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�لبالد ـ مها �لعو�وده ـ ر�نيا �لوجيه 
ال يجوز اأن ت�صعر بال�صيق عند اكت�صاف خمادع كان مرتبعا على قائمة اال�صدقاء 
اخلل�ص قبل مرحلة االكت�صاف، فال�صدمة ال ينبغي اأن تدعوك ال�صتح�صار ق�صيدة 
النذالة  ان  ا���ص��ك  ب��دي��ت   .. ان���ذال  م��ن  بحياتي  �صفت  م��ا  ك��ر  )م��ن  امل�صعان  خلف 
�صديقا  ك��ان  ال��ذي  ه��ذا  ب��اأن  ولتوؤمن  بكثري،  ه��ذا  م��ن  اأب�صط  املو�صوع  ف�صيلة( 
اآخ��ر.  م�صل�صل  يف  للتمثيل  وانتقل  حياتك  م�صل�صل  يف  دوره  اأنهى  ممثل   جم��رد 
مينحوننا  املتلونني  اأن  ذلك  االط��اق،  على  �صدمة  املوقف  لك  ي�صكل  اأن  ينبغي  ال 
فالتجربة  �صداقاتنا،  ونفرز  والت�صامح  باملروءة  ن�صتمتع  لكي  الذهبية  الفر�صة 
مفيدة قد حتد من تدفق الثقة املفرطة دون معايري و�صوابط، وال ينبغي ان نلتفت 

لهوؤالء بعد اأن ارت�صوا على اأنف�صهم الهوان واملذلة.

�لتفا�صيل �س3

�لتفا�صيل �س5

وزير التعليم لـ               :

استثناءات للمدارس األهلية بخصوص العودة
�لريا�س - عادل بابكري

اأنه  ل�)الباد(  ال�صيخ  اآل  الدكتور حمد بن حممد  التعليم  اأكد وزير 
لن يتم ا�صتثناء مدار�ص التعليم االأهلي واالأجنبي من ح�صور طلبة 
املرحلة االبتدائية وريا�ص االأطفال، وال ميكن التمييز بني التعليم 
التوا�صل  م��وؤمت��ر  خ��ال  ال�صيخ  اآل  واأع��ل��ن  واالأه��ل��ي.  احلكومي 
الدوري احلكومي، اأم�ص، عن عودة الدر�صة ح�صورًيا يف التعليم 
بعد  والثانوية  املتو�صطة  واملرحلتني  التقني  والتدريب  اجلامعي 
احل�صول على جرعتي اللقاح امل�صاد لكورونا. واأو�صح اأن الطلبة 
لقاح كورونا بلغت ن�صبتهم  الذين ح�صلوا على جرعة واحدة من 

 ،)%  37( جرعتني  على  ح�صل  ومن   )%  93( العام  التعليم  يف 
اأما طلبة التعليم اجلامعي الذين ح�صلوا على جرعة واحدة بلغت 
%(، ويتوقع   59( %(، ومن ح�صل على جرعتني   85( ن�صبتهم 

زيادة هذه الن�صب م�صتقبًا
الطفولة  البنني يف مرحلة  تدري�ص  اإ�صناد  ن�صبة  اإنه مت رفع  وبني 
املبكرة للمعلمات اإىل 40 % ومت اإ�صافة )1497( ف�صًا لريا�ص 
طالب   )34.500( بها  �صيلتحق  املقبل؛  الدرا�صي  للعام  االأطفال 
وطالبة، واإ�صافة )7923( ف�صًا لل�صفوف االأولية بنني؛ �صيلتحق 

بها اأكر من )205( اآالف طالب وطالبة.

ال

بسيمة
تتأسف للجميع
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من  كثري  يف  امليدانية  املج�سمات  مــن  كــبــريا  عـــددا  واأجنـــز 

عا�ش  التي  املنورة  املدينة  ففي  الداخل  واخلــارج  املدن يف 

بها وترعرع : جم�سم طلع البدر علينا،ببداية طريق الهجرة 

بقباء والقلعة بالعنربية، ونون  وال�سيافة ومنارات احلرم 

وم�ساجد طيبة.

كما اأجنز جمموعة اأخرى يف ينبع البحر وينبع ال�سناعية 

وال�سناعة،  احلــيــاة  منها  بــهــا،  جم�سما   33 مــن  اأكـــر  فله 

اجلل�سات  والكتاب،  واملحربة  للقلم  وجم�سمني  والتجارة، 

بينبع  جمــ�ــســم  فــهــو  الـــزهـــور  امـــا  والــ�ــســخــور،  ال�سعبية 

ال�سناعية عبارة عن اأكرب باقة زهور. ويف ينبع ال�سناعية 

له  لوحة جدارية  بطول مرتين. 

قال:اعتمد  اعماله  به  تتميز  ما  عن  �سوؤال  على  رده  ويف 

اجلديد  عن  دائما  ابحث  النني  واالفــكــار  اال�ساليب  على 

املوروث  اأن  كما  ابداعية  بطريقة  وتوظيفها  اخلامات  يف 

له دور كبري يف دعم تطلعاتي يف  اململكة   احل�ساري يف 

االفكار النحتية.

