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دخلت التاريخ حني رأت علم بالدها من داخل سيارة الفورموال:

ريما الجفالي من الدرعية إلى العالمية
جدة  -رانيا الوجيه

ا�ستطاعت املر�أة ال�سعودية �أن تخطو خطوات تاريخية م�ش ّرفة متنا�سبة مع ثقافة املجتمع ومتغريات الع�صر وخمرجاته ومراحله املختلفة بف�ضل من الله ،ثم بدعم القيادة الر�شيدة
ووالة الأمر حيث �أولت اململكة رعايتها لكل ما من �ش�أنه دفع عجلة التنمية الوطنية على مبد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بدء ًا من منحها حق التعليم و�صولاً �إىل تقليدها املنا�صب العليا،
ف�أ�صبحت املر�أة حمط �أنظار العامل للحديث عنها  ،ومن ال�سعوديات الالتي حققن اجنازات بطلة الفورموال رميا اجلفايل التي ا�ستطاعت لفت الأنظار �إليها ك�أول فتاة �سعودية تنال
توج ببطولة ك�أ�س "تي �آر دي  "86على حلبة مر�سى يا�س يف �أبو ظبي خالل �أكتوبر من العام  ،2019وهي �أول �سعودية على الإطالق حتمل
رخ�صة قيادةٍ ل�سباقات ال�سيارات ،و ُت َّ
رخ�صة �سباق للمناف�سة يف الداخل واخلارج ،وهي �أول �سائقة م�ؤكد لها يف بطولة الربيطانية للفورموال.3

حلمها الكبير متثيل اململكة يف أقوى املنافسات مع أبطال الكون
حيث احتلت املركز الثاين عن الفئة الف�ضية ،كما
لها جت��ارب وخ�برات �سابقة يف امل�شاركة ب�سباق
حتدي "�إم �آر �إف" لل�سيارات يف الهند ومتكنت
كذلك �سائقة ال��ف��ورم��وال ال�سعودية اجل��ف��ايل من
حتقيق املركز الرابع يف بطولة الفورموال  3التي
�أقيمت ي��وم  26يونيو على حلبة �سيلفر�ستون
الربيطانية �إحدى �أ�شهر وجهات ريا�ضة ال�سيارات
يف العامل.
عن خطواتها الأوىل وكيف م�ضت م�سريتها اىل
العاملية تقول رميا :يف البداية وجدت الت�شجيع
م��ن �أف����راد �أ���س��رت��ي وب����د�أت م�����س�يرت��ي املهنية
ي��ظ��ه��وري يف ك���أ���س  TRD 86eيف ال��ع��ام
 ،2018وبعدها انتقلت �إىل بريطانيا للم�شاركة

يف بطولة  F4الربيطانية يف العام  ،2019حيث
ح�صلت ع��ل��ى �أع��ل��ى ال��ن��ق��اط .م��ن خ�ل�ال م�شاركتي
�ضمن فريق دوغال�س موتور�سبورت ،خالل املرحلة
الثانية من بطولة الفورموال  3الربيطانية ،حيث
تهدف �إىل تعزيز الأداء ال��ذي قدمته يف اجل��والت
تقدما يف �إحراز  11مباراة
االفتتاحية  ،كما �أظهرت ً
�ضمن املراكز الع�شرة الأوىل على مدار املو�سم .ومن
ث��م بعد ذل��ك �شاركت يف بطولة BRDC 2021
الربيطانية للفورموال  ،3يف املو�سم ال�ساد�س على
التوايل ل�سل�سلة اململكة املتحدة الرائدة ذات املقعد
الواحد .وي�أتي ذلك بعد م�شاركتي يف ك�أ�س جاغوار
 I-PACEالكهربائية يف الدرعية  ،كما �سبق
�أن خ�ضت مناف�سات بطولة الإم����ارات للفورموال

 4يف قبل العودة �إىل بطولة F4
الربيطانية العام املا�ضي .
وعما تعني لها م�شاركتها يف مو�سم
الدرعية تقول :كان ذلك اليوم هو
ال��ب��داي��ة يف م�سريتي التناف�سية،
ورمبا كان �أبرز يوم فيها؛ �س�أظل
ف��خ��ور ًة مبا ح��دث بقية حياتي.
كانت تلك هي املرة الأوىل التي
�أت�سابق فيها ب�سيارة كهربائية،
وتلك �أول م�شاركة يل يف �سباق
دويل على �أر�ض الوطن والتي كانت
حلظة تاريخية بالن�سبة يل ولبالدي .كنت
حمظوظة ج�� ًّدا حل�صويل على فر�صة امل�شاركة يف
هذا ال�سباق �أم��ام جمهور ب�لادي ،و�أمتنى �أن تكون
هنالك املزيد من هذه الفر�صة يف امل�ستقبل .حقيق ًة
مل �أ�ستطع ت�صديق ما يحدث يل ،اذكر عندما كنت يف
�سيارتي قبل بدء ال�سباق ثم نظرت �إىل علَم اململكة
العربية ال�سعودية ،ا�ست�شعرت حلظتها مدى �أهمية
هذا اليوم وهذه اللحظة بالأخ�ص ،وكنت فخورة ج ًّدا
باق �أمامي ومت�شوقة ج ًّدا ملا
بهذه امل�شاركة .امل�ستقبل ٍ
هو قادم.
وع��ن م��ول��ده��ا وم�����ش��واره��ا ال��درا���س��ي ق��ال��ت :ول��دت
يف مدينة ج��دة واكملت تعليمي االبتدائي يف احد
مدرا�سها ثم �سافرت �إىل بريطانيا ملتابعة م�شواري
ال��درا���س��ي يف ال�����ش���ؤون ال��دول��ي��ة يف جامعة ن��ورث
�إي�سرتن يف عام .2010
وعن تطلعاتها مل�ستقبلها يف ريا�ضة ال�سيارات قالت:
اطمح مبناف�سة اف�ضل مت�سابقي العامل كما اتطلع
�إىل امل�شاركة يف �سباق " لو م��ان � 24ساعة  ،كما
امتنى ان ا�شارك دوم��ا يف �سباقات الفورميال يف
اململكة ومتثيل بلدي يف املناف�سات الدولية
يذكر �أن رميا اجلفايل ت�صنف ك���أول �سائقة �سيارة
���س��ب��اق ���س��ع��ودي��ة حُم�ترف��ة تتناف�س ح��ال�� ًي��ا يف فئة
الفورموال  .4وهي معرتف بها ر�سمي ًا ك�أول �سائقة
ل�سباق الم��ر�أة �سعودية وكذلك �أول ام��ر�أة �سعودية
حتمل رخ�صة �سباق .يف نوفمرب  ،2019وبالتايل
�أ���ص��ب��ح��ت �أول ���س��ائ��ق��ة ���س��ي��ارة ���س��ب��اق يف ال��ب�لاد
ت�شارك يف م�سابقة �سباق دولية يف اململكة العربية
ال�سعودية.

خريجة الشؤون الدولية
أول سائقة سباق سعودية
معترف بها دوليا

ولدت فكرتها قبل 57عام ًا وتأسست منذ  46سنة

خدمة ضيوف الرحمن باحترافية
�إعداد  -عبداهلل �صقر

يف ابريل عام 1965م ن�شرت (البالد) رئي�سيا يف �صدر �صفحتها الثالثة خربا بعنوان �سمو الأمري م�شعل عقد اجتماعا هاما ملناق�شة فكرة جتهيز �إدارة تخت�ص ب�ش�ؤون احلج حيث طرح
�سموه على املجتمعني فكرة تخ�صي�ص �إدارة تنح�صر مهمتها يف القيام ب�أعمال احلج وان ي�شرتك فيها كل �إدارة من الدوائر احلكومية بقدر احتياجات مو�سم احلج للتمكن من توحيد
امل�س�ؤولية يف جهة واحدة .واليوم وبعد زهاء  46عاما من �إن�شائها ت�ؤدي جلنة احلج العليا عملها بكل خربة واقتدار مع الأخذ ب�أ�سباب التطور والتقنية وت�سخرها يف حتقيق رغبة ويل
االمر يف العمل والإبتكار للت�سهيل على حجاج بيت الله منذ و�صولهم للمملكة وحتى مغادرتهم كما تن�شط وزارة احلج والعمرة يف مبادراتها حلقيق رغبة القيادة يف تنظيم احلج.
وقد ا�صبحت خدمة احلرمني ال�شريفني ورعاية قا�صديهما من �أجل
�أه��داف ومهمات اململكة الأ�سا�سية وواجباتها املقد�سة ،من خالل
�إعمار احلرمني ال�شريفني ،وخدمتهما ،وتوفري الأم��ن ،والرعاية
ل�ضيوف الرحمن مبا ميكّن من �أداء احل��ج والعمرة ،وال��زي��ارة،
بي�سر وطم�أنينة � .شرعت اململكة منذ الت�أ�سي�س يف و�ضع الأنظمة
والتعليمات و�إن�شاء امل�صالح احلكومية التي تخت�ص مب�س�ؤوليات
احلج
وحر�صت القيادة ال�سعودية على تفعيل �أجهزة موجودة م�سبق ًا ولها
خربات طويلة يف �إدارة احلج ومنحها املزيد من ال�صالحيات ومنها
جلنة احل��ج العليا التي تعد جهاز خا�ص على م�ستوى ع��ايل من
الكفاءة واالقتدار يف و�ضع اخلطط ومراقبة �أو�ضاع احلج وتاليف
الق�صور.
ت�ضم اللجنة يف ع�ضويتها عد ًدا من الوزارات واجلهات ذات العالقة
ب�أعمال احلج و�أمري منطقة مكة املكرمة وامري منطقة املدينة املنورة
ويرت�أ�سها عادة وزير الداخلية وترتبط مبا�شرة مع املقام ال�سامي
من خالل رفع تو�صياتها وم�شورتها اىل امللك مبا�شرة يف كل ما
من �ش�أنه التي�سري على �ضيوف الرحمن وت�سهيل خدمتهم وتطوير
اخلدمات املقدمة لهم �أوال ب�أول
ت�أ�س�ست جلنة احلج العليا باملر�سوم امللكي ال�صادر يف يناير من عام
1975م ـ حيث تقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال املتعلقة باحلج يف
اململكة من خالل التخطيط والتطوير والتنظيم والإ�شراف.
وي��ت��ف��رع منها جلنة احل��ج امل��رك��زي��ة مبكة امل��ك��رم��ة ال��ت��ي ير�أ�سها
�سمو �أمري منطقة مكة املكرمة وجلنة احلج باملدينة املنورة التي
ير�أ�سها �سمو �أمري منطقة املدينة املنورة .تعترب جلنة احلج العليا
ه��ي امل��ح��رك الرئي�س والعقل املفكر يف �سل�سلة اخل��دم��ات التي
تقدمها اململكة للحجاج وتت�شكل عادة من قبل ال��وزارات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأه��ل��ي��ة ،وت�شرف على و�ضع اخلطط

احلجاج يف مكة املكرمة واملدينة املنورة مبا يتوافق ومكانة اململكة
كحا�ضنة للحرمني ال�شريفني.
وجاءت ر�ؤية اململكة  2030لتقدم ا�سرتاتيجية متكاملة لتطوير هذه
املنظومة و�إتاحة الفر�صة لعدد �أكرب من امل�سلمني يف ت�أدية منا�سك احلج
ولتحقيق ذلك فقد �أ�صدر امللك �سلمان بن عبدالعزيز �أمر ًا ملكي ًا بتعديل
م�سمى وزارة احلج �إىل وزارة احلج والعمرة وذلك �إنطالقا من مبد�أ
التخ�صي�ص وح�صر املهمات لتنظيم القطاعات والإدارات العاملة يف هذا
املجال مبا يف ذلك تنفيذ �سيا�سة الدولة فيما يتعلق ب�أمور احلج والعمرة،
وتتوىل امل�س�ؤولية املبا�شرة عن �أو�ضاع �ضيوف الرحمن.

توحيد أنظمة احلج يف مسارات ذكية

والربامج واخلطوط العري�ضة خلريطة احلج ب�شكل عام من خالل
مراجعة اخلطط الت�شغيلية ملختلف �أجهزة الدولة املعنية ب�ش�ؤون
احلج واحلجاج ومتابعة تنفيذها و املتابعة امل�ستمرة لتنفيذ خطط
احلج الأمنية وال�صحية والوقائية والتنظيمية واملرورية.
ك��م��ا ت��ق��وم ال��ل��ج��ن��ة بالتح�ضري امل�����س��ب��ق مل��و���س��م احل���ج م��ن خ�لال
الإجتماعات املتعددة التي ت�سبق املو�سم التي تلي �أي�ضا مو�سم
احلج للوقوف على اجلهوزية والتح�ضري ومعرفة ما مت �إجن��ازه
ميداني�آ و تطوير اخلطط و تعزيز اجلوانب الإيجابية وتاليف

مكامن الق�صور يف اخلدمات املقدمة ل�ضيوف الرحمن وذلك لرفع
م�ستويات التن�سيق بني الأجهزة املختلفة من �أج��ل حتقيق الأمر
امللكي بتمكني �ضيوف الرحمن من �أداء النُ�سك بكل ُي�سر و�سهولة
و�أمن واطمئنان منذ حلظة و�صولهم اىل اململكة وحتى مغادرتهم
وعودتهم اىل اوطانهم.

وزارة للحج والعمرة حصر ًا

ي�شكل عام  2016م نقطة حت��ول يف تطوير منظومة احل��ج وخدمة

و�ضعت وزارة احلج والعمرة بالتزامن مع انطالق ر�ؤية اململكة 2030
حزمة من امل��ب��ادرات الإ�سرتاتيجية ب��دء ًا من عام ( )2016هدفت �إىل
تطوير قطاع احلج ليحقق طموحات هذه الر�ؤية ومن هذه اخلدمات
“امل�سار الإلكرتوين املوحد للحج والعمرة” حيث ا�ستهدفت وزارة
احلج والعمرة بناء من�صة تفاعلية تربط  52نظام ًا وتتكامل مع  30جهة
حكومية و�أهلية من داخل وخارج اململكة تعنى ب�ش�ؤون احلجاج ،وتعمل
هذه املن�صة كعمود فقري خلدمات احلج والعمرة ،ومبوجب ذلك فقد مت
�إجن��از نحو  8ماليني عملية على امل�سار ،وخدمة �أكرث من � 700شركة
و 7500مقدم خدمة ،كما مت توثيق تعامالت جتارية تناهز  22مليار
ري��ال ،منها  1.75مليار ريال عوائد مبا�شرة للدولة بعد �أن كنا ن�شهد
�سابق ًا وجود عدد من املن�صات احلكومية غري املرتابطة التي ت�ؤدي �إىل
ت�أخر اخلدمات املقدمة ل�ضيوف الرحمن.

محليات

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

كلمة

القيادة تهنئ ملك المغرب
بذكرى توليه مهام الحكم
الريا�ض  -وا�س
بعث خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية
تهنئة ،جلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،ملك
اململكة املغربية ،مبنا�سبة ذكرى
ت���ويل ج�لال��ت��ه م��ه��ام احلكم
يف ب�ل�اده.و�أع���رب امللك
���س��ل��م��ان ،ع���ن �أ���ص��دق
ال���ت���ه���اين و�أط����ي����ب
التمنيات بال�صحة
وال���������������س�������ع�������ادة

جل�لال��ت��ه ،وحل��ك��وم��ة و���ش��ع��ب امل��م��ل��ك��ة املغربية
ال�شقيق ،اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة،
جلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،ملك اململكة املغربية،
مبنا�سبة ذك���رى ت��ويل جاللته م��ه��ام احل��ك��م يف
بالده.وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين
و�أ���ص��دق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة
جلاللته ،راجي ًا حلكومة و�شعب اململكة املغربية
ال�شقيق ،املزيد من التقدم واالزدهار.

ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز املبادرات والبرامج الدولية

 3ماليين دوالر من المملكة لدعم استراتيجية الشراكة العالمية للتعليم

لندن  -وا�س

�أك��د �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع ـ حفظه الله ـ� ،أهمية ت�ضافر اجلهود يف دعم املبادرات
والربامج الدولية التي من �ش�أنها تعزيز اقت�صاديات التعليم
ودع���م الأن��ظ��م��ة التعليمية يف ال���دول امل�ستفيدة لتقدمي
خدمات تعليمية عالية اجلودة ملن هم يف �أم�س احلاجة لها،
يف ظل �أزمة جائحة فايرو�س كورونا التي ما تزال �آثارها
حتديا ً
ت�شكل ً
كبريا لكثري من �أنظمة التعليم حول العامل.
ج���اء ذل���ك يف كلمة �أل��ق��اه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن �سمو ويل العهد،
وزي��ر التعليم الدكتور حمد بن حممد �آل ال�شيخ� ،أم�س
(اخلمي�س) ،يف القمة العاملية للتعليم "متويل ال�شراكة من
�أجل التعليم 2025 – 2021م" املنعقدة يف اململكة املتحدة �أعلن
خاللها تربع اململكة مببلغ ثالثة ماليني دوالر لدعم ا�سرتاتيجية
ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم  ،2025وفيما يلي ن�ص الكلمة:
"�إنه ملن دواع��ي �سروري �أن �أك��ون معكم اليوم ،و�أن �أ�شارك
"القمة العاملية للتعليم" نيابة عن �سيدي �صاحب ال�سمو امللكي
ويل العهد الأم�ير حممد بن �سلمان ،ويطيب يل يف البداية �أن
�أنقل �إليكم حتيات موالي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز و�سمو �سيدي ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان ـ
حفظهما الله ـ وتطلعات �سيدي �سمو ويل العهد الأمري حممد بن

�سلمان لنجاح هذه القمة ،و�أن حتقق �أهدافها النبيلة؛ كما �أتقدم
بال�شكر لفخامة رئي�س جمهورية كينيا ال�سيد �أوه��ورو كينياتا
و�إىل دولة رئي�س وزراء اململكة املتحدة ال�سيد بوري�س جون�سون
على ا�ست�ضافتهما لهذه القمة العاملية الهامة.
ي�سرين � ً
أي�ضا �أن �أتقدم بال�شكر ملنظمة "ال�شراكة العاملية من �أجل
التعليم " و�أ�شيد برئي�س جمل�س �إدارتها ال�سيدة جوليا جيالرد
وجميع ال�شركاء يف هذه املنظمة العاملية الرائدة على اجلهود
الكبرية الرامية �إىل تقدمي تعليم رفيع اجل��ودة جلميع الأطفال
من الفتيان والفتيات حول العامل ،وم�ساعيها احلثيثة لتح�سني
الو�صول �إىل التعليم املن�صف وال�شامل وردم الفجوات التعليمية

وصول أولى طالئع الجسر الجوي
السعودي لماليزيا

كواالملبور  -وا�س
�إنفاذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله ،-
و�صلت �أم�س (اخلمي�س)� ،إىل العا�صمة املاليزية كواالملبور طائرتا �إغاثة �سعوديتان �سيرّ هما مركز
امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية متثالن �أوىل طالئع اجل�سر اجلوي ال�سعودي للإ�سهام يف
مكافحة �آثار جائحة كورونا (كوفيد  ،)19 -وذلك بناء على ما عر�ضه �صاحب ال�سمو امللكي ويل
العهد الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع  -حفظه الله -
على �إثر طلب الوزير �أول لل�ش�ؤون اخلارجية املاليزي ه�شام الدين ح�سني ،الذي �أبداه خالل ات�صاله
ب�سمو ويل العهد.
وكان يف ا�ستقبال الطائرتني �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى ماليزيا حممود ح�سني قطان،
ووكيل وزارة ق�سم �ش�ؤون الأمريكيتني والقائم مبهام وكيل ال��وزارة لق�سم غرب �آ�سيا ب��وزارة
اخلارجية املاليزية حممد عبد الر�شيد.
وي�شتمل اجل�سر اجلوي ال�سعودي على  100جهاز تنف�س �صناعي ،و 150جهاز تنف�س �صناعي
متنقل ،و 319جهاز مكثف �أك�سجني ،و 30جهاز دعم للتنف�س ،و 100من م�ستهلكات �أجهزة التنف�س
ال�صناعي املتنقل ،و � 150سريرا طبيا كهربائيا ،و 15جهازا ملراقبة العالمات احليوية مع ترويل،
و� 10أجهزة ملراقبة العالمات احليوية مركزي مع ترويل ،و 27جهازا ملراقبة العالمات احليوية
متنقل مع ترويل ،و 3ماليني كمامة جراحية ،ومليون كمامة من نوع  ، N95و� 500ألف قفاز طبي،
و 180جهاز قيا�س ن�سبة الأك�سجني بالدم ،و 50م�ضخة حقن وريدي ،و 50م�ضخة حقن حماليل،
و� 7أجهزة �صدمات كهربائية ،و 5مناظري للحنجرة بتقنية الفيديو ،و� 5أجهزة لتخطيط القلب ،و10
واق.
�آالف لبا�س طبي ٍ
�أما فيما يخ�ص املليون جرعة من اللقاح امل�ضاد لكورونا ،ف�سيتم ت�أمينها عرب التن�سيق مع مكتب
معايل الوزير �أول لل�ش�ؤون اخلارجية املاليزي ل�سرعة التعاقد مع �إحدى ال�شركات العاملية املعتمدة
لتوريد الكميات املطلوبة من اللقاحات من م�صانعها مبا�شرة �إىل ماليزيا.
و�أك��د �سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني ل��دى ماليزيا حممود ح�سني قطان حر�ص خ��ادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو يل عهده الأم�ين – حفظهما الله – على الوقوف �إىل جانب ماليزيا ال�شقيقة
وم�ساندتها يف مواجهة هذه اجلائحة ،م�ضيفا �أن امل�ساعدات ت�أتي لتبينّ متانة العالقات ال�سعودية
املاليزية.
وجت�سد هذه املبادرة الوجه الإن�ساين احل�ضاري املعهود للمملكة ،وعمق العالقات الأخوية املتينة
التي تربط بني البلدين ال �سيّما يف مثل هذه الظروف الوبائية ال�صعبة التي مير بها العامل ب�أ�سره.

ً
وخ�صو�صا يف
والرقمية ومواجهة جميع �أ�شكال عدم امل�ساواة،
البلدان منخف�ضة الدخل ،وذلك مبا يتوافق مع الهدف الرابع من
�أه��داف التنمية امل�ستدامة لأجندة الأمم املتحدة  ،2030الذي
ين�ص على "�ضمان التعليم اجليد واملن�صف وال�شامل للجميع،
وتعزيز فر�ص التعلم مدى احلياة".
ولأن ه��ذا ال��ه��دف النبيل ال ميكن ل��ه �أن يتحقق �إال م��ن خالل
التعاون الدويل والعمل امل�شرتك ،وم ّد يد العون للدول حمدودة
املوارد ،ف�إنه ال بد من تظافر اجلهود يف دعم املبادرات والربامج
الدولية التي من �ش�أنها تعزيز اقت�صاديات التعليم ودعم الأنظمة
التعليمية يف الدول امل�ستفيدة لتتمكن من تقدمي خدمات تعليمية

ً
وخ�صو�صا يف
عالية اجلودة ملن هم يف �أم�س احلاجة لها،
ظل �أزمة جائحة فايرو�س كورونا التي ما تزال �آثارها ت�شكل
حتديا ً
ً
كبريا لكثري من �أنظمة التعليم حول العامل.
�أ�صحاب الفخامة وال�سمو واملعايل ،ال�سيدات وال�سادة
كانت وم��ا زال��ت اململكة العربية ال�سعودية ت��ويل التعليم
ً
اهتماما ب��ال��غ ً��ا على جميع الأ���ص��ع��دة املحلية والإقليمية
والدولية ،وال �أدل على ذلك من �إدراج التعليم كملف رئي�س
على �أجندة رئا�سة اململكة ملجموعة الع�شرين 2020م ،و�أن
التعليم مكون رئي�س من مكونات ر�ؤية اململكة  ،2030كما
�أن اململكة تعد الداعم الأك�بر للم�ؤ�س�سات املالية الإقليمية
مثل  :البنك الإ�سالمي للتنمية  ،و�صندوق الأوبيك (�أوفيد)،
وامل�صرف العربي التنمية يف �إفريقيا والتي تقدم الدعم
لكثري من دول العامل من خ�لال متويل م�شاريع وم��ب��ادرات يف
خمتلف املجاالت احليوية وعلى ر�أ�سها جمال التعليم.
ً
وامتدادا لدور اململكة العربية ال�سعودية الرائد يف هذا الإطار،
ي�سرين �أن �أعلن نيابة عن �سمو �سيدي ويل العهد الأمري حممد
بن �سلمان عن تربع اململكة العربية ال�سعودية مببلغ (  ) 3ثالثة
ماليني دوالر لدعم ا�سرتاتيجية ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم
ً
جمددا على �أن اململكة �ستظل ً
دائما على ر�أ�س
 ،2025و�أن �أ�ؤكد
ال��دول امل�ساهمة يف كل ما من �ش�أنه حتقيق التنمية واالزده��ار
وال�سالم ل�شعوب العامل ب�أ�سرة".
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فيض
إنساني

تتجلى �إن�سانية اململكة يف
�أع��م��ال��ه��ا الإغ���اث���ي���ة ،ودع��م��ه��ا
ل��ل��دول ال�شقيقة وال�صديقة
يف خمتلف املنعطفات التي
متر بها� ،سواء كانت �أزم��ات
���ص��ح��ي��ة �أو اق��ت�����ص��ادي��ة� ،أو
�إن�سانية ،بدليل ع��دم توقف
ج�����س��وره��ا اجل��وي��ة �إىل ع��دد
من الدول لدعمها يف مواجهة
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد،
حتى الق�ضاء عليه وتخلي�ص
العامل من �آثاره املدمرة.
ل���ق���د ج�����اء اجل�������س���ر اجل����وي
ال�سعودي �إىل ماليزيا� ،إنفاذا
ل��ت��وج��ي��ه��ات خ����ادم احل��رم�ين
ال�����ش��ري��ف�ين  -ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه -
ت���أك��ي��د ًا على االهتمام الدائم
م��ن القيادة الر�شيدة بكل ما
من �ش�أنه املحافظة على �صحة
الإن�����س��ان ،ب����أي �أر����ض كانت،
ولي�س باململكة فح�سب ،ما
يعك�س مدى �إن�سانية القيادة
ال�������س���ع���ودي���ة ،وم��وا���ص��ل��ت��ه��ا
ل�ل�أع��م��ال الإغ��اث��ي��ة دون قيد
�أو�شرط.
وغ��ي�ر ب��ع��ي��دٍ ع���ن اجل�����س��ور
اجل����وي����ة الإغ����اث����ي����ة ،ي��ظ��ه��ر
جمهود قيادة اململكة الإن�ساين
يف ت���ك���ف���ل���ه���ا ب���ال���ع���م���ل���ي���ات
اجل��راح��ي��ة لف�صل ال��ت��وائ��م،
�آخ��ره��ا عملية ف�صل ال��ت��و�أم
اليمني الطفيلي ،التي تعترب
رق���م  50يف ه���ذا امل��ج��ال ،ما
ي���ؤك��د �أن الفي�ض الإن�����س��اين
ال�سعودي ال ين�ضب.

نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني
الريا�ض  -البالد

�أعلنت وزارة احل��ر���س ال��وط��ن��ي ،جن��اح عملية
ف�صل التو�أم الطفيلي اليمني عائ�شة �أحمد �سعيد
حميمود ،التي �أجريت �أم�س (اخلمي�س)� ،إنفاذا
لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز ،وا�ستغرقت �أقل من الوقت املحدد
لها� ،إذ �إكتملت خالل � 7ساعات و 45دقيقة بدال
عن � 8ساعات ون�صف ال�ساعة ،وذلك يف م�ست�شفى
امللك عبدالله التخ�ص�صي ل�ل�أط��ف��ال بال�ش�ؤون
ال�صحية ب�����وزارة احل��ر���س ال��وط��ن��ي ،ب��ق��ي��ادة
امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف العام على
مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية،
رئي�س الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز
ً
أخ�صائيا �إىل
الربيعة ،ومب�شاركة  25طبيبًا و�
جانب الفنيني وكوادر التمري�ض.
احلو�ض ،وترميم اجلهاز البويل التنا�سلي،
و�أجريت العملية اجلراحية على ثماين مراحل ومفاغرة الأمعاء ،والرتميم والإغالق).
(التخدير ،ومنظار الق�سطرة ،وحت�ضري الطفلة وبعملية �أم�س ي�صل عدد عمليات ف�صل التوائم
وتعقيمها ،وت�شريح الأطراف الطفيلية ،وف�صل �إىل اخلم�سني �ضمن خ�برة رائ��دة للمملكة على

مدى ثالثة عقود متت فيها درا�سة  117حالة تو�أم
�سيامي من  22دولة يف ثالث قارات حول العامل.
و�أو���ض��ح امل�ست�شار بالديوان امللكي امل�شرف
العام على مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال

ناقش مع لودريان تعزيز التعاون

وزير الخارجية ومستشار الرئيس الفرنسي
يستعرضان العالقات الثنائية
باري�س  -البالد

التقى �صاحب ال�سمو الأم�ي�ر في�صل ب��ن ف��رح��ان ب��ن عبد
الله وزير اخلارجية� ،أم�س ،م�ست�شار الرئي�س الفرن�سي
لل�ش�ؤون الدبلوما�سية �إمي��ان��وي��ل ب��ون ،وذل��ك يف ق�صر
الإليزيه بالعا�صمة الفرن�سية باري�س.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �أوجه العالقات ال�سعودية
ال��ف��رن�����س��ي��ة امل��ت��ي��ن��ة ،ك��م��ا ن��اق�����ش اجل���ان���ب���ان ال��ع�لاق��ات
الدبلوما�سية الثنائية و�سبل تعزيزها مبا يخدم م�صالح
البلدين ال�صديقني ،بالإ�ضافة �إىل تبادل وجهات النظر
حيال العديد من الق�ضايا الإقليمية والدولية.
كما التقى �سمو وزي��ر اخلارجية� ،أم�س ،وزي��ر خارجية
جمهورية فرن�سا ج��ان �إي��ف ل��ودري��ان ،وذل��ك مبقر وزارة
اخلارجية الفرن�سية بالعا�صمة باري�س.
وع��ق��د اجل��ان��ب��ان جل�سة م��ب��اح��ث��ات ر���س��م��ي��ة ،ج���رى خاللها
ا�ستعرا�ض �أوجه العالقات ال�سعودية الفرن�سية و�سبل تعزيزها
يف �شتى املجاالت مبا يخدم م�صالح البلدين ال�صديقني ،كما
بحث اجلانبان تعزيز التن�سيق الثنائي فيما يخ�ص العديد من
الق�ضايا الدولية ذات االهتمام امل�شرتك ،بالإ�ضافة �إىل تبادل
وجهات النظر حيال العديد من الق�ضايا الإقليمية والدولية ،كما
تطرق اجلانبان �إىل �ضرورة موا�صلة اجلهود امل�شرتكة ب�ش�أن

مكافحة جائحة كورونا ومتحوراتها اجلديدة ،لتحقيق تطلعات
قيادتي البلدين ال�صديقني ،من �أجل حماية الإن�سان ودعم النمو
االقت�صادي.
وناق�ش اجلانبان �أب��رز فر�ص التعاون االقت�صادي ،خا�صة
يف االبتكار والتكنولوجيا وتبادل اخل�برات ونقل املعرفة،
كما �شدد اجلانبان �أهمية ت�شجيع امل�ستثمرين للم�ساهمة
يف التنمية امل�ستدامة وامل�شروعات ال�ضخمة يف البلدين
ال�صديقني.

الإن�سانية رئي�س الفريق الطبي واجلراحي
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة� ،أن
عملية ف�صل ال��ت��و�أم الطفيلي اليمني �سارت
�أ�سرع من اخلطة التي و�ضعت لها.
وح���ول ال�برن��ام��ج ال�����س��ع��ودي لف�صل التوائم
ال�سيامية �أو�ضح امل�شرف العام على مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية �أن الربنامج
جت���اوز ع��م��ره ث�لاث��ة ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن� ،أج��رى
خاللها �أكرث من خم�سني عملية من هذا النوع،
حيث �أ�صبحت اململكة من �أكرث دول العامل خربة
يف هذا املجال.
و�أ�ضاف" :تعك�س هذه امل�سرية مدى ما يلقى
القطاع ال�صحي يف اململكة من دعم كبري متا�شي ًا
م��ع ر�ؤي����ة امل��م��ل��ك��ة  2030ال��ط��م��وح��ة ب��ق��ي��ادة
ومتابعة من �سمو ويل العهد  -حفظه الله ،"-
منوه ًا �إىل �أن هذه امل�سرية ت�ؤكد اهتمام اململكة
بالعمل الإن�����س��اين� ،إ���ض��اف��ة �إىل ري��ادت��ه��ا يف
القطاع ال�صحي.

"الصحة" :الحصول على جرعة
اللقاح بعد التعافي مباشرة
الريا�ض  -البالد

�أعلنت وزارة ال�صحة عن �إمكانية ح�صول املتعافني من كورونا على
جرعتني من لقاح كورونا مع �إمكانية احل�صول على اجلرعة الأوىل من
اللقاح بعد مرور � 10أيام على الإ�صابة ،وذلك ً
وفقا للدرا�سات الطبية
التي �أثبتت �سالمة وم�أمونية هذا الإجراء ،و�أن احل�صول على جرعتني
يرفع احلماية من الإ�صابة ال�شديدة ملتحورات الفريو�س.
ً
توا�صال جلهودها ملنع العدوى،
و�أبانت الوزارة �أن هذه اخلطوة ت�أتي
ً
وحماية ً للمجتمع من م�ضاعفات الفريو�س ،الفتة االنتباه �إىل �أن
احلملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا ت�سري وفق ما هو خمطط له.
و�أك���دت وزارة ال�صحة �أن اجل��رع��ة الثانية م��ن لقاح ك��ورون��ا مهمة
ال�ستدامة املناعة وم��ق��اوم��ة امل��ت��ح��وّرات للفريو�س ،داع��ي ً��ة اجلميع
�إىل �أخ��ذ اجلرعتني من اللقاح لرفع احلماية من الإ�صابة ال�شديدة
باملتحورات.
و�أعلنت الوزارة �إح�صائية جديدة مل�ستجدات كورونا يف اململكة خالل
ال��ـ� 24ساعة املا�ضية ت�ضمنت ت�سجيل ( )1289حالة م�ؤكدة وتعايف
( )1299حالة ،فيما بلغ عدد احل��االت الن�شطة ( )11358حالة منها
( )1395حالة حرجة.
وب�� ّي��ن��ت الإح�����ص��ائ��ي��ة �أن �إج��م��ايل ع���دد الإ���ص��اب��ات يف اململكة بلغ
( )523397حالة ،وبلغ عدد حاالت التعايف ( )503827حالة ،وفيما
يخ�ص الوفيات فقد مت ت�سجيل ( )12حالة ،حيث و�صل �إجمايل عدد
الوفيات يف اململكة ( )8212حالة.
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:

سيدة املسرح السعودي ملحة عبداهلل لـ ـ ـ

االستعجال مشكلة المسرحيين
حاورتها :رانيا الوجيه

هي �سيدة وعميدة امل�سرح ال�سعودي بال منازع ٬عندما جتل�س لتتحدث �إليها حتتار يف و�سمها ب�صفة حمددة بني الفكر والفل�سفة
وامل�سرح والفنون وعمق النف�س الب�شرية  ٬لكنها �سرعان ما تقطع عليك حريتك لت�ؤكد لك من جديد �أن مقولة "امل�سرح �أبو الفنون"
�صادقة متاما .الدكتورة ملحة عبدالله بن مزهر القحطاين ٬ولدت يف مدينة �أبها ،تلقت تعليمها باملدر�سة الأوىل للبنات ب�أبها وح�صلت
على الثانوية العامة من مدر�سة ال�سنية بالقاهرة لتنال بعدها درجة البكالوريو�س يف النقد والدراما والدكتوراه يف النقد
والدراما اي�ضا وهي م�سرية حافلة باملثابرة والإخال�ص ل�شغفها الأول "امل�سرح"  ..ابرز حمطات هذه امل�سرية كانت حمور
هذا احلوار "البالد" مع �سيدة امل�سرح ال�سعودي وذكرياتها.

