لها، 
يف ظل اأزمة جائحة فايرو�س كورونا التي ما تزال اآثارها 

ت�سكل حتديًا كبرًا لكثر من اأنظمة التعليم حول العامل.
العهد،  ويل  �سمو  عــن  نــيــابــة  األــقــاهــا  كلمة  يف  ذلـــك  جـــاء 
اأم�س  ال�سيخ،  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  التعليم  وزيــر 
)اخلمي�س(، يف القمة العاملية للتعليم "متويل ال�سراكة من 

اأجل التعليم 2021 – 2025م" املنعقدة يف اململكة املتحدة اأعلن 
خ�لها تربع اململكة مببلغ ث�ثة م�ين دولر لدعم ا�سرتاتيجية 
ال�سراكة العاملية من اأجل التعليم 2025، وفيما يلي ن�س الكلمة:

اأ�سارك  واأن  اليوم،  معكم  اأكــون  اأن  �سروري  دواعــي  ملن  "اإنه 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  �سيدي  عن  للتعليم" نيابة  العاملية  "القمة 
اأن  البداية  يف  يل  ويطيب  �سلمان،  بن  حممد  الأمــر  العهد  ويل 
ال�سريفن امللك �سلمان  اإليكم حتيات مولي خادم احلرمن  اأنقل 
بن عبدالعزيز و�سمو �سيدي ويل العهد الأمر حممد بن �سلمان ـ 
حفظهما الله ـ وتطلعات �سيدي �سمو ويل العهد الأمر حممد بن 

�سلمان لنجاح هذه القمة، واأن حتقق اأهدافها النبيلة؛ كما اأتقدم 
كينياتا  اأوهــورو  ال�سيد  كينيا  جمهورية  رئي�س  لفخامة  بال�سكر 
واإىل دولة رئي�س وزراء اململكة املتحدة ال�سيد بوري�س جون�سون 

على ا�ست�سافتهما لهذه القمة العاملية الهامة.
ي�سرين اأي�سًا اأن اأتقدم بال�سكر ملنظمة "ال�سراكة العاملية من اأجل 
ال�سيدة جوليا جي�رد  اإدارتها  برئي�س جمل�س  " واأ�سيد  التعليم 
اجلهود  على  الرائدة  العاملية  املنظمة  هذه  يف  ال�سركاء  وجميع 
الأطفال  جلميع  اجلــودة  رفيع  تعليم  تقدمي  اإىل  الرامية  الكبرة 
لتح�سن  احلثيثة  وم�ساعيها  العامل،  حول  والفتيات  الفتيان  من 
الو�سول اإىل التعليم املن�سف وال�سامل وردم الفجوات التعليمية 

اأ�سكال عدم امل�ساواة، وخ�سو�سًا يف  والرقمية ومواجهة جميع 
البلدان منخف�سة الدخل، وذلك مبا يتوافق مع الهدف الرابع من 
الذي   ،2030 املتحدة  الأمم  لأجندة  امل�ستدامة  التنمية  اأهــداف 
للجميع،  وال�سامل  واملن�سف  اجليد  التعليم  "�سمان  على  ين�س 

وتعزيز فر�س التعلم مدى احلياة".
خ�ل  مــن  اإل  يتحقق  اأن  لــه  ميكن  ل  النبيل  الــهــدف  هــذا  ولأن 
التعاون الدويل والعمل امل�سرتك، ومّد يد العون للدول حمدودة 
املوارد، فاإنه ل بد من تظافر اجلهود يف دعم املبادرات والربامج 
الدولية التي من �ساأنها تعزيز اقت�ساديات التعليم ودعم الأنظمة 
التعليمية يف الدول امل�ستفيدة لتتمكن من تقدمي خدمات تعليمية 

يف  وخ�سو�سًا  لها،  احلاجة  اأم�س  يف  هم  ملن  اجلودة  عالية 
ظل اأزمة جائحة فايرو�س كورونا التي ما تزال اآثارها ت�سكل 

حتديًا كبرًا لكثر من اأنظمة التعليم حول العامل.
اأ�سحاب الفخامة وال�سمو واملعايل، ال�سيدات وال�سادة

التعليم  تــويل  ال�سعودية  العربية  اململكة  زالــت  ومــا  كانت 
والإقليمية  املحلية  الأ�ــســعــدة  جميع  على  بــالــغــًا  اهتمامًا 
رئي�س  كملف  التعليم  اإدراج  من  ذلك  اأدل على  والدولية، ول 
واأن  2020م،  الع�سرين  ملجموعة  اململكة  رئا�سة  اأجندة  على 
كما   ،2030 اململكة  روؤية  مكونات  من  رئي�س  مكون  التعليم 
الإقليمية  املالية  للموؤ�س�سات  الأكــرب  الداعم  تعد  اململكة  اأن 
مثل : البنك الإ�س�مي للتنمية ، و�سندوق الأوبيك )اأوفيد(، 
الدعم  تقدم  والتي  اإفريقيا  يف  التنمية  العربي  وامل�سرف 
يف  ومــبــادرات  م�ساريع  متويل  خــ�ل  من  العامل  دول  من  لكثر 

خمتلف املجالت احليوية وعلى راأ�سها جمال التعليم.
وامتدادًا لدور اململكة العربية ال�سعودية الرائد يف هذا الإطار، 
اأعلن نيابة عن �سمو �سيدي ويل العهد الأمر حممد  اأن  ي�سرين 
بن �سلمان عن تربع اململكة العربية ال�سعودية مببلغ ) 3 ( ث�ثة 
م�ين دولر لدعم ا�سرتاتيجية ال�سراكة العاملية من اأجل التعليم 
2025، واأن اأوؤكد جمددًا على اأن اململكة �ستظل دائمًا على راأ�س 
التنمية والزدهــار  �ساأنه حتقيق  من  ما  كل  امل�ساهمة يف  الــدول 

وال�س�م ل�سعوب العامل باأ�سرة".

وصول أولى طالئع الجسر الجوي 
السعودي لماليزيا

كوالملبور - وا�س
 ،- الله  حفظه   - �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  لتوجيهات  اإنفاذا 
و�سلت اأم�س )اخلمي�س(، اإىل العا�سمة املاليزية كوالملبور طائرتا اإغاثة �سعوديتان �سّرهما مركز 
امللك �سلمان ل�إغاثة والأعمال الإن�سانية متث�ن اأوىل ط�ئع اجل�سر اجلوي ال�سعودي ل�إ�سهام يف 
ال�سمو امللكي ويل  اآثار جائحة كورونا )كوفيد - 19(، وذلك بناء على ما عر�سه �ساحب  مكافحة 
العهد الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - 
على اإثر طلب الوزير اأول لل�سوؤون اخلارجية املاليزي ه�سام الدين ح�سن، الذي اأبداه خ�ل ات�ساله 

ب�سمو ويل العهد.
قطان،  ح�سن  حممود  ماليزيا  لدى  ال�سريفن  احلرمن  خادم  �سفر  الطائرتن  ا�ستقبال  يف  وكان 
بــوزارة  اآ�سيا  غرب  لق�سم  ــوزارة  ال وكيل  مبهام  والقائم  الأمريكيتن  �سوؤون  ق�سم  وزارة  ووكيل 

اخلارجية املاليزية حممد عبد الر�سيد.
�سناعي  تنف�س  جهاز  و150  �سناعي،  تنف�س  جهاز   100 على  ال�سعودي  اجلوي  اجل�سر  وي�ستمل 
متنقل، و319 جهاز مكثف اأك�سجن، و30 جهاز دعم للتنف�س، و100 من م�ستهلكات اأجهزة التنف�س 
ال�سناعي املتنقل، و 150 �سريرا طبيا كهربائيا، و15 جهازا ملراقبة الع�مات احليوية مع ترويل، 
الع�مات احليوية  ملراقبة  ترويل، و27 جهازا  مع  مركزي  الع�مات احليوية  ملراقبة  اأجهزة  و10 
متنقل مع ترويل، و3 م�ين كمامة جراحية، ومليون كمامة من نوع N95 ، و500 األف قفاز طبي، 
و180 جهاز قيا�س ن�سبة الأك�سجن بالدم، و50 م�سخة حقن وريدي، و50 م�سخة حقن حماليل، 
و7 اأجهزة �سدمات كهربائية، و5 مناظر للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 اأجهزة لتخطيط القلب، و10 

اآلف لبا�س طبي واٍق.
التن�سيق مع مكتب  تاأمينها عرب  ف�سيتم  لكورونا،  امل�ساد  اللقاح  املليون جرعة من  فيما يخ�س  اأما 
معايل الوزير اأول لل�سوؤون اخلارجية املاليزي ل�سرعة التعاقد مع اإحدى ال�سركات العاملية املعتمدة 

لتوريد الكميات املطلوبة من اللقاحات من م�سانعها مبا�سرة اإىل ماليزيا.
احلرمن  خــادم  حر�س  قطان  ح�سن  حممود  ماليزيا  لــدى  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  �سفر  واأكــد 
ال�سقيقة  ماليزيا  جانب  اإىل  الوقوف  على   – الله  حفظهما   – الأمــن  عهده  يل  و�سمو  ال�سريفن 
وم�ساندتها يف مواجهة هذه اجلائحة، م�سيفا اأن امل�ساعدات تاأتي لتبّن متانة الع�قات ال�سعودية 

املاليزية.
وجت�سد هذه املبادرة الوجه الإن�ساين احل�ساري املعهود للمملكة، وعمق الع�قات الأخوية املتينة 
التي تربط بن البلدين ل �سّيما يف مثل هذه الظروف الوبائية ال�سعبة التي مير بها العامل باأ�سره.

ناقش مع لودريان تعزيز التعاون
وزير الخارجية ومستشار الرئيس الفرنسي 

يستعرضان العالقات الثنائية 
باري�س - البالد

عبد  بــن  فــرحــان  بــن  في�سل  الأمـــر  ال�سمو  �ساحب  التقى 
الفرن�سي  الرئي�س  م�ست�سار  اأم�س،  اخلارجية،  وزير  الله 
ق�سر  يف  ــك  وذل بــون،  اإميــانــويــل  الدبلوما�سية  لل�سوؤون 

الإليزيه بالعا�سمة الفرن�سية باري�س.
ال�سعودية  الع�قات  اأوجه  ا�ستعرا�س  اللقاء  وجرى خ�ل 
الــفــرنــ�ــســيــة املــتــيــنــة، كــمــا نــاقــ�ــس اجلـــانـــبـــان الــعــ�قــات 
م�سالح  يخدم  مبا  تعزيزها  و�سبل  الثنائية  الدبلوما�سية 
النظر  وجهات  تبادل  اإىل  بالإ�سافة  ال�سديقن،  البلدين 

حيال العديد من الق�سايا الإقليمية والدولية.
خارجية  وزيــر  اأم�س،  اخلارجية،  وزيــر  �سمو  التقى   كما 
وذلــك مبقر وزارة  لــودريــان،  اإيــف  جــان  فرن�سا  جمهورية 

اخلارجية الفرن�سية بالعا�سمة باري�س.
خ�لها  جـــرى  ر�ــســمــيــة،  مــبــاحــثــات  جل�سة  ــان  ــب اجلــان وعــقــد 
ا�ستعرا�س اأوجه الع�قات ال�سعودية الفرن�سية و�سبل تعزيزها 
كما  ال�سديقن،  البلدين  م�سالح  يخدم  مبا  املجالت  �ستى  يف 
بحث اجلانبان تعزيز التن�سيق الثنائي فيما يخ�س العديد من 
تبادل  اإىل  بالإ�سافة  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  الدولية  الق�سايا 
وجهات النظر حيال العديد من الق�سايا الإقليمية والدولية، كما 
تطرق اجلانبان اإىل �سرورة موا�سلة اجلهود امل�سرتكة ب�ساأن 

مكافحة جائحة كورونا ومتحوراتها اجلديدة، لتحقيق تطلعات 
قيادتي البلدين ال�سديقن، من اأجل حماية الإن�سان ودعم النمو 

القت�سادي.
خا�سة  القت�سادي،  التعاون  فر�س  اأبــرز  اجلانبان  وناق�س 
املعرفة،  ونقل  اخلــربات  وتبادل  والتكنولوجيا  البتكار  يف 
للم�ساهمة  امل�ستثمرين  ت�سجيع  اأهمية  اجلانبان  �سدد  كما 
البلدين  يف  ال�سخمة  وامل�سروعات  امل�ستدامة  التنمية  يف 

ال�سديقن.

"الصحة": الحصول على جرعة 
اللقاح بعد التعافي مباشرة

الريا�س - البالد
على  كورونا  من  املتعافن  ح�سول  اإمكانية  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
جرعتن من لقاح كورونا مع اإمكانية احل�سول على اجلرعة الأوىل من 
اأيام على الإ�سابة، وذلك وفقًا للدرا�سات الطبية  اللقاح بعد مرور 10 
التي اأثبتت �س�مة وماأمونية هذا الإجراء، واأن احل�سول على جرعتن 

يرفع احلماية من الإ�سابة ال�سديدة ملتحورات الفرو�س.
واأبانت الوزارة اأن هذه اخلطوة تاأتي توا�سً� جلهودها ملنع العدوى، 
اأن  اإىل  النتباه  لفتًة  الفرو�س،  م�ساعفات  من  للمجتمع  وحماية ً 

احلملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا ت�سر وفق ما هو خمطط له.
مهمة  كــورونــا  لقاح  مــن  الثانية  اجلــرعــة  اأن  ال�سحة  وزارة  واأكـــدت 
اجلميع  داعــيــًة  للفرو�س،  املــتــحــّورات  ومــقــاومــة  املناعة  ل�ستدامة 
ال�سديدة  الإ�سابة  من  احلماية  لرفع  اللقاح  من  اجلرعتن  اأخــذ  اإىل 

باملتحورات.
واأعلنت الوزارة اإح�سائية جديدة مل�ستجدات كورونا يف اململكة خ�ل 
وتعايف  موؤكدة  حالة   )1289( ت�سجيل  ت�سمنت  املا�سية  �ساعة  الـــ24 
منها  حالة   )11358( الن�سطة  احلــالت  عدد  بلغ  فيما  حالة،   )1299(

)1395( حالة حرجة.
بلغ  اململكة  يف  الإ�ــســابــات  عـــدد  اإجــمــايل  اأن  الإحــ�ــســائــيــة  وبــّيــنــت 
التعايف )503827( حالة، وفيما  )523397( حالة، وبلغ عدد حالت 
اإجمايل عدد  ت�سجيل )12( حالة، حيث و�سل  فقد مت  الوفيات  يخ�س 

الوفيات يف اململكة )8212( حالة.
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• لنبداأ بالطفولة .. كيف كانت  ؟ وماذا بقي منها 
يف تالفيف الذاكرة ؟

و�سوف   - حياتي  يف  املهمة  املــراحــل  مــن   ••
املرحلة  هــذه  يف  حتى  حلمي  ان    - ت�ستغربني 
اأن كان الوالد وهو  املبكرة ان ا�سبح ناقدة ٬ منذ 
من ال�سعراء البارزين ي�سطحبني معه يف جمال�س 
ال�سعراء واال�ستماع اإليهم٬ وكذلك كنت ارافقه اإىل 
ال�سينما وامل�سرح٬ وهو االأمر الذي مل يكن معتادا 
التي  والــربــيــة  الن�ساأة  ولكنها  الــوقــت٬  ذاك  يف 

كونت وجداين وثقافتي االأوىل.
ويف الطفولة اأي�سا ال اأن�سى دور املدر�سة واهتمام 
بدرا�ستها  تهتم  طفلة  كنت   .. مبواهبي  املعلمني 

ونهمة للقراءة واملعرفة.

أبو الفنون 
جعلك  ــذي  ال ال�سبب  هــو  احللم  هــذا  كــان  هــل   •

تعزفني عن الوظيفة وال�سلك الوظيفي ؟ 
اإذا نظرت مل�سرية حياتي اتذكر اأن جمرد  •• االآن 
احل�سول على الثانوية كان حلما بعيد املنال لبنات 
امل�سرحية  الفنون  باأكادميية  التحاقي  ثم  جيلي٬ 

كان اأول واأهم خطواتي العملية.
ل�سغفي  لكن  �سهرة٬  اأو  وظيفة  عن  اأبحث  اأكــن  مل 
والفل�سفة  والتاأليف  النقد  يعلم  الذي  الق�سم  بهذا 
تكون  »اأن  والعلوم٬  الفنون  و�سائر  والــتــاريــخ٬ 

ناقدا تعني اأن تكون على درجة عامل«.