 وحول اخلامات امل�ستخدمة يف منحوتاته قال:

فاأنا  اأكادميي  ب�سكل  الت�سكيلي  الفن  در�ست  فنانًا  كوين   

وخامات  احلجر  على  كالنحت  اخلــامــات  بجميع  اأعــمــل 

اأخرى متنوعة  واأ�ساف باأن مثل هذه االأعمال حتتاج اإىل 

قدرة فنية خا�سة ، ففن النحت لُه ارتباط وثيق بالعديد 

والــر�ــســم،  املــعــمــاريــة،  كالهند�سة  االأخــــرى  الــفــنــون  مــَن 

والت�سوير 

اأعمال جندي، ا�ستحوذ النحت على  وعلى رغم �سمولية 

احليز االأكرب من معار�سه الفنية 

مقارنة  اململكة  يف  الــنــحــاتــني  اأعــــداد  ــة  حمــدودي وعـــن 

ثالثية  اأبعاد  ذو  النحت  قــال:  الت�سكيليني  بامل�سورين 

ويتحكم  ووا�ــســح  ملمو�ش  ب�سكل  الــفــراغ  يف  ويظهر 

فيها  ي�ستغل  وذهنية  ع�سلية  بقوة  ال�سكل  يف  باأدواته  الفنان 

اللوحة م�سطحة  ال�سكل اجلمايل، بينما  ُينفذ بها  التي  اخلامة 

واإظهار  االإبداعية  اللم�سات  باإ�سافة  الفنان  دور  ياأتي  وهنا 

البارز والغائر من خالل اللون، بينما املج�سم يتطلب كما قلت 

مغامرة  خو�ش  الفنان  على  يفر�ش  وذهنيًا  ج�سديًا  جمهودًا 

بينما  الــهــواء،  فراغية يف  بكتلة  داخــلــه  مــا يف  الإظــهــار  جــادة 

عمل  واإنتاج  واالألــوان  بالفر�ساة  االإم�ساك  الكثريون  ي�ستطيع 

فني وفق اأ�ساليب ومدار�ش فنية خمتلفة.

وعن م�ساركاته العاملية قال: لدي م�ساركات كثرية  يف املعار�ش 

بينايل  االأول،  ال�سارقة  بينايل  مــثــل   واخلــارجــيــة   املحلية 

بلبنان  العامليني  للفنانني  اجلنوب  ملتقى  الثاين،  الالذقية 

اقمت  كما  بلبنان،  2002م  عالية  �سمبوزيوم  عام2002م، 

 - املنورة  املدينة  من  كٍل  يف  ال�سخ�سية  املعار�ش  من  عــددا 

جدة - الطائف - ينبع. وباال�سافة لذلك نظم جندي معار�ش 

ت�سكيلية لعدد من الفنانني، وعمل مديرًا ل�سالة اإبداع للفنون 

الت�سكيلية باملدينة املنورة.

وعن امل�سهد الفني ب�سفة عامة يف اململكة قال: ال�ساحة الفنية 

عامرة  بالعطاء ، فمن خالل معهد م�سك للفنون التابع ملوؤ�س�سة 

حممد بن �سلمان اخلريية “م�سك اخلريية” فتح املجال اأمام 

هذه  مثل  يف  للم�ساركة  ال�سعودي  الفنان  واندفع   ، االبــداع 

يف  والثقافية  الفنية  احلــالــة  تطور  يف  ي�سهم  ممــا  املحافل 

اململكة، وهي خطوة مهمة ت�سعى اإىل دفع العجلة الفنية يف 

الفنانني  بني  التوا�سل  من  قدر  اأكرب  الإيجاد  وتهدف  اململكة، 

امل�ساركني من خمتلف مناطق اململكة.

الفنون ومن �سمنها  الفنون قال: تعليم  وفيما يتعلق بتعليم 

على  تقع  م�سوؤولية  هو  ومبادئه  قواعده  ح�سب  على  النحت 

عاتق  اجلهات االأكادميية وكليات الفنون وُيخطىء من يلقي 

بامل�سوؤولية على فروع اجلمعية ال�سعودية للفنون الت�سكيلية 

اجلمعيات  هذه  دور  الأن  والفنون،  الثقافة  جمعية  فــروع  اأو 

اأعمالهم  ت�سويق  والعمل على  الفنانني ودعمهم  احت�سان  هو 

هذه  عمل  اأولويات  من  وهذا  املتلقي  وبني  بينهم  والتو�سط 

اجلمعيات.

عام1954م  الطائف  مدينة  يف  ولد  جندي  الفنان  اأن  يذكر 

وترعرع يف املدينة املنورة مع والديه، ودر�ش الن�سف االأول 

من املرحلة االبتدائية يف الطائف ثم املدينة املنورة اإال اأن عمل 

والده حتول لينبع البحر، وذهب ليكمل تعليمه يف مدار�سها، 

ثم عاد اإىل املدينة املنورة، وبعدها التحق مبعهد الرتبية الفنية 

بالريا�ش وح�سل على دبلوم الرتبية الفنية وعني معلما ملادة 

امللكية  الهيئة  مبدار�ش  معلمًا  ثم    ، املدينة  يف  الفنية  الرتبية 

اإبــداع  �سالة  واأدار  مبدار�سها  الفنية  للرتبية  فم�سرفا  بينبغ 

للفنون الت�سكيلية باملدينة املنورة.

مجسماته حجر ورخام ومعادن وخشب

على  الطبية  املجمعات  اأكرب  من  امل�ست�سفى  ُيعد   واليوم 

يقوم  الــذي  املقد�سة  بالعا�سمة  املركزية  املنطقة  نطاق 

مميزة  م�ستويات  توفر  والتي  الطبية  اخلدمات  بتوفري 

لرعاية املر�سى.