أحلم بقناة إخبارية سعودية تخاطب العالم بلغاته وتنقل له صورتنا وتسامح ديننا
• لنبد�أ بالطفولة  ..كيف كانت ؟ وماذا بقي منها
يف تالفيف الذاكرة ؟
•• م��ن امل��راح��ل املهمة يف حياتي  -و�سوف
ت�ستغربني  -ان حلمي حتى يف ه��ذه املرحلة
املبكرة ان ا�صبح ناقدة  ٬منذ �أن كان الوالد وهو
من ال�شعراء البارزين ي�صطحبني معه يف جمال�س
ال�شعراء واال�ستماع �إليهم ٬وكذلك كنت ارافقه �إىل
ال�سينما وامل�سرح ٬وهو الأمر الذي مل يكن معتادا
يف ذاك ال��وق��ت ٬ولكنها الن�ش�أة وال�ترب��ي��ة التي
كونت وجداين وثقافتي الأوىل.
ويف الطفولة �أي�ضا ال �أن�سى دور املدر�سة واهتمام
املعلمني مبواهبي  ..كنت طفلة تهتم بدرا�ستها
ونهمة للقراءة واملعرفة.

أبو الفنون

• ه��ل ك��ان ه��ذا احللم ه��و ال�سبب ال��ذي جعلك
تعزفني عن الوظيفة وال�سلك الوظيفي ؟
•• الآن �إذا نظرت مل�سرية حياتي اتذكر �أن جمرد
احل�صول على الثانوية كان حلما بعيد املنال لبنات
جيلي ٬ثم التحاقي ب�أكادميية الفنون امل�سرحية
كان �أول و�أهم خطواتي العملية.
مل �أك��ن �أبحث عن وظيفة �أو �شهرة ٬لكن ل�شغفي
بهذا الق�سم الذي يعلم النقد والت�أليف والفل�سفة
وال��ت��اري��خ ٬و�سائر الفنون والعلوم�« ٬أن تكون
ناقدا تعني �أن تكون على درجة عامل».

جملدات حتوي  ٧ن�صو�ص م�سرحية ٬مما اعتربه
تكرميا يل ٬لأن من قوانني الهيئة �أن تطبع الأعمال
الكاملة لكبار امل�ؤلفني وال ُكتاب.

إخالص اللحظة

حياة مبكرة

• وكيف رتبت حلياتك اذن ؟
•• هي حمطات كثرية ٬وكل حمطة لها �أهميتها٬
ف��ح��ي��اة الإن�������س���ان ع���ب���ارة ع���ن حل���ظ���ات ٬وه��ي
ك��ال��ب��ن��ي��ان ٬م�ترا���ص��ة بطريقة ت��راك��م��ي��ة��� ٬س��واء
النجاح �أم غ�يره ٬واخلال�صة التي و�صلت �إليها
هي �أال ن�ستهني بالعمل مهما كان ب�سيطا  ..نعم ال
ن�ستهني به ٬لأنه ميكن �أن يكون خطوة يف طريق
�أكرب ٬وهذا ما كان بالن�سبة يل ٬كنت �أهتم بالإجناز
الذي بني يدي ٬ومل �أكن �أح�سب ما �سيرتتب عليه٬
و�أتعامل معه ك�أنه �أول و�آخ��ر اجن��از ٬الإخال�ص
للحظة �أكرب ان�شغاالتي �أثناء ت�أدية العمل ٬وهو ما
ي�صل بي دائما �إىل �إجنازات �أكرب.

الكتابة والعروض

• كيف اكت�شفت موهبتك يف الكتابة وكيف
تعاملت معها؟
•• عندما بد�أت �أكتب م�سرح ٬كان بعد التخرج٬
ك��ان��ت يل ك��ت��اب��ات �سابقة ٬ول��ك��ن احتفظت بها٬
وانتظرت حتى انهي درا�ستي الأكادميية للم�سرح
ك���أول �سعودية تدر�س الت�أليف والنقد امل�سرحي
�أك���ادمي���ي���ا ٬وك����ان يف يقيني و�أن����ا �أخ��ط��و ه��ذه
اخلطوات �سواء الدرا�سية �أو الت�أليف� ٬أن تاريخ
الفن �سي�سجل ا�سمي ٬وكانت �أول م�سرحية يل هي
« �أم الف�أ�س» ٬والتي اعتمدت على ما ي�سمى بالهوية
العربية ٬وحازت على جائزة �أبها الثقافية.
كذلك م�سرحية «امل�سخ» وكان �أول عر�ض لها على
م�سرح وزارة الثقافة امل�صرية ٬وك��ان العر�ض
 ٤-٣حفالت يوميا ٬وهنا عرفت �أين على الطريق
ال�صحيح.
من االجن���ازات الأخ��رى التي
�أف����خ����ر ب���ه���ا يف م�����س�يرت��ي٬
ب��ال��ت���أك��ي��د جم��م��وع امل���ؤل��ف��ات
ال��ن��ق��دي��ة وامل�����س��رح��ي��ة ال��ت��ي
و�����ص����ل����ت �إىل  ٥٥ن�����ص��ا
م�����س��رح��ي��ا ٬وط��ب��اع��ة الهيئة
امل�����ص��ري��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ك��ت��اب
لأع������م������ايل ك����ام����ل����ة ٬يف ٦

• وماذا عن ملحة االن�سانة وحياتها ؟
•• اه��م املحطات احلياتية تتمثل يف ال��زواج
املبكر ويف ال��ه��دي��ة ال��ت��ي منحني ال��ل��ه ع��ز وجل
�إياها وهي �ستة �أبناء ،وكان ملولودي الأول وقع
كبري يف حياتي ،وكنت طفلة حتمل طف ًال كما يقال
�إذ كان عمري حينها �أربعة ع�شر عام ًا.
واملحطة الثانية هي ذهابي �إىل �سورية حينما
�سمح لنا املغفور ل��ه ب����إذن الله امللك في�صل ب���أن
نرافق اجلي�ش ال�سعودي يف ح��رب  1973كنت
�أحمل طف ًال يف يدي و�أذهب مع زوجي لكي ن�شارك
جنودنا تلك ال��روح املعنوية التي كانت وا�ضحة
عليهم وهم ي�صعدون الطائرة و�أنا املر�أة الوحيدة
بينهم ٬وبطبيعة احل��ال ك��ان زوج��ي قد �سبقني،
وم������ك���ب��ر
كان اجلنود يرق�صون ويغنون،
ال�������ص���وت ي��ت��ع��اىل ���ص��وت��ه
بقوله «ال �أح���د ي�ضايق
ال����ع����ائ����ل����ة» ٬ك���ان���وا
يقومون على رعايتي
بينهم ويحملون الطفل
وك���أن��ه��م ذاه���ب���ون �إىل
ع����ر�����س ،ح���ف���ظ ال��ل��ه
جنودنا ما �أ�شجعهم.

البعد اخلامس

••وم�������������اذا ع��ن
امل�ؤلفات الأكرث
�أثرا وت�أثريا؟
•• خروج

اإلرهاب بال وطن  ..وصياغة الوعي
اجلمعي من أقوى األسلحة يف مواجهته
تزوجت مبكرا فكنت طفلة حتمل طف ً
ال ..
وضحيت بالوظيفة من أجل اإلبداع

ن��ظ��ري��ة ال��ب��ع��د اخل��ام�����س �إىل ال��ن��ور وا�ستقبال
ال��ع��امل ل��ه��ا ب��ح��ف��اوة ٬ك���ان م��ن �أع��ظ��م الأي�����ام يف
حياتي ٬كنت مهمومة �إذا ما كان املتلقي �سي�سمح
بـ»ال�سحر امل�شروع» و�أن ن�سحره بالر�سالة التي
نطرحها ٬ومت االع�تراف بها دوليا ٬فعرفت �أنني
و�ضعت امل�سرح ال�سعودي على اخلارطة امل�سرحية
العاملية وهو �أول هدف دخلت به الأكادميية منذ
الوهلة الأوىل ،ثم جاءت املحطة الأهم وهي تكرمي
الأمم املتحدة يل ومنحي �شهادتني دكتوراه الأوىل
يف ن��ظ��ري��ة ال��ب��ع��د اخل��ام�����س وت��ك��وي��ن ال��وج��دان
يف امل�سرح والثانية يف خ��دم��ة ال�سالم العاملي
ومكافحة الإره���اب يف �أع��م��ايل ٬وبطبيعة احلال
كنت ال�سيدة العربية الأوىل التي تك َّرم ومتنح
الدكتوراه الفخرية يف امل�سرح من الأمم املتحدة
«اليوناريت�س».
ف��ق��د ���س��خ��رت نف�سي ل�ل��إب���داع و���ص��ق��ل��ه بالعلم٬
فحر�صت على احل�صول على درج��ة املاج�ستري
ث��م ال��دك��ت��وراه ٬ف��امل��ب��دع يخلد �أك�ث�ر م��ن �صاحب
الوظيفة ٬ف�ضحيت بالوظيفة واملكا�سب املادية٬
مقابل التفرغ للإبداع.
وكذلك من املحطات البارزة �صدور مو�سوعة «نقد
النقد» ك��ان م��ن املحطات الهامة �أي�ضا٬
فهذه املو�سوعة ب�شهادة النقاد و�أه��ل
االخت�صا�ص �إ�ضافة لعامل النقد ٬لأنها
تناولت النقد يف الفل�سفة والفكر وامل�سرح
من زاوي��ة الأن�����س واالغ�ت�راب ٬و�أث��ر النظريات
النقدية على العامة ٬وقيل �إين �أول م��ن �سحب
النظرية على رجل ال�شارع.

مكافحة اإلرهاب

• ك���ان ال�����س�لام وم���رادف���ه مكافحة الإره����اب
حا�ضرا يف كتاباتك وم�ؤلفاتك ..بر�أيك كيف
ميكن مواجهته؟
•• الإره����اب لي�س ل��ه وط���ن ،وال�سالح
االق����وى مل��ك��اف��ح��ة الإره�����اب ه��و ال��وع��ي،
و�صناعة ال��وع��ي اجلمعي لدينا �صعبة
فالوجدان اجلمعي و�صياغته يحتاج �إىل
�أ�س�س وعلم نف�س يف اخلطاب الإعالمي،
والقنوات اخلا�صة التي تبحث عن الربح
وجت����ري وراء الإع��ل�ان����ات ووراء ع���داد
امل�شاهدة هي من زيفت الوعي وعملت على
ت�شتيته .يجب �أن تكون لدينا قناة �إخبارية
ك��ب�يرة لكن ت��ق��وم على امل�صداقية وتكون
عاملية وبلغتني تنقل للعامل �أفكارنا وديننا
وت�ساحمنا ،وتنقل لنا ما يحدث وما يحاك لنا
من عامل هالمي ال نعرف م�صدره.
نحن  -واحلمد لله  -بالدنا لديها القدرة على
�إن�شاء مثل ه��ذه القناة وه��ي باهظة التكاليف،
وال يقدر عليها �سوى بلد مثل اململكة وكم ناديت
ب�إن�شاء مثل هذه القناة بعلماء متخ�ص�صني ولها
مرا�سلون يف كل الدنيا ٬لأن القنوات الباقية ال

القنوات اخلاصة تزيف
الوعي باللهاث وراء الربح
واإلعالنات ونسبة املشاهدة
مبوافقة امللك فيصل رافقت
اجليش السعودي إلى سوريا يف
حرب العاشر من رمضان
جائزة خالد الفيصل على «أم
الفأس» وضعت قدمي على
الطريق الصحيح منذ البدايات
حجزت مكانا للمسرح
السعودي على خارطة العالم
بــ»نظرية البعد اخلامس»
قدمت  55نصا مسرحيا
وهيئة الكتاب املصرية طبعت
أعمالي الكاملة يف  6مجلدات
حتمل لنا احلقائق ٬و�أعتقد �أن لها �أغرا�ض ًا قد ال
تخدمنا ،وعلينا �أن نخدم �شبابنا ب�أن نن�شئ هذه
القناة لإيقاظ الوعي العام ون�سف كل ما ي�سمى
يف علم الإع�ل�ام (تزييف ال��وع��ي) ،ويف امل�سرح
عملت على ذلك ولذا منحت الدكتوراه الفخرية يف
حماربة الإره��اب وننتظر من الدولة �أن ت�ؤ�س�س
هذه القناة وب��دون ت�أخر ويكون القائمون عليها
وطنيني من الدرجة الأوىل.

ابن اجلزيرة

• ماذا عن «�إن�سان اجلزيرة العربية»؟
•• م���ؤخ��را �صدر يل ك��ت��اب» اجل��زي��رة العربية
الهوية-املكان-الإن�سان» يف جزءين ٬ا�ستغرقام��ن��ي ع�����ش��ر ���س��ن��وات ك��ام��ل��ة ٬ي��ت��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب
حل�ضارة اجل��زي��رة العربية و�إن�����س��ان اجل��زي��رة٬
م��ن خ�ل�ال ت��ف�����ص��ي�لات وم��ف�����ص�لات ال�شخ�صية٬
م�ستخدمة علم الأنرثوبولوجي يف � ٨٠٠صفحة٬
وه��و ك��ت��اب حتليلي ن��ق��دي ي��ه��دف للو�صول �إىل

مالمح ال�شخ�صية العربية ٬يت�ضمن اجلزء الأول
نقد الن�صو�ص واملخطوطات واحلفريات ٬وكذلك
كتابات امل�ست�شرقني وما �أنتجته البعثات الأثرية
منذ ب��داي��ة ن�����ش���أة الإن�����س��ان ال��ع��رب��ي م����رو ًرا عرب
امل��راح��ل التاريخية املختلفة ،وا�ستك�شاف مدى
ال�تراب��ط و�صلة ال��و���ص��ل ب�ين �أب��ن��اء املنطقة من
خ�لال البيانات الرقمية والر�سوم التو�ضيحية،
بينما يت�ضمن اجلزء الثاين التحليل ال�سيميائي
والرمزي للعادات وال�شعائر والطقو�س العربية
على مر الع�صور ومعاين العديد من الرموز يف
احلياة العربية حتى يومنا هذا ،ثم يتطرق الكتاب
يف ه��ذا اجل��زء للتحليل امل��ادي للمحيط احليوي
واملكاين الذي وجد فيه الإن�سان العربي ليخرج
بال�سمات املتميزة التي ت�شتهر بها ثقافة �شبه
جزيرة العرب ٬ويف نهاية الكتاب وجدت �أن ابن
اجلزيرة العربية �شكل ال�شخ�صية العربية يف كل
الوطن العربي ٬من خالل الأن�ساب ٬والأعراق٬

تكرمي األزهر

• من بني جملة التكرمي الذي ح�صلت عليه .ما
هو التكرمي الذي تعتزين به؟
•• ح�صلت على العديد من التكرميات يف كل
ال���وط���ن ال���ع���رب���ي ٬ويل ح�����وايل  ٥٠درع�����ا من
امل�ؤ�س�سات ٬ومنها  ٣دروع م��ن وزارة الثقافة
والإع�ل�ام ال�سعودية ٬ولي�س �أح��ب للمرء من �أن
يكرم يف وط��ن��ه ٬وك��ان التكرمي الأك�ب�ر بالن�سبة
يل هو تكرمي الأزه��ر ال�شريف ٬لأن��ه يف �أدبياتنا
العربية ن��در���س جدلية ال��دي��ن وامل�����س��رح ٬ولكن
ال�شيخ الفا�ضل �إمام اجلامع الأزهر الدكتور �أحمد
الطيب �أو�صى بتكرميي من قبل م�ؤ�س�سة الأزهر٬
واع��ت�برت ه��ذا التكرمي تكرميا للم�سرح العربي
وك��ل امل�سرحيني املتخ�ص�صني ٬ب��ل �أن بع�ضهم
طلب مني �صورة لهذا التكرمي لي�ضعها يف مكتبه
كتكرمي للم�سرح يفتخر به كل م�سرحي.وهي نقطة
مهمة يف تاريخ امل�سرح ملن يدركون امل�سرح جيد ًا
وال �أنكر �أن جائزة الأم�ير خالد الفي�صل هي من
و�ضعت قدمي على الطريق ال�صحيح منذ البداية.

طموحات

• ماذا تتمنني الآن؟
•• دائما هناك �أم��ل ٬فكما قيل« :ل��وال الأم��ل مل
تر�ضع �أم ول��ي��ده��ا»  ٬وال����د�أب �أن ن�ثري املكتبة
ال��ع��رب��ي��ة مب���ا ي�����س��اع��د ال��ب��اح��ث�ين وامل��خ��ت�����ص�ين
ونوا�صل الن�شر ٬هناك  ٢٥كتابا يف انتظار �أمر
الطباعة ٬و�أع��م��ال �أخ��رى مرتجمة انتظر وزارة
الثقافة �أن تتبنى ن�شرها ٬فعندما ح�ضرت مناق�شة
�أطروحة عني يف �إحدى اجلامعات الكندية كانوا
يطلبون �أعمايل ليقر�أها الباحثون ،والدكتورة
�إمي����ان التون�سي ق��ام��ت ب�ترج��م��ة وت��دق��ي��ق ه��ذه
الأعمال وفقط تنتظر الطباعة ٬لتكون جنبا �إىل
جنب م��ع كتب و�أب��ح��اث امل�سرح الإجن��ل��ي��زي �أو
اليوناين ٬فكما لديهم م�ؤلفاتهم لدينا م�ؤلفاتنا
ولكن الفارق هو الن�شر والو�صول للآخر ٬حتى
يطلع على ثقافتنا و�سيا�ستنا.