إخالص اللحظة 
؟ اذن  حلياتك  رتبت  • وكيف 

اأهميتها٬  لها  كثرية٬ وكل حمطة  •• هي حمطات 
ـــان  عـــبـــارة عـــن حلـــظـــات٬ وهــي  ـــس ـــ� فــحــيــاة االإن
�ــســواء  تــراكــمــيــة٬  بطريقة  مــرا�ــســة  كــالــبــنــيــان٬ 
اإليها  و�سلت  التي  واخلال�سة  غــريه٬  اأم  النجاح 
هي اأال ن�ستهني بالعمل مهما كان ب�سيطا .. نعم  ال 
ن�ستهني به٬ الأنه ميكن اأن يكون خطوة يف طريق 
اأكرب٬ وهذا ما كان بالن�سبة يل٬ كنت اأهتم باالإجناز 
الذي بني يدي٬ ومل اأكن اأح�سب ما �سيرتب عليه٬ 
االإخال�س  اجنــاز٬  واآخــر  اأول  كاأنه  معه  واأتعامل 
للحظة اأكرب ان�سغاالتي اأثناء تاأدية العمل٬ وهو ما 

ي�سل بي دائما اإىل اإجنازات اأكرب.

الكتابة والعروض 
وكيف  الكتابة  يف  موهبتك  اكت�سفت  كيف   •

تعاملت معها؟
التخرج٬  بعد  كان  م�سرح٬  اأكتب  بداأت  •• عندما 
بها٬  احتفظت  ولــكــن  �سابقة٬  كــتــابــات  يل  كــانــت 
وانتظرت حتى انهي درا�ستي االأكادميية للم�سرح 
امل�سرحي  والنقد  التاأليف  تدر�س  �سعودية  كــاأول 
هــذه  اأخــطــو  ــــا  واأن يقيني  وكــــان يف  اأكـــادميـــيـــا٬ 
تاريخ  اأن  التاأليف٬  اأو  الدرا�سية  اخلطوات �سواء 
الفن �سي�سجل ا�سمي٬ وكانت اأول م�سرحية يل هي 
» اأم الفاأ�س«٬ والتي اعتمدت على ما ي�سمى بالهوية 

العربية٬ وحازت على جائزة اأبها الثقافية.
لها على  اأول عر�س  »امل�سخ« وكان  كذلك م�سرحية 
العر�س  ــان  وك امل�سرية٬  الثقافة  وزارة  م�سرح 
3-4 حفالت يوميا٬ وهنا عرفت اأين على الطريق 

ال�سحيح.
من االجنـــازات االأخــرى التي 
مــ�ــســريتــي٬  بـــهـــا يف  اأفــــخــــر 
بــالــتــاأكــيــد جمــمــوع املــوؤلــفــات 
الــنــقــديــة واملــ�ــســرحــيــة الــتــي 
ــا  نــ�ــس  ٥٥ اإىل  و�ــــســــلــــت 
الهيئة  وطــبــاعــة  مــ�ــســرحــيــا٬ 
ــة الـــعـــامـــة لــلــكــتــاب  ــري املــ�ــس
 ٦ يف  كــــامــــلــــة٬  الأعــــــمــــــايل 

جملدات حتوي ٧ ن�سو�س م�سرحية٬ مما اعتربه 
تكرميا يل٬ الأن من قوانني الهيئة اأن تطبع االأعمال 

الكاملة لكبار املوؤلفني والُكتاب.

حياة مبكرة 
؟ وحياتها  االن�سانة  ملحة  عن  • وماذا 

الــزواج  يف  تتمثل  احلياتية  املحطات  اهــم   ••
وجل  عــز  الــلــه  منحني  الــتــي  الــهــديــة  ويف  املبكر 
االأول وقع  اأبناء، وكان ملولودي  �ستة  اإياها وهي 
كبري يف حياتي، وكنت طفلة حتمل طفاًل كما يقال 

اإذ كان عمري حينها اأربعة ع�سر عامًا.
حينما  �سورية  اإىل  ذهابي  هي  الثانية  واملحطة 
بــاأن  في�سل  امللك  الله  بـــاإذن  لــه  املغفور  لنا  �سمح 
كنت   19٧3 حــرب  يف  ال�سعودي  اجلي�س  نرافق 
اأحمل طفاًل يف يدي واأذهب مع زوجي لكي ن�سارك 
وا�سحة  كانت  التي  املعنوية  الــروح  تلك  جنودنا 
عليهم وهم ي�سعدون الطائرة واأنا املراأة الوحيدة 
�سبقني،  قد  زوجــي  كــان  احلــال  وبطبيعة  بينهم٬ 

ومــــــكــــــرب كان اجلنود يرق�سون ويغنون، 
الـــ�ـــســـوت يــتــعــاىل �ــســوتــه 

ي�سايق  اأحـــد  »ال  بقوله 
ــــة«٬ كـــانـــوا  ــــعــــائــــل ال
رعايتي  على  يقومون 

الطفل  ويحملون  بينهم 
وكــاأنــهــم ذاهـــبـــون اإىل 
ــــس، حـــفـــظ الــلــه  عــــر�

جنودنا ما اأ�سجعهم.

البعد اخلامس 
عــن  ـــــــــــــاذا  ••وم

االأكرث  املوؤلفات 
اأثرا وتاأثريا؟

خروج   ••

وا�ستقبال  ــنــور  ال اإىل  اخلــامــ�ــس  الــبــعــد  نــظــريــة 
ــعــامل لــهــا بــحــفــاوة٬ كـــان مــن اأعــظــم االأيـــــام يف  ال
املتلقي �سي�سمح  ما كان  اإذا  حياتي٬ كنت مهمومة 
التي  بالر�سالة  ن�سحره  واأن  امل�سروع«  بـ«ال�سحر 
اأنني  فعرفت  دوليا٬  بها  االعــراف  ومت  نطرحها٬ 
و�سعت امل�سرح ال�سعودي على اخلارطة امل�سرحية 
منذ  االأكادميية  به  دخلت  هدف  اأول  وهو  العاملية 
الوهلة االأوىل، ثم جاءت املحطة االأهم وهي تكرمي 
االأمم املتحدة يل ومنحي �سهادتني دكتوراه االأوىل 
يف نــظــريــة الــبــعــد اخلــامــ�ــس وتــكــويــن الــوجــدان 
العاملي  ال�سالم  خــدمــة  يف  والثانية  امل�سرح  يف 
احلال  وبطبيعة  اأعــمــايل٬  يف  االإرهـــاب  ومكافحة 
ومتنح  م  تكرَّ التي  االأوىل  العربية  ال�سيدة  كنت 
املتحدة  االأمم  من  امل�سرح  يف  الفخرية  الدكتوراه 

»اليوناريت�س«.
بالعلم٬  و�ــســقــلــه  لـــالإبـــداع  نف�سي  �ــســخــرت  فــقــد 
املاج�ستري  درجــة  على  احل�سول  على  فحر�ست 
اأكـــرث مــن �ساحب  فــاملــبــدع يخلد  الــدكــتــوراه٬  ثــم 
املادية٬  واملكا�سب  بالوظيفة  ف�سحيت  الوظيفة٬ 

مقابل التفرغ لالإبداع.
وكذلك من املحطات البارزة �سدور مو�سوعة »نقد 
اأي�سا٬  الهامة  املحطات  مــن  كــان  النقد« 
واأهــل  النقاد  ب�سهادة  املو�سوعة  فهذه 
الأنها  النقد٬  لعامل  اإ�سافة  االخت�سا�س 
وامل�سرح  والفكر  الفل�سفة  يف  النقد  تناولت 
االأنــ�ــس واالغـــراب٬ واأثــر النظريات  من زاويــة 
�سحب  مــن  اأول  اإين  وقيل  العامة٬  على  النقدية 

النظرية على رجل ال�سارع.

مكافحة اإلرهاب 
االإرهــــاب  مكافحة  ومـــرادفـــه  الــ�ــســالم  كـــان   •
حا�سرا يف كتاباتك وموؤلفاتك.. براأيك كيف 

ميكن مواجهته؟
وال�سالح  وطـــن،  لــه  لي�س  االإرهــــاب   ••
ــــوى ملــكــافــحــة االإرهـــــاب هــو الــوعــي،  االق
�سعبة  لدينا  اجلمعي  الــوعــي  و�سناعة 
اإىل  يحتاج  و�سياغته  اجلمعي  فالوجدان 
االإعالمي،  اخلطاب  يف  نف�س  وعلم  اأ�س�س 
الربح  التي تبحث عن  والقنوات اخلا�سة 
عـــداد  ووراء  االإعــــالنــــات  وراء  وجتــــري 
امل�ساهدة هي من زيفت الوعي وعملت على 
ت�ستيته. يجب اأن تكون لدينا قناة اإخبارية 
وتكون  امل�سداقية  على  تــقــوم  لكن  كــبــرية 
وديننا  اأفكارنا  للعامل  تنقل  وبلغتني  عاملية 
وت�ساحمنا، وتنقل لنا ما يحدث وما يحاك لنا 

من عامل هالمي ال نعرف م�سدره.
على  القدرة  لديها  بالدنا   - لله  واحلمد   - نحن 
التكاليف،  باهظة  وهــي  القناة  هــذه  مثل  اإن�ساء 
وال يقدر عليها �سوى بلد مثل اململكة وكم ناديت 
ولها  متخ�س�سني  بعلماء  القناة  هذه  مثل  باإن�ساء 
ال  الباقية  القنوات  الأن  الدنيا٬  كل  يف  مرا�سلون 

ال  قد  اأغرا�سًا  لها  اأن  واأعتقد  احلقائق٬  لنا  حتمل 
نن�سئ هذه  باأن  �سبابنا  اأن نخدم  تخدمنا، وعلينا 
ي�سمى  ما  كل  ون�سف  العام  الوعي  الإيقاظ  القناة 
امل�سرح  ويف  الــوعــي(،  )تزييف  االإعـــالم  علم  يف 
عملت على ذلك ولذا منحت الدكتوراه الفخرية يف 
اأن توؤ�س�س  الدولة  االإرهــاب وننتظر من   حماربة 
عليها  القائمون  ويكون  تاأخر  وبــدون  القناة  هذه 

وطنيني من الدرجة االأوىل.

ابن اجلزيرة 
العربية«؟ اجلزيرة  »اإن�سان  عن  • ماذا 

العربية  اجلــزيــرة  كــتــاب«  يل  �سدر  مــوؤخــرا   ••
ا�ستغرقا  جزءين٬  يف  -الهوية-املكان-االإن�سان« 
ــة٬ يــتــعــر�ــس الــكــتــاب  ــنــوات كــامــل مــنــي عــ�ــســر �ــس
اجلــزيــرة٬  واإنــ�ــســان  العربية  اجلــزيــرة  حل�سارة 
ال�سخ�سية٬  ومــفــ�ــســالت  تــفــ�ــســيــالت  خـــالل  مــن 
م�ستخدمة علم االأنرثوبولوجي يف ٨00 �سفحة٬ 
اإىل  للو�سول  يــهــدف  نــقــدي  حتليلي  كــتــاب  وهــو 

االأول  اجلزء  يت�سمن  العربية٬  ال�سخ�سية  مالمح 
وكذلك  واحلفريات٬  واملخطوطات  الن�سو�س  نقد 
االأثرية  البعثات  اأنتجته  وما  امل�ست�سرقني  كتابات 
منذ بــدايــة نــ�ــســاأة االإنــ�ــســان الــعــربــي مــــروًرا عرب 
مدى  وا�ستك�ساف  املختلفة،  التاريخية  املــراحــل 
من  املنطقة  اأبــنــاء  بــني  الــو�ــســل  و�سلة  الــرابــط 
التو�سيحية،  والر�سوم  الرقمية  البيانات  خــالل 
ال�سيميائي  التحليل  الثاين  اجلزء  يت�سمن  بينما 
العربية  والطقو�س  وال�سعائر  للعادات  والرمزي 
يف  الرموز  من  العديد  ومعاين  الع�سور  مر  على 
احلياة العربية حتى يومنا هذا، ثم يتطرق الكتاب 
احليوي  للمحيط  املــادي  للتحليل  اجلــزء  هــذا  يف 
ليخرج  العربي  االإن�سان  فيه  وجد  الذي  واملكاين 
�سبه  ثقافة  بها  ت�ستهر  التي  املتميزة  بال�سمات 
ابن  اأن  الكتاب وجدت  نهاية  العرب٬ ويف  جزيرة 
العربية يف كل  ال�سخ�سية  العربية �سكل  اجلزيرة 

الوطن العربي٬ من خالل االأن�ساب٬ واالأعراق٬

تكرمي األزهر 
ما  عليه.  ح�سلت  الذي  التكرمي  جملة  بني  من   •

هو التكرمي الذي تعتزين به؟
كل  يف  التكرميات  من  العديد  على  ح�سلت   ••
من  درعـــــا   ٥0 حـــــوايل  ويل  الـــعـــربـــي٬  ـــوطـــن  ال
الثقافة  وزارة  مــن  دروع   3 ومنها  املوؤ�س�سات٬ 
اأن  من  للمرء  اأحــب  ولي�س  ال�سعودية٬  واالإعـــالم 
بالن�سبة  االأكـــرب  التكرمي  وكــان  وطــنــه٬  يف  يكرم 
اأدبياتنا  يف  الأنــه  ال�سريف٬  االأزهــر  تكرمي  هو  يل 
ولكن  واملــ�ــســرح٬  الــديــن  جدلية  نــدر�ــس  العربية 
ال�سيخ الفا�سل اإمام اجلامع االأزهر الدكتور اأحمد 
الطيب اأو�سى بتكرميي من قبل موؤ�س�سة االأزهر٬ 
العربي  للم�سرح  تكرميا  التكرمي  هــذا  واعــتــربت 
بع�سهم  اأن  بــل  املتخ�س�سني٬  امل�سرحيني  وكــل 
لي�سعها يف مكتبه  التكرمي  لهذا  طلب مني �سورة 
كتكرمي للم�سرح يفتخر به كل م�سرحي.وهي نقطة 
مهمة يف تاريخ امل�سرح ملن يدركون امل�سرح جيدًا 
من  هي  الفي�سل  خالد  االأمــري  جائزة  اأن  اأنكر  وال 

و�سعت قدمي على الطريق ال�سحيح منذ البداية.

طموحات 
االآن؟ تتمنني  • ماذا 

مل  االأمــل  »لــوال  قيل:  فكما  اأمــل٬  هناك  دائما   ••
املكتبة  نــرثي  اأن  ــــداأب  وال  ٬ ولــيــدهــا«  اأم  تر�سع 
ــبــاحــثــني واملــخــتــ�ــســني  ــعــربــيــة مبـــا يــ�ــســاعــد ال ال
اأمر  انتظار  يف  كتابا   2٥ هناك  الن�سر٬  ونوا�سل 
وزارة  انتظر  مرجمة  اأخــرى  واأعــمــال  الطباعة٬ 
الثقافة اأن تتبنى ن�سرها٬ فعندما ح�سرت مناق�سة 
اأطروحة عني يف اإحدى اجلامعات الكندية كانوا 
والدكتورة  الباحثون،  ليقراأها  اأعمايل  يطلبون 
هــذه  وتــدقــيــق  بــرجــمــة  قــامــت  التون�سي  اإميــــان 
اإىل  جنبا  لتكون  الطباعة٬  تنتظر  وفقط  االأعمال 
اأو  االإجنــلــيــزي  امل�سرح  واأبــحــاث  كتب  مــع  جنب 
موؤلفاتنا  لدينا  موؤلفاتهم  لديهم  فكما  اليوناين٬ 
حتى  لالآخر٬  والو�سول  الن�سر  هو  الفارق  ولكن 

يطلع على ثقافتنا و�سيا�ستنا.

اجليل اجلديد 
؟ امل�سرح  �سباب  راأيك يف اجليل اجلديد من  • ما 
االأديــب  جائزة  على  اإ�ــســرايف  اأثناء  فوجئت   ••
واملــــــوؤرخ اأحــمــد بــاديــب بــ�ــســبــاب طــمــوح وواٍع 
ومـــبـــدع٬ ولــكــنــه عــلــى عــجــلــة مـــن اأمــــــره٬ فــرغــم 
للنجاح  ا�ستعجالهم  اأن  اإال  املــذهــلــة  امــكــانــاتــهــم 
ركائز  اأهــم  تعترب  التي  االإتــقــان  خا�سية  يفقدهم 

النجاح.