 االختيار األول 
يعد  بامل�ست�سفى  والذي  املر�سى  ثقة  يف داللة على مدى 

مبثابة   اختيارهم  االأول  والراغبني يف بيئة �سفاء اآمنة 

ذات جودة عالية، ولالأطباء والعاملني الذين يبحثون عن 

بيئة عمل حمفزة وتعلم م�ستمر .ن�سرت يف  مايو 2021 

امللك  مل�ست�سفى  املراجعني  عــدد   ان  تك�سف  اح�سائية   م  

عبدالعزيز مبكة منذ بداية �سهر رم�سان املبارك لهذا العام 

حتى اليوم اخلام�ش ع�سر من ال�سهر احلايل بلغ  6330 

مراجعًا . منهم 2092 لق�سم للطوارئ واحلوادث ومنها 

3491 مراجعًا للعيادات اخلارجية ومنها 747 لل�سحة 
االأق�سام  يف  مري�سا   253 تنومي  جانب  اإىل  النف�سية 

عملية  تنفيذ  ومت  املركزة  العناية  يف  و262  الداخلية 

الغ�سيل الكلوي الأكر من 67 مري�سا.

منظار  عملية  و72  جراحية  عملية   57 اجــراء  مت  كما 

تنفيذ  اىل  باالإ�سافة  طبيه  و�سفه   8004 �سرف  ومت 

�سهادة  على  امل�ست�سفى  ح�سل  كما  لالأ�سعة.  طلبًا   3663
 )CBAHI( املركز ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية

تد�سني  مت  قد  كان   2010 يونيو  ويف  م.   2019 للعام 

املرحلة االأوىل  من م�سروع االأبراج الطبية يف م�ست�سفى 

من  بــرج  عن  عبارة   وهــو  الزاهر  بحي  عبدالعزيز  امللك 

خم�سة اأدوار ..ود�سنت املرحلة الثانية يف العام 2015  

امل�ست�سفى  ويتكون من  مبنى طبي يف  اإقامة   من خالل 

غرف   9 ت�سمل  طــوابــق،  وخم�سة  اأر�ــســي  ودور  بـــدروم 

عناية  �سرير  و30  رقمية  غــرف   3 منها  كــربى،  عمليات 

مركزة  .. وقد اأن�سيء املبنى اجلديد  ب�سعة 300 �سـرير 

معـايـر اجلودة  الـطبية وفـق  التـخ�س�سات  �سامال جلميع 

واالعتـماد من اجلهات املخت�سة.

اق�سام  جنباته  بني  الطبي  املجمع  او  امل�ست�سفى  وي�سم 

العمليات  وغرف  الرئي�سية  وال�سيدلة  واملخترب  لالأ�سعة 

التنومي  واق�سام  احلــروق  ووحــدة  واملناظري  والتعقيم 

وال�سدرية  والقلب  الباطنة  يف  التخ�س�سية  العيادات 

وجراحة  العامة  واجلــراحــة  والــغــدد  اله�سمي  واجلــهــاز 

العظام واملخ واالع�ساب وامل�سالك البولية واالنف واالذن 

اأول  تعترب  والتي  اليومية  املعاجلة  ووحدة  واحلنجرة. 

وحدة على م�ستوى اململكة حتتوي على غرفتني للعمليات 

التوا�سل  الطبيب من  الرقمية، وبتقنية متكن  اجلراحية 

عن ُبعد باملراكز التخ�س�سية

مليون مريض خالل نصف عام
يف مار�ش من عام 2018 م ا�ستطاع امل�ست�سفى ان يقدم 

مري�ش  )مليون  مــن  الأكــر  والعالجية  الطبية  خدماته 

العام  من  االأول  الن�سف  خــالل  1042962مري�سًا    )

بلغ  اأنــه  املكرمة  مكة  �سحة  بينت  و  1439هـ.  اجلــاري 

 3431 امل�ست�سفى  اإىل  دخــلــوا  الــذيــن  املر�سى  جمموع 

بق�سم  معاينتهم  متــت  ــذيــن  ال عـــدد  بــلــغ  فيما  مــريــ�ــش، 

عيادات  راجــعــوا  والــذيــن  مري�سا،   85645 الــطــوارئ 

امل�ست�سفى 67799 مراجعا، فيما اأجريت 1095 عملية 

اليوم  جــراحــة   291 و  مناظري  جــراحــة   495 و  كــربى 

الواحد، كما بلغ عدد املر�سى الذين اأجريت لهم فحو�سات 

فح�سا   50740 واأجريت  مري�سا،   894466 خمربية 

باالأ�سعة.

 
 املبادرة األولى

العطاء  وتقدمي   2030 اململكة  ــة  روؤي توجهات  ملواكبة 

واخلدمات واالرتقاء بها للمجتمع كان للم�ست�سفى ق�سب 

ال�سبق يف تقدمي املبادرات التطوعية ال�سحية يف العديد 

  2018 دي�سمرب   يف  املقد�سة   العا�سمة  يف  املواقع  من 

كان م�ست�سفى امللك عبدالعزيز مبكة املكرمة )الزاهر( اأول 

مبادرة    67 بـ  االأق�سام   اأغلب  مب�ساركة  يبادر  م�ست�سفى 

اليوم  فعاليات  �سمن   مــواقــع   9 يف  �سحية  تطوعية 

"تطوعي �سحة2"  و�سارك  العاملي للتطوع، حتت �سعار 

من  العديد  زاروا   متطوع    �سخ�ش   400 ب  امل�ست�سفى 

مدار�ش العا�سمة املقد�سة، واختتمت الفعاليات مب�ساركة 

االأق�سام مبكة مول وال�سيافة مول وخيمة ال�سرائع.