اجليل اجلديد

• ما ر�أيك يف اجليل اجلديد من �شباب امل�سرح ؟
•• فوجئت �أثناء �إ���ش��رايف على جائزة الأدي��ب
وواع
وامل�������ؤرخ �أح��م��د ب��ادي��ب ب�����ش��ب��اب ط��م��وح
ٍ
وم���ب���دع ٬ول��ك��ن��ه ع��ل��ى ع��ج��ل��ة م���ن �أم������ره ٬ف��رغ��م
ام��ك��ان��ات��ه��م امل��ذه��ل��ة �إال �أن ا�ستعجالهم للنجاح
يفقدهم خا�صية الإت��ق��ان التي تعترب �أه��م ركائز
النجاح.
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مشاهير يقتاتون على توريط المتابعين
البالد  -مها العواودة

لقد دفعت ثمنا باهظا نتيجة تهوري وان�سياقي وراء �إعالنات بع�ض م�شاهري ال�سو�شيال ميديا املزيفة ومازلت �أعاين حتى اللحظة .كانت جتربة قا�سية ظننت يف بدايتها �أنني �س�أعي�شها
بفرح و�سعادة ولكن �سرعان ما بدا الأمر على حقيقته .كنت مبتعثا �إىل �أمريكا و�أطمع يف احل�صول على اجلن�سية ،ولأن ا�سهل الطرق لذلك ح�سب الإعالنات التي يبثها م�شاهري ال�سو�شيال
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 �إىل اململكة برفقتها فقد ح�صلت الزوجة على فر�صة عمل يف منظمة دولية داخل اململكة وفور انتهاء عقد عملها طلبت الطالق وتركت الأطفال وغادرت.

الزوجة األمريكية طلقته وسيدة األعمال العربية خلعته

سلب يف غرفة أوروبية مميزة وضرب يف بهو فندق تركي
يوازيها من خدمات ،حتى ي�شعر بالر�ضا ،مبعنى �أن نوفر لل�سائح
جتربة �سياحية متكاملة ،وبجودة عالية ذات موا�صفات عاملية.

هذه باخت�صار ودون تفا�صيل حكاية �شاب �سعودي يدعى (م�.س) و
هو وباعرتافه �أحد �ضحايا اعالنات ال�سو�شيال ميديا غري امل�س�ؤولة،
يبدي ندمه بكل مرارة ويحذر غريه من ال�شباب و�أبناء الوطن من
األمن الفكري أوال
االجن��رار وراء الإع�لان��ات املزيفة والوهمية يف مواقع التوا�صل
وتعترب ال��دك�ت��ورة جمانة الببيلي  -م��درب��ة وم�ست�شارة نف�سية
االجتماعي  ..وق�ص�ص معاناة كثرية تت�شابه يف املجمل وان اختلفت
وتربوية �أ�سرية ومديرة مركز الإر�شاد اجلامعي بجامعة جدة  -ان
يف تفا�صيل املعاناة  ..ومع تكرار التجارب املريرة �شرع املخت�صون
ال�سياحة من الظواهر االجتماعية املعا�صرة والتي نالت اهتماماً
يدقون ناقو�س اخلطر ويحذرون من العواقب الوخيمة النت�شار
بالغ ًا يف ال�سنوات املا�ضية ،ف�أ�صبحت �أحد �أهم املتطلبات امللحة
ظاهرة ت�شجيع ال�سفر للخارج �سواء لل�سياحة �أو الزواج وجتميل
للإن�سان املعا�صر الذي يعي�ش يف ع�صر متل�ؤه ال�ضغوط النف�سية
ه��ذا الفعل يف بع�ض الأح�ي��ان من خ�لال مقاطع فيديو مل�شهورين
حممد العمري
�أحمد امل�سند
نادية قربان
ثامر احلربي
جمانة الببيلي
وطالبي �شهرة ب�أ�سلوب فج ال يخلو من ر�سائل هدامة للمجتمع �صعوبات و�ضعف خدمات وم��ا يواجه امل�ستثمرين من معوقات و�أ�ضافت «اململكة غنية باملواقع واملناطق التي مل ت�ستثمر بعد يف واالجتماعية واالقت�صادية وبالتايل يلج�أ �إىل ال�سياحة بحث ًا عن
وبالتايل اخل��روج ب�أفكار تهم ال�سياحة الداخلية وحتد من ت�أثري ال�سياحة �سواء كانت دينية �أو �آثار او مناطق جبلية �أو �سواحل او الراحة والتغيري ،وتقول :لُوحظ يف الفرتة الأخرية ت�شجيع ال�سفر
والقيم والأخالق عرب من�صات التوا�صل االجتماعي املختلفة.
هذه الإعالنات امل�ضللة على �سياحتنا وعلى التغرير بابناء الوطن معامل �صناعية متطورة وغريها مل ت�ستغل بال�صورة املطلوبة لذلك وال�سياحة اخلارجية من خالل من�صات التوا�صل االجتماعي من
وتوريطهم يف م�آزق نعرفها ويعرفها كل من خا�ض التجربة مثل هذا جاء �إن�شاء الهيئة العليا لل�سياحة لت�شكل رافد ًا وطنيا متخ�ص�صا .بع�ض طالبي ال�شهرة ،مما قد ي�ؤدي لبع�ض املخاطر امل�ستقبلية على
خطر مزدوج
و�أ�ضافت :يجب تخطي التحديات التي تواجه ال�سائح ومن هنا ال املجتمع ال�سعودي ،كت�أثر ال�شباب بثقافات وعادات وتقاليد وقيم
عبدالله
بن
حممد
والطريان
وينبه امل�ست�شار يف جمال ال�سياحة
ال�شاب.
بد ان تكون هناك حلول وخطوات �سريعة جلودة اخلدمات املقدمة املجتمعات ال�سياحية اخلارجية وخا�صة غري الإ�سالمية ،بالإ�ضافة
العمري اىل �أن مثل ه��ذه الإع�لان��ات بال �شك ت�ؤثر ب�شكل �سلبي
لل�سياح منها االهتمام باملناطق ال�سياحية يف كل منطقة لها مميزاتها لبع�ض املظاهر التي ميكن �أن ميار�سها ال�شباب �أثناء ال�سفر والتي
جدا على ال�سياحة الداخلية خا�صة عندما يتزامن ذلك مع ما يطرح
دور هام لإلعالم اجلاد
يف ال�صحافة وو�سائل التوا�صل االجتماعي من ان �أ�سعار الفنادق وحتمل نادية قربان،�أ�ستاذ علم التاريخ يف جامعة امللك عبدالعزيز باعتبار ال�سياحة نوعا من ال�صناعة واالهتمام بالنقل واملوا�صالت قد تكون �سلبية ورمب��ا حمل بع�ض ال�شباب بعد العودة لوطنهم
واخل��دم��ات يف امل�صايف ال�سعودية مرتفعة والب��د ان نعرف يف وع�ضو جمل�س �إدارة جمعية الإر� �ش��اد ال�سياحي الإع�ل�ام اجل��اد بني امل��دن والعمل على �إيجاد مناطق جذب �سياحي يف كل مدينة نوعا من الأفكار واملعتقدات واملخاطر ويحاولون تنفيذها على
�أر�ض الواقع.
ال��وق��ت ذات ��ه ان ه��ذا االرت �ف��اع وراءه ع��وام��ل ك�ث�يرة رمب��ا جترب وبالذات عند تنامي دعوات ال�سياحة للدول اخلارجية عرب �شبكات وتوفري املعلومات ال�سياحية والأدلة املطلوبة.
وا�ضافت :م�س�ؤوليتنا نحن �أبناء هذا الوطن الغايل احلفاظ على
امل�ستثمرين على رفع ال�سعر منها عدم وجود ت�سهيالت للم�شاريع التوا�صل االجتماعي م�س�ؤولية مواجهتها بحزم وتوعية النا�س
الأمن الفكري لدى �شبابنا بناة الأمة وامل�ستقبل».
السياحة والبيئة التنافسية
الفندقية القائمة وارت�ف��اع فاتورة الكهرباء وامل��اء وع��دم ال�سماح وحتذيرهم من املخاطر التي ميكن �أن تواجههم جراء تلك الإعالنات
لأ�صحاب املن�ش�آت الفندقية بالعمالة املو�سمية.
املدفوعة عرب �أجهزة امل�شاهري املحمولة بدون ح�سيب �أو رقيب اما ويقلل ث��ام��ر احل��رب��ي حما�ضر يف كلية ال�سياحة بجامعة امللك
السعودي فريسة سهلة
عبدالعزيز من ت�أثري هذه الإعالنات على ال�سياحة الداخلية ،ويقول
وا�ستدرك :لكن عندما نتكلم عن وجود ت�أثريات �سلبية ف�إننا ال نن�سى عن جهل او رغبة يف مزيد من ال�شهرة والك�سب املادي.
ان حتديد الوجهة ال�سياحية �سواء داخلية �أو خارجية ،له حمددات ويحذر الدكتور �أحمد امل�سند ا�ستاذ علم االجتماع من ان اجنرار
�أن معظم الفنادق يف الطائف والباحة وع�سري ارتفعت فيها ن�سب
كثرية ،من بينها القدرة املادية� ،إال �أنها يف الأخري تخ�ضع للميول امل��واط��ن وراء �إغ � ��راءات و�إع�ل�ان ��ات وت��روي��ج بع�ض م�شاهري
اال�شغال ه��ذا ال�صيف احل��ايل ب�سبب الأج ��واء واخل��دم��ات تزامن
ال���س��و��ش�ي��ال م�ي��دي��ا لأم��اك��ن �سياحية يف
ذلك مع عدم وجود �سفر متاح لدول �سياحية خارجية من هنا البد
ال�شخ�صية لل�سائح.
اخل ��ارج �أو ال ��زواج م��ن جن�سيات
للقائمني على ال�سياحة من
و�أ�ضاف� :إذا كان ملثل هذا الكالم من ت�أثري فهو على املرتددين الذين
م�ع�ي�ن��ة م��ن خ�ل�ال ف�ي��دي��وه��ات
ال� �ق� �ط ��اع احل �ك��وم��ي
مل يتخذوا قرارهم بعد بال�سياحة الداخلية ب�شكل حا�سم ويف
و�� � �ص � ��ور خم� �ل ��ة ب � � � ��الآداب
والغرف التجارية
مديرة مركز لإلرشاد
كل الأح��وال ميكن �إبطال هذا الرتويج لل�سياحة اخلارجية من
وخمالفة للدين وب��ا ًال على
اجل�� � �ل� � ��و�� � ��س
خالل خلق بيئة تناف�سية حقيقية لل�سياحة الداخلية ،من خالل
اجلامعي :املنصات
املنجرين كما يعد تفكريا
ع� �ل ��ى ط ��اول ��ة
جودة اخلدمات والأ�سعار ،فمن يلج�أ لل�سياحة اخلارجية
معوجا يحتاج �إىل تعديل».
ن� � �ق � ��ا� � ��ش م��ع
رمبا يرى �أن ما يقدم له من خدمات هو �أعلى جودة،
اإللكترونية خطر مباشر
م ��ؤك��دا على خ�ط��ورة مثل
�ن
امل �� �س �ت �ث �م��ري�
وبالتايل هو يكون على ا�ستعداد �أن يدفع مقابل ذلك
ه ��ذه االع�ل�ان ��ات وال�ن���ش��ر
�ح
�
�
و�� � � �ش�� � ��رائ��
مبعنى �أن تكون اخلدمة ت��وازي ما يدفعه ،وهي
شبابنا
على
غ�ير امل �� �س ��ؤول ال���ذي يوقع
م � ��ن امل� ��واط � �ن �ي�ن
ميزة ميكن �أن نقدمها داخليا ب�سهولة».
يف �شباكه ال�ع��دي��د م��ن �ضعاف
لبحث م��ا يواجه
وتابع �أن ما ي�شاع عن �أن ال�سياحة
النفو�س و�صغار ال�سن واملراهقني
املواطن من
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م �ك �ل �ف��ة ق �ي��ا� �س��ا
وي�ضلل العديد من �أبناء املجتمع.
عضوة بجمعية اإلرشاد
بال�سياحة اخلارجية غري
ولفت �إىل وجود نوعني من املروجني ملثل
�صحيح ،لأن ال�سياحة
هذه الإعالنات �أحدهم يق�صد هدم املجتمع
السياحي :لدينا ثروات
اخلارجية �أي�ضا مكلفة
وامل� �ب ��ادئ وال �ق �ي��م والآخ � ��ر ي�ج�ه��ل حجم
للغاية ،ول�ك��ن علينا �أن
الأ�ضرار والأخطار على املجتمع.
سياحية بكل املناطق لم
ن �ق��دم ل�ل���س��ائ��ح ما
ونبه اىل �أن دوائر الف�ساد و�شبكات الن�صب
تستغل بعد
واالح�ت�ي��ال لها و��س��ائ��ل ك�ث�يرة يجب احل��ذر
منها.
وق��ال �إن الكثري من ال��دول التي نق�صدها ينظرون
أستاذ علم اجتماع:
لل�سائح ال�سعودي بطمع وب�شكل عام ال�سائح غالبا ما يكون
فري�سة �سهلة لالنق�ضا�ض عليها.
مشاهير السوشيال ميديا
وقد يخ�سر الأم��وال ورمب��ا نف�سه ب�سبب الت�سرع وت�سليم قياده
ب�سهولة لأ�شخا�ص يظن انهم �سيقدمون له العون.
جهلة أو مشاركون يف
و�أ�شار �إىل �أن البع�ض منهم قد يلج�أ لك�شف ما ح�صل معه لتحذير
�أبناء الوطن وعدم الوقوع يف نف�س اخلط�أ والبع�ض ال يريد �إظهار
اجلرمية
جتربته ال�سلبية.

الزوج املخلوع ومآسي أخرى
مستشار سياحي:
الدراسة اجلادة ملشاكل السياحة الداخلية
تضيق اخلناق على إعالنات الوهم
محاضر بكلية السياحة:
مطلوب توفير جتارب سياحية
داخلية مبواصفات عاملية

وبالعودة مرة اخرى اىل م�آ�سي ال�ضحايا من هذا النوع
الذي ذكره الدكتور امل�سند من انه يروي معاناته ليتعظ
منها غريه ،يروي لنا مدير للموارد الب�شرية يف �أحد
البنوك ما ح��دث ل��ه بعد رك�ضه وراء الإع�لان��ات
وكالم املروجني حيث تزوج من فتاة عربية عا�شت
معه يف ال�سعودية و�أجنبت عدة �أطفال وكانت هي
اي�ضا تعمل يف جمال التجارة بدعم منه وبعد عدة
�سنوات من ال��زواج وعقب �أن قوي عودها تنكرت
له بعد �أن �سحبت منه �أمواال كثرية وكونت لها ثروة
و�شيدت وا�شرتت عدة عقارات يف بلدها الأ�صلي ثم
قامت بخلعه وتخلت عن ابنائها وتزوجت رجال �آخر
من نف�س جن�سيتها الأ�صلية.
وي��روي �آخر وهو متزوج من اثنتني وله منهن � 9أبناء
تزوج الثالثة من �إحدى البلدان العربية حيث وقع يف وحل
ترويج م�شاهري ال�سو�شيال ميديا و�أجنبت بنتا وحيدة وبعد
�سنتني طلقها وعاد بابنته �إىل اململكة .بعدها دخل يف م�شاكل وحماكم
يف بلد زوجته ب�سبب �صغر �سن الطفلة وحاجتها لرعاية االم فحكمت

عليه املحكمة ب�ضرورة اح�ضار البنت لالم �أو تنازل االم عن ح�ضانة
البنت وا�ضطر لدفع مبلغ كبري للأم مقابل التنازل.
ويروي ثالث انه �سافر �إىل �إحدى الدول الأوروبية و�أكد �أنه تعر�ض
لعملية ن�صب و�سرقة منذ و�صوله حيث �أ�شار �إليه ال�سائق بالذهاب
�إىل مطعم مميز اخلدمات وفور و�صوله �إىل املكان مت ا�صطحابه من
قبل النادل �إىل غرفة مميزة -ح�سب قولهم-وهناك مت �أخذ �أمواله التي
يحملها حتت التهديد ومل ي�ستطع فعل �شيء .يف حني يروى �آخر �أنه
و�أثناء زيارته �إىل تركيا مع �أ�سرته تعر�ض لألفاظ نابية من قبل �شاب
تركي كاد �أن ينهال عليهم بال�ضرب بعد �أن اعرت�ض طريقهم وهم يف بهو
فندق ب�إحدى املدن الرتكية.
اما رانيا ال�شمراين وهي �أي�ضا �أحد �ضحايا �إعالنات بع�ض امل�شاهري
فتقول �شاهدت �إعالنات كثرية ومثرية وم�شجعة عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي لزيارة تركيا واجنرفت وراءها �سريعا لكن �سرعان ما تبدد
هذا ال�ضباب وانك�شفت احلقيقة حيث اال�ستغالل الوا�ضح لنا ك�سعوديني
يف الأ�سعار و�أجرة التاك�سي مقارنة بغرينا من الزوار وال�سياح.
ف ��أرى الت�شجيع لل�سياحة الداخلية هو الأف�ضل يف ظل وج��ود الأمن
والأمان يف بالدنا الغنية بالآثار واملناظر اجلذابة.