هي �سيدة وعميدة امل�سرح ال�سعودي بال منازع٬ عندما جتل�س لتتحدث اإليها حتتار يف و�سمها ب�سفة حمددة بني الفكر والفل�سفة 
وامل�سرح والفنون وعمق النف�س الب�سرية ٬ لكنها �سرعان ما تقطع عليك حريتك لتوؤكد لك من جديد اأن مقولة "امل�سرح اأبو الفنون" 

�سادقة متاما. الدكتورة ملحة عبدالله بن مزهر القحطاين٬ ولدت يف مدينة اأبها ،تلقت تعليمها باملدر�سة االأوىل للبنات باأبها وح�سلت 
على الثانوية العامة من مدر�سة ال�سنية بالقاهرة لتنال بعدها درجة البكالوريو�س يف النقد والدراما  والدكتوراه يف النقد 

والدراما اي�سا  وهي م�سرية حافلة باملثابرة واالإخال�س ل�سغفها االأول "امل�سرح" .. ابرز حمطات هذه امل�سرية كانت حمور 
هذا احلوار  "البالد" مع �سيدة امل�سرح ال�سعودي وذكرياتها. 

حاورتها:  رانيا الوجيه 

االستعجال مشكلة المسرحيين
سيدة املسرح السعودي ملحة عبداهلل لـــــ                 : 

أحلم بقناة إخبارية سعودية تخاطب العالم بلغاته وتنقل له صورتنا وتسامح ديننا 

القنوات اخلاصة تزيف
الوعي باللهاث وراء الربح 

واإلعالنات ونسبة املشاهدة

جائزة خالد الفيصل على »أم 
الفأس« وضعت قدمي على 

الطريق الصحيح منذ البدايات

مبوافقة امللك فيصل رافقت 
اجليش السعودي إلى سوريا يف 

حرب العاشر من رمضان

حجزت مكانا للمسرح
السعودي على خارطة العالم 

بــ«نظرية البعد اخلامس«

قدمت 55 نصا مسرحيا
وهيئة الكتاب املصرية طبعت 
أعمالي الكاملة يف 6 مجلدات

اإلرهاب بال وطن .. وصياغة الوعي 
اجلمعي من أقوى األسلحة يف مواجهته

تزوجت مبكرا فكنت طفلة حتمل طفاًل .. 
وضحيت بالوظيفة من أجل اإلبداع



هذه باخت�سار ودون تفا�سيل حكاية �ساب �سعودي يدعى )م.�س(  و 
هو وباعرتافه اأحد �سحايا اعالنات ال�سو�سيال ميديا غري امل�سوؤولة، 
ال�سباب واأبناء الوطن من  يبدي ندمه بكل مرارة ويحذر غريه من 
التوا�سل  مواقع  يف  والوهمية  املزيفة  الإع��الن��ات  وراء  الجن��رار 
الجتماعي .. وق�س�س معاناة كثرية تت�سابه يف املجمل وان اختلفت 
يف تفا�سيل املعاناة .. ومع تكرار التجارب املريرة �سرع املخت�سون 
لنت�سار  الوخيمة  العواقب  من  ويحذرون   اخلطر  ناقو�س  يدقون 
الزواج وجتميل  اأو  لل�سياحة  �سواء  للخارج  ال�سفر  ت�سجيع  ظاهرة 
مل�سهورين  فيديو  مقاطع  خ��الل  من  الأح��ي��ان  بع�س  يف  الفعل  ه��ذا 
للمجتمع  هدامة  ر�سائل  من  يخلو  ل  فج  باأ�سلوب  �سهرة  وطالبي 

والقيم والأخالق عرب من�سات التوا�سل الجتماعي املختلفة.

 خطر مزدوج 
عبدالله  بن  حممد  والطريان   ال�سياحة  جمال  يف  امل�ست�سار  وينبه  
�سلبي  ب�سكل  توؤثر  �سك  بال  الإع��الن��ات   ه��ذه  مثل  اأن  اىل   العمري 
جدا على  ال�سياحة الداخلية خا�سة عندما يتزامن ذلك مع ما يطرح  
الفنادق  اأ�سعار  ان  الجتماعي من  التوا�سل  ال�سحافة وو�سائل  يف 
يف  نعرف  ان  ولب��د  مرتفعة   ال�سعودية  امل�سايف  يف  واخل��دم��ات 
ال��وق��ت ذات���ه  ان ه��ذا الرت��ف��اع وراءه ع��وام��ل ك��ث��رية رمب��ا جترب 
للم�ساريع  ت�سهيالت  وجود  عدم  منها  ال�سعر  رفع  على  امل�ستثمرين 
ال�سماح  وع��دم  وامل��اء  الكهرباء  فاتورة  وارت��ف��اع  القائمة  الفندقية 

لأ�سحاب املن�ساآت الفندقية بالعمالة املو�سمية.
وا�ستدرك: لكن عندما نتكلم عن وجود تاأثريات �سلبية فاإننا ل نن�سى 
ن�سب  فيها  ارتفعت  وع�سري  والباحة  الطائف  يف  الفنادق  معظم  اأن 
تزامن  واخل��دم��ات  الأج���واء  ب�سبب  احل��ايل  ال�سيف  ه��ذا  ال�سغال 
�سياحية خارجية من هنا لبد  لدول  متاح  �سفر  ذلك مع عدم وجود 

من  ال�سياحة  على  للقائمني 
ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي 

التجارية  والغرف 
اجل�������ل�������و��������س 
ع���ل���ى ط���اول���ة 
ن�����ق�����ا������س م���ع 
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

و���������س��������رائ��������ح 
م������ن امل����واط����ن����ني  
يواجه  م��ا  لبحث  

من  املواطن 

معوقات  من  امل�ستثمرين  يواجه  وم��ا  خدمات  و�سعف  �سعوبات 
تاأثري  من  وحتد  الداخلية  ال�سياحة  تهم  باأفكار  اخل��روج  وبالتايل 
الوطن  بابناء  التغرير  �سياحتنا وعلى  على  امل�سللة  الإعالنات  هذه 
وتوريطهم يف ماآزق نعرفها ويعرفها كل من خا�س التجربة مثل هذا 

ال�ساب.

 دور هام لإلعالم اجلاد 
 وحتمل نادية قربان،                                اأ�ستاذ علم التاريخ يف جامعة امللك عبدالعزيز 
اجل��اد  الإع���الم  ال�سياحي  الإر���س��اد  جمعية  اإدارة  جمل�س  وع�سو 
وبالذات عند تنامي دعوات ال�سياحة للدول اخلارجية  عرب �سبكات 
النا�س  وتوعية  بحزم  مواجهتها  م�سوؤولية  الجتماعي  التوا�سل 
وحتذيرهم من املخاطر التي ميكن اأن تواجههم  جراء  تلك الإعالنات 
املدفوعة  عرب اأجهزة امل�ساهري  املحمولة  بدون ح�سيب اأو رقيب اما 

عن جهل او رغبة يف مزيد من ال�سهرة والك�سب املادي.

بعد يف  ت�ستثمر  التي مل  باملواقع واملناطق  »اململكة غنية  واأ�سافت 
ال�سياحة �سواء كانت دينية اأو اآثار او مناطق  جبلية اأو �سواحل  او 
معامل �سناعية متطورة وغريها  مل ت�ستغل بال�سورة املطلوبة  لذلك 

جاء  اإن�ساء الهيئة العليا لل�سياحة لت�سكل رافدًا وطنيا متخ�س�سا.
ال�سائح ومن هنا ل  واأ�سافت: يجب تخطي التحديات التي تواجه 
بد ان تكون هناك حلول وخطوات �سريعة جلودة اخلدمات املقدمة 
لل�سياح منها الهتمام باملناطق ال�سياحية يف كل منطقة لها مميزاتها 
باعتبار ال�سياحة نوعا من ال�سناعة والهتمام بالنقل واملوا�سالت 
مدينة  كل  يف  �سياحي  جذب  مناطق  اإيجاد  على  والعمل  امل��دن  بني 

وتوفري املعلومات ال�سياحية والأدلة املطلوبة.

السياحة والبيئة التنافسية
امللك  بجامعة  ال�سياحة  كلية  يف  حما�سر  احل��رب��ي  ث��ام��ر  ويقلل 
عبدالعزيز من تاأثري هذه الإعالنات على ال�سياحة الداخلية، ويقول 
ان  حتديد الوجهة ال�سياحية �سواء داخلية اأو خارجية، له حمددات 
للميول  الأخري تخ�سع  اأنها يف  اإل  املادية،  القدرة  بينها  كثرية، من 

ال�سخ�سية لل�سائح.
 واأ�ساف: اإذا كان ملثل هذا الكالم من تاأثري فهو على املرتددين الذين 

ويف  حا�سم  ب�سكل  الداخلية  بال�سياحة  بعد  قرارهم  يتخذوا  مل 
لل�سياحة اخلارجية من  اإبطال هذا الرتويج  كل الأح��وال ميكن 

خالل خلق بيئة تناف�سية حقيقية لل�سياحة الداخلية، من خالل 
جودة اخلدمات والأ�سعار، فمن يلجاأ لل�سياحة اخلارجية 
اأعلى جودة،  اأن ما يقدم له من خدمات هو  رمبا يرى 
وبالتايل هو يكون على ا�ستعداد اأن يدفع مقابل ذلك 

وهي  يدفعه،  ما  ت��وازي  اخلدمة  تكون  اأن  مبعنى 
ميزة ميكن اأن نقدمها داخليا ب�سهولة«.

ال�سياحة  اأن  عن  ي�ساع  ما  اأن  وتابع 
ال���داخ���ل���ي���ة م��ك��ل��ف��ة ق��ي��ا���س��ا 

غري  اخلارجية   بال�سياحة 
ال�سياحة  لأن  �سحيح، 
مكلفة  اأي�سا  اخلارجية 
اأن  علينا  ول��ك��ن  للغاية، 

ن���ق���دم ل��ل�����س��ائ��ح ما 

لل�سائح  نوفر  اأن  بالر�سا، مبعنى  ي�سعر  يوازيها من خدمات، حتى 
جتربة �سياحية متكاملة، وبجودة عالية ذات موا�سفات عاملية.

األمن الفكري أوال 
نف�سية  وم�ست�سارة  م��درب��ة   - الببيلي  جمانة  ال��دك��ت��ورة  وتعترب 
وتربوية اأ�سرية ومديرة مركز الإر�ساد اجلامعي بجامعة جدة  - ان 
اهتمامًا  نالت  والتي  املعا�سرة  الجتماعية  الظواهر  من  ال�سياحة 
امللحة  املتطلبات  اأهم  اأحد  فاأ�سبحت  املا�سية،  ال�سنوات  يف  بالغًا 
النف�سية  ال�سغوط  الذي يعي�س يف ع�سر متلوؤه  املعا�سر  لالإن�سان 
عن  بحثًا  ال�سياحة  اإىل  يلجاأ  وبالتايل  والقت�سادية  والجتماعية 
الراحة والتغيري، وتقول: لُوحظ يف الفرتة الأخرية ت�سجيع ال�سفر 
من  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  خالل  من  اخلارجية  وال�سياحة 
بع�س طالبي ال�سهرة، مما قد يوؤدي لبع�س املخاطر امل�ستقبلية على 
وقيم  وتقاليد  وعادات  بثقافات  ال�سباب  كتاأثر  ال�سعودي،  املجتمع 
املجتمعات ال�سياحية اخلارجية وخا�سة غري الإ�سالمية، بالإ�سافة 
لبع�س املظاهر التي ميكن اأن ميار�سها ال�سباب اأثناء ال�سفر والتي 
لوطنهم  العودة  بعد  ال�سباب   بع�س  حمل  ورمب��ا  �سلبية  تكون  قد 
على  تنفيذها  ويحاولون  واملخاطر  واملعتقدات  الأفكار  من  نوعا 

اأر�س الواقع.
على  الغايل احلفاظ  الوطن  اأبناء هذا  م�سوؤوليتنا نحن  وا�سافت: 

الأمن الفكري لدى �سبابنا بناة الأمة وامل�ستقبل«.

السعودي فريسة سهلة 
ويحذر الدكتور  اأحمد امل�سند ا�ستاذ  علم الجتماع من ان اجنرار  
م�ساهري  بع�س  وت���روي���ج  واإع���الن���ات  اإغ������راءات  وراء  امل���واط���ن 
يف  �سياحية  لأم���اك���ن  م��ي��دي��ا  ال�����س��و���س��ي��ال 
جن�سيات  م��ن  ال����زواج  اأو  اخل���ارج 
م��ع��ي��ن��ة م���ن خ���الل ف��ي��دي��وه��ات 
و������س�����ور خم���ل���ة ب���������الآداب 
على  وب��اًل  للدين   وخمالفة 
تفكريا  يعد  كما  املنجرين 
معوجا يحتاج اإىل تعديل«.
مثل  خ��ط��ورة  على  م��وؤك��دا 
ه����ذه الع����الن����ات وال��ن�����س��ر 
ال����ذي يوقع  امل�����س��وؤول  غ��ري 
�سعاف  م��ن  ال��ع��دي��د  �سباكه  يف 
واملراهقني  ال�سن  و�سغار  النفو�س 

وي�سلل العديد من اأبناء املجتمع.
ملثل  املروجني  من  نوعني  وجود  اإىل  ولفت 
هذه الإعالنات اأحدهم يق�سد هدم املجتمع 
وامل���ب���ادئ وال��ق��ي��م والآخ�����ر ي��ج��ه��ل حجم 

الأ�سرار والأخطار على املجتمع.
ونبه اىل  اأن دوائر الف�ساد و�سبكات الن�سب 
ك��ث��رية يجب احل��ذر  لها و���س��ائ��ل  والح��ت��ي��ال 

منها.
ينظرون  نق�سدها  التي  ال��دول  من  الكثري  اإن  وق��ال 
يكون  ما  غالبا  ال�سائح  عام  وب�سكل  بطمع  ال�سعودي  لل�سائح 

فري�سة �سهلة لالنق�سا�س عليها.
قياده  وت�سليم  الت�سرع  ب�سبب  نف�سه  ورمب��ا  الأم��وال  يخ�سر  وقد 

ب�سهولة لأ�سخا�س يظن  انهم �سيقدمون له العون.
اأن البع�س منهم قد يلجاأ لك�سف ما ح�سل معه لتحذير  واأ�سار اإىل 
اأبناء الوطن وعدم الوقوع يف نف�س اخلطاأ والبع�س ل يريد اإظهار 

جتربته ال�سلبية.
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مأساة وراء كل ضحية انساقت خلف إعالناتهم:

مشاهير يقتاتون على توريط المتابعين
البالد - مها العواودة

وبالعودة مرة اخرى اىل ماآ�سي ال�سحايا من هذا النوع 
الذي ذكره الدكتور امل�سند من انه يروي معاناته ليتعظ 
منها غريه، يروي لنا مدير للموارد الب�سرية يف اأحد 
الإع��الن��ات  وراء  رك�سه  بعد  ل��ه   ح��دث  ما  البنوك 
وكالم املروجني حيث تزوج من فتاة عربية عا�ست 
معه يف ال�سعودية واأجنبت عدة اأطفال وكانت هي 
اي�سا تعمل يف جمال التجارة بدعم منه وبعد عدة 
تنكرت  عودها  قوي  اأن  وعقب   ال��زواج  من  �سنوات 
له بعد اأن �سحبت منه اأموال كثرية وكونت لها ثروة 
ثم  الأ�سلي  بلدها  يف  عقارات  عدة  وا�سرتت  و�سيدت 
اآخر  قامت بخلعه وتخلت عن ابنائها وتزوجت رجال 

من نف�س جن�سيتها الأ�سلية.
اأبناء   9 اثنتني وله منهن  اآخر وهو متزوج من  وي��روي 
تزوج الثالثة من اإحدى البلدان العربية حيث وقع يف وحل 
وبعد  وحيدة  بنتا  واأجنبت  ميديا  ال�سو�سيال  م�ساهري  ترويج 
�سنتني طلقها وعاد بابنته اإىل اململكة.  بعدها دخل يف م�ساكل وحماكم 
لرعاية الم فحكمت  الطفلة وحاجتها  بلد زوجته ب�سبب �سغر �سن  يف 

ح�سانة  عن  الم  تنازل  اأو  لالم  البنت  اح�سار  ب�سرورة  املحكمة  عليه 
البنت وا�سطر لدفع مبلغ كبري لالأم مقابل التنازل.  