 )CBAHI( شهادة 
يف خطوة تعرب عن حر�ش اإدارة امل�ست�سفى على تطبيق 

املقدمة  واخلدمات  ال�سحية  الرعاية  من  م�ستوى  اأعلى 

للم�ستفيدين واملراجعني  ح�سل م�ست�سفى امللك عبد العزيز 

 )CBAHI (مبكة املكرمة  يف العام 2019  على �سهادة

اأن  بعد  ال�سحية  املن�ساآت  العتماد  ال�سعودي  املركز  من 

اجتاز متطلبات ومعايري اجلودة وال�سالمة

 االعتماد املؤسسي الكامل 
يف عام 2020 م  ح�سل م�ست�سفى امللك عبدالعزيز ع�سو 

املوؤ�س�سي  االعتماد  على  املكرمة  مبكة  ال�سحي  التجمع 

ملدة  ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة  من  الكامل 

التي  االأخرية  التقييمية  الزيارة  بعد  وذلك  �سنوات،   4
اطلعت من خاللها على اإمكانات امل�ست�سفى وحتقق معايري 

العملية  امل�ساركة يف  املوؤ�س�سي، مما ميكنها من  االعتماد 

املتوا�سلة  للجهود  تتويجا  االعتماد  وياأتي  التدريبية. 

االإمكانات،  لتطوير  ومن�سوبوه  امل�ست�سفى  يبذلها  التي 

وحتــقــيــق اأقــ�ــســى ا�ــســتــفــادة مــنــهــا، وتــطــويــر الــطــاقــات 

واال�ستفادة من اأعلى خرباتها، ورعاية الطالب والطالبات 

رعاية �ساملة، ت�سمن لهم تخرجا متميزا يف بيئة اأكادميية 

حتقق معايري اجلودة واالعتماد.

مب�ست�سفى  ال�سيدلية  الرعاية  ق�سم  فّعل  الفائت  العام  يف 

امللك عبدالعزيز يف مكة املكرمة، خدمة )تو�سيل االأدوية( 

املنازل،  اإىل  العيادات  ملراجعي  )ال�سحة(  اأطلقتها  التي 

وذلك �سمن اإجراءاتها االحرتازية والوقائية من فريو�ش 

)كورونا( امل�ستجد.

كما ا�ستطاع امل�ست�سفى من خالل اق�سام االأ�سعة املختلفة 

املتواجدة فيه من اإجراء 62999 فح�سًا اإ�سعاعيا، وذلك 

املتنقلة  ال�سينية  االأ�سعة  �سملت  2020م،  العام  خــالل 

واأ�سعة مقطعية للمنومني واملراجعني وكذلك اأ�سعة كثافة 

ال�سوتية  واالأ�سعة  املغناطي�سي  الرنني  واأ�سعة  العظام 

واأ�سعة املاموغرام للثدي، اإ�سافة اإىل باقي االأجهزة التي 

ترتبط جميعها بنظام االأر�سفة االإلكرتوين )الباك�ش(.

 مجمع الزاهر .. الخدمات متكاملة 
اإعداد - عبداهلل �صقر

يف عام 1952 امليالدي ن�سرت "البالد" حتت عنوان �سمو ويل العهد املعظم ي�سرف االحتفال بافتتاح م�ست�سفى امللك بالزاهر حيث مثل امللك عبد العزيز يف افتتاح امل�ست�سفى ويل العهد اآنذاك االأمري �سعود بن عبدالعزيز.

ويعترب هذا امل�ست�سفى هو الثاين الذي يفتتحه �سموه وفقًا للخرب مما يكر�ش حقيقة اهتمام الدولة باخلدمات ال�سحية يف احلدود املتاحة بتلك الفرتة.

ويعد م�ست�سفى امللك عبدالعزيز بالزاهر كواحد من اأقدم امل�ست�سفيات يف مكة املكرمة  بعد م�ست�سفى اجياد وكان يحتوي يف بداية افتتاحه على اأ�سرة داخلية فقط ت�ستقبل احلاالت املحولة اإليها من م�ست�سفى اأجياد للتخفيف عنها .. 

وعرف  امل�ست�سفى  بني اأهل مكة قدميا بالزاهر، لوقوعه يف منطقة الزاهر الغنية باملياه.

جدة - يا�صر بن يو�صف

ميتد تاريخ فن النحت يف اململكة  الأزمان بعيدة، فمنذ فجر التاريخ وبداية ح�سور الب�سرية، ا�ستخدم العربي القدمي  معارفه احلياتية ومهاراته البدنية ليبني م�سكنا ياأوي فيه 

ومعه مكمالت بنائية وم�ستلزمات معي�سية، حيث ا�ستعمل خالل تلك الع�سور مواد طبيعية، وا�سطر اأن يعاجلها  ليزيد من جودة ِطباعها من خالل درا�سته لعلم االأ�سياء املواد 

واخل�سائ�ش والطباع،، ويف اململكة مبدعون معروفون دوليا يف جمال الّنحت والفن الت�سكيلي، ولهم من التجربة ما ميكنهم من اجناز اأعمال فنية راقية، تكر�ش معاين فكرية 

ووطنية وجمالية وتاريخية، وحتول الف�ساءات وامل�ساحات اإىل حتف فنية ومن هوؤالء  الفنان  نبيل بن ها�سم جندي  وهو  نحات وفنان ت�سكيلي �سعودي له ح�سور كبري يف فن 

النحت وتراكيب اخلامات  جلعلها جم�سمات جمالية ذات اأبعاد ثالثية من احلجر والرخام واملعادن واخل�سب كما يعترب من الرواد يف عامل النحت وفن املج�سمات .. ق�سى 

اأكر من 45 عامًا يف ور�سته جنح من خاللها يف اإجناز اأعمال فنية ا�ستطاع من خاللها اأن يخط له ا�سمًا يف �سجل املبدعني واأن يجعل لبلده ح�سورا فاعال يف معظم 

امللتقيات الفنية ليكون �سفريا للفن واجلمال يف اململكة  وخارجها.