الريا�ض:
هاتف وفاك�س:
0114627842

املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:
0148226966

�أبها:
هاتف وفاك�س:
0172249738
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0173226559
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خسائره باملليارات ..واقتصاديون ّ
يذكرون بـفرصة التصحيح:

عقوبات التستر ..بدأ العد التنازلي

النظام الجديد يحمي االقتصاد الوطني وال مجال للتحايل
جدة ـ يا�سر ين يو�سف

حذر اقت�صاديون� ،أ�صحاب و�صاحبات الأعمال من انتهاء
املهلة الذهبية املمنوحة لت�صحيح �أو� �ض��اع املت�سرتين
وامل �خ��ال �ف�ين ل�ل�ع�م��ل ال �ت �ج��اري ،وال �ت��ي ت�ن�ت�ه��ي ي ��وم 23
�أغ�سط�س دون اال�ستفادة منها  ،و�أك��دوا �أن �أياما فقط
تف�صل بني ما تبقى من املهلة وتطبيق عقوبات م�شددة
تطال املتالعبني واملتحايلني على نظام مكافحة الت�سرت
اجل��دي��د ال ��ذي �سيجري تطبيقه ب �ح��زم.و� �ش��ددوا على
�ضرورة تعاون كل العاملني يف قطاع الأعمال للق�ضاء
على االقت�صاد اخلفي ال��ذي ي�ستنزف مئات املليارات
�سنوياً ،نتيجة الف�ساد والغ�ش والت�سرت الذي �سيجابه
بعقوبات رادعة.
ي�ق��ول ع�ضو جمل�س �إدارة غ��رف��ة ج��دة �سابقا فهد
ال�سلمي :مل يبق على نهاية احلملة الوطنية لت�صحيح
�أو�ضاع املت�سرتين واملخالفني للعمل التجاري �سوى
�أيام  ،وعلى اجلميع �أن يتعامل بجدية وي�سارع للحاق
بالركب ،بعدما منحت الدولة فر�صة ذهبية ال تتكرر
ك �ث�يرا ،ح�ت��ى يتمكن امل �ت �ج��اوزون م��ن اال��س�ت�ف��ادة
من املزايا التي ن�صت عليها الالئحة ،والتي تتيح
خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام� ،سواء
كان �سعودي ًا �أو غري �سعودي ،عرب �إعفاء من يتقدم
�إىل وزارة التجارة من العقوبات املقررة.
و�أ�ضاف :لقد ترك البع�ض (احلابل على الغارب) للعمالة
الأجنبية ،وجعلوهم يتحكمون يف كل �شيء ،بداية من
الإدارة املالية وحتى التوظيف والإدارة ،طمعا يف عائد
م��ايل غ�ير م�شروع  ،الأم��ر ال��ذي ت�سبب يف خمالفات
ال ح�صر لها ،وج��اء الربنامج الوطني ملكافحة الت�سرت
التجاري ب��ر�ؤي��ة متكاملة لهذا الأم ��ر ،وقيد � 8صالحيات
رئي�سية على �صاحب العمل ال�سعودي ،لينهي عمليات ف�ساد
كبرية "حتت الطاولة" تكلف االقت�صاد الوطني مليارات
الرياالت.
اقت�صاد خفي
من جانبه �شدد رئي�س جلنة النقل الربي يف غرفة جدة �سعيد
بن علي الب�سامي على �أن عمليات التحايل والت�ضليل التي
اتبعها البع�ض بق�صد �أو بدون ق�صد يف ال�سوق ال�سعودي
لن يكون لها مكان ،يف ظل قرار الدولة ب�إعادة الأمور �إىل
ن�صابها ،والق�ضاء على عمليات الت�سرت التجاري الذي يعد
اقت�صادا خفيا غري م�شروع  ،وهروب الكثري من الأموال

بين الغالء والتخفيضات
" ..روشتة" تسوق:

خيارات التصحيح
�إىل خارج الوطن ،الفتا �إىل �أن الدولة كانت مت�ساحمة �إىل
�أق�صى تقدير من خ�لال منح اجلميع مهلة ا�ستمرت على
م��دار � 6أ��ش�ه��ر لت�صحيح الأو� �ض��اع ،قبل العمل بالئحة
نظام مكافحة الت�سرت التجاري اجلديدة ،بل ومنحت مزايا
عديدة ملن يبادرون يف ت�سوية �أو�ضاعهم ،وعلى اجلميع �أن
ي�ستثمرها قبل فوات الأوان.
وتابع :مل تعد هناك خيارات �أخرى� ،إما �أن نبني اقت�صاد ًا
ق��وي� ًا قائم ًا على �أ�س�س متينة ،ون��وف��ر ك��ل ع��وام��ل النجاح
لتحقيق ر�ؤيتنا املباركة التي حتقق كل طموحاتنا مع عام
� ،2030أو ت�ستمر فو�ضى الت�سرت التجاري ،فعلى اجلميع
�أن يتفهم �أن النجاح احلقيقي واملك�سب امل�شروع ي�أتي عرب
الطرق والو�سائل ال�صحيحة.

مبادرات وعقوبات
وي�شري رجل الأعمال �سعيد خياط �إىل اخل�سائر الفادحة
التي يتكبدها االقت�صاد الوطني جراء ا�ستمرار عمليات
الت�سرت التجاري ت�صل �إىل �أك�ثر من  300مليار ري��ال،
الأم��ر ال��ذي دفع القيادة الر�شيدة �إىل منح اجلميع مهلة
لت�سوية الأو� �ض��اع دون �أي عقوبات ،بعدما وج��ه املقام
ال���س��ام��ي ب��إن���ش��اء جل�ن��ة وزاري� ��ة ت �ت��وىل الإ�� �ش ��راف على

ال�برن��ام��ج ال��وط�ن��ي ملكافحة الت�سرت ال �ت �ج��اري ،وتقرتح
احل �ل��ول وامل� �ب ��ادرات ،ال�ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا مكافحة ظ��اه��رة
الت�سرت والق�ضاء عليه ،حيث توزعت تو�صيات الربنامج
الوطني ملكافحة الت�سرت على  16مبادرة ،يتم تنفيذها من
جهات عدة يف وقت واحد ،ولن يتم الت�سامح مع الذين ال
يتقدمون طواعية لت�صحيح �أو�ضاعهم وخمالفتهم التجارية
خالل الفرتة املمنوحة.

�سمحت املهلة ملخالفي النظام ت�صحيح �أو�ضاعهم ب�شكل
�سهل ومي�سر م��ن خ�لال ت�ق��دمي الطلب ع�بر م��وق��ع وزارة
التجارة ،والت�صحيح عرب خيارات متعددة ،منها:
 �إدخال �شريك جديد نظامي "�سعودي �أو غري �سعودي"واال�ستمرار بالعمل يف املن�ش�أة.
 ت�صرف ال�سعودي يف املن�ش�أة ببيعها �أو التنازل عنها �أوحلها.
 ت�سجيل ملكية املن�ش�أة با�سم غري ال�سعودي باالتفاق معال�سعودي ،بعد احل�صول على ترخي�ص باال�ستثمار.
 ميكن لغري ال�سعودي التقدمي على طلب الإقامة املميزة،�أو ترخي�ص اال�ستثمار لال�ستمرار بالعمل يف املن�ش�أة� ،أو
التقدمي على اخلروج النهائي.

إدخر  ..وال تبسطها كل البسط
جدة – جنود النهدي

جولة �أ�سبوعية جديدة يف الأ�سواق ب�ش�أن فروقات �أ�سعار بع�ض ال�سلع  ،وا�ستطالع �آراء عدد من امل�ستهلكني واملتخ�ص�صني يف االقت�صاد وال�سلوك الإن�ساين  ،حول ثقافة الت�سوق
املتوازنة و�أهمية تن�شئة الأجيال على الوعي اال�ستهالكي  .وقبل تناول هذه اجلوانب ن�شري �إىل ر�صد فارق �أ�سعار ملنتج نادك (كرمية) عبوة لرت  ،حيث وجدناه يف �إحدى منافذ البيع
بـ  ٢٦.٩٥ريال بينما يف �إحدى املواقع االلكرتونية ب�سعر  ١٩.٩٥ريال.

متخصصون:
إحرص على
األولويات وتوازن
متطلبات الحياة

بداية ترى عزة الغامدي �،أنه يوجد �أمية اقت�صادية لدى البع�ض ،
يعك�س �ضعف الوعي اال�ستهالكي وعدم االهتمام باملحافظة على
املال وثقافة االدخار  ،وي�سهم يف ذلك دور م�شاهري "ال�سو�شيال
ميديا" وت�شجيع الدعايات الرتويجية على اال�ستهالك من خالل
املواقع املنت�شرة للت�سوق عرب االنرتنت ل�سلع من اخلارج  ،ويف
النهاية حتويل املجتمع �إىل �أ�سواق ا�ستهالكية.
م��ن جهتها ق��ال��ت "رهف �أب��و �سبعة" �إن الق�صور يف الوعي
اال�ستهالكي موجود لدى كثري من الأفراد والأ�سر خا�صة الذين
ال يحاولون البحث عن املنتجات الرخي�صة وي�سرعون يف �إيجاد
املقتنيات التي يريدونها دون العناء والبحث عن فرق ال�سعر.

التوازن اال�ستهالكي
ومل��زي��د م��ن ال�ضوء على الثقافة اال�ستهالكية املجتمعية
يقول امل�ست�شار النف�سي وال�سلوكي  ،عبده الأ�سمري:
�إن الثقافة ال�شرائية متر لدى الإن�سان مبنعطفات متعددة
تبد�أ معه من الطفولة واملراهقة ثم الر�شد وهكذا .ويف
البداية يعتمد الطفل على غ�يره يف توفري احتياجاته
وتظل ثقافته حمدودة ومنعدمة يف الأغلب �إال يف حالة
�أن تقوم الأ�سر بتعليم �أطفالها �أهمية تقنني امل�صاريف
يف و�سطية واجبة متنع البخل والإ�سراف ،وهذا �أمر
هام و�أمتنى هنا على الأ�سر �أن تربط الثقافة ال�شرائي ًة
ب�سلوك الأبناء من خالل توجيه �سلوك العي�ش يف
�شراء ال�ضروريات ،واحلر�ص على مقتنياتهم حتى
ال يتم �شراء �أغ��را���ض �أخ��رى تزيد عن احلاجة ،

�أحمد ال�شهري

عبده الأ�سمري

واي�ض ًا تعليمهم البعد عن تقليد وحماكاة ما ينت�شر يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي م��ن ت�صوير الأغ��را���ض ال�شخ�صية وال��والئ��م والوجبات
وغريها حتى تكرب معهم �سلوكيات نافعة تعك�س ثقافة �شرائية تعتمد
على التعامل مع متطلبات احلياة باالتزان والتو�سط دون بذخ �أو بخل.
ويختتم الأ�سمري ر�أيه  ،ب�أن على الأ�سر �أن تنمي ثقافة ال�شراء الإيجابية
بني �أفرادها و�أن ترتفع ب�سلوكهم والتعامل الأمثل مع متغريات الزمن
حتى يظل �سلوك الإن�سان متوائما مع �إمكانياته وظروفه  ،و�أن يكون
لديهم خطط ا�ستباقية ل�صناعة امل�ستقبل لهم من خالل االدخار والعي�ش
ب��ات��زان وف��ق املعطيات يف احلالة امل��ادي��ة واملطالب اال�ضطرارية التي
تتطلبها احلياة اليومية حتى ال تت�أثر احلالة املادية �سلبا وت�ؤثر ب�شكل
كبري على ال�صحة النف�سية.

رو�شتة ت�سوق
يف ال���س�ي��اق ي�ح��دث�ن��ا امل���س�ت���ش��ار االق �ت �� �ص��ادي �أح �م��د ال���ش�ه��ري،ع��ن
ال�سلوك ال�شرائي ال�صحيح  ،ويقول �إن الأ�سرة عليها �إدارة �ش�ؤونها

املالية بطريقة ترفع وت�ع��زز م��ن امل�س�ؤولية املالية م��ن خ�لال االعتماد
على منهجية ذهنية ب�سيطة ت��وزع الدخل على جمموعات وت�صنيفات
حتتاجها الأ�سرة ،مثل ميزانية الطعام وال�شراب وال�سكن وم�صروفات
الوقود وفواتري اخلدمات وكذلك الرتفيه والأكل خارج املنزل  ،وغريها
من م�صاريف غري دورية مثل ر�صيد الطوارئ وم�صاريف املدار�س.
ويوجز ال�شهري �أهم املمار�سات الإيجابية التي حت�سن من ثقافة ال�شراء
اجليدة:
�أوال �� :ش��راء املنتجات اجل�ي��دة يوفر عليك امل��ال ،فغالبا �أن املنتجات
الرديئة ت�ؤدي اىل خ�سارة تكرار ال�شراء.
ثانيا  :جتنب �شراء ال�سلع مرتفعة ال�سعر ما مل تكن لديك فوائ�ض مالية
عالية مع توفر م�سكن و�سيارة وو�ضع مايل مريح.
ثالثا :لكل منتج بديل ف�أبحث عن البدائل وال تقع يف فخ م�سميات بعينها
دون وعي.
رابعا :عود نف�سك على ا�ستخدام عادتي التذكر والتدوين عند ال�شراء
ال�شهري للأطعمة والأغذية وجتنب ال�شراء يف الأوقات التي ت�شعر فيها
باجلوع �أو ال�سعادة املفرطة  ،فهي عوامل نف�سية ت�ؤدي اىل �شراء كميات
�أكرب او منتجات قد ال تكون حاجة لها فعلياً.
خام�سا :تقدم ال�شركات عرو�ض �أقل من الأ�سعار ال�سائدة طوال العام
ولهذا ميكن اال�ستفادة منها وب�شرط �أن يكون لها احتياج حقيقي.
�ساد�سا :ثقافة ال�شراء عرب مواقع الإنرتنت املوثوقة حمليا او عامليا تعد
من �أف�ضل �أ�ساليب احل�صول على �أ�سعار مالئمة بالإ�ضافة �إىل �أهمية
البحث عن "�أكواد" التخفي�ضات التي تقدمها ال�شركات الكربى وب�شكل
خا�ص العاملية ،و�أخريا  :تعد ثقافة االدخار معيار الوعي بثقافة ال�شراء
بحكمة وتب�صر.
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ريادة سعودية يف األمن املائي

التحلية  ..خبرات عريقة وطموحات جديدة
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جدة  -البالد

منذ نحو قرن من الزمان عرفت اململكة حتلية املياه املاحلة  ،وحتديدا عام 1928
عندما مت �إن�شاء وحدتي تكثيف لتقطري مياه البحر الأحمر لإم��داد مدينة جدة
باملزيد منمياه ال�شرب ،ثم �أن�شئت املراحل الأوىل للتحلية يف حمافظتي الوجه
و�ضباء ثم يف حمافظة جدة  ،ليتوا�صل التو�سع والتطور بعد �صدور املر�سوم
امللكي ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة عام  .1974واليوم تت�صدر
اململكة العامل يف �إنتاج املياه املحالة بنحو  ، % 23بخربات عريقة و�إمكانات
رائدة يف هذه ال�صناعة لتوفري "�سر احلياة" يف �أنحاء الوطن واال�ستدامة
عرب نحو  33حمطة حتلية موزع ٍة على ال�ساحلني ال�شرقي والغربي وحتقيق
الأمن املائي لكافة املناطق.
هذه املكت�سبات وقيمتها الكبرية من اخل�برات املرتاكمة و�أ�صول التحلية
القائمة ذات التقنيات احلديثة  ،حتظى بحر�ص كبري م��ن ال��دول��ة على
تعظيم ا�ستثمارها  ،حيث �أقرت اللجنة الإ�شرافية لتخ�صي�ص قطاع البيئة
واملياه وال��زراع��ة �إلغاء طرح حمطة التحلية والطاقة الكهربائية بر�أ�س
اخلري ،والتح�ضري للإعالن قريب ًا عن التوجهات والطموحات اجلديدة
بعد االنتهاء من الرتتيبات واحل�صول على املوافقات النظامية الالزمة.
وبح�سب الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني للتخ�صي�ص ،املهند�س ريان
ن��ق��ادي ،ف���إن �سبب �إل��غ��اء تخ�صي�ص حمطة التحلية ب��ر�أ���س اخل�ير جاء
ب�ضغط من تداعيات جائحة كورونا على الظروف االقت�صادية املحيطة
بهذه ال�صفقة  ،فيما ت�ستمر
م�شاريع التخ�صي�ص لبقية القطاعات يف ال�سعودية ومن بينها قطاع
التعليم على �سبيل املثال.
فمحطة ر�أ���س اخلري �إح��دى �أكرب حمطات حتلية املياه املحالة عاملي ًا
بقدرة �إنتاجية فائقة تتمثل يف �إنتاج  1.05مليون مرت مكعب من املياه
املحالة يومي ًا و 2.65جيجاواط من الطاقة الكهربائية .هذه الأرقام الكبرية تعك�س
حجم التكلفة التي �أنفقتها الدولة لأجل الأهداف الأكرب يف تعزيز اال�ستدامة لهذه
النعم جلودة احلياة  ،وما يعك�سه ذلك من تر�سيخ ريادة اململكة يف هذه ال�صناعة
ب�شقيها املائي والكهربائي  ،وقد �سبق و�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة
قبل عام وحتديدا يف يوليو من العام املا�ضي � ،أنها ح�صلت على اهتمام ورغبة 37
من ال�شركات والتحالفات اال�ستثمارية اال�سرتاتيجية واملالية العاملية والإقليمية

لأع��م��ال تخ�صي�ص حمطة التحلية وال��ط��اق��ة الكهربائية ب��ر�أ���س اخل�ير  ،ك���أول
جمموعة �إنتاج مل�شاركة القطاع اخلا�ص كجزء من �أعمال تخ�صي�ص �أ�صول الإنتاج
يف امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة ،التي ت�شرف عليها اللجنة الإ�شرافية
لتخ�صي�ص قطاع املياه يف اململكة  ،مما ي�ؤكد القيمة الكبرية مل�شروعات الدولة وما
حققته من جناحات فائقة امل�ستوى يف حجمها واخلربات املرتاكمة لعقود طويلة
يف �إدارتها وت�شغيلها و�صيانتها.
من هنا ثمنت اللجنة الإ�شرافية لتخ�صي�ص قطاع البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة ،