اأنه تعر�س   ويروي ثالث انه �سافر اإىل اإحدى الدول الأوروبية واأكد  
بالذهاب  ال�سائق  اإليه   اأ�سار  حيث  و�سوله  منذ  و�سرقة  ن�سب  لعملية 
املكان مت ا�سطحابه من  اإىل  اإىل مطعم مميز اخلدمات  وفور و�سوله 
قبل النادل اإىل غرفة مميزة -ح�سب قولهم-وهناك مت اأخذ اأمواله التي 
اأنه  اآخر  يروى  �سيء. يف حني  فعل  ي�ستطع  التهديد ومل  يحملها حتت 
اأ�سرته تعر�س لألفاظ نابية من قبل �ساب  اإىل تركيا مع  واأثناء زيارته 
تركي كاد اأن ينهال عليهم بال�سرب بعد اأن اعرت�س طريقهم وهم يف بهو 

فندق باإحدى املدن الرتكية.
امل�ساهري  بع�س  اإعالنات  �سحايا  اأحد  اأي�سا  وهي  ال�سمراين  رانيا  اما 
فتقول �ساهدت اإعالنات كثرية ومثرية وم�سجعة عرب و�سائل التوا�سل 
الجتماعي لزيارة تركيا واجنرفت وراءها �سريعا لكن �سرعان ما تبدد 
هذا ال�سباب وانك�سفت احلقيقة  حيث ال�ستغالل الوا�سح لنا ك�سعوديني 

يف الأ�سعار واأجرة التاك�سي مقارنة بغرينا من الزوار وال�سياح.
الأمن  وج��ود  ظل  يف  الأف�سل  هو  الداخلية  لل�سياحة  الت�سجيع  ف��اأرى 

والأمان يف بالدنا الغنية بالآثار واملناظر اجلذابة.

 الزوج املخلوع ومآسي أخرى

لقد دفعت ثمنا باهظا نتيجة تهوري وان�سياقي وراء اإعالنات بع�س م�ساهري ال�سو�سيال ميديا املزيفة ومازلت اأعاين حتى اللحظة. كانت جتربة قا�سية ظننت يف بدايتها اأنني �ساأعي�سها 
بفرح و�سعادة ولكن �سرعان ما بدا الأمر على حقيقته. كنت مبتعثا اإىل اأمريكا واأطمع يف احل�سول على اجلن�سية، ولأن ا�سهل الطرق لذلك ح�سب الإعالنات التي يبثها م�ساهري ال�سو�سيال 

هو الزواج من امريكية وبالفعل اقرتنت باول واحدة ظننت انها حتقق هديف دون اي معايري من جانبي .. املهم اجلن�سية فقط .. كانت �سمراء تكربين بعدة �سنوات بعدها  تركت 
درا�ستي وعدت اإىل اململكة برفقتها فقد ح�سلت الزوجة على فر�سة عمل يف  منظمة دولية داخل اململكة وفور انتهاء عقد عملها طلبت الطالق وتركت الأطفال وغادرت.

اأحمد امل�سند نادية قربان ثامر احلربي جمانة الببيلي حممد العمري

سلب يف غرفة أوروبية مميزة وضرب يف بهو فندق تركي الزوجة األمريكية طلقته وسيدة األعمال العربية خلعته

أستاذ علم اجتماع: 
مشاهير السوشيال ميديا 

جهلة أو مشاركون يف 
اجلرمية 

عضوة بجمعية اإلرشاد 
السياحي: لدينا ثروات 

سياحية بكل املناطق لم 
تستغل بعد   

مديرة مركز لإلرشاد 
اجلامعي: املنصات 

اإللكترونية خطر مباشر 
على شبابنا 

محاضر بكلية السياحة:
 مطلوب توفير جتارب سياحية

داخلية مبواصفات عاملية 

مستشار سياحي:
الدراسة اجلادة ملشاكل السياحة الداخلية 

تضيق اخلناق على إعالنات الوهم 
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فجر الصحافة السعودية

جازان: اأبها: املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:
0114627842014822696601722497380173226559

الريا�س:

واأ�ضاف: لقد ترك البع�ض )احلابل على الغارب( للعمالة 
من  بداية  �ضيء،  كل  يف  يتحكمون  وجعلوهم  الأجنبية، 
الإدارة املالية وحتى التوظيف والإدارة، طمعا يف عائد 
ت�ضبب يف خمالفات  ال��ذي  الأم���ر   ، غ��ر م�ضروع  م��ايل 

الت�ضرت  ملكافحة  الوطني  الربنامج  وج��اء  لها،  ح�ضر  ل 
�ضالحيات   8 وقيد  الأم���ر،  لهذا  متكاملة  ب��روؤي��ة  التجاري 
رئي�ضية على �ضاحب العمل ال�ضعودي، لينهي عمليات ف�ضاد 
مليارات  الوطني  القت�ضاد  تكلف  الطاولة"  "حتت  كبرة 

الريالت.
         اقت�ضاد خفي 

من جانبه �ضدد رئي�ض جلنة النقل الربي يف غرفة جدة �ضعيد 
التي  التحايل والت�ضليل  اأن عمليات  الب�ضامي على  بن علي 
اتبعها البع�ض بق�ضد اأو بدون ق�ضد يف ال�ضوق ال�ضعودي 
لن يكون لها مكان، يف ظل قرار الدولة باإعادة الأمور اإىل 
ن�ضابها، والق�ضاء على عمليات الت�ضرت التجاري الذي يعد 
اقت�ضادا خفيا غر م�ضروع  ، وهروب الكثر من الأموال 

اإىل خارج الوطن، لفتا اإىل اأن الدولة كانت مت�ضاحمة اإىل 
على  ا�ضتمرت  مهلة  اجلميع  منح  خ��الل  من  تقدير  اأق�ضى 
بالئحة  العمل  قبل  الأو����ض���اع،  لت�ضحيح  اأ���ض��ه��ر   6 م���دار 
التجاري اجلديدة، بل ومنحت مزايا  الت�ضرت  نظام مكافحة 
عديدة ملن يبادرون يف ت�ضوية اأو�ضاعهم، وعلى اجلميع اأن 

ي�ضتثمرها قبل فوات الأوان.
وتابع: مل تعد هناك خيارات اأخرى، اإما اأن نبني اقت�ضادًا 
النجاح  ع��وام��ل  ك��ل  ون��وف��ر  متينة،  اأ�ض�ض  على  قائمًا  ق��وي��ًا 
عام  مع  طموحاتنا  كل  التي حتقق  املباركة  روؤيتنا  لتحقيق 
اأو ت�ضتمر فو�ضى الت�ضرت التجاري، فعلى اجلميع   ،2030
اأن يتفهم اأن النجاح احلقيقي واملك�ضب امل�ضروع ياأتي عرب 

الطرق والو�ضائل ال�ضحيحة. 

    مبادرات وعقوبات
الفادحة  اإىل اخل�ضائر  وي�ضر رجل الأعمال �ضعيد خياط 
عمليات  ا�ضتمرار  جراء  الوطني  القت�ضاد  يتكبدها  التي 
ري��ال،  مليار   300 من  اأك��ر  اإىل  ت�ضل  التجاري  الت�ضرت 
مهلة  اجلميع  منح  اإىل  الر�ضيدة  القيادة  دفع  ال��ذي  الأم��ر 
املقام  وج��ه  بعدما  عقوبات،  اأي  دون  الأو���ض��اع  لت�ضوية 
ال�����ض��ام��ي ب��اإن�����ض��اء جل��ن��ة وزاري�����ة ت��ت��وىل الإ����ض���راف على 

وتقرتح  ال��ت��ج��اري،  الت�ضرت  ملكافحة  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج 
احل��ل��ول وامل���ب���ادرات، ال��ت��ي م��ن ���ض��اأن��ه��ا مكافحة ظ��اه��رة 
الربنامج  تو�ضيات  توزعت  حيث  عليه،  والق�ضاء  الت�ضرت 
الوطني ملكافحة الت�ضرت على 16 مبادرة، يتم تنفيذها من 
جهات عدة يف وقت واحد، ولن يتم الت�ضامح مع الذين ل 
يتقدمون طواعية لت�ضحيح اأو�ضاعهم وخمالفتهم التجارية 

خالل الفرتة املمنوحة.

جدة ـ يا�سر ين يو�سف
حذر اقت�ضاديون، اأ�ضحاب و�ضاحبات الأعمال من انتهاء 
املت�ضرتين  اأو���ض��اع  لت�ضحيح  املمنوحة  الذهبية  املهلة 
وامل��خ��ال��ف��ن ل��ل��ع��م��ل ال���ت���ج���اري، وال���ت���ي ت��ن��ت��ه��ي ي���وم 23 
فقط  اأياما  اأن  واأك��دوا   ، منها  ال�ضتفادة  دون  اأغ�ضط�ض 
م�ضددة  عقوبات  وتطبيق  املهلة  من  تبقى  ما  بن  تف�ضل 
الت�ضرت  مكافحة  نظام  على  واملتحايلن  املتالعبن  تطال 
على  ب��ح��زم.و���ض��ددوا  تطبيقه  �ضيجري  ال���ذي  اجل��دي��د 
�ضرورة تعاون كل العاملن يف قطاع الأعمال للق�ضاء 
املليارات  مئات  ي�ضتنزف  ال��ذي  اخلفي  القت�ضاد  على 
�ضنويًا، نتيجة الف�ضاد والغ�ض والت�ضرت الذي �ضيجابه 

بعقوبات رادعة.
فهد  �ضابقا  ج��دة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض  ع�ضو  ي��ق��ول   
ال�ضلمي: مل يبق على نهاية احلملة الوطنية لت�ضحيح 
اأو�ضاع املت�ضرتين واملخالفن للعمل التجاري �ضوى 
اأيام ، وعلى اجلميع اأن يتعامل بجدية وي�ضارع للحاق 
بالركب، بعدما منحت الدولة فر�ضة ذهبية ل تتكرر 
ك��ث��را، ح��ت��ى يتمكن امل��ت��ج��اوزون م��ن ال���ض��ت��ف��ادة 
تتيح  والتي  الالئحة،  عليها  ن�ضت  التي  املزايا  من 
�ضواء  النظام،  لأحكام  للمخالف  متعددة  خيارات 
كان �ضعوديًا اأو غر �ضعودي، عرب اإعفاء من يتقدم 

اإىل وزارة التجارة من العقوبات املقررة.

بداية ترى عزة الغامدي ،اأنه يوجد اأمية اقت�ضادية لدى البع�ض ، 
يعك�ض �ضعف الوعي  ال�ضتهالكي وعدم الهتمام باملحافظة على 
املال وثقافة الدخار ، وي�ضهم يف ذلك دور م�ضاهر "ال�ضو�ضيال 
ميديا" وت�ضجيع الدعايات الرتويجية على ال�ضتهالك من خالل 
املواقع املنت�ضرة للت�ضوق عرب النرتنت ل�ضلع من اخلارج ، ويف 

النهاية حتويل املجتمع اإىل اأ�ضواق ا�ضتهالكية.
الوعي  يف  الق�ضور  اإن  �ضبعة"  اأب���و  "رهف  ق��ال��ت  جهتها  م��ن   
ال�ضتهالكي موجود  لدى كثر من الأفراد والأ�ضر خا�ضة الذين 
ل يحاولون البحث عن املنتجات الرخي�ضة وي�ضرعون يف اإيجاد 

املقتنيات التي يريدونها دون العناء والبحث عن فرق ال�ضعر. 

التوازن اال�ستهالكي
املجتمعية  ال�ضتهالكية  الثقافة  على  ال�ضوء  م��ن  ومل��زي��د   
الأ�ضمري:  عبده   ، وال�ضلوكي  النف�ضي  امل�ضت�ضار  يقول 
اإن الثقافة ال�ضرائية متر لدى الإن�ضان مبنعطفات متعددة 
الر�ضد وهكذا. ويف  ثم  الطفولة واملراهقة  تبداأ معه من 
احتياجاته  توفر  يف  غ��ره  على  الطفل  يعتمد  البداية 
وتظل ثقافته حمدودة ومنعدمة يف الأغلب اإل يف حالة 
اأن تقوم الأ�ضر بتعليم اأطفالها اأهمية تقنن امل�ضاريف 
يف و�ضطية واجبة متنع البخل والإ�ضراف، وهذا اأمر 
هام واأمتنى هنا على الأ�ضر اأن تربط الثقافة ال�ضرائيًة 
العي�ض يف  �ضلوك  توجيه  من خالل  الأبناء  ب�ضلوك 
�ضراء ال�ضروريات، واحلر�ض على مقتنياتهم حتى 
 ، احلاجة  عن  تزيد  اأخ��رى  اأغ��را���ض  �ضراء  يتم  ل 

واي�ضًا تعليمهم البعد عن تقليد وحماكاة ما ينت�ضر يف و�ضائل التوا�ضل 
والوجبات  وال��ولئ��م  ال�ضخ�ضية  الأغ��را���ض  ت�ضوير  م��ن  الجتماعي 
تعتمد  �ضرائية  ثقافة  تعك�ض  نافعة  �ضلوكيات  معهم  تكرب  وغرها حتى 
على التعامل مع متطلبات احلياة بالتزان والتو�ضط دون بذخ اأو بخل.

 ويختتم الأ�ضمري راأيه ، باأن على الأ�ضر اأن تنمي ثقافة ال�ضراء الإيجابية 
بن اأفرادها واأن ترتفع ب�ضلوكهم والتعامل الأمثل مع متغرات الزمن 
واأن يكون   ، اإمكانياته وظروفه  الإن�ضان متوائما مع  حتى يظل �ضلوك 
لديهم خطط ا�ضتباقية ل�ضناعة امل�ضتقبل لهم من خالل الدخار والعي�ض 
التي  ال�ضطرارية  واملطالب  امل��ادي��ة  احلالة  يف  املعطيات  وف��ق  ب��ات��زان 
تتطلبها احلياة اليومية حتى ل تتاأثر احلالة املادية �ضلبا وتوؤثر  ب�ضكل 

كبر على ال�ضحة  النف�ضية.

رو�ستة ت�سوق
 يف ال�����ض��ي��اق ي��ح��دث��ن��ا امل�����ض��ت�����ض��ار الق��ت�����ض��ادي اأح��م��د ال�����ض��ه��ري،ع��ن 
�ضوؤونها  اإدارة  عليها  الأ�ضرة  اإن  ويقول   ، ال�ضحيح  ال�ضرائي  ال�ضلوك 

العتماد  خ��الل  م��ن  املالية  امل�ضوؤولية  م��ن  وت��ع��زز  ترفع  بطريقة  املالية 
وت�ضنيفات  جمموعات  على  الدخل  ت��وزع  ب�ضيطة  ذهنية  منهجية  على 
حتتاجها الأ�ضرة، مثل ميزانية الطعام وال�ضراب وال�ضكن وم�ضروفات 
الوقود وفواتر اخلدمات وكذلك الرتفيه والأكل خارج املنزل ، وغرها 
املدار�ض.  وم�ضاريف  الطوارئ  ر�ضيد  مثل  دورية  م�ضاريف غر  من 
ويوجز ال�ضهري اأهم املمار�ضات الإيجابية التي حت�ضن من ثقافة ال�ضراء 

اجليدة:
املنتجات  اأن  فغالبا  امل���ال،  عليك  يوفر  اجل��ي��دة  املنتجات  ���ض��راء   : اأول   

الرديئة توؤدي اىل خ�ضارة تكرار ال�ضراء.
 ثانيا : جتنب �ضراء ال�ضلع مرتفعة ال�ضعر ما مل تكن لديك فوائ�ض مالية 

عالية مع توفر م�ضكن و�ضيارة وو�ضع مايل مريح.
 ثالثا: لكل منتج بديل فاأبحث عن البدائل ول تقع يف فخ م�ضميات بعينها 

دون وعي.
 رابعا: عود نف�ضك على ا�ضتخدام عادتي التذكر والتدوين عند ال�ضراء 
ال�ضهري لالأطعمة والأغذية وجتنب ال�ضراء يف الأوقات التي ت�ضعر فيها 
باجلوع اأو ال�ضعادة املفرطة ، فهي عوامل نف�ضية توؤدي اىل �ضراء كميات 

اأكرب او منتجات قد ل تكون حاجة لها فعليًا.
 خام�ضا: تقدم ال�ضركات عرو�ض اأقل من الأ�ضعار ال�ضائدة طوال العام 

ولهذا ميكن ال�ضتفادة منها وب�ضرط اأن يكون لها احتياج حقيقي.
 �ضاد�ضا: ثقافة ال�ضراء عرب مواقع الإنرتنت املوثوقة حمليا او عامليا تعد 
اأهمية  اإىل  بالإ�ضافة  مالئمة  اأ�ضعار  على  احل�ضول  اأ�ضاليب  اأف�ضل  من 
البحث عن "اأكواد" التخفي�ضات التي تقدمها ال�ضركات الكربى وب�ضكل 
خا�ض العاملية، واأخرا : تعد ثقافة الدخار معيار الوعي بثقافة ال�ضراء 

بحكمة وتب�ضر. 