هاشم يجمل ميادين المدينة



يف  الرئي�سي  دوره���ا  م��ع  ب��ال��ت��وازي 

التقليدية  ال��ط��اق��ة  اإم�����دادات  ���ض��م��ان 

ال��ع��امل��ي،  االق��ت�����ض��اد  وح��رك��ة  ملاكينة 

وت���اأث���ره���ا ال��ف��اع��ل ك��رم��ان��ة م��ي��زان 

ومعاجلة  النفطية  ال�ضوق  ال�ضتقرار 

تقلباتها، توا�ضل اململكة ا�ضرتتيجيتها 

اقت�ضادها  لتغذية  امل��ت��ج��ددة  للطاقة 

تعلو  التي  امل�ضتقبل  وم��دن  الطموح 

اأجنزت  وقد   ، اأر�ضها  على  �ضواهدها 

عمالقة  مب�ضاريع  متقدمة  خ��ط��وات 

تعزيز  مع   ، املتجددة   الطاقة  الإنتاج 

للكربون  ال��دائ��ري  االقت�ضاد  مفهوم 

ال��ذي ب��ادرت به خ��الل ف��رتة رئا�ضتها 

جمموعة الع�ضرين التي بدورها تّبنت 

هذ التوجه.

م�ضاريع  من  امل�ضتهدف  جانب  واإىل   

االأه���داف  هناك   ، الطاقة  ه��ذه  ان��ت��اج 

ال��رئ��ي�����ض��ي��ة االأخ������رى وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 

ت���وط���ن ق���ط���اع ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة 

املحلي  املحتوى  وتعزيز  وتقنياتها، 

الهيدروجن  اإنتاج  وم�ضروعات  فيه، 

يف تكامل وثيق لت�ضبح اململكة بنهاية 

عامليًا  م��رك��زًا  احل���ايل  الزمني  العقد 

لهذه الطاقة.

تخ�ضي�ص  ي���اأت���ي  االإط������ار  ه���ذا  يف   

مربع،  مرت  مليون   12 الطاقة  وزارة 

امل��ت��ج��ددة  للطاقة  حمطتن  لتطوير 

بجدة،  الثالثة  ال�ضناعية  املدينة  يف 

وكذلك يف رابغ، وذلك من خالل الهيئة 

ومناطق  ال�ضناعية  للمدن  ال�ضعودية 

ال��ت��ق��ن��ي��ة، ���ض��م��ن اأه�����داف ال��رن��ام��ج 

ي�ضكل  م��ا  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  الوطني 

لتحقيق  االأ���ض��ا���ض��ي��ة  امل��م��ك��ن��ات  اأح���د 

م���زي���ج ال��ط��اق��ة االأم���ث���ل واالأه������داف 

اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء، 

اخلا�ص  القطاع  ا�ضتثمارات  وتعزيز 

 ، حم��ف��زة  تناف�ضية  ب��ي��ئ��ة  خ���الل  م��ن 

هذه  لتقنيات  ج��دي��دة  �ضناعة  وق��ي��ام 

اآالف فر�ص  امل�ضتدامة  وخلق  الطاقة 

العمل الأبناء الوطن.

استدامة 
الطاقة

كلمة القيادة تهنئ رئيس
المجر بذكرى اليوم الوطني

الريا�س-وا�س 

بعث خادم احلرمن ال�ضريفن امللك �ضلمان بن عبد العزيز اآل 

اآدر، رئي�ص  �ضعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�ص يانو�ص 

جمهورية املجر، مبنا�ضبة ذكرى اليوم الوطني لبالده. 

واأع����رب امل��ل��ك امل��ف��دى، ع��ن اأ���ض��دق ال��ت��ه��اين واأط��ي��ب 

وحلكومة  لفخامته،  وال�ضعادة  بال�ضحة  التمنيات 

و�ضعب جمهورية املجر ال�ضديق، املزيد من التقدم 

واالزدهار. كما بعث �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمر حممد بن �ضلمان بن 

ال��وزراء وزير  اآل �ضعود، ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص  عبد العزيز 

جمهورية  رئي�ص  اآدر،  يانو�ص  الرئي�ص  لفخامة  تهنئة،  برقية  الدفاع، 

املجر، مبنا�ضبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

وعر �ضمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�ضدق التمنيات مبوفور 

املجر  جمهورية  و�ضعب  حلكومة  راجيًا  لفخامته،  وال�ضعادة  ال�ضحة 

ال�ضديق، املزيد من التقدم واالزدهار.