لفظتهم الدول والشعوب يف كل البلدان

انتفاضة تونس ..مسمار
في نعش «اإلخوان»

جدة  -البالد

لفظتهم احل��ك��وم��ات ،وال�����دول ،وال�����ش��ع��وب،
وباتوا منبوذين يف كل مكان ،ب�سبب �إجرامهم
و�إره���اب���ه���م ،ون��ه��ب��ه��م ل��ث��روات ال�����دول ال��ت��ي
�سيطروا على مفا�صل حكمها ،وجتويعهم
مل��واط��ن��ي��ه��ا لتحقيق م���آرب��ه��م اخل��ا���ص��ة ،غري
�آب��ه�ين مب��ا يحل بغريهم م��ن �ضنك العي�ش،
�إمن��ا فقط ي��ري��دون تنفيذ املخطط الإخ���واين
الكبري لل�سيطرة على املنطقة ب�أكملها ،ولكن
هيهات ،لقد انتف�ضت �ضدهم ال�شعوب وطالبت
ب�إبعادهم عن احلكومات التقاء �شرورهم ،كما
ح��دث م���ؤخ��ر ًا يف تون�س التي رف�ض �شعبها
�سيطرة الإخوان على البالد عرب الربملان.
وج���اء غ�ضب التون�سيني ع��ل��ى "الإخوان"
عارم ًا كما حدث يف دول �أخرى مثل ال�سودان،
وم�صر ،وليبيا ،وغريها من الدول التي رف�ضت
امل�شروع الإرهابي ،مع مطالبات بالتحقيق يف
الأموال امل�شبوهة التي تغذي "حزب النه�ضة"،
�إذ طالب احلزب الد�ستوري احلر الذي تقوده
عبري مو�سي ،رئي�س الدولة التون�سية قي�س
���س��ع�� ّي��د ،ب���إن��ه��اء ح��ك��م ت��ن��ظ��ي��م الإخ������وان يف
تون�س و�إبعادهم عن مفا�صل الدولة ،من �أجل
الت�أ�سي�س للدخول يف مرحلة ج��دي��دة تقوم
على احرتام القانون ودولة امل�ؤ�س�سات وتوفر
مناخا مالئما للإ�صالح االقت�صادي واخلروج
من الأزمة الوبائية واالجتماعية.
و�شدّد احلزب على �ضرورة فتح ملفات الأمن
ال��ق��وم��ي امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����الإره����اب واالغ��ت��ي��االت

وت�سفري ال�شباب �إىل ب����ؤر ال��ت��وت��ر وتفكيك
"الأخطبوط الإخواين" الذي انت�شر يف البالد
م��ن خ�لال غلق اجلمعيات امل�شبوهة وتتبع
جرائمها يف تبيي�ض الأموال ،فيما دعا رئي�س
اجلمهورية �إىل الإ�سراع يف تفعيل قراره على
�أر���ض الواقع والإع�لان عن حمتوى التدابري
اال�ستثنائية التي �سيتخذها ل�ضمان توا�صل
�سري امل��راف��ق العمومية ،و���ض��رورة ت�سيري
البالد يف هذه املرحلة التي تتجمع فيها ال�سلط
لديه باعتماد منهج ال�شفافية وامل�ساواة بني
املواطنني واحرتام حقوق الإن�سان واحلريات
والإجراءات الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة وعدم
اخل��روج عن مقت�ضيات الد�ستور والقوانني
ال�سارية املفعول يف البالد.
وجدّدت الأحزاب ال�سيا�سية دعوتها �إىل رئي�س
الربملان را�شد الغنو�شي لال�ستقالة من من�صبه،
معتربة �أن���ه املت�سبب الرئي�سي يف الو�ضع
الكارثي الذي تعي�شه البالد من خالل تكري�سه
ملنطق التغول واملغالبة وح��ك��م امليلي�شيات
العنيفة وخمالفة الد�ستور والقوانني اجلارية،

مطالبني ال��ن��واب ب���إم�����ض��اء عري�ضة ل�سحب
الثقة من الغنو�شي يف حال رف�ضه اال�ستقالة
وامل�صادقة عليها فور ا�ستئناف عمل الربملان.
وبال�ضربة التي تلقوها يف تون�س مي�ضي
م�شروع الإخ��وان الإره��اب��ي يف �إفريقيا �إىل
زوال ،خ�صو�صا بعد �أن ق�ضت حمكمة النق�ض
يف م�صر ب��ت���أي��ي��د ع��ق��وب��ات ال�سجن امل���ؤب��د
وامل�����ش��دد ب��ح��ق حم��م��د ب��دي��ع م��ر���ش��د جماعة
الإخوان ونائبه خريت ال�شاطر و�آخرين من
قيادات اجلماعة يف ق�ضية التخابر مع حما�س
وانق�ضاء الدعوى اجلنائية لع�صام العريان
لوفاته ،حيث وجهت النيابة العامة للمتهمني
تهم التخابر مع منظمات �أجنبية خارج البالد،
بغية ارت��ك��اب �أع��م��ال �إره��اب��ي��ة داخ��ل م�صر،
و�إف�شاء �أ�سرار الدفاع عن البالد لدولة �أجنبية
ومن يعملون مل�صلحتها ،ومتويل الإره��اب،
وال���ت���دري���ب ال��ع�����س��ك��ري ل��ت��ح��ق��ي��ق �أغ���را����ض
التنظيم ال��دويل ل�ل�إخ��وان ،وارت��ك��اب �أفعال
ت�ؤدي �إىل امل�سا�س با�ستقالل البالد ووحدتها
و�سالمة �أرا�ضيها.

االهتمام وامل�شاركة من قبل ال�شركات والتحالفات املحلية والعاملية يف �أعمال طرح
حمطة التحلية والطاقة الكهربائية بر�أ�س اخلري ،م�ؤكدة على عدة جوانب مهمة هي:
 ا�ستمرار طرح م�شاريع وفر�ص جديدة يف قطاع البيئة واملياه والزراعة �ضمنمنظومة التخ�صي�ص وال�شراكة ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخل��ا���ص  ،توفر فر�صا
مميزة للم�ستثمرين تعك�س احلر�ص على م�شاركة القطاع اخلا�ص وتعزيز دوره
يف التنمية امل�ستدامة التي متثل ركيزة �أ�سا�سية يف م�ستهدفات رية  ، 2030عرب
�إتاحة العديد من امل�شروعات احلكومية الناجحة للتخ�صي�ص ووفق درا�سات دقيقة
وت�أهيل لقدراته.

 ت�أكيد امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة ا�ستمرارها يف �أعمال �إدارة وت�شغيلو�صيانة املحطة وااللتزام بتزويد العمالء باملياه املحالة والطاقة الكهربائية املولدة
من املحطة دون تغيري �أو ت�أخري متا�شي ًا مع توجهات ر�ؤية اململكة يف حتقيق الأمن
املائي باململكة ،وتقدمي اخلدمة مب�ستوى عايل من اجلودة والكفاءة العالية.
 حت�سني ج���ودة ���ص��ن��اع��ة حتلية امل��ي��اه يف امل��م��ل��ك��ة  ،وال��ت��ح�����ض�ير للتوجهاتوالطموحات اجلديدة املنتظرة ب�ش�أن هذه القطاع اال�سرتاتيجي الذي يعد من �أهم
الركائز االقت�صادية واالجتماعية يف توفري خدمات �أ�سا�سية ومتكاملة الحتياجات
املياه العذبة املحالة.

مدير شرطة "رنية" يقلد الخشي رتبة رائد
الطائف  -البالد
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ق ّلد مدير �شرطة رنية العميد يا�سر بن عي�ضة احلمياين ،النقيب
ر�شيد بن �سليم اخل�شي ،رتبته اجلديدة "رائد" ،بعد �صدور
الأمر امللكي الكرمي برتقيته.
وهن�أ العميد احلمياين الرائد اخل�شي بهذه املنا�سبة؛ متمنيا له
التوفيق وال�سداد.
وعبرّ الرائد اخل�شي عن �سعادته وفخره بالرتقية ،م�ؤكدًا �أنها
متثل حاف ًزا لبذل املزيد من اجلهد والعطاء يف خدمة الدين ثم
امللك والوطن.

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
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�إمييل ( wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح )

ضرب أروع املثل يف تيسير الزواج..الزهراني للعريس:

«خذ عروستك واسعدوا في حياتكم»
جدة  -حمود الزهراين

خ�لال م ��أدب��ة ع�شاء ع��ادي��ة لعائلتني يف
مدينة ج��دة ،مل يتخيل العري�س �أن
يكون اللقاء والع�شاء هو ليلة العمر
والفرح بدخول القف�ص الذهبي،
ح �ي��ث ت �ف��اج ��أ ب ��وال ��د ال �ع��رو���س
يقول� ":أل��ف م�بروك زواجكما..
خذ عرو�سك وتوكل على الله" ،
لتغمر الفرحة العائلتني ابتهاجا
بهذه البادرة الطيبة التي �أ�سعدت
اجل�م�ي��ع يف ت�ل��ك ال�ل�ي�ل��ة ،وقوبلت
بالتقدير واالحرتام ملعانيها اجلميلة
بربكة تي�سري الزواج.
الق�صة احلقيقية يرويها لنا جارالله
ب��ن عبدالله ال��زه��راين ق��ائ�لا :طلب
ابني عبد الله يد ابنة الأخ �أحمد بن
جارالله ال��زه��راين البنه حممد ،

واحلمد لله مت القبول وجرى عقد القران يف حفل
عائلي نظر ًا للتعليمات الوقائية واالح�ت�رازات
ال�صحية وللظروف الراهنة.
و�أ�ضاف :وجه لنا �أحمد دعوة للع�شاء يف مدينة
جدة وح�ضرنا تلبية للدعوة ،وبعد الع�شاء كانت
املفاج�أة عندما قال �أحمد البن �أخيه" :الله يحييكم،
وهذه من �أجمل الفر�ص و�أ�سعد اللحظات ،ويف
هذه الليلة الي�سعني �إال �أن �أق��ول لك ياعري�سنا،
�أل��ف م�بروك ي��اول��دي ،ه��ذه عرو�ستك ب��ارك الله
لكما ،خذها معك ،توكل على الله وعي�شوا حياتكم
يف �سعادة وهناء" وعلى الفور تعالت الزغاريد
وت �ب��ودل��ت ال �ت �ه��اين وال�ت�ري��ك��ات و� �س��ط ف��رح��ة
اجلميع.
وهكذا ق ّدم �أحمد الزهراين �أروع املثل يف تي�سري
الزواج ،و�سط دعوات احل�ضور ب�أن يكرث الله من
�أمثاله ..ب��ارك الله للعرو�سني وجمع بينهما يف
خري ورزقهما الذرية ال�صاحلة.

سعد يحتفل بعقد قرانه في جدة

�أخبارهم

مدخلي يحتفي بعقد قرانه

سيف الدين ينال
دبلوم احلج والعمرة
تلقى املهند�س في�صل علي �سيف ال��دي��ن التهاين
وال�ت�بري�ك��ات؛ مبنا�سبة تخرجه م��ن ع�م��ادة خدمة
املجتمع والتعليم امل�ستمر بجامعة امللك عبدالعزيز
ب�ج��دة وح���ص��ول��ه ع�ل��ى درج ��ة ال��دب �ل��وم يف �إدارة
خ��دم��ات احل��ج والعمرة بتقدير (مم �ت��از) ،تهانينا
و�ألف مربوك.

جدة  -البالد

و�سط ح�ضور اقت�صر على الأه��ل والأق���ارب ،ويف
ظ��ل التعليمات الوقائية واالح�ت��رازات ال�صحية،
احتفل في�صل ب��ن �سعد ال��زه��راين بعقد ق��ران ابنه
�سعد ،الطالب يف جامعة امللك خالد ب�أبها ،على ابنة
عبد العزيز ب��ن �سامل ب��ن ع��وا���ض ال��زه��راين ،وذل��ك
يف مدينة جدة يف ليلة تبادل فيها اجلميع التهاين
والتربيكات باملنا�سبة.
وعرب العري�س �سعد عن �سعادته بليلة العمر ،ومتنى
م��ن ال�ل��ه �أن يوفقه وع��رو��س��ه حل�ي��اة �سعيدة ،وقد
تلقى وال��د العري�س التهاين والتربيكات من الأهل
والأ�صدقاء والزمالء و�أبناء القبيلة بهذه املنا�سبة،
مهنئ ًا العرو�سني ومتمني ًا لهما دوام ال�سعادة  ،كما
قدم ال�شكر والتقدير لكل من ات�صل وهن�أه عرب قنوات
التوا�صل االجتماعي �سائال الله التوفيق للجميع.

مكه املكرمة � -أحمد الأحمدي

البكالوريوس لفواز

ح�صل ف��واز ح�سني ب��ن �سعد ال��زه��راين على �شهادة
البكالوريو�س من جامعة الإمام عبدالرحمن بن في�صل
ب��ال��دم��ام ،تخ�ص�ص علوم مالية م��ن كلية الدرا�سات
التطبيقية وخدمة املجتمع للعام ٢٠٢١م.
مربوك التخرج و�شهادة البكالوريو�س مع التمنيات
بالتوفيق.

الصالح والمصري يزفون ماجد

اح�ت�ف��ل �أب �ن��اء ع �ب��ده ب��ن حم�م��د عبده
بقار مدخلي بعقد ق��ران �أح �م��د ،على
ك��رمي��ة عثمان ط��اه��ر �أح �م��د م�سملي،
وذلك يف قرية الدريعية غرب حمافظة
�صامطة يف حفل عائلي ،ح�ضر احلفل
ع ��دد م��ن �أق � ��ارب ال �ع��رو� �س�ين ،و�سط
�إجراءات وقائية متا�شيًا مع التعليمات
والأنظمة.
وبهذه املنا�سبة تلقى العري�س �أحمد
ال �ت �ه��اين وال �ت�ب�ري �ك��ات م ��ن اجل�م�ي��ع
متمنني له ال�سعادة واحلياة الرغيدة،
� �ش��اك��را ل�ل�ج�م�ي��ع ت�بري �ك��ات �ه��م ب �ه��ذه
املنا�سبة الغالية.

العلوني إلى القفص الذهبي
عهود يف منزل الشاماني

عادل بن �صالح ال�شـامانـي ،رزقه الله مبولودة اتفق
وحرمه على ت�سميتها "عهود" .جعلها الله من مواليد
اخلري وال�سعادة و�أقر بها �أعني والديها.
ال �� �ش��ام��اين ت�ل�ق��ى ال �ت �ه��اين وال �ت�بري �ك��ات م��ن الأه ��ل
والأقارب والأ�صدقاء والزمالء.

مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي

يف ليلة جميلة ،جمعت الأه ��ل والأح �ب��اب والأ� �ص��دق��اء ،احتفل
ماجد نا�صر عبدالله ال�صالح بزفافه ،على ابنة حممد عثمان عبده
امل�صري -رحمه الله  -وذلك بح�ضور الأهل والأقارب الذين باركوا
للعرو�سني بهذه الليلة املباركة.
وعرب العري�س ماجد عن �سعادته بهذه الليلة ال�سعيدة التي يتمناها
كل �شاب ،متمنيا من الله العلي القدير �أن ي��دمي عليه ال�سعادة
والتوفيق.
من جهته� ،أبدى �شقيق العري�س ،اجلوال حممد ال�صالح �سعادته
بهذه الليلة التي يحتفل فيها �شقيقه الأك�بر ماجد� ،سائال املوىل
جلت قدرته �أن يرزقه و�شريكة حياته الذرية ال�صاحلة و�أن يدمي
عليهم الفرح وال�سرور.

جدة  -البالد

رمي تضيء منزل حسن

املهند�س ح�سن بن علي بن ح�سن الزهراين ،يتلقى
التهاين والتربيكات من الأهل والأق��ارب والأ�صدقاء
وال��زم�لاء و�أب�ن��اء القبيلة؛ مبنا�سبة ق��دوم املولودة،
ال �ت��ي ات �ف��ق وح��رم��ه ع�ل��ى ت�سميتها (رمي) لتن�ضم
ل�شقيقيها "علي وفهد" .جعلها الله من مواليد اخلري
وال�سعادة و�أقر بها �أعني والديها.

اح�ت�ف��ل �سعد م��اج��د ال�ع�ل��وين ب��زف��اف��ه ع�ل��ى اب�ن��ة يحيى
�إبراهيم الغامدي ،وذلك يف �إحدى قاعات الأفراح مبدينة
جدة ،بح�ضور عدد من الأه��ل والأحباب ،يف ظل التقيد
بالتعليمات الوقائية واالحرتازات ال�صحية.
وعرب العري�س �سعد عن �سعادته البالغة ب�إكمال ن�صف
دينه ،داعي ًا الله عزوجل� ،أن يوفقه يف حياته الزوجية.
من جانبها ،عربت �أ�سرتا العرو�سني عن فرحتهما� ،سائلني
الله �أن يوفقهما ملا يحبه وير�ضاه ،و�أن يجمع بينهما على
خري ويرزقهما الذرية ال�صاحلة ،مقدمني �شكرهما اجلزيل
لكل املهنئني ،داعني الله �أن يدمي الأفراح على اجلميع.
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 1380-8-16هـ
1384-12-23هـ

 1384-9-14هـ

1380-8-24هـ

1380-8-9هـ

1380-8-24هـ

فاماليكاو البرتغالي و 3أندية بلجيكية تطلب الحمدان
جدة – هالل �سلمان
طلب الربتغايل �إيفو فيريا مدرب فريق الوحدة ال�سابق ،وفريق فاماليكاو الربتغايل
حاليا ،التعاقد مع جنم الهالل واملنتخب عبدالله احلمدان.
وذكرت ميديا برتغالية �أن فيريا طالب ب�ضم احلمدان وامتدح م�ستواه ،لكنه
�سيجد مناف�سة قوية من � 3أندية بلجيكية مهتمة ب�ضم مهاجم الهالل البالغ من
العمر  21عاما ،الذي �سبق له خو�ض جتربة احرتافية يف الدوري الإ�سباين
عندما لعب بنظام الإعارة مع فريق �سبورتينغ خيخون.