عبده االأ�سمري اأحمد ال�سهري

جدة – جنود النهدي 
جولة اأ�ضبوعية جديدة يف الأ�ضواق ب�ضاأن فروقات اأ�ضعار بع�ض ال�ضلع ، وا�ضتطالع اآراء عدد من امل�ضتهلكن واملتخ�ض�ضن يف القت�ضاد وال�ضلوك الإن�ضاين ، حول ثقافة الت�ضوق 
املتوازنة واأهمية تن�ضئة الأجيال على الوعي ال�ضتهالكي . وقبل تناول هذه اجلوانب ن�ضر اإىل ر�ضد فارق اأ�ضعار ملنتج نادك )كرمية( عبوة لرت ، حيث وجدناه يف اإحدى منافذ البيع 

ب� 26.٩٥ ريال بينما يف اإحدى املواقع اللكرتونية ب�ضعر 1٩.٩٥ ريال. 

إدخر .. وال تبسطها كل البسط

خسائره باملليارات.. واقتصاديون يذّكرون بـفرصة التصحيح: 

عقوبات التستر.. بدأ العد التنازلي

بين الغالء والتخفيضات 

النظام الجديد يحمي االقتصاد الوطني وال مجال للتحايل 

.. "روشتة" تسوق:

 متخصصون:
إحرص على 

األولويات وتوازن 
متطلبات الحياة   

خيارات التصحيح
ب�ضكل  اأو�ضاعهم  ت�ضحيح  النظام  ملخالفي  املهلة  �ضمحت   
وزارة  م��وق��ع  ع��رب  الطلب  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  ومي�ضر  �ضهل 

التجارة، والت�ضحيح عرب خيارات متعددة، منها:
-  اإدخال �ضريك جديد نظامي "�ضعودي اأو غر �ضعودي" 

وال�ضتمرار بالعمل يف املن�ضاأة.
- ت�ضرف ال�ضعودي يف املن�ضاأة ببيعها اأو التنازل عنها اأو 

حلها.
ال�ضعودي بالتفاق مع  با�ضم غر  املن�ضاأة  - ت�ضجيل ملكية 

ال�ضعودي، بعد احل�ضول على ترخي�ض بال�ضتثمار.
املميزة،  الإقامة  طلب  على  التقدمي  ال�ضعودي  لغر  - ميكن 
اأو  املن�ضاأة،  بالعمل يف  لال�ضتمرار  ال�ضتثمار  ترخي�ض  اأو 

التقدمي على اخلروج النهائي.



7اجلمعة 20 ذو احلجة 1442هـ املوافق 30 يوليو 2021م ال�سنة 91 العدد 23402 حصاد األسبوعاألسبـوعية

0

فجر 
ال�صحافة 
ال�صعودية
www.albiladdaily.com

املدير العام رئي�س جمل�س الإدارة

الرقم املوحد: 920001222
حممود �أحمد حممد
mahmoud@albiladdaily.com almaeena@albiladdaily.com

  جدة - البالد
منذ نحو قرن من الزمان عرفت اململكة حتلية املياه املاحلة ، وحتديدا عام 1928 
لإمــداد مدينة جدة  الأحمر  البحر  مياه  لتقطري  تكثيف  اإن�ساء وحدتي  عندما مت 
باملزيد من  مياه ال�سرب، ثم اأن�سئت املراحل الأوىل للتحلية يف حمافظتي الوجه 
و�سباء ثم يف حمافظة جدة ، ليتوا�سل التو�سع والتطور بعد �سدور املر�سوم 
امللكي باإن�ساء املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عام 1974.  واليوم تت�سدر 
اململكة العامل يف اإنتاج املياه املحالة بنحو 23 % ، بخربات عريقة واإمكانات 
اأنحاء الوطن وال�ستدامة  "�سر احلياة" يف  رائدة يف هذه ال�سناعة لتوفري  
عرب نحو 33 حمطة حتلية موزعٍة على ال�ساحلني ال�سرقي والغربي وحتقيق 

الأمن املائي لكافة املناطق.
التحلية  واأ�سول  املرتاكمة  اخلــربات  من  الكبرية  وقيمتها  املكت�سبات  هذه 
على  الــدولــة  مــن  كبري  بحر�ص  حتظى   ، احلديثة  التقنيات  ذات  القائمة 
تعظيم ا�ستثمارها ، حيث اأقرت اللجنة الإ�سرافية لتخ�سي�ص قطاع البيئة 
براأ�ص  الكهربائية  والطاقة  التحلية  حمطة  طرح  اإلغاء  والــزراعــة  واملياه 
اجلديدة  والطموحات  التوجهات  عن  قريبًا  لالإعالن  والتح�سري   اخلري، 
الالزمة. النظامية  املوافقات  الرتتيبات واحل�سول على  النتهاء من  بعد 
ريان  املهند�ص  للتخ�سي�ص،  الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�ص  وبح�سب 
جاء  اخلــري  بــراأ�ــص  التحلية  حمطة  تخ�سي�ص  اإلــغــاء  �سبب  فــاإن  نــقــادي، 
ب�سغط من تداعيات جائحة كورونا على الظروف القت�سادية املحيطة 

بهذه ال�سفقة ، فيما ت�ستمر 
قطاع  بينها  ومن  ال�سعودية  يف  القطاعات  لبقية  التخ�سي�ص  م�ساريع 

التعليم على �سبيل املثال.
املياه املحالة عامليًا  اأكرب حمطات حتلية  اإحــدى  راأ�ــص اخلري   فمحطة 

بقدرة اإنتاجية فائقة تتمثل يف اإنتاج 1.05 مليون مرت مكعب من املياه 
املحالة يوميًا و2.65 جيجاواط من الطاقة الكهربائية.  هذه الأرقام الكبرية تعك�ص 
اأنفقتها الدولة لأجل الأهداف الأكرب يف تعزيز ال�ستدامة لهذه  حجم التكلفة التي 
النعم جلودة احلياة ، وما يعك�سه ذلك من تر�سيخ ريادة اململكة يف هذه ال�سناعة 
ب�سقيها املائي والكهربائي ، وقد �سبق واأعلنت املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة 
قبل عام وحتديدا يف يوليو من العام املا�سي ، اأنها ح�سلت على اهتمام ورغبة 37 
والإقليمية  العاملية  واملالية  ال�سرتاتيجية  ال�ستثمارية  والتحالفات  ال�سركات  من 

كــاأول   ، اخلــري  بــراأ�ــص  الكهربائية  والــطــاقــة  التحلية  حمطة  تخ�سي�ص  لأعــمــال 
جمموعة اإنتاج مل�ساركة القطاع اخلا�ص كجزء من اأعمال تخ�سي�ص اأ�سول الإنتاج 
الإ�سرافية  اللجنة  عليها  ت�سرف  التي  املاحلة،  املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  يف 
لتخ�سي�ص قطاع املياه يف اململكة ، مما يوؤكد القيمة الكبرية مل�سروعات الدولة وما 
حققته من جناحات فائقة امل�ستوى يف حجمها واخلربات املرتاكمة لعقود طويلة 

يف اإدارتها وت�سغيلها و�سيانتها.
 ، والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  قطاع  لتخ�سي�ص  الإ�سرافية  اللجنة  ثمنت  هنا  من    

الهتمام وامل�ساركة من قبل ال�سركات والتحالفات املحلية والعاملية يف اأعمال طرح 
حمطة التحلية والطاقة الكهربائية براأ�ص اخلري، موؤكدة على عدة جوانب مهمة هي: 
البيئة واملياه والزراعة �سمن  ا�ستمرار طرح م�ساريع وفر�ص جديدة يف قطاع   -
فر�سا  توفر   ، واخلــا�ــص  الــعــام  القطاعني  بــني  وال�سراكة  التخ�سي�ص  منظومة 
دوره  وتعزيز  اخلا�ص  القطاع  م�ساركة  على  احلر�ص  تعك�ص  للم�ستثمرين  مميزة 
، عرب  اأ�سا�سية يف م�ستهدفات رية 2030  التي متثل ركيزة  امل�ستدامة  التنمية  يف 
اإتاحة العديد من امل�سروعات احلكومية الناجحة للتخ�سي�ص ووفق درا�سات دقيقة 

وتاأهيل لقدراته.

- تاأكيد املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة ا�ستمرارها يف اأعمال اإدارة وت�سغيل 
و�سيانة املحطة واللتزام بتزويد العمالء باملياه املحالة والطاقة الكهربائية املولدة 
من املحطة دون تغيري اأو تاأخري متا�سيًا مع توجهات روؤية اململكة يف حتقيق الأمن 

املائي باململكة، وتقدمي اخلدمة مب�ستوى عايل من اجلودة والكفاءة العالية.
للتوجهات  والــتــحــ�ــســري   ، املــمــلــكــة  يف  املــيــاه  حتلية  �ــســنــاعــة  جـــودة  حت�سني   -
والطموحات اجلديدة املنتظرة ب�ساأن هذه القطاع ال�سرتاتيجي الذي يعد من اأهم 
الركائز القت�سادية والجتماعية يف توفري خدمات اأ�سا�سية ومتكاملة لحتياجات 

املياه العذبة املحالة. 

جدة - البالد
والــ�ــســعــوب،  ـــــدول،  وال احلــكــومــات،  لفظتهم 
وباتوا منبوذين يف كل مكان، ب�سبب اإجرامهم 
واإرهـــابـــهـــم، ونــهــبــهــم لـــــروات الـــــدول الــتــي 
وجتويعهم  حكمها،  مفا�سل  على  �سيطروا 
غري  اخلــا�ــســة،  مــاآربــهــم  لتحقيق  ملــواطــنــيــهــا 
العي�ص،  �سنك  مــن  بغريهم  يحل  مبــا  اآبــهــني 
الإخـــواين  املخطط  تنفيذ  يــريــدون  فقط  اإمنــا 
ولكن  باأكملها،  املنطقة  على  لل�سيطرة  الكبري 
هيهات، لقد انتف�ست �سدهم ال�سعوب وطالبت 
باإبعادهم عن احلكومات لتقاء �سرورهم، كما 
�سعبها  رف�ص  التي  تون�ص  يف  مــوؤخــرًا  حــدث 

�سيطرة الإخوان على البالد عرب الربملان.
"الإخوان"  عــلــى  التون�سيني  غ�سب  وجـــاء 
عارمًا كما حدث يف دول اأخرى مثل ال�سودان، 
وم�سر، وليبيا، وغريها من الدول التي رف�ست 
امل�سروع الإرهابي، مع مطالبات بالتحقيق يف 
الأموال امل�سبوهة التي تغذي "حزب النه�سة"، 
الد�ستوري احلر الذي تقوده  اإذ طالب احلزب 
قي�ص  التون�سية  الدولة  رئي�ص  مو�سي،  عبري 
�ــســعــّيــد، بــاإنــهــاء حــكــم تــنــظــيــم الإخــــــوان يف 
تون�ص واإبعادهم عن مفا�سل الدولة، من اأجل 
تقوم  جــديــدة  مرحلة  يف  للدخول  التاأ�سي�ص 
على احرتام القانون ودولة املوؤ�س�سات وتوفر 
واخلروج  القت�سادي  لالإ�سالح  مالئما  مناخا 

من الأزمة الوبائية والجتماعية.
الأمن  ملفات  فتح  �سرورة  على  احلزب  و�سّدد 
ــقــومــي املــتــعــلــقــة بــــالإرهــــاب والغــتــيــالت  ال

وتفكيك  الــتــوتــر  بـــوؤر  اإىل  ال�سباب  وت�سفري 
"الأخطبوط الإخواين" الذي انت�سر يف البالد 
وتتبع  امل�سبوهة  اجلمعيات  غلق  خــالل  مــن 
جرائمها يف تبيي�ص الأموال، فيما دعا رئي�ص 
اجلمهورية اإىل الإ�سراع يف تفعيل قراره على 
التدابري  والإعــالن عن حمتوى  الواقع  اأر�ــص 
توا�سل  ل�سمان  �سيتخذها  التي  ال�ستثنائية 
ت�سيري  و�ــســرورة  العمومية،  املــرافــق  �سري 
البالد يف هذه املرحلة التي تتجمع فيها ال�سلط 
بني  وامل�ساواة  ال�سفافية  منهج  باعتماد  لديه 
املواطنني واحرتام حقوق الإن�سان واحلريات 
والإجراءات الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة وعدم 
والقوانني  الد�ستور  مقت�سيات  عن  اخلــروج 

ال�سارية املفعول يف البالد.
وجّددت الأحزاب ال�سيا�سية دعوتها اإىل رئي�ص 
الربملان را�سد الغنو�سي لال�ستقالة من من�سبه، 
الو�سع  يف  الرئي�سي  املت�سبب  اأنـــه  معتربة 
الكارثي الذي تعي�سه البالد من خالل تكري�سه 
امليلي�سيات  وحــكــم  واملغالبة  التغول  ملنطق 
العنيفة وخمالفة الد�ستور والقوانني اجلارية، 

ل�سحب  عري�سة  بــاإمــ�ــســاء  ــنــواب  ال مطالبني 
ال�ستقالة  رف�سه  حال  يف  الغنو�سي  من  الثقة 

وامل�سادقة عليها فور ا�ستئناف عمل الربملان.
مي�سي  تون�ص  يف  تلقوها  التي  وبال�سربة 
اإىل  اإفريقيا  يف  الإرهــابــي  الإخــوان  م�سروع 
زوال، خ�سو�سا بعد اأن ق�ست حمكمة النق�ص 
املــوؤبــد  ال�سجن  عــقــوبــات  بــتــاأيــيــد  م�سر  يف 
واملــ�ــســدد بــحــق حمــمــد بــديــع مــر�ــســد جماعة 
من  واآخرين  ال�ساطر  خريت  ونائبه  الإخوان 
قيادات اجلماعة يف ق�سية التخابر مع حما�ص 
العريان  لع�سام  اجلنائية  الدعوى  وانق�ساء 
لوفاته، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمني 
تهم التخابر مع منظمات اأجنبية خارج البالد، 
اإرهــابــيــة داخــل م�سر،  اأعــمــال  بغية ارتــكــاب 
واإف�ساء اأ�سرار الدفاع عن البالد لدولة اأجنبية 
الإرهــاب،  ومتويل  مل�سلحتها،  يعملون  ومن 
والـــتـــدريـــب الــعــ�ــســكــري لــتــحــقــيــق اأغـــرا�ـــص 
اأفعال  وارتــكــاب  لــالإخــوان،  ــدويل  ال التنظيم 
توؤدي اإىل امل�سا�ص با�ستقالل البالد ووحدتها 

و�سالمة اأرا�سيها.

انتفاضة تونس.. مسمار 
في نعش »اإلخوان«

لفظتهم الدول والشعوب يف كل البلدان

التحلية .. خبرات عريقة وطموحات جديدة 
ريادة سعودية يف األمن املائي



مكه املكرمة - اأحمد الأحمدي
�ح��ت��ف��ل �أب��ن��اء ع��ب��ده ب��ن حم��م��د عبده 
على  �أح��م��د،  ق��ر�ن  بعقد  مدخلي  بقار 
م�سملي،  �أح��م��د  ط��اه��ر  عثمان  ك��رمي��ة 
وذلك يف قرية �لدريعية غرب حمافظة 
�سامطة يف حفل عائلي، ح�سر �حلفل 
ع���دد م��ن �أق�����ارب �ل��ع��رو���س��ن، و�سط 
�إجر�ء�ت وقائية متا�سًيا مع �لتعليمات 

و�لأنظمة.
�أحمد  �لعري�س  تلقى  �ملنا�سبة  وبهذه 
�ل��ت��ه��اين و�ل���ت���ري���ك���ات م���ن �جل��م��ي��ع 
�لرغيدة،  و�حلياة  �ل�سعادة  له  متمنن 
����س���اك���ر� ل��ل��ج��م��ي��ع ت��ري��ك��ات��ه��م ب��ه��ذه 

�ملنا�سبة �لغالية.

�أخبارهم
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الطائف - البالد
قّلد مدير �سرطة رنية �لعميد يا�سر بن عي�سة �حلمياين، �لنقيب 
�سدور  بعد  "ر�ئد"،  �جلديدة  رتبته  �خل�سي،  �سليم  بن  ر�سيد 

�لأمر �مللكي �لكرمي برتقيته.
وهناأ �لعميد �حلمياين �لر�ئد �خل�سي بهذه �ملنا�سبة؛ متمنيا له 

�لتوفيق و�ل�سد�د.
�أنها  وعّر �لر�ئد �خل�سي عن �سعادته وفخره بالرتقية، موؤكًد� 
متثل حافًز� لبذل �ملزيد من �جلهد و�لعطاء يف خدمة �لدين ثم 

�مللك و�لوطن.