أمير عسير يفتتح عقبة "التوحيد" بالنماص

وزير العدل يوجه بإنشاء 
وحدة للذكاء االصطناعي

تنفيذ حد الحرابة لقاتل وكيل 
الرقيب وتكفير رجال األمن

                          إصابة
جديدة بكورونا

  اأبها - وا�س 

عبدالعزيز  بن  طالل  بن  تركي  االأم��ر  افتتح 

تطوير  هيئة  رئ��ي�����ص  ع�ضر  منطقة  اأم���ر 

�ضراة  بن  ال��راب��ط  الطريق  اأم�����ص،  املنطقة، 

حمافظتي النما�ص واملجاردة بتهامة ع�ضر، 

بح�ضور  كيلومرت،  ب����19.5  ت��ق��در  مب�ضافة 

املهند�ص  اللوج�ضتية  النقل واخلدمات  وزير 

�ضموه  واأط��ل��ق  اجل��ا���ض��ر.  نا�ضر  ب��ن  �ضالح 

امل�����ض��روع،  ع��ل��ى  التوحيد"  "عقبة  م�ضمى 

جمعت  ب��ط��ول��ة  ال��ت��وح��ي��د  اأن  اإىل  م�����ض��رًا 

مع  ال�ضهل  ووّح����دت  ال����دروب  م��ع  ال��ق��ل��وب 

اجل��ب��ل واأوف�����ت ب��ال��وع��د، ول����ذا ح���ق ل��ه��ذه 

ون��وه  ال��ب��ط��ول��ة.  ث���وب  تلب�ص  اأن  ال����دروب 

القيادة  ب��دع��م  التد�ضن  حفل  خ��الل  �ضموه 

احلكيمة الدائم واهتمامها امل�ضتمر مب�ضاريع 

امل��ن��ط��ق��ة، وح��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى اإزال����ة ال��ت��ع��رات 

كافة، وحتقيق كل مامن �ضاأنه راحة املواطن 

ورفاهيته، مثمنًا لوزير النقل ونائبه وفريق 

 : �ضموه  واأ�ضاف  وتفانيهم.  حر�ضهم  العمل 

"طلبنا من اأهايل املنطقة ال�ضر ومنا الوفاء 
واأن  تفي،  تعد  عندما  الله-  -اأعزها  والدولة 

بالتعاون  �ضنواجهها  املنطقة  يف  م�ضكلة  كل 

فلن  عهده  ويل  ومتابعة  امللك  اإرادة  ظل  يف 

يكون هناك تعر يف اأي مكان".

  الريا�س- البالد 

وج�����ه وزي������ر ال����ع����دل ال���دك���ت���ور ول���ي���د ب��ن 

للذكاء  وح���دة  ب��اإن�����ض��اء  ال�ضمعاين،  حممد 

تقنيات  تطبيق  اإىل  ت��ه��دف  اال���ض��ط��ن��اع��ي، 

ال����ذك����اء اال���ض��ط��ن��اع��ي؛ ل��ت��ح�����ض��ن جت��رب��ة 

امل�ضتفيدين.

ال���ذك���اء  اأن وح�����دة  ال�������وزارة  واأو����ض���ح���ت 

اال���ض��ت��ف��ادة من  اإىل  ت��ه��دف  اال���ض��ط��ن��اع��ي، 

يف  واملحلية  العاملية  واخل���رات  التجارب 

ه���ذا امل���ج���ال، ودع���م ال��ف��رق ال��ع��ام��ل��ة ورف��ع 

االأعمال  على  االإ�ضراف  اإىل  اإ�ضافة  كفاءتها، 

التي  ال�����وزارة،  خ��دم��ات  بتطوير  املتعلقة 

من  اال�ضطناعي،  ال��ذك��اء  تقنيات  ت�ضتخدم 

التطويرية  لالأعمال  حوكمة  اإطار  بناء  خالل 

والت�ضغيلية، ل�ضمان جودة اخلدمات املقدمة 

للم�ضتفيدين، وااللتزام باملعاير وال�ضوابط 

ذات العالقة.

على  �ضينعك�ص  الوحدة  اإن�ضاء  اأن  واأ�ضافت 

مما  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  يف  اإ�ضرتاتيجيتها 

�ضي�ضهم يف رفع الكفاءة الت�ضغيلية للمنظومة 

العدلية، وتطوير التعامالت االإلكرتونية.

واأّك�����دت امل�����ض��ي ق��دًم��ا يف ت��ع��زي��ز ق��درات��ه��ا 

واخلدمات  املختلفة،  قطاعاتها  يف  الرقمية 

واالإجراءات كافة، للتي�ضر على امل�ضتفيدين، 

واخت�ضار الوقت واجلهد عليهم، ورفع �ضقف 

االأداء واالإجناز.

  جدة-وا�س 

بياًنا  اأم�ص  الداخلية  وزارة  اأ�ضدرت 

ال��ق��ت��ل ح����دًا يف  ُح��ك��م  تنفيذ  ب�����ض��اأن 

املكرمة،  مكة  مبنطقة  اجل��ن��اة  اأح���د 

بن  �ضعود  بن  عبدالعزيز  اأق��دم  حيث 

 - اجلن�ضية  �ضعودي   - املالكي  �ضعد 

بن  عبدالله   / رقيب  وكيل  قتل  على 

بالرت�ضد  وذل��ك  ال�ضبيعي،  م�ضاري 

اأث��ن��اء ت��اأدي��ة عمله وط��ع��ن��ه ع��دة  ل��ه 

وتاأييده  ل��وف��ات��ه،  اأدى  مم��ا  طعنات 

الأحد التنظيمات االإرهابية، وتكفره 

لرجال االأمن.