10

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

كالم كورة

إزجان اليوسكي العب األهلي اجلديد...

حممد العمري

رؤية أولمبية

الألعاب الأوملبية -بال �شك� -أكرب حدث ريا�ضي يف العامل ،ولكن ماهو �سبب
جن��اح بع�ض البلدان �أك�ثر من غريها يف ح�صد املجد وامليداليات؟ وم��ا هي
العوامل التي حت��دد ف�شلهم �أو جناحهم؟ ما هي العالقة بني ه��ذه العوامل؟
وكيف ميكنها الت�أثري على �أداء الدولة الريا�ضي؟ وملاذا �أ�صبح النجاح الريا�ضي
الوطني �أولوية �سيا�سية يف جميع �أنحاء العامل؟
البد من �أن نعيد تقييم فهمنا للنجاح الريا�ضي والنظريات التي تقول ب�أن
حجم ال�سكان والقوة االقت�صادية هما املحددان الرئي�سيان لإجن��ازات الدولة
الأوملبية ،فمن الوا�ضح �أن هذه العوامل جزء من �صورة النجاح ولكنها لي�ست
ال�صورة كاملة ،فهناك عوامل كثرية متنوعة ومعقدة  ،مبا يف ذلك الرتكيز على
ريا�ضات دون عن غريها حيث تفوز معظم الدول مبعظم ميدالياتها يف عدد قليل
من الألعاب الريا�ضية ففي �أوملبياد لندن ،فازت الواليات املتحدة مبا يقرب من
 ٪60من ميدالياتها يف �ألعاب القوى وال�سباحة حيث كان هناك ما جمموعه 47
حد ًثا ريا�ضيًا لكل من الرجال والن�ساء  ،ب�إجمايل  141ميدالية للفوز بها  ،كما
�أن معظم الدول الآ�سيوية تهيمن على الريا�ضات الداخلية مثل اجلودو وتن�س
الطاولة وكرة الري�شة  ،كما يجب �أن نت�ساءل ملاذا ت�ؤدي الهند �أداء �ضعيف ًا على
ال�صعيد الريا�ضي عموم ًا ،والأوملبي خ�صو�ص ًا على الرغم من تعداد �سكانها
البالغ �أك�ثر من مليار ن�سمة؟ ومل��اذا متكنت كينيا من الفوز مبيداليات تعادل
�أ�ضعاف ما حققناه؟ وملاذا رغم تفكك االحتاد ال�سوفيتي �إال �أن نهجه الريا�ضي
الزال قائم ًا وينعك�س على �آداء دوله ال�سابقة على الرغم من تفككه؟
ماالذي يجعل دول��ة واح��دة ناجحة �أو متفوقة على �أخ��رى؟ �إذا كان امل��ال هو
العامل الرئي�س ،ف�ست�سيطر لوك�سمبورغ والرنويج و�إذا كان النق�ص يف املال
يحفز الريا�ضيني على النجاح ،ف�إن جنوم العامل �سيكونون من بوروندي �أو
الكونغو ،و�إذا كان عدد ال�سكان ف�سيكون لدى الهند خم�س ك�ؤو�س عامل يف كرة
القدم  ،هذه املقارنات قد تعطي وجهة نظر متحيزة �أو عاطفية بع�ض ال�شيء ،
ولكن ال�سر يكمن يف وجود م�شروع منظم  ،ووا�ضح يف حتديد الألعاب التي
ننوي الرتكيز عليها ،والبحث والتطوير  ،واال�ستثمار يف ال�شباب وال�شابات
 ،واال�ستغالل ال�صحيح للموارد الطبيعية(كالتنوع املناخي واجلغرايف يف
بيئات التدريب) واالقت�صادية� ،أو �إن�شاء �أكادمييات ومدار�س ريا�ضية خا�ص
لرعاية املوهوبني ريا�ضيا حتى لو بجعلها مدار�س ريا�ضية �أكادميية تنتقل اليها
املواهب املتميزة ل�صقل مواهبهم ،خا�صة يف الألعاب الفردية الأوملبية.
�أ�ؤكد على العالقة بني املدة وال�صرب ،فنحن ال جنيد ال�صرب على امل�شاريع طويلة
املدى ونتوتر عند التعاطي مع امل�ستجدات التي تطر�أ خالل مدة امل�شروع وذلك
عامل مهم لنجاح ذلك امل�شروع  ..بب�ساطة نحن بحاجة �إىل ر�ؤية �أوملبية.

ُبعد �آخر

املديح �أو االنتقاد لي�س ً
جلدا للذات ولكنه من ال�ضروري �أن نعي ب�أن الدعم يتوقف عند
الإخفاق ،والنقد يتوقف عند النجاح ،وحتى �أكرب الداعمني �سي�صاب بالإحباط عند الف�شل.

@MohammedAAmri

األشقر المستفز ...نطح وبصق وعنصرية!!

جدة -با�سم احلربي

ارتبط ا�سم حمرتف فريق الأهلي املن�ضم حديثا ،املقدوين �إزجان
اليو�سكي بالعديد م��ن امل��واق��ف والأح����داث خ�لال م�شاركته مع
منتخب بالده� ،أو فريقه ال�سابق ليدز يونايتد الإجنليزي ...التي
�أ�سهمت بتلقيبه بالالعب ((امل�ستفز)) من قبل جماهري اخل�صوم؛
نظرا الحتفاله الفريد عند �إح��راز الأه���داف �أو من خ�لال �أ�سلوب
لعبه الذكي وامل�ستفز للمدافعني؛ نظرا للمهارة الفردية والثقة
العالية التي ميتلكها ،فخالل م�شاركته الأخ�يرة مع منتخب بالده
يف بطولة �أمم �أوروبا  2020كان حا�ضرا يف احلادثة التي ح�صلت
بينه وبني مدافع منتخب النم�سا �أرناوتوفيت�ش؛ حيث وجه املدافع
عبارات و�إمياءات عن�صرية نحو اليو�سكي ،التي كانت �سببا برفع
ومطالبة رابطة مقدونيا ال�شمالية "ب�أق�سى عقوبة" جتاه الالعب
النم�ساوي ،ثم قام االحت��اد الأوروب��ي لكرة القدم ب�إيقاف الالعب
على �إث��ره��ا ،ويف املو�سم املا�ضي ك��ان اليو�سكي خ�لال م�شاركته
فريقه ل��ي��دز يونايتد �سببا يف ح�صول الع��ب ف��ري��ق الأر���س��ن��ال
الإجن��ل��ي��زي الإي���ف���واري نيكوال�س بيبي على البطاقة احل��م��راء

بعد نطحه لليو�سكي يف احلادثة امل�شابهة لنطحة الفرن�سي زين
الدين زي��دان لالعب الإي��ط��ايل ،ويف مواجهة فريقه �أم��ام برينلي
الإجنليزي التي ح�صل فيها اليو�سكي على جائزة �أف�ضل العب،
كان جنم امل�شهد بحركة (بكاء الطفل ال�صغري) التي كانت موجهة
لالعب الإجنليزي دواي��ت مانكيل بعد �أن قام الأخ�ير با�ستخدام
اخل�شونة لإيقافه ،ومن ثم الب�صق عليه ،الأمر الذي جعل االحتاد
الإجنليزي يعاقب مانكيل ،ويف ذات ال�سياق اعتلى ا�سم اليو�سكي
املوقع الر�سمي لناديه ال�سابق ليدز يونايتد الإجنليزي حتت عبارة
(�شكرا جاين) حيث �أ�شاد مدير كرة القدم بالنادي فيكتور �أورتا
باليو�سكي وبالدور الذي لعبه خالل فرتة تاريخية للنادي حيث
قال :كنت �أعلم �أن اليو�سكي �سيكون ممي ًزا حلظة دخوله النادي
كانت امل�شاعر التي ر�أيتها يف وجهه ووجه والديه عندما وقع عقده
يف حلظة جميلة ،وكنت مت�أكدًا من �أن��ه �سيعطي كل �شيء لليدز
يونايتد ،حتى مع و�ضع هذا يف االعتبار فقد جتاوز توقعاتي .فقد
كان ا�ستثنائ ًيا �سواء داخل امللعب �أو خارجه ،و�سيفتقده زمال�ؤه
ريا ،وكذلك جميع املوظفني يف النادي ...ن�شكر جاين على كل
كث ً

جهوده ،ونتمنى له كل التوفيق يف امل�ستقبل ،يذكر �أن اليو�سكي
�شارك يف  171مباراة مع الفريق الأبي�ض ،و�سجل  22هد ًفا على
مدار �أربع �سنوات ،وظهر لأول مرة يف ليدز يف � 6أغ�سط�س ،2017
حيث �ساعد الفريق الأبي�ض على الفوز  2-3على بولتون و�أنهى
م�شواره الأول بهدف املو�سم ،بف�ضل هدفه �ضد نوتنغهام فور�ست
يف مو�سم  ،2020/2019كما �ساعد اليو�سكي الفريق الأبي�ض
على العودة �إىل الدوري الإجنليزي املمتاز لأول مرة منذ  16عا ًما،
رئي�سا يف �إنهاء الفريق للمو�سم يف املركز التا�سع
ولعب دو ًرا
ً
متفوقا على العديد من الأندية الإجنليزية املخ�ضرمة.

النصر ينافس كورينثيانز الفراعنة يسعون لكتابة التاريخ أمام البرازيل
على ضم غويديش

جدة – هالل �سلمان

دخل فريق الن�صر يف مناف�سة مع نظريه كورينثيانز الربازيلي
على �ضم املهاجم روجر غويدي�ش ،العب فريق �شاندونغ ليونينغ
ال�صيني.
و�أ���ش��ارت ميديا برازيلية �إىل �أن ن��ادي الن�صر ق��دم عر�ضا ل�ضم
املهاجم البالغ من العمر  24عاما ،ال��ذي �سجل  27هدفا يف 53
مباراة خا�ضها مع �شاندونغ ليونينغ خالل  3موا�سم.
ويريد نادي كورينثيانز �إمتام ال�صفقة ب�أ�سرع وقت وقبل نهاية
الأ�سبوع خ�صو�صا �أنه اتفق مع الالعب على البنود ال�شخ�صية،
لكنه قد ي�صرف النظر عن غويدي�ش يف حال ت�أخر �إمتام �إجراءات
انتقاله ،ما مينح الن�صر �أف�ضلية حينها للتفاو�ض مع الالعب.
وبعد تعاقد �شاندونغ مع مواطنه جاد�سون� ،أ�صبح الباب مفتوحا
�أمام غويدي�ش لرتك الفريق ال�صيني.
وبد�أ غويدي�ش م�سريته مع فريق كري�سيوما عام  2014وبعد 3
موا�سم انتقل �إىل باملريا�س ليخو�ض معه مو�سمني حمققا بطولة
الدوري الربازيلي عام  ،2016ثم �أعري �إىل �أتلتيكو مينريو عام
 ،2018قبل �أن ينتقل �إىل الدوري ال�صيني ويحقق العام املا�ضي
بطولة الك�أ�س مع �شاندونغ.

جدة – البالد

�ستكون الكرة امل�صرية على موعد مع �صناعة التاريخ،
عندما يلتقي منتخب م�صر الأوملبي حتت  23عام ًا ،مع
نظريه الربازيلي يف دور الثمانية ملناف�سات كرة القدم
للرجال بدورة طوكيو الأوملبية يوم ال�سبت.
وق��د حل منتخب م�صر يف املركز الثاين باملجموعة
الثالثة يف بر�صيد  4نقاط ،خلف املنتخب الإ�سباين
املت�صدر ،بينما تفوق الفراعنة على منتخب الأرجنتني،
�صاحب املركز الثالث بفارق الأهداف التي يتم االحتكام
�إليها يف حال ت�ساوي النقاط.
و���ض��رب��ت م�صر ،ال��ت��ي م��ازال��ت تبحث ع��ن نيل �أول
ميدالية �أوملبية يف تاريخها بالألعاب اجلماعية ،موعدا
مع الربازيل ،التي ت�صدرت ترتيب املجموعة الرابعة،
بـ  7نقاط ،يف �إعادة للقائهما الذي جرى قبل  57عام ًا،
عندما تواجها يف مرحلة املجموعات ب�أوملبياد طوكيو
 ،1964وتعادال (.)1-1
و�ستكون الفر�صة م��وات��ي��ة �أم���ام "الفراعنة" للث�أر
م��ن خ�سارتهم (� )3-2أم���ام "راق�صي ال�سامبا" يف
دور املجموعات ب�أوملبياد لندن  ،2012ال�سيما بعد
ق��وة الدفع التي ح�صلوا عليها بعدما تغلبوا ()1-2
على ال�برازي��ل �ضمن دورة ودي��ة يف نوفمرب املا�ضي
بالقاهرة.

ولكن لن تكون مهمة منتخب م�صر بال�سهلة يف عبور
املنتخب الربازيلي ،الذي يحلم باالحتفاظ بامليدالية
الذهبية ،التي ح�صل عليها للمرة الأوىل يف تاريخه
ب�أوملبياد ريو دي جانريو عام  ،2016ال�سيما يف ظل
امتالكه لكتيبة من النجوم يف خمتلف اخلطوط.

رقم قيا�سي حلجازي

بات �أحمد حجازي على موعد مع �إجن��از تاريخي �أمام
ال�برازي��ل ،ففي ح��ال م�شاركته يف لقاء ال�سبت �سوف
يتقا�سم �صدارة قائمة �أكرث العبي كرة القدم امل�صريني
م�شاركة يف الدورات الأوملبية مع الالعبني الراحلني علي
احل�سني وحممد بدوي بر�صيد  8مباريات لكل منهم.

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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أعشق « قلعة الكؤوس» بالوراثة
حاورته  -رانيا الوجيه

م�سرح جامعة امللك عبدالعزيز ،وكالعادة �شكل البداية احلقيقية مل�شواره مع الفن ،مثله مثل
الكثريين من النجوم� .إنه املخرج واملنتج ممدوح �سامل ..م�ؤ�س�س �أول مهرجان �سينمائي
�سعودي .ذلك احلدث العالمة يف م�سرية ال�سينما ال�سعودية الذي يعود �إىل عام .2005
ممدوح �سامل احلا�صل على بكالوريو�س علوم كمبيوتر من جامعة امللك عبدالعزيز ،و�أي�ضا
ماج�ستري يف �إدارة اجلودة من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا يف الإ�سكندرية.
انخرط يف الفن منذ عام  1995من خالل م�سرح اجلامعة ،ثم التحق بجمعية الثقافة والفنون
وكون فرقة با�سم (فرقة الرواد للم�سرح ال�شامل)
بجدة ،وح�صل على دورة الفنون امل�سرحيةَّ ،
وذلك يف عام  ،2000وقد اهتمت مب�سرح الطفل و�شاركت يف عدد من املهرجانات امل�سرحية
وال�سياحية ،وبعد ذلك حتولت الفرقة �إىل م�ؤ�س�سة �إنتاج فنية با�سم (رواد ميديا) وذلك يف
عام  ،2005ونظم من خاللها �أول مهرجان �سينمائي �سعودي ،و�أ�شرف عليه .يبلغ ر�صيده
الفني ( )27عمال م�سرحيا ،و( )24م�شاركة تلفزيونية (برامج ودرام��ا) ،وعددا من امل�شاركات
ال�سينمائية الدولية ،كان �أول �أعماله التلفزيونية م�سل�سل ( البيت الكبري) عام  1997مع الفنان
خالد احلربي .واختري ممدوح �سامل �ضمن � 9سعوديني يف قائمة الـ � 100شخ�صية الأكرث ت�أثريا
يف ال�سينما العربية عام  .2019وعندما عاودت دور ال�سينما يف اململكة فتح �أبوابها للجمهور عمل
ممدوح يف جمال توزيع الأفالم العاملية ُمركزا على الأفالم الكرتونية.
ممدوح �سامل م َّثل اململكة يف الأيام الثقافية ال�سعودية بعدة دول؛ منها م�صر ورو�سيا والهند وماليزيا.
ممدوح �سامل يحل �ضيفا على " البالد" عرب" فرف�شة" للحديث عن ممدوح الإن�سان والفنان.