مدير شرطة "رنية" يقلد الخشي رتبة رائد

الصالح والمصري يزفون ماجد

مدخلي يحتفي بعقد قرانه سعد يحتفل بعقد قرانه في جدة

العلوني إلى القفص الذهبي

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
�حتفل  و�لأ���س��دق��اء،  و�لأح��ب��اب  �لأه���ل  جمعت  جميلة،  ليلة  يف 
ماجد نا�سر عبد�لله �ل�سالح بزفافه، على �بنة حممد عثمان عبده 
�مل�سري -رحمه �لله - وذلك بح�سور �لأهل و�لأقارب �لذين باركو� 

للعرو�سن بهذه �لليلة �ملباركة.
وعر �لعري�س ماجد عن �سعادته بهذه �لليلة �ل�سعيدة �لتي يتمناها 
�ل�سعادة  عليه  ي��دمي  �أن  �لقدير  �لعلي  �لله  من  متمنيا  �ساب،  كل 

و�لتوفيق.
�أبدى �سقيق �لعري�س، �جلو�ل حممد �ل�سالح �سعادته   من جهته، 
�ملوىل  �سائال  ماجد،  �لأك��ر  �سقيقه  فيها  يحتفل  �لتي  �لليلة  بهذه 
�ل�ساحلة و�أن يدمي  �لذرية  �أن يرزقه و�سريكة حياته  قدرته  جلت 

عليهم �لفرح و�ل�سرور.

جدة - البالد
�ل��ع��ل��وين ب��زف��اف��ه ع��ل��ى �ب��ن��ة يحيى  �ح��ت��ف��ل �سعد م��اج��د 
�إبر�هيم �لغامدي، وذلك يف �إحدى قاعات �لأفر�ح مبدينة 
�لتقيد  ظل  يف  و�لأحباب،  �لأه��ل  من  عدد  بح�سور  جدة، 

بالتعليمات �لوقائية و�لحرت�ز�ت �ل�سحية.
ن�سف  باإكمال  �لبالغة  �سعادته  عن  �سعد  �لعري�س  وعر 

دينه، د�عيًا �لله عزوجل، �أن يوفقه يف حياته �لزوجية.
من جانبها، عرت �أ�سرتا �لعرو�سن عن فرحتهما، �سائلن 
�لله �أن يوفقهما ملا يحبه وير�ساه، و�أن يجمع بينهما على 
خري ويرزقهما �لذرية �ل�ساحلة، مقدمن �سكرهما �جلزيل 

لكل �ملهنئن، د�عن �لله �أن يدمي �لأفر�ح على �جلميع.

�لتهاين  �ل��دي��ن  �سيف  علي  في�سل  �ملهند�س  تلقى 
خدمة  ع��م��ادة  م��ن  تخرجه  مبنا�سبة  و�ل��ت��ري��ك��ات؛ 
عبد�لعزيز  �مللك  بجامعة  �مل�ستمر  و�لتعليم  �ملجتمع 
�إد�رة  �ل��دب��ل��وم يف  ب��ج��دة وح�����س��ول��ه ع��ل��ى درج���ة 
تهانينا  )مم��ت��از(،  بتقدير  و�لعمرة  �حل��ج  خ��دم��ات 

و�ألف مروك.

�تفق  �لله مبولودة  �ل�س�امان�ي، رزقه   عادل بن �سالح 
"عهود". جعلها �لله من مو�ليد  وحرمه على ت�سميتها 

�خلري و�ل�سعادة و�أقر بها �أعن و�لديها.
�ل�����س��ام��اين ت��ل��ق��ى �ل��ت��ه��اين و�ل��ت��ري��ك��ات م��ن �لأه���ل 

و�لأقارب و�لأ�سدقاء و�لزمالء.

سيف الدين ينال 
دبلوم احلج والعمرة 

عهود يف منزل الشاماني

�سهادة  على  �ل��زه��ر�ين  �سعد  ب��ن  ح�سن  ف��و�ز  ح�سل 
�لبكالوريو�س من جامعة �لإمام عبد�لرحمن بن في�سل 
�لدر��سات  كلية  م��ن  مالية  علوم  تخ�س�س  ب��ال��دم��ام، 

�لتطبيقية وخدمة �ملجتمع للعام 2021م.
�لتمنيات  مع  �لبكالوريو�س  و�سهادة  �لتخرج  مروك 

بالتوفيق.

البكالوريوس لفواز

يتلقى  �لزهر�ين،  ح�سن  بن  علي  بن  ح�سن  �ملهند�س   
و�لأ�سدقاء  و�لأق��ارب  �لأهل  من  و�لتريكات  �لتهاين 
�ملولودة،  ق��دوم  مبنا�سبة  �لقبيلة؛  و�أب��ن��اء  و�ل��زم��الء 
لتن�سم  )رمي(  ت�سميتها  ع��ل��ى  وح��رم��ه  �ت��ف��ق  �ل��ت��ي 
�خلري  مو�ليد  من  �لله  جعلها  وفهد".  "علي  ل�سقيقيها 

و�ل�سعادة و�أقر بها �أعن و�لديها.

رمي تضيء منزل حسن 

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

جدة - البالد
ويف  و�لأق����ارب،  �لأه��ل  على  �قت�سر  ح�سور  و�سط 
�ل�سحية،  و�لح�����رت�ز�ت  �لوقائية  �لتعليمات  ظ��ل 
�بنه  ق��ر�ن  بعقد  �ل��زه��ر�ين  �سعد  ب��ن  في�سل  �حتفل 
�بنة  على  باأبها،  �مللك خالد  �لطالب يف جامعة  �سعد، 
�ل��زه��ر�ين، وذل��ك  ع��و����س  ب��ن  �سامل  ب��ن  �لعزيز  عبد 
�لتهاين  �جلميع  فيها  تبادل  ليلة  يف  جدة  مدينة  يف 

و�لتريكات باملنا�سبة.
وعر �لعري�س �سعد عن �سعادته بليلة �لعمر، ومتنى 
وقد  �سعيدة،  حل��ي��اة  وع��رو���س��ه  يوفقه  �أن  �ل��ل��ه  م��ن 
�لأهل  من  و�لتريكات  �لتهاين  �لعري�س  و�ل��د  تلقى 
�ملنا�سبة،  بهذه  �لقبيلة  و�أبناء  و�لزمالء  و�لأ�سدقاء 
كما   ، �ل�سعادة  دو�م  لهما  ومتمنيًا  �لعرو�سن  مهنئًا 
قدم �ل�سكر و�لتقدير لكل من �ت�سل وهناأه عر قنو�ت 

�لتو��سل �لجتماعي �سائال �لله �لتوفيق للجميع.

جدة - حمود الزهراين
يف  لعائلتن  ع��ادي��ة  ع�ساء  م��اأدب��ة  خ��الل 
�أن  �لعري�س  يتخيل  مل  ج��دة،  مدينة 
يكون �للقاء و�لع�ساء هو ليلة �لعمر 
�لذهبي،  �لقف�س  بدخول  و�لفرح 
ح��ي��ث ت��ف��اج��اأ ب���و�ل���د �ل��ع��رو���س 
زو�جكما..  م��روك  �أل��ف  يقول:" 
 ، �لله"  على  وتوكل  عرو�سك  خذ 
�بتهاجا  �لعائلتن  �لفرحة  لتغمر 
�أ�سعدت  �لتي  �لطيبة  �لبادرة  بهذه 
وقوبلت  �ل��ل��ي��ل��ة،  ت��ل��ك  يف  �جل��م��ي��ع 
�جلميلة  ملعانيها  و�لحرت�م  بالتقدير 

بركة تي�سري �لزو�ج.
  �لق�سة �حلقيقية يرويها لنا جار�لله 
طلب  ق��ائ��ال:  �ل��زه��ر�ين  عبد�لله  ب��ن 
�بني عبد �لله يد �بنة �لأخ �أحمد بن 
 ، حممد  لبنه  �ل��زه��ر�ين  جار�لله 

و�حلمد لله مت �لقبول وجرى عقد �لقر�ن يف حفل 
و�لح���رت�ز�ت  �لوقائية  للتعليمات  نظرً�  عائلي 

�ل�سحية وللظروف �لر�هنة.
 و�أ�ساف: وجه لنا �أحمد دعوة للع�ساء يف مدينة 
�لع�ساء كانت  للدعوة، وبعد  تلبية  جدة وح�سرنا 
�ملفاجاأة عندما قال �أحمد لبن �أخيه: "�لله يحييكم، 
ويف  �للحظات،  و�أ�سعد  �لفر�س  �أجمل  من  وهذه 
ياعري�سنا،  لك  �أق��ول  �أن  �إل  لي�سعني  �لليلة  هذه 
�لله  ب��ارك  ي��اول��دي، ه��ذه عرو�ستك  �أل��ف م��روك 
لكما، خذها معك، توكل على �لله وعي�سو� حياتكم 
�لزغاريد  تعالت  �لفور  وعلى  وهناء"  �سعادة  يف 
وت��ب��ودل��ت �ل��ت��ه��اين و�ل���رتي���ك���ات و���س��ط ف��رح��ة 

�جلميع.
 وهكذ� قّدم �أحمد �لزهر�ين �أروع �ملثل يف تي�سري 
�لزو�ج، و�سط دعو�ت �حل�سور باأن يكرث �لله من 
يف  بينهما  وجمع  للعرو�سن  �لله  ب��ارك  �أمثاله.. 

خري ورزقهما �لذرية �ل�ساحلة.

  »خذ عروستك واسعدوا في حياتكم« 
 ضرب أروع املثل يف تيسير الزواج..الزهراني للعريس: 



9-8-1380هـ 

14-9-1384 هـ 

24-8-1380هـ 

9اجلمعة 20 ذو احلجة 1442هـ املوافق 30 يوليو 2021م ال�سنة 91 العدد 23402

23-12-1384هـ 

24-8-1380هـ 

16-8-1380 هـ 
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جدة – هالل �سلمان
الربتغايل  فاماليكاو  وفريق  ال�سابق،  الوحدة  فريق  مدرب  فيريا  اإيفو  الربتغايل  طلب 

حاليا، التعاقد مع جنم الهالل واملنتخب عبدالله احلمدان.
لكنه  اأن فيريا طالب ب�سم احلمدان وامتدح م�ستواه،  برتغالية  وذكرت ميديا 

�سيجد مناف�سة قوية من 3 اأندية بلجيكية مهتمة ب�سم مهاجم الهالل البالغ من 
العمر 21 عاما، الذي �سبق له خو�ض جتربة احرتافية يف الدوري الإ�سباين 

عندما لعب بنظام الإعارة مع فريق �سبورتينغ خيخون.

فاماليكاو البرتغالي و3 أندية بلجيكية تطلب الحمدان

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

رؤية أولمبية
�سبب  ماهو  ولكن  العامل،  يف  ريا�سي  حدث  اأكرب  �سك-  بال  الأوملبية-  الألعاب 
هي  ومــا  وامليداليات؟  املجد  ح�سد  يف  غريها  من  اأكــر  البلدان  بع�ض  جنــاح 
العوامل؟  هــذه  بني  العالقة  هي  ما  جناحهم؟  اأو  ف�سلهم  حتــدد  التي  العوامل 
وكيف ميكنها التاأثري على اأداء الدولة الريا�سي؟ وملاذا اأ�سبح النجاح الريا�سي 

الوطني اأولوية �سيا�سية يف جميع اأنحاء العامل؟
باأن  تقول  التي  والنظريات  الريا�سي  للنجاح  فهمنا   تقييم  نعيد  اأن  من  لبد 
الدولة  لإجنــازات  الرئي�سيان  املحددان  هما  القت�سادية  والقوة  ال�سكان  حجم 
الأوملبية، فمن الوا�سح اأن هذه العوامل جزء من �سورة النجاح ولكنها لي�ست 
ال�سورة كاملة، فهناك عوامل كثرية متنوعة ومعقدة ، مبا يف ذلك الرتكيز على 
ريا�سات دون عن غريها حيث تفوز معظم الدول مبعظم ميدالياتها يف عدد قليل 
من الألعاب الريا�سية ففي اأوملبياد لندن، فازت الوليات املتحدة مبا يقرب من 
60٪ من ميدالياتها يف األعاب القوى وال�سباحة حيث كان هناك ما جمموعه 47 
حدًثا ريا�سًيا لكل من الرجال والن�ساء ، باإجمايل 141 ميدالية للفوز بها ، كما 
اأن معظم الدول الآ�سيوية تهيمن على الريا�سات الداخلية مثل اجلودو وتن�ض 
الطاولة وكرة الري�سة ، كما يجب اأن نت�ساءل ملاذا توؤدي الهند اأداء �سعيفًا على 
�سكانها  تعداد  من  الرغم  على  خ�سو�سًا  والأوملبي  عمومًا،  الريا�سي  ال�سعيد 
تعادل  مبيداليات  الفوز  من  كينيا  متكنت  وملــاذا  ن�سمة؟  مليار  من  اأكــر  البالغ 
اأ�سعاف ما حققناه؟ وملاذا رغم تفكك الحتاد ال�سوفيتي اإل اأن نهجه الريا�سي 

لزال قائمًا وينعك�ض على اآداء دوله ال�سابقة على الرغم من تفككه؟
املــال هو  كان  اإذا  اأخــرى؟  على  متفوقة  اأو  ناجحة  دولــة واحــدة  ماالذي يجعل 
النق�ض يف املال  الرئي�ض، ف�ست�سيطر لوك�سمبورغ والرنويج واإذا كان  العامل 
اأو  بوروندي  من  �سيكونون  العامل  جنوم  فاإن  النجاح،  على  الريا�سيني  يحفز 
الكونغو، واإذا كان عدد ال�سكان ف�سيكون لدى الهند خم�ض كوؤو�ض عامل يف كرة 
القدم ، هذه املقارنات قد تعطي وجهة نظر متحيزة اأو عاطفية بع�ض ال�سيء ، 
ولكن ال�سر يكمن يف وجود م�سروع منظم ، ووا�سح يف حتديد الألعاب التي 
ال�سباب وال�سابات  ، وال�ستثمار يف  الرتكيز عليها، والبحث والتطوير  ننوي 
يف  واجلغرايف  املناخي  الطبيعية)كالتنوع  للموارد  ال�سحيح  وال�ستغالل   ،
ريا�سية خا�ض  اأكادمييات ومدار�ض  اإن�ساء  اأو  التدريب( والقت�سادية،  بيئات 
لرعاية املوهوبني ريا�سيا حتى لو بجعلها مدار�ض ريا�سية اأكادميية تنتقل اليها 

املواهب املتميزة ل�سقل مواهبهم، خا�سة يف الألعاب الفردية الأوملبية.
 اأوؤكد على العالقة بني املدة وال�سرب، فنحن ل جنيد ال�سرب على امل�ساريع طويلة 
املدى ونتوتر عند التعاطي مع امل�ستجدات التي تطراأ خالل مدة امل�سروع وذلك 

عامل مهم لنجاح ذلك امل�سروع .. بب�ساطة نحن بحاجة اإىل روؤية اأوملبية.

ُبعد اآخر
الدعم يتوقف عند  باأن  اأن نعي  ال�سروري  للذات ولكنه من  لي�ض جلدًا  اأو النتقاد  املديح 
الإخفاق، والنقد يتوقف عند النجاح، وحتى اأكرب الداعمني �سي�ساب بالإحباط عند الف�سل.  

MohammedAAmri@

حممد العمري

 كالم كورة

إزجان اليوسكي العب األهلي اجلديد...

األشقر المستفز... نطح وبصق وعنصرية!!