�ضلطات  ال��ل��ه مت��ك��ن��ت  م��ن  وب��ف�����ض��ل 

االأم������ن م���ن ال��ق��ب�����ص ع��ل��ى اجل���اين 

عن  معه  التحقيق  واأ���ض��ف��ر  امل��ذك��ور 

تلك  ب��ارت��ك��اب  اإل��ي��ه  االت��ه��ام  توجيه 

املحكمة  اإىل  وب��اإح��ال��ت��ه  اجل���رائ���م، 

بحقه  ���ض��در  املتخ�ض�ضة  اجل��زائ��ي��ة 

اإليه،  ن�ضب  م��ا  بثبوت  يق�ضي  �ضك 

فعل  عليه  امل��دع��ى  ب��ه  ق���ام  م��ا  والأن 

احلرابة  �ضروب  من  و�ضرب  حم��رم 

االأر���ص، فقد مت احُلكم  واالإف�ضاد يف 

يكون  واأن  احلرابة  حد  باإقامة  عليه 

حمكمة  من  احُلكم  واأي��د  بقتله،  ذل��ك 

اال�ضتئناف املتخ�ض�ضة ومن املحكمة 

ما  باإنفاذ  ملكي  اأم��ر  و�ضدر  العليا، 

بحق  مرجعه  م��ن  واأي���د  �ضرعًا  تقرر 

اجلاين املذكور.

وقد مت تنفيذ ُحكم القتل حدًا باجلاين 

عبدالعزيز بن �ضعود بن �ضعد املالكي، 

مكة  مبنطقة  ج��دة  مبحافظة  اأم�����ص، 

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  واأك�����دت  امل��ك��رم��ة. 

للجميع حر�ص حكومة خادم احلرمن 

ال�ضريفن - حفظه الله - على ا�ضتتباب 

اأحكام  وتنفيذ  العدل  وحتقيق  االأم��ن 

االآمنن  على  يتعدى  م��ن  ك��ل  يف  الله 

لن  البالد  هذه  واأن  دماءهم،  وي�ضفك 

ت��ت��وان��ى ع��ن ردع ك��ل م��ن ت�����ض��ول له 

وا�ضتقرارها  باأمنها  امل�ضا�ص  نف�ضه 

اأرا�ضيها،  على  واملقيمن  ومواطنيها 

وحتذر يف الوقت ذاته كل من ت�ضّول 

له نف�ضه االإقدام على ارتكاب مثل هذه 

االأع��م��ال االإره��اب��ي��ة االإج��رام��ي��ة ب��اأن 

العقاب ال�ضرعي �ضيكون م�ضره. 

  الريا�س-وا�س 

ت�ضجيل  ع��ن  ال�ضحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

بكورونا  جديدة  اإ�ضابة  حالة   )499(

)كوفيد 19( وتعايف )877( حالة فيما 

 )5858( الن�ضطة  احل����االت  ع���دد  ب��ل��غ 

حالة منها )1234( حالة حرجة.

اململكة  االإ���ض��اب��ات يف  اإج��م��ايل  وب��ل��غ 

التعايف  وح����االت  ح��ال��ة   )540743(

 )10( ت�ضجيل  ومت  حالة،   )526436(

الوفيات  اإج��م��ايل  لي�ضل  وف��اة  ح��االت 

اإىل )8449( حالة وفاة.

واأو�ضت ال�ضحة باال�ضتمرار يف تطبيق 

وا�ضتكمال  االح���رتازي���ة  االإج������راءات 

اأخ������ذ ج���رع���ت���ن م����ن ل���ق���اح ك���ورون���ا 

كما  الفرو�ص،  متحورات  من  للوقاية 

مركز  مع  بالتوا�ضل  اجلميع  ن�ضحت 

واال�ضتف�ضارات  لال�ضت�ضارات   )937(

على  واحل�����ض��ول  ال�ضاعة،  م���دار  على 

املعلومات ال�ضحية واخلدمات ومعرفة 

م�ضتجدات الفرو�ص.

الفيصل يشهد توقيع مذكرة تعاون بين
 جامعة أم القرى ومؤسسة جائزة األميرة صيتة

جدة - البالد 

املكرمة،  مكة  منطقة  اأمر  ال�ضريفن  احلرمن  خادم  م�ضت�ضار  �ضهد 

اأم  جامعة  بن  تعاون  مذكرة  توقيع  مرا�ضم  الفي�ضل،  خالد  االأم��ر 

للتميز يف  االأمرة �ضيتة بنت عبدالعزيز  القرى وموؤ�ض�ضة جائزة 

العمل االجتماعي.

البحوث  معهد  عميد  اجلانبن  من  وقعها  التي  االتفاقية  وتن�ص 

والدرا�ضات اال�ضت�ضارية بجامعة اأم القرى الدكتور حممد ال�ضريف، 

للتميز  عبدالعزيز  بنت  �ضيتة  االأم����رة  جل��ائ��زة  ال��ع��ام  واالأم����ن 

درا�ضة  تقدمي  على   ، املغلوث  فهد  الدكتور  االجتماعي  العمل  يف 

بنت  �ضيتة  االأم���رة  مركز  اإن�ضاء  ملقرتح  متخ�ض�ضة  ا�ضت�ضارية 

عبدالعزيز للتاأهيل املهني واالجتماعي الذي يقّدم وي�ضمم الرامج 

التدريبية يف التخ�ض�ضات التي يحتاجها �ضوق العمل، بجانب منح 

الدبلومات املهنية والتنفيذية يف التخ�ض�ضات املختلفة، باالإ�ضافة 

واملهنية،  االجتماعية  للم�ضكالت  اال�ضت�ضارية  احللول  تقدمي  اإىل 

االجتماعي  املجال  يف  اال�ضت�ضارية  واالأبحاث  الدرا�ضات  وتقدمي 

واملهني.