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

قلعة الكؤوس
�أو حترتف لثالث �سنوات يف فريق عاملي..
• ماهو الفريق ال��ذي ت�شجعه من بني �أيهما تف�ضل؟
بشكل منتظم
 �إذا كانت فر�صة اللعب مبنتخب ريال مدريد بالت�أكيدالأندية ال�سعودية؟ وملاذا؟
• ه���������ل ل���ك
 الأهلي ،فهو الفريق املف�ضل بالوراثة العائلية؛ حيث لن �أعتزل.ح�����س��اب��ات على
وجدت �أعمامي و�إخوتي جميعهم من م�شجعي الأهلي"
سؤال صعب
م��واق��ع التوا�صل
قلعة الك�ؤو�س".
• مباراة جتمع �أ�صدقاء مي�سي وكري�ستيانو االجتماعي؟ وم��اه��ي ..وهل
رونالدو ..ودعيت من االثنني� ..أي منهما تتابعها ب�شكل منتظم؟
حاولت أن أكون طيارا
 بالطبع ،لدي ح�سابات على و�سائل• لو مل تكن منتجا وخمرجا  ..ماذا كنت تلبي دعوته؟
 يف احلقيقة هو �س�ؤال �صعب ،فكالهما العبان من ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي "في�س ب��وكتتمنى؟
وان�ستغرام وتويرت و�سناب �شات"
 كنت �أمتنى �أن �أكون كابنت طيار؛ كوين �أحب ال�سفر الطراز الثقيل ،و�س�أحاول �أن �ألبي دعوة االثنني.لكنني غ�ير م�ت��اب��ع ب�شكل منتظم،
كثريا ،وكانت يل حماولة �سابقا يف هذا املجال ،ولكن حظيت بهذا ال�شرف
• ر���ش��ح��ت مل��ه��م��ة خ��ارج��ي��ة ،مت��ث��ل فيها و�إن كان توتري �أكرث احل�سابات التي
مل تكتمل.
�أحاول متابعتها ب�شكل منتظم.
وطنك ..ما نوع املهمة التي تريدها؟
عيني على  4أندية
 احلمدلله قد مت تر�شيحي لعدة مهام بالفعل،من يتجاوز
• خ�صخ�صة الأن��دي��ة الريا�ضية باتت ب��داي��ة م�ث�ل��ت امل�م�ل�ك��ة يف ال �ف��ن وال���س�ي�ن�م��ا يف
ق��ري��ب��ة ..فلو ق��در ل��ك ���ش��راء ن���اد ..ف��أي الأ�سابيع الثقافية ال�سعودية خارج اململكة ،يف • من هو املتابع الذي تكتفي يف الرد عليه
عدة دول؛ منها م�صر ورو�سيا والهند وماليزيا .بـ " بلوك"؟ ومن الذي تهتم بالكتابة �إليه؟
الأندية �ستختار؟
 �س�أختار ن��ادي ري��ال مدريد �أو بر�شلونة� ،أم��ا على ودول ك�ث�يرة ،ومثلت اململكة مبهنتي كمخرج � -إذا ك��ان ه�ن��اك �شخ�ص م��ا ق��د �أ� �س��اء يل� ،س�أقومبعمل بلوك فورا� .أما ال�شخ�ص الذي �أهتم بالكتابة �إليه
م�ستوى الأن��دي��ة املحلية ف�س�أختار ن��ادي الأه�ل��ي �أو �سينمائي.
فهو من يكتب معلومات �أو تعليقات مفيدة .فبالت�أكيد
الهالل.
ال مشكلة
�س�أهتم بالكتابه له.
تعادل الفوز واخلسارة
• ه��ل تقبل �أن ترتبط ب�شريكة حياة • يف احلياة� ..إذا طلب منك االعتذار..
فلمن �ستعتذر؟
• يقولون ":الكرة فوز وخ�سارة" ..مل ال تخالفك امليول؟
 ال يوجد مانع ..هي جمرد ميول فهناك �أذواق يف � -س�أعتذر لأي �شخ�ص �أخط�أت يف حقه.يقولون :وتعادل � ً
أي�ضا؟
تعادل
فهناك
النا�س،
بني
دارجة
 تقريبا هذه اجلملةاللب�س والأك��ل وغريها ال ن�ستطيع فيها فر�ض ر�أينا،
ندمت على املشروع
بطعم الفوز ،وتعادل بطعم اخل�سارة.
وبالتايل لي�ست هناك م�شكلة يف اختالف امليول.
• يف ح�سابك يف تويرت ..لو طلب منك بائع • �شيء فعلته وندمت عليه ..ماهو؟
لن أجيب
متابعني مبل ًغا م��ا ل��زي��ادة ع��دد متابعيك  -ممكن يف جمال العمل ،عندما دخلت م�شروعا ما،
ثم ندمت عليه.
• يقولون� :إن الأ�سماء حتاكي م�سمياتها ..مبتابعني حقيقيني ..هل تدفع له؟
• من هو كامت �أ�سرارك؟
هل ترى �أن ا�سمك يحاكيك؟
 بالت�أكيد ،لن �أدفع. نف�سي كامتة �أ�سراري. �أت��وق��ع �أن يحكم النا�س على ه��ذا الأم��ر ،وا�سميليست رياضة فقط
ممدوح مبعنى املدح �أو املديح ،وبالتايل هذا ال�س�ؤال
اإلمارات ومصر
يجيب عليه الآخرون �أكرث مني.
• يقولون :للخ�سارة �أب وللفوز �ألف �أب..
• �أكرث بلد حتب زيارته ..ومن هو رفيقك
هل هذا يف الريا�ضة فقط؟
لن أعتزل
 ال  ..لي�س فقط يف الريا�ضة ،بل يف احلياة ب�شكل املف�ضل يف ال�سفر؟• جاءتك فر�صة للعب يف �صفوف املنتخب ع��ام ويف العمل �أي�ضا ،فهي مقولة تنطبق على �أم��ور � -أك�ثر دول�ت�ين �أح��ب زيارتهما" الإم ��ارات وم�صر"
ولي�س ه�ن��اك رف�ي��ق مف�ضل �أ��س��اف��ر معه بالتحديد..
الربازيلي يف ك�أ�س العامل ..تعتزل بعدها عديدة.

ف�أحيانا �أ�سافر وحدي وحينا �آخر مع الأ�صدقاء ،فهي
ح�سب الظروف واالرتباطات ال�شخ�صية والعملية.
• من هو �صاحب الف�ضل عليك يف م�سرية
جناحك؟
 �صاحب الف�ضل ،هما والداي ،ومن ثم �أي �شخ�صقدم يل ن�صيحة �سواء كان قريبا �أو �صديقا ..و�أقدم
لهم ال�شكر واالمتنان.

متعب وصعب
• هل �أن��ت مع دخ��ول �أح��د �أبنائك نف�س
جمال تخ�ص�صك؟
 ال �أح �ب��ذ ك �ث�يرا ه��ذهال �ف �ك��رة ،ف�م�ج��ايل متعب
ومرهق ،و�إن كان ابنتي
الكربى بدت عليها بوادر
ف �ن �ي��ة يف ب�ع����ض الأف �ل�ام
ال �ق �� �ص�يرة ،ل�ك��ن ال تعترب
�إىل الآن امليول مئة يف املئة.

نلت شرف تمثيل بالدي
في األيام الثقافية
السعودية بالخارج
لن أفرض على شريكة
حياتي ذوقي في األكل
وميولي في اللبس

جتربة مريرة
• ماهي �أق�سى جتربة
مررت بها؟
 �أق �� �س��ى جت��رب��ة وق �ع��ت يل،كانت يف مهرجان جدة للأفالم،
ومهرجان جدة ال�سينمائي الذي
قدمت به  3دورات ويف ال��دورة
الرابعة التي كانت يف عام 2009
�أل� �غ ��ي امل �ه��رج��ان ق �ب��ل االف �ت �ت��اح
فكانت بالن�سبة يل جتربة مريرة
وق��ا��س�ي��ة ،وب��ال�ف�ع��ل اح�ت�ج��ت ف�ترة
طويلة للخروج من هذه التجربة.
أقرأ  40الشقيرى
• ما �آخر كتاب قر�أته ؟ وهل كان ورق ًيا
�أم الكرتون ًيا؟
 غال ًبا �أحاول �أن �أقر�أ الكتب ب�شكل �سريع بعد ت�صفحهاورق ًيا ،والآن �أقر�أ كتاب" �أربعون" لأحمد ال�شقريي.

إلغاء مهرجان جدة السينمائي قبل افتتاحه تجربة مريرة وقاسية

الفن مجال
مرهق وصعب
وال أحبذه ألبنائي

12

األسبـوعية

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

"الدارة" تنقل التاريخ
عبر "التيك توك"

albiladdaily

albiladdaily

albiladdaily

albiladdailynews

الريا�ض  -البالد

�أ�ضافت دارة امللك عبدالعزيز �إىل من�صاتها الإعالمية
ال��رق�م�ي��ة ،من�صة الـ" "Tik Tokب �ه��دف �إ���ش��راك كل
فئات املجتمع العمرية يف �أخبارها و�أعمالها وموادها
التوثيقية وجذب املزيد من املتلقني �إىل ر�سالتها الإعالمية
الوطنية التي تت�سم باملوثوقية العلمية والدقة والتنويع
املعلوماتي لتعزيز قيم الهوية الوطنية.
وي��أت��ي ذل��ك بعد �إن�شاء �إدارة الإع�ل�ام الرقمي اجلديد
يف ال��دارة لين�ضم احل�ساب اجلديد مع �أربعة ح�سابات
رقمية �أخ ��رى يف ال ��دارة وه��ي  :ت��وي�تر ،والفي�سبوك،
واليوتيوب ،واالن�ستقرام� ،إ�ضافة �إىل املوقع الإلكرتوين،
ل �ي ��ؤدي جميعها ر��س��ال��ة �إع�لام�ي��ة متكاملة بعد تطويع
امل��ادة التاريخية لكل و�سيلة ،م�ستثمر ًة مرونة املعلومة
التاريخية وعنا�صر اجلذب والت�شويق فيها لدعم الإعالم
التاريخي الرقمي مبنتجات �إلكرتونية تتماهى مع التحول
احلكومي ث��م م��ع رك��ائ��ز ر�ؤي��ة  ،2030ورف��ع م�ستويات
املحتوى العربي ،ف�ضال عن تعزيز دور الإعالم والتوا�صل
الفعال مع اجلمهور مبختلف فئاته واهتماماته  ،وميكن
متابعة ح�ساب ال ��دارة اجل��دي��د م��ن خ�ل�الhttps:// :
. /vm.tiktok.com/ZSJxYvMDF

 30سبتمبر آخر موعد
ملشاركات "جائزة احلوار"
جدة  -يا�سر بن يو�سف

�أعلنت جائزة احلوار الوطني التي ّ
ينظمها مركز امللك
عبد العزيز للحوار الوطني �أم�س ،عن ا�ستمرار ا�ستقبال
الأع �م��ال املقدمة يف خمتلف فروعها حتى  30م��ن �شهر
�سبتمرب من العام اجلاري ،وذلك نظر ًا للإقبال الكبري على
امل�شاركة يف اجلائزة ،وانطالق ًا من الأهداف التي ت�ضطلع
بها يف ن�شر وتعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ش وال�سالم
والوحدة الوطنية واحرتام االختالف والتنوع.
و�أو��ض��ح نائب الأم�ين العام للمركز �إبراهيم بن زايد
الع�سريي� ،أن اجلائزة ومنذ الإع�لان عن �إطالقها �شهدت
وال تزال م�شاركات متعددة يف خمتلف فروعها ،الف ًتا �إىل
�أن املوقع الإلكرتوين للجائزة تلقى �أكرث من  100م�شاركة
حتى الآن ،منها  25م�شاركة عن فرع امل�ؤ�س�سات احلكومية،
مبي ًنا �أن اجلائزة ت�شتمل على �أربعة فروع (امل�ؤ�س�سات
احلكومية ،م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ،والأعمال املتميزة واملبتكرة".

"النيابة" توجه بضبط شخصني امتهنا
رسم أشخاص على "احلوائط"
الريا�ض  -البالد

سياحة داخلية

�أك��د م�صدر م�س�ؤول يف النيابة العامة� ،أن��ه بنا ًء على ما مت
ر�صده من قيام املواطن �سلطان بن (ح ع) ،باالتفاق مع املواطن
هاي�س بن (م �ش) ،وميتهن الأخري منهما الر�سم على احلوائط،
والقيام بر�سم �صورة �أحد الأ�شخا�ص على جدار يف مكان عام يف
حمافظة رفحاء ،واعتياد الأول منهما على تبني هذه ال�سلوكيات
مبقابل مادي واالجتماع مبن ميتهنون الر�سم على اجلدران للقيام
بر�سومات للغري وبطريقة خمالفة للأنظمة والتعليمات ،ون�شر
هذه الر�سومات عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وملا ينطوي
عليه هذا الن�شاط املُجرم من انتهاكه لأحكام نظامي حماية ملرافق
العامة ومكافحة جرائم املعلوماتية ،وما يت�ضمنه من الإ�ساءة
ل�ل�آخ��ري��ن واالع �ت��داء على املمتلكات ،وخم��ال�ف��ة القيم الدينية
والآداب العامة ،و�إحداث ت�شوه ب�صري للبيئة ،وخمالفته لأنظمة
التجارة بعدم احل�صول على املتطلبات النظامية يف هذا ال�ش�أن.
فقد �أ�صدرت النيابة العامة �أمر ًا بالقب�ض عليهما ا�ستنا ًد للمادتني
( 15و  )17من نظام االجراءات اجلزائية ،و�سرعة �إحالتهما �إىل
النيابة العامة ال�ستكمال الإجراءات اجلزائية بحقهما.

الباحة  -البالد
وف����رت امل��م��ل��ك��ة ك���ل م��ق��وم��ات ال�����س��ي��اح��ة
الداخلية يف مناطقها املختلفة ،بتجهيز املواقع ال�سياحية
على �أعلى م�ستوى� ،ساعدها يف ذل��ك تنوع مناخها ،ومتتعها
باملناظر البديعة التي جتذب املتنزهني وال�سياح ،حيث يبدو عدد من
املتنزهني يق�ضون �أوقاتا ممتعة يف موقع �سياحي مبنطقة الباحة التي
تتخذ من ح�صونها وقالعها �شاهد ًا على تاريخها ال�ضارب يف القدم ،لتقدم
لوحة فنية بديعة متزج الرتاث بالطبيعة اخلالبة.

"الثمانية" تجربة درامية جديدة لـ"غادة"
جدة  -البالد
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فائدة صحية للتمر

جدة  -البالد

حتظى التمور ب�أنواعها املختلفة ب�إقبال كبري يف جميع
�أن �ح��اء ال �ع��امل� ،إذ ت�ستخدم ك� ُم�ح� ٍ�ل طبيعي يف الع�صائر
واملنتجات املخبوزة مثل الكعك ،وي�ضعه غناه بالعنا�صر
الغذائية املختلفة وم�ضادات الأك�سدة يف مقدمة الأطعمة
التي حتتوي على فوائد �صحية مذهلة .وت�شري درا�سة علمية،
ن�شرها موقع "� ،"organic factsإىل �أنه ميكن تلبية �أكرث
من  %15من االحتياجات اليومية للمعادن الأ�سا�سية مثل
النحا�س والبوتا�سيوم واملغني�سيوم وال�سيلينيوم عن طريق

فائد للتمر

1

يعزز صحة الدماغ

2

تناول  100غرام� ،أو حوايل  4مترات منزوعة النوى يوميا،
مبينة �أن هناك  12فائدة للتمر .ولفتت الدرا�سة �إىل �أن التمر
م�صدر جيد للطاقة ،ويعزز �صحة الدماغ ،ويحد من الإم�ساك
ويقلل اال�ضطرابات املعوية ،ويعالج فقر ال��دم ،و�أمرا�ض
القلب ،كما يعالج ال�ضعف اجلن�سي ،ومينع الع�شى الليلي
لغنائه بالكاروتينات ،ف�ضال عن م�ساعدته يف عالج الإ�سهال
امل��زم��ن ،وحت�سني �صحة العظام ،وتعزيز اكت�ساب ال��وزن
ال�صحي� ،إ�ضافة لتخفيفه �أعرا�ض التهاب الأنف التح�س�سي
املو�سمي ،وامل�ساعدة يف الوالدة الطبيعية.

يقلل االضطرابات المعوية
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يعالج أمراض القلب

تدخل الفنانة غ��ادة ع��ادل جتربة درامية جديدة� ،ضمن
�أح��داث م�سل�سل "الثمانية"� ،إذ تلعب دور "ممثلة"
خ�ل�ال الأح � ��داث ،وت�ت�ع��ر���ض للكثري م��ن امل��واق��ف
ال�صعبة ،بدخولها فى �صراعات متوالية ،فى
�إطار درامى م�شوق ،بينما يج�سد الفنان �آ�سر
يا�سني دور �ضابط مباحث ويواجه العديد
من ال�صراعات ،حيث ت��دور الأح��داث فى
�إطار �إجتماعى "�أك�شن".
وانطلق ت�صوير امل�سل�سل الأ�سابيع

املا�ضية مبنطقة التجمع اخلام�س فى �أكرث من ديكور �آخرها
ك��ان دي�ك��ور م�ست�شفى ،وجمعت امل�شاهد ب�ين حممد عالء
و�آ�سر يا�سني.
وينتمى امل�سل�سل لنوعية ال�ـ 8حلقات الدرامية ،ومن املقرر
عر�ضه على �إح��دى املن�صات الإلكرتونية نهاية العام اجل��ارى،
بينما ي�ستعد فريق العمل لل�سفر لإحدى الدول الأوروبية ،نهاية
ال�شهر اجلاري لت�صوير امل�شاهد اخلارجية للم�سل�سل.
وي�شارك يف بطولة م�سل�سل "الثمانية"� ،آ�سر يا�سني ،حممد
عالء ،خالد ال�صاوي ،غادة عادل ،رمي م�صطفى ،حممود البزاوي،
الرا �إ�سكندر ،منذر رياحنة ،وهو من �إخراج �أحمد مدحت.

نصائح للتخلص من الصداع خالل العمل
جدة  -البالد

ك�����ش��ف ت��ق��ري��ر �صحي
عن بع�ض اخلطوات التي
مي��ك��ن ات��ب��اع��ه��ا للتخل�ص
م��ن ال�����ص��داع �أث��ن��اء اجللو�س
على املكتب.وقال موقع "برايت
�سايد"� ،إن ق��ائ��م��ة م��ن التغيريات
ال�صغرية التى ميكن �إج��را�ؤه��ا �أثناء
اجللو�س على املكتب ،لتجنب ال�صداع امل�ؤمل
واال�ستمتاع خ�لال العمل ،تتمثل يف :تخفيف

الأ�ضواء ب�إطفاء بع�ضها �أو �سحب ال�ستائر على
ال��ن��اف��ذة ،وجت��ن��ب ال��روائ��ح القوية �أو منتجات
التنظيف بفتح النوافذ لب�ضع دقائق �أو ا�ستخدام
مروحة لإبعاد الرائحة القوية ،وترطيب اجل�سم،
وااله��ت��م��ام بتوقيت وج��ب��ات ال��ط��ع��ام ،وال��ت��أك��د
م��ن اجل��ل��و���س يف و���ض��ع م��ري��ح م��ع دع��م الظهر،
واملحافظة على ت��وازي ال��ذراع�ين مع الفخذين،
و�إب��ق��اء القدمني على الأر����ض ،مع حتريك �شا�شة
الكمبيوتر بحيث تنظر العينني �إىل الأمام ولي�س
�إىل الأ�سفل.