جدة- با�سم احلربي
اإزجان  ارتبط ا�سم حمرتف فريق الأهلي املن�سم حديثا، املقدوين 
مع  م�ساركته  خــالل  والأحــــداث  املــواقــف  مــن  بالعديد  اليو�سكي 
التي  ليدز يونايتد الإجنليزي...  ال�سابق  اأو فريقه  منتخب بالده، 
اخل�سوم؛  جماهري  قبل  من  ))امل�ستفز((  بالالعب  بتلقيبه  اأ�سهمت 
اأ�سلوب  خــالل  من  اأو  الأهـــداف  اإحــراز  عند  الفريد  لحتفاله  نظرا 
والثقة  الفردية  للمهارة  نظرا  للمدافعني؛  وامل�ستفز  الذكي  لعبه 
بالده  منتخب  مع  الأخــرية  م�ساركته  فخالل  ميتلكها،  التي  العالية 
يف بطولة اأمم اأوروبا 2020 كان حا�سرا يف احلادثة التي ح�سلت 
بينه وبني مدافع منتخب النم�سا اأرناوتوفيت�ض؛ حيث وجه املدافع 
عبارات واإمياءات عن�سرية نحو اليو�سكي، التي كانت �سببا برفع 
الالعب  عقوبة" جتاه  "باأق�سى  ال�سمالية  مقدونيا  رابطة  ومطالبة 
الالعب  باإيقاف  القدم  لكرة  الأوروبــي  الحتــاد  قام  ثم  النم�ساوي، 
م�ساركته  خــالل  اليو�سكي  كــان  املا�سي  املو�سم  ويف  اإثــرهــا،  على 
الأر�ــســنــال  فــريــق  لعــب  ح�سول  يف  �سببا  يونايتد  لــيــدز  فريقه 
احلــمــراء  البطاقة  على  بيبي  نيكول�ض  الإيـــفـــواري  الإجنــلــيــزي 

زين  الفرن�سي  لنطحة  امل�سابهة  احلادثة  يف  لليو�سكي  نطحه  بعد 
برينلي  اأمــام  فريقه  مواجهة  ويف  الإيــطــايل،  لالعب  زيــدان  الدين 
لعب،  اأف�سل  جائزة  على  اليو�سكي  فيها  ح�سل  التي  الإجنليزي 
كانت موجهة  التي  ال�سغري(  الطفل  )بكاء  امل�سهد بحركة  كان جنم 
با�ستخدام  الأخــري  قام  اأن  بعد  مانكيل  دوايــت  الإجنليزي  لالعب 
الذي جعل الحتاد  الأمر  الب�سق عليه،  اخل�سونة لإيقافه، ومن ثم 
الإجنليزي يعاقب مانكيل، ويف ذات ال�سياق اعتلى ا�سم اليو�سكي 
املوقع الر�سمي لناديه ال�سابق ليدز يونايتد الإجنليزي حتت عبارة 
اأورتا  فيكتور  بالنادي  القدم  كرة  مدير  اأ�ساد  حيث  جاين(  )�سكرا 
حيث  للنادي  تاريخية  فرتة  خالل  لعبه  الذي  وبالدور  باليو�سكي 
النادي  دخوله  حلظة  مميًزا  �سيكون  اليو�سكي  اأن  اأعلم  كنت  قال: 
كانت امل�ساعر التي راأيتها يف وجهه ووجه والديه عندما وقع عقده 
لليدز  �سيء  كل  �سيعطي  اأنــه  من  متاأكًدا  وكنت  جميلة،  حلظة  يف 
يونايتد، حتى مع و�سع هذا يف العتبار فقد جتاوز توقعاتي. فقد 
زمالوؤه  و�سيفتقده  خارجه،  اأو  امللعب  داخل  �سواء  ا�ستثنائًيا  كان 
كل  على  جاين  ن�سكر  النادي...  يف  املوظفني  جميع  وكذلك  كثرًيا، 

اليو�سكي  اأن  يذكر  امل�ستقبل،  يف  التوفيق  كل  له  ونتمنى  جهوده، 
الفريق الأبي�ض، و�سجل 22 هدًفا على  �سارك يف 171 مباراة مع 
مدار اأربع �سنوات، وظهر لأول مرة يف ليدز يف 6 اأغ�سط�ض 2017، 
واأنهى  بولتون  على   2-3 الفوز  على  الأبي�ض  الفريق  �ساعد  حيث 
م�سواره الأول بهدف املو�سم، بف�سل هدفه �سد نوتنغهام فور�ست 
الأبي�ض  الفريق  اليو�سكي  �ساعد  كما   ،2020/2019 مو�سم  يف 
على العودة اإىل الدوري الإجنليزي املمتاز لأول مرة منذ 16 عاًما، 
التا�سع  املركز  يف  للمو�سم  الفريق  اإنهاء  يف  رئي�ًسا  دوًرا  ولعب 

متفوقا على العديد من الأندية الإجنليزية املخ�سرمة.

الفراعنة يسعون لكتابة التاريخ أمام البرازيل
جدة – البالد

�ستكون الكرة امل�سرية على موعد مع �سناعة التاريخ، 
عندما يلتقي منتخب م�سر الأوملبي حتت 23 عامًا، مع 
نظريه الربازيلي يف دور الثمانية ملناف�سات كرة القدم 

للرجال بدورة طوكيو الأوملبية يوم ال�سبت.
باملجموعة  الثاين  املركز  يف  م�سر  منتخب  حل  وقــد 
الإ�سباين  املنتخب  خلف  نقاط،   4 بر�سيد  يف  الثالثة 
املت�سدر، بينما تفوق الفراعنة على منتخب الأرجنتني، 
�ساحب املركز الثالث بفارق الأهداف التي يتم الحتكام 

اإليها يف حال ت�ساوي النقاط.
اأول  نيل  عــن  تبحث  مــازالــت  الــتــي  م�سر،  و�ــســربــت 
ميدالية اأوملبية يف تاريخها بالألعاب اجلماعية، موعدا 
مع الربازيل، التي ت�سدرت ترتيب املجموعة الرابعة، 
بـ 7 نقاط، يف اإعادة للقائهما الذي جرى قبل 57 عامًا، 
عندما تواجها يف مرحلة املجموعات باأوملبياد طوكيو 

1964، وتعادل )1-1(.
للثاأر  "الفراعنة"  اأمـــام  مــواتــيــة  الفر�سة  و�ستكون 
يف  ال�سامبا"  "راق�سي  اأمـــام   )3-2( خ�سارتهم  مــن 
بعد  ل�سيما   ،2012 لندن  باأوملبياد  املجموعات  دور 
 )1-2( تغلبوا  بعدما  عليها  ح�سلوا  التي  الدفع  قــوة 
املا�سي  نوفمرب  يف  وديــة  دورة  �سمن  الــربازيــل  على 

بالقاهرة.

بال�سهلة يف عبور  لن تكون مهمة منتخب م�سر  ولكن 
بامليدالية  بالحتفاظ  يحلم  الذي  الربازيلي،  املنتخب 
تاريخه  يف  الأوىل  للمرة  عليها  ح�سل  التي  الذهبية، 
باأوملبياد ريو دي جانريو عام 2016، ل�سيما يف ظل 

امتالكه لكتيبة من النجوم يف خمتلف اخلطوط.

رقم قيا�سي حلجازي
اأمام  تاريخي  اإجنــاز  مع  موعد  على  حجازي  اأحمد  بات 
�سوف  ال�سبت  لقاء  يف  م�ساركته  حــال  ففي  الــربازيــل، 
امل�سريني  القدم  كرة  لعبي  اأكر  قائمة  �سدارة  يتقا�سم 
م�ساركة يف الدورات الأوملبية مع الالعبني الراحلني علي 

احل�سني وحممد بدوي بر�سيد 8 مباريات لكل منهم.

النصر ينافس كورينثيانز 
على ضم غويديش

جدة – هالل �سلمان
الربازيلي  كورينثيانز  نظريه  مع  مناف�سة  يف  الن�سر  فريق  دخل 
على �سم املهاجم روجر غويدي�ض، لعب فريق �ساندونغ ليونينغ 

ال�سيني.
ل�سم  عر�سا  قــدم  الن�سر  نــادي  اأن  اإىل  برازيلية  ميديا  واأ�ــســارت 
 53 يف  هدفا   27 �سجل  الــذي  عاما،   24 العمر  من  البالغ  املهاجم 

مباراة خا�سها مع �ساندونغ ليونينغ خالل 3 موا�سم.
نهاية  وقبل  وقت  باأ�سرع  ال�سفقة  اإمتام  كورينثيانز  نادي  ويريد 
ال�سخ�سية،  البنود  على  الالعب  مع  اتفق  اأنه  خ�سو�سا  الأ�سبوع 
لكنه قد ي�سرف النظر عن غويدي�ض يف حال تاأخر اإمتام اإجراءات 

انتقاله، ما مينح الن�سر اأف�سلية حينها للتفاو�ض مع الالعب.
وبعد تعاقد �ساندونغ مع مواطنه جاد�سون، اأ�سبح الباب مفتوحا 

اأمام غويدي�ض لرتك الفريق ال�سيني.
 3 عام 2014 وبعد  كري�سيوما  فريق  مع  م�سريته  وبداأ غويدي�ض 
موا�سم انتقل اإىل باملريا�ض ليخو�ض معه مو�سمني حمققا بطولة 
عام  اأتلتيكو مينريو  اإىل  اأعري  ثم  عام 2016،  الربازيلي  الدوري 
2018، قبل اأن ينتقل اإىل الدوري ال�سيني ويحقق العام املا�سي 

بطولة الكاأ�ض مع �ساندونغ.
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املنتج واملخرج ممدوح سالم.. مؤسس أول مهرجان سينمائي سعودي لـ                   :

أعشق » قلعة الكؤوس« بالوراثة
م�سرح جامعة امللك عبدالعزيز، وكالعادة �سكل البداية احلقيقية مل�سواره مع الفن، مثله مثل 
اأول مهرجان �سينمائي  اإنه املخرج واملنتج ممدوح �سامل.. موؤ�س�س  الكثريين من النجوم. 

�سعودي. ذلك احلدث العالمة يف م�سرية ال�سينما ال�سعودية الذي يعود اإىل عام 2005.
ممدوح �سامل احلا�سل على  بكالوريو�س علوم كمبيوتر من جامعة امللك عبدالعزيز، واأي�سا 

ماج�ستري يف اإدارة اجلودة من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا يف الإ�سكندرية. 
انخرط يف الفن منذ عام 1995  من خالل م�سرح اجلامعة،  ثم التحق بجمعية الثقافة والفنون 

ن فرقة با�سم )فرقة الرواد للم�سرح ال�سامل(  بجدة، وح�سل على دورة الفنون امل�سرحية، وكوَّ
2000، وقد اهتمت مب�سرح الطفل و�ساركت يف عدد من املهرجانات امل�سرحية  وذلك يف عام 

يف  وذلك  ميديا(  )رواد  با�سم  فنية  اإنتاج  موؤ�س�سة  اإىل  الفرقة  حتولت  ذلك  وبعد  وال�سياحية، 
ر�سيده  يبلغ  عليه.  واأ�سرف  �سعودي،  �سينمائي  مهرجان  اأول  خاللها  من  ونظم   ،2005 عام 

امل�ساركات  من  )برامج ودرامــا(، وعددا  تلفزيونية  م�ساركة  م�سرحيا، و)24(  )27( عمال  الفني 
ال�سينمائية الدولية، كان اأول اأعماله التلفزيونية م�سل�سل ) البيت الكبري( عام 1997 مع الفنان 

خالد احلربي. واختري ممدوح �سامل �سمن 9 �سعوديني يف قائمة الـ 100 �سخ�سية الأكرث تاأثريا 
يف ال�سينما العربية عام 2019. وعندما عاودت دور ال�سينما يف اململكة فتح اأبوابها للجمهور عمل 

ممدوح يف جمال توزيع الأفالم العاملية ُمركزا على الأفالم الكرتونية.
ممدوح �سامل مثَّل اململكة يف الأيام الثقافية ال�سعودية بعدة دول؛ منها م�سر ورو�سيا والهند وماليزيا. 

 ممدوح �سامل يحل �سيفا على " البالد" عرب" فرف�سة" للحديث عن ممدوح الإن�سان والفنان.

حاورته - رانيا الوجيه

عيني على شراء األهلي والهالل والريال وبرشلونة 
ميسي ورونالدو.. العبان من العيار الثقيل ولن أرفض دعوة أحدهما

الفن مجال 
مرهق وصعب 

وال أحبذه ألبنائي 

لن أفرض على شريكة 
حياتي ذوقي في األكل 

وميولي في اللبس 

نلت شرف تمثيل بالدي 
في األيام الثقافية 
السعودية بالخارج

إلغاء مهرجان جدة السينمائي قبل افتتاحه تجربة مريرة وقاسية

 قلعة الكؤوس 
بني  من  ت�شجعه  ال��ذي  الفريق   ماهو   •

الأندية ال�شعودية؟ وملاذا؟ 
- الأهلي، فهو الفريق املف�ضل بالوراثة العائلية؛ حيث 
وجدت اأعمامي واإخوتي جميعهم من م�ضجعي الأهلي" 

قلعة الكوؤو�س".
حاولت أن أكون طيارا 

كنت  ماذا   .. وخمرجا  منتجا  تكن  مل  • لو 
تتمنى؟

- كنت اأمتنى اأن اأكون كابنت طيار؛ كوين اأحب ال�ضفر 
كثريا، وكانت يل حماولة �ضابقا يف هذا املجال، ولكن 

مل تكتمل.
عيني على 4 أندية 

باتت  الريا�شية  الأن��دي��ة  خ�شخ�شة   •
ق��ري��ب��ة.. فلو ق��در ل��ك ���ش��راء ن���اد.. ف��اأي 

الأندية �شتختار؟
على  اأم��ا  بر�ضلونة،  اأو  مدريد  ري��ال  ن��ادي  �ضاأختار   -
اأو  الأه��ل��ي  ن���ادي  ف�ضاأختار  املحلية  الأن��دي��ة  م�ضتوى 

الهالل.
 تعادل الفوز واخلسارة 

ل  مل  وخ�شارة"..  فوز  الكرة  يقولون:"   •
ا؟ يقولون: وتعادل اأي�شً

 - تقريبا هذه اجلملة دارجة بني النا�س، فهناك تعادل 
بطعم الفوز، وتعادل بطعم اخل�ضارة.
 لن أجيب 

اإن الأ�شماء حتاكي م�شمياتها..  • يقولون: 
هل ترى اأن ا�شمك يحاكيك؟

وا�ضمي  الأم���ر،  ه��ذا  على  النا�س  يحكم  اأن  اأت��وق��ع   -  
ال�ضوؤال  املديح، وبالتايل هذا  اأو  املدح  ممدوح مبعنى 

يجيب عليه الآخرون اأكرث مني. 
 لن أعتزل 

املنتخب  �شفوف  يف  للعب  فر�شة  • جاءتك 
بعدها  تعتزل  العامل..  كاأ�س  يف  الربازيلي 

عاملي..   فريق  يف  �شنوات  لثالث  حترتف  اأو 
اأيهما تف�شل؟ 

 - اإذا كانت فر�ضة اللعب مبنتخب ريال مدريد بالتاأكيد 
لن اأعتزل.

سؤال صعب 
• مباراة جتمع اأ�شدقاء مي�شي وكري�شتيانو 
منهما  اأي  الثنني..  من  ودعيت  رونالدو.. 

تلبي دعوته؟ 
 - يف احلقيقة هو �ضوؤال �ضعب، فكالهما لعبان من 

الطراز الثقيل، و�ضاأحاول اأن األبي دعوة الثنني. 
حظيت بهذا ال�ضرف 

فيها  مت��ث��ل  خ��ارج��ي��ة،  مل��ه��م��ة  ر���ش��ح��ت   •
وطنك.. ما نوع املهمة التي تريدها؟ 

بالفعل،   - احلمدلله قد مت تر�ضيحي لعدة مهام 
ب���داي���ة م��ث��ل��ت امل��م��ل��ك��ة يف ال��ف��ن وال�����ض��ي��ن��م��ا يف 
يف  اململكة،  خارج  ال�ضعودية  الثقافية  الأ�ضابيع 
عدة دول؛ منها م�ضر ورو�ضيا والهند وماليزيا. 
كمخرج  مبهنتي  اململكة  ومثلت  ك��ث��رية،  ودول 

�ضينمائي. 
 ال مشكلة 

حياة  ب�شريكة  ترتبط  اأن  تقبل  ه��ل   •
تخالفك امليول؟ 

اأذواق  يف  - ل يوجد مانع ..هي جمرد ميول فهناك 
راأينا،  فر�س  فيها  ن�ضتطيع  ل  والأك��ل وغريها  اللب�س 

وبالتايل لي�ضت هناك م�ضكلة يف اختالف امليول. 
• يف ح�شابك يف تويرت.. لو طلب منك بائع 
متابعيك  ع��دد  ل��زي��ادة  م��ا  مبلًغا  متابعني 

مبتابعني حقيقيني.. هل تدفع له؟ 
 - بالتاأكيد، لن اأدفع.

 ليست رياضة فقط 
اأب..  األف  وللفوز  اأب  للخ�شارة  • يقولون:  

هل هذا يف الريا�شة فقط؟
الريا�ضة، بل يف احلياة ب�ضكل  لي�س فقط يف   .. - ل 
اأم��ور  على  تنطبق  مقولة  فهي  اأي�ضا،  العمل  ع��ام ويف 

عديدة.

 ال أتابع 
بشكل منتظم 

ل���ك  ه���������ل   •
على  ح�����ش��اب��ات 

التوا�شل  م��واق��ع 
وهل  وم��اه��ي..  الجتماعي؟ 

تتابعها ب�شكل منتظم؟
 - بالطبع، لدي ح�ضابات على و�ضائل 
ب��وك  "في�س  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 
�ضات"  و�ضناب  وتويرت  وان�ضتغرام 
منتظم،  ب�ضكل  م��ت��اب��ع  غ��ري  لكنني 
واإن كان توتري اأكرث احل�ضابات التي 

اأحاول متابعتها ب�ضكل منتظم.
 من يتجاوز 

عليه  الرد  يف  تكتفي  الذي  املتابع  هو  من   •
ب� " بلوك"؟ ومن الذي تهتم بالكتابة اإليه؟

�ضاأقوم  اأ���ض��اء يل،  ق��د   م��ا  ه��ن��اك �ضخ�س  ك��ان  اإذا   -
بعمل بلوك فورا. اأما ال�ضخ�س الذي اأهتم بالكتابة اإليه 
فبالتاأكيد  مفيدة.  تعليقات  اأو  معلومات  يكتب  من  فهو 

�ضاأهتم بالكتابه له.
العتذار..  منك  طلب  اإذا  احلياة..  يف   •

فلمن �شتعتذر؟
- �ضاأعتذر لأي �ضخ�س اأخطاأت يف حقه.

ندمت على املشروع 
ماهو؟ عليه..  وندمت  فعلته  • �شيء 

- ممكن يف جمال العمل، عندما دخلت م�ضروعا ما، 
ثم ندمت عليه. 

اأ�شرارك؟ كامت  هو  • من 
 - نف�ضي كامتة اأ�ضراري. 

 اإلمارات ومصر 
رفيقك  هو  ومن  زيارته..  حتب  بلد  • اأكرث 

املف�شل يف ال�شفر؟
اأح��ب زيارتهما" الإم����ارات وم�ضر"  اأك��رث دول��ت��ني   -
بالتحديد..   معه  اأ���ض��اف��ر  مف�ضل  رف��ي��ق  ه��ن��اك  ولي�س 

فاأحيانا اأ�ضافر وحدي وحينا اآخر مع الأ�ضدقاء، فهي  
ح�ضب الظروف والرتباطات ال�ضخ�ضية والعملية.

م�شرية  يف  عليك  الف�شل  �شاحب  هو  من   •
جناحك؟

 - �ضاحب الف�ضل، هما والداي، ومن ثم اأي �ضخ�س 
واأقدم  �ضديقا..  اأو  قريبا  كان  �ضواء  ن�ضيحة  قدم يل 

لهم ال�ضكر والمتنان. 
 متعب وصعب 

نف�س  اأبنائك  اأح��د  دخ��ول  مع  اأن��ت  هل   •
جمال تخ�ش�شك؟

اأح���ب���ذ ك��ث��ريا ه��ذه   - ل 
ف��م��ج��ايل متعب  ال��ف��ك��رة، 
ابنتي  واإن كان   ومرهق، 
بوادر  عليها  بدت  الكربى 
ف��ن��ي��ة  يف ب��ع�����س الأف����الم 

ل��ك��ن ل تعترب  ال��ق�����ض��رية،  
اإىل الآن امليول مئة يف املئة.

جتربة مريرة 
جتربة  اأق�شى  ماهي   •

مررت بها؟
- اأق�����ض��ى جت���رب���ة  وق��ع��ت يل، 

كانت يف مهرجان جدة لالأفالم، 
ومهرجان جدة ال�ضينمائي الذي 
ال��دورة  به 3 دورات ويف  قدمت 
الرابعة التي كانت يف عام 2009 

األ���غ���ي امل���ه���رج���ان ق��ب��ل الف��ت��ت��اح 
مريرة  جتربة  يل  بالن�ضبة  فكانت 
وق��ا���ض��ي��ة، وب��ال��ف��ع��ل اح��ت��ج��ت ف��رتة 

طويلة للخروج من هذه التجربة. 
أقرأ 40 الشقيرى 

ورقًيا  كان  وهل  ؟  قراأته  كتاب  اآخر  ما   •
اأم الكرتونًيا؟

 - غالًبا اأحاول اأن اأقراأ الكتب ب�ضكل �ضريع بعد ت�ضفحها 
ورقًيا، والآن اأقراأ كتاب" اأربعون" لأحمد ال�ضقريي.



جدة - البالد
�ضمن  جديدة،  درامية  جتربة  ع��ادل  غ��ادة  الفنانة  تدخل 
"ممثلة"  دور  تلعب  اإذ  "الثمانية"،  م�ضل�ضل  اأح���داث 
خ���ال الأح�����داث، وت��ت��ع��ر���ض للكثري م��ن امل��واق��ف 
فى  متوالية،  �ضراعات  فى  بدخولها  ال�ضعبة، 
اإطار درامى م�ضوق، بينما يج�ضد الفنان اآ�ضر 
العديد  ويواجه  مباحث  �ضابط  دور  يا�ضني 
فى  الأح���داث  ت��دور  حيث  ال�ضراعات،  من 

اإطار اإجتماعى "اأك�ضن".
الأ�ضابيع  امل�ضل�ضل  ت�ضوير  وانطلق 

املا�ضية مبنطقة التجمع اخلام�ض فى اأكرث من ديكور اآخرها 
عاء  حممد  ب��ني  امل�ضاهد  وجمعت  م�ضت�ضفى،  دي��ك��ور  ك��ان 

واآ�ضر يا�ضني.
املقرر  ومن  الدرامية،  حلقات  ال���8  لنوعية  امل�ضل�ضل  وينتمى 
اجل��ارى،  العام  نهاية  الإلكرتونية  املن�ضات  اإح��دى  على  عر�ضه 
بينما ي�ضتعد فريق العمل لل�ضفر لإحدى الدول الأوروبية، نهاية 

ال�ضهر اجلاري لت�ضوير امل�ضاهد اخلارجية للم�ضل�ضل.
حممد  يا�ضني،  اآ�ضر  "الثمانية"،  م�ضل�ضل  بطولة  يف  وي�ضارك 
عاء، خالد ال�ضاوي، غادة عادل، رمي م�ضطفى، حممود البزاوي، 

لرا اإ�ضكندر، منذر رياحنة، وهو من اإخراج اأحمد مدحت.

"الثمانية" تجربة درامية جديدة لـ"غادة"

نصائح للتخلص من الصداع خالل العمل
جدة - البالد

�ضحي  ت��ق��ري��ر  ك�����ض��ف 
التي  اخلطوات  بع�ض  عن 
للتخل�ض  ات��ب��اع��ه��ا  مي��ك��ن 
اأث��ن��اء اجللو�ض  ال�����ض��داع  م��ن 
"برايت  موقع  املكتب.وقال  على 
التغيريات  م��ن  ق��ائ��م��ة  اإن  �ضايد"، 
اأثناء  اإج��راوؤه��ا  ميكن  التى  ال�ضغرية 
اجللو�ض على املكتب، لتجنب ال�ضداع املوؤمل 
تخفيف  يف:  تتمثل  العمل،  خ��ال  وال�ضتمتاع 

على  ال�ضتائر  �ضحب  اأو  بع�ضها  باإطفاء  الأ�ضواء 
منتجات  اأو  القوية  ال��روائ��ح  وجت��ن��ب  ال��ن��اف��ذة، 
اأو ا�ضتخدام  التنظيف بفتح النوافذ لب�ضع دقائق 
القوية، وترطيب اجل�ضم،  الرائحة  مروحة لإبعاد 
وال��ت��اأك��د  ال��ط��ع��ام،  وج��ب��ات  بتوقيت  واله��ت��م��ام 
م��ن اجل��ل��و���ض يف و���ض��ع م��ري��ح م��ع دع��م الظهر، 
الفخذين،  مع  ال��ذراع��ني  ت��وازي  على  واملحافظة 
�ضا�ضة  حتريك  مع  الأر����ض،  على  القدمني  واإب��ق��اء 
الكمبيوتر بحيث تنظر العينني اإىل الأمام ولي�ض 

اإىل الأ�ضفل.

جدة - البالد
جميع  يف  كبري  باإقبال  املختلفة  باأنواعها  التمور  حتظى 
الع�ضائر  يف  طبيعي  ك��ُم��ح��ٍل  ت�ضتخدم  اإذ  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
بالعنا�ضر  غناه  وي�ضعه  الكعك،  مثل  املخبوزة  واملنتجات 
الأطعمة  مقدمة  يف  الأك�ضدة  وم�ضادات  املختلفة  الغذائية 
التي حتتوي على فوائد �ضحية مذهلة. وت�ضري درا�ضة علمية، 
ن�ضرها موقع "organic facts"، اإىل اأنه ميكن تلبية اأكرث 
مثل  الأ�ضا�ضية  للمعادن  اليومية  الحتياجات  من   %15 من 
النحا�ض والبوتا�ضيوم واملغني�ضيوم وال�ضيلينيوم عن طريق 

تناول 100 غرام، اأو حوايل 4 مترات منزوعة النوى يوميا، 
مبينة اأن هناك 12 فائدة للتمر. ولفتت الدرا�ضة اإىل اأن التمر 
م�ضدر جيد للطاقة، ويعزز �ضحة الدماغ، ويحد من الإم�ضاك 
واأمرا�ض  ال��دم،  فقر  ويعالج  املعوية،  ال�ضطرابات  ويقلل 
الليلي  الع�ضى  ومينع  اجلن�ضي،  ال�ضعف  يعالج  كما  القلب، 
الإ�ضهال  بالكاروتينات، ف�ضا عن م�ضاعدته يف عاج  لغنائه 
ال��وزن  اكت�ضاب  وتعزيز  العظام،  �ضحة  وحت�ضني  امل��زم��ن، 
التح�ض�ضي  الأنف  التهاب  اأعرا�ض  لتخفيفه  اإ�ضافة  ال�ضحي، 

املو�ضمي، وامل�ضاعدة يف الولدة الطبيعية.

األسبـوعية

اجلمعة 20 ذو احلجة 1442ه� املوافق 30 يوليو 2021م ال�ضنة 91 العدد 23402

الريا�ض - البالد
الإعامية  من�ضاتها  اإىل  عبدالعزيز  امللك  دارة  اأ�ضافت 
كل  اإ����ض���راك  ب��ه��دف   "Tik Tok"�ال من�ضة  ال��رق��م��ي��ة، 
وموادها  واأعمالها  اأخبارها  يف  العمرية  املجتمع  فئات 
التوثيقية وجذب املزيد من املتلقني اإىل ر�ضالتها الإعامية 
والتنويع  والدقة  العلمية  باملوثوقية  تت�ضم  التي  الوطنية 

املعلوماتي لتعزيز قيم الهوية الوطنية.
اجلديد  الرقمي  الإع���ام  اإدارة  اإن�ضاء  بعد  ذل��ك  وي��اأت��ي 
ح�ضابات  اأربعة  مع  اجلديد  احل�ضاب  لين�ضم  ال��دارة  يف 
والفي�ضبوك،  ت��وي��رت،   : وه��ي  ال����دارة  يف  اأخ���رى  رقمية 
واليوتيوب، والن�ضتقرام، اإ�ضافة اإىل املوقع الإلكرتوين، 
تطويع  بعد  متكاملة  اإع��ام��ي��ة  ر���ض��ال��ة  جميعها  ل��ي��وؤدي 
املعلومة  مرونة  م�ضتثمرًة  و�ضيلة،  لكل  التاريخية  امل��ادة 
الإعام  لدعم  فيها  التاريخية وعنا�ضر اجلذب والت�ضويق 
التاريخي الرقمي مبنتجات اإلكرتونية تتماهى مع التحول 
م�ضتويات  ورف��ع   ،2030 روؤي���ة  رك��ائ��ز  م��ع  ث��م  احلكومي 
املحتوى العربي، ف�ضا عن تعزيز دور الإعام والتوا�ضل 
وميكن   ، واهتماماته  فئاته  مبختلف  اجلمهور  مع  الفعال 
https:// خ���ال:  م��ن  اجل��دي��د  ال���دارة  ح�ضاب  متابعة 

.  /vm.tiktok.com/ZSJxYvMDF

"الدارة" تنقل التاريخ 
عبر "التيك توك"
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فائدة صحية للتمر

سياحة داخلية
الباحة - البالد

وف����رت امل��م��ل��ك��ة ك���ل م��ق��وم��ات ال�����ض��ي��اح��ة 
الداخلية يف مناطقها املختلفة، بتجهيز املواقع ال�ضياحية 
ومتتعها  مناخها،  تنوع  ذل��ك  يف  �ضاعدها  م�ضتوى،  اأعلى  على 
باملناظر البديعة التي جتذب املتنزهني وال�ضياح، حيث يبدو عدد من 
اأوقاتا ممتعة يف موقع �ضياحي مبنطقة الباحة التي  املتنزهني يق�ضون 
تتخذ من ح�ضونها وقاعها �ضاهدًا على تاريخها ال�ضارب يف القدم، لتقدم 

لوحة فنية بديعة متزج الرتاث بالطبيعة اخلابة.

يعالج أمراض القلبيقلل االضطرابات المعويةيعزز صحة الدماغ فائد للتمر

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

30 سبتمبر آخر موعد 
ملشاركات "جائزة احلوار"

جدة - يا�سر بن يو�سف
امللك  مركز  ينّظمها  التي  الوطني  احلوار  جائزة  اأعلنت 
اأم�ض، عن ا�ضتمرار ا�ضتقبال  عبد العزيز للحوار الوطني 
�ضهر  م��ن   30 حتى  فروعها  خمتلف  يف  املقدمة  الأع��م��ال 
�ضبتمرب من العام اجلاري، وذلك نظرًا لاإقبال الكبري على 
امل�ضاركة يف اجلائزة، وانطاقًا من الأهداف التي ت�ضطلع 
وال�ضام  والتعاي�ض  الت�ضامح  قيم  وتعزيز  ن�ضر  يف  بها 

والوحدة الوطنية واحرتام الختاف والتنوع.
زايد  بن  اإبراهيم  للمركز  العام  الأم��ني  نائب  واأو���ض��ح 
�ضهدت  اإطاقها  عن  الإع��ان  ومنذ  اجلائزة  اأن  الع�ضريي، 
ول تزال م�ضاركات متعددة يف خمتلف فروعها، لفًتا اإىل 
اأن املوقع الإلكرتوين للجائزة تلقى اأكرث من 100 م�ضاركة 
حتى الآن، منها 25 م�ضاركة عن فرع املوؤ�ض�ضات احلكومية، 
)املوؤ�ض�ضات  فروع  اأربعة  على  ت�ضتمل  اجلائزة  اأن  مبيًنا 
احلكومية، موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض، موؤ�ض�ضات املجتمع 

املدين، والأعمال املتميزة واملبتكرة".

 "النيابة" توجه بضبط شخصني امتهنا 
رسم أشخاص على "احلوائط"

الريا�ض - البالد
مت  ما  على  بناًء  اأن��ه  العامة،  النيابة  يف  م�ضوؤول  م�ضدر  اأك��د 
ر�ضده من قيام املواطن �ضلطان بن )ح ع(، بالتفاق مع املواطن 
الر�ضم على احلوائط،  منهما  الأخري  )م �ض(، وميتهن  بن  هاي�ض 
والقيام بر�ضم �ضورة اأحد الأ�ضخا�ض على جدار يف مكان عام يف 
حمافظة رفحاء، واعتياد الأول منهما على تبني هذه ال�ضلوكيات 
مبقابل مادي والجتماع مبن ميتهنون الر�ضم على اجلدران للقيام 
ون�ضر  والتعليمات،  لاأنظمة  خمالفة  وبطريقة  للغري  بر�ضومات 
ينطوي  وملا  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  عرب  الر�ضومات  هذه 
عليه هذا الن�ضاط املُجرم من انتهاكه لأحكام نظامي حماية ملرافق 
الإ�ضاءة  من  يت�ضمنه  وما  املعلوماتية،  جرائم  ومكافحة  العامة 
الدينية  القيم  وخم��ال��ف��ة  املمتلكات،  على  والع���ت���داء  ل��اآخ��ري��ن 
والآداب العامة، واإحداث ت�ضوه ب�ضري للبيئة، وخمالفته لأنظمة 
التجارة بعدم احل�ضول على املتطلبات النظامية يف هذا ال�ضاأن. 
فقد اأ�ضدرت النيابة العامة اأمرًا بالقب�ض عليهما ا�ضتناًد للمادتني 
)15 و 17( من نظام الجراءات اجلزائية، و�ضرعة اإحالتهما اإىل 

النيابة العامة ل�ضتكمال الإجراءات اجلزائية بحقهما.
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