الريا�ض - عادل بابكري

ال�ضيخ  التعليم الدكتور حمد بن حممد ال  اأكد وزير 

ل�)البالد( اأنه لن يتم ا�ضتثناء مدار�ص التعليم االأهلي 

واالأج��ن��ب��ي م��ن ح�����ض��ور طلبة امل��رح��ل��ة االب��ت��دائ��ي��ة 

التعليم  ب��ن  التمييز  ميكن  وال  االأط��ف��ال،  وري��ا���ص 

موؤمتر  خالل  ال�ضيخ  اآل  واأعلن  واالأهلي.  احلكومي 

ال��ت��وا���ض��ل ال����دوري احل��ك��وم��ي، اأم�����ص، ع��ن ع��ودة 

والتدريب  اجلامعي  التعليم  يف  ح�ضورًيا  الدرا�ضة 

ال��ت��ق��ن��ي وامل��رح��ل��ت��ن امل��ت��و���ض��ط��ة وال��ث��ان��وي��ة بعد 

ح�ضولهم على جرعتي اللقاح امل�ضاد لكورونا.

#من�ضة_ يف  ُبعد  عن  الدرا�ضة  توقيت  اإن  وق��ال 

الثالثة  ال�ضاعة  يبداأ  االبتدائية  للمرحلة  مدر�ضتي 

والن�ضف ع�ضرًا وي�ضتمر حتى ال�ضاعة 7 م�ضاًء. واأن 

الطلبة الذين مل يح�ضلوا على جرعتي لقاح كورونا 

لن يتاح لهم احل�ضور للمن�ضاأة التعليمية؛ حفاظًا على 

املعلمة  اأو  املعلم  و�ضيقوم  واأ�ضرهم،  اجلميع  �ضالمة 

مدر�ضتي  من�ضة  على  لهم  اليومية  ال��درو���ص  برفع 

يح�ضروا،  مل  ملن  التعليمية  الطالب  رحلة  ال�ضتكمال 

واإتاحة البدائل التعليمية يف املن�ضة.

فصول جديدة
تدري�ص  اإ�ضناد  ن�ضبة  رفع  مت  اإن��ه  الوزير  واأو���ض��ح  

اإىل  للمعلمات  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  البنن 

االأطفال  لريا�ص  ف�ضاًل   )1497( اإ�ضافة  ومت   %  40

 )34.500( بها  �ضيلتحق  املقبل؛  ال��درا���ض��ي  للعام 

لل�ضفوف  ف�ضاًل   )7923( واإ�ضافة  وطالبة،  طالب 

اآالف   )205( من  اأك��ر  بها  �ضيلتحق  بنن؛  االأول��ي��ة 

ُي�ضند تدري�ضهم للمعلمات يف مدار�ص  طالب وطالبة 

تدريب  مت  اأنه  التعليم  وزير  واأك��د  املبكرة.  الطفولة 

اأك����ر م��ن 331 األ����ف م��ع��ل��م وم��ع��ل��م��ة خ���الل اإج����ازة 

يخدم  مب��ا  ل��ق��درات��ه��م  االأم��ث��ل  لال�ضتثمار  ال�ضيف؛ 

املعلمن  مع  التعامل  �ضيتم  كما  التعليمية،  العملية 

واملعلمات واأع�ضاء هيئة التدري�ص الذين مل يح�ضلوا 

على جرعتي لقاح؛ وفق االآلية املعتمدة واملعلنة من 

وزارة املوارد الب�ضرية كجهة اخت�ضا�ص.

وزارة  مع  م�ضتمرة  ال�ضراكة  اأن  ال��وزي��ر،  واأ���ض��اف 

امل��واق��ع  اإن��رتن��ت يف  �ضبكة  ت��وف��ر  االت�����ض��االت يف 

النائية ل�ضمان الدخول على املن�ضات التعليمية، مع 

توفر بدائل قنوات عن الف�ضائية ال�ضتمرار الرحلة 

التعليمية للطلبة.وتابع، القول اأنه مت ا�ضتالم )232( 

وطالبة،  طالب  األف   )119( ا�ضتيعابية  بطاقة  مبنى 

 1,2 لنقل  مدر�ضية  ومركبة  حافلة  األف   30 وجتهيز 

وتوزيع  مدر�ضة،  األف   21 يف  وطالبة  طالب  مليون 

ا�ضتعدادًا  امل��دار���ص  على  كتاب  مليون   71 من  اأك��ر 

وجتهيز  تهيئة  مت��ت  اإن���ه  وق���ال،  ال��درا���ض��ي.  للعام 

بتطبيق  اخلا�ضة  امل��واد  وتاأمن  املدر�ضية،  املباين 

االإجراءات االحرتازية يف املدار�ص بكاف.

ق���ال فيها:  اأم����ر  ل��ك��ل ويل  ال���وزي���ر ر���ض��ال��ة  ووج����ه 

الوطن..  ميلك  ما  واأغلى  متلك،  ما  اأغلى  هم  اأبناوؤك 

تعليمهم  يف  ج��م��ي��ع��ًا  ع��ل��ي��ه��م  م�����ض��ت��اأم��ن��ون  ون��ح��ن 

حت�ضينهم  يف  تتاأخر  فال  �ضحتهم..  على  واحلفاظ 

التعليم:  وق���ال وزي���ر  ال��ل��ق��اح..  ع��ل��ى  وح�����ض��ول��ه��م 

لقاح  من  واح��دة  جرعة  على  ح�ضلوا  الذين  الطلبة 

 )%93( ال��ع��ام  التعليم  يف  ن�ضبتهم  بلغت  ك��ورون��ا 

التعليم  طلبة  اأما   ،)%37( جرعتن  على  ح�ضل  ومن 

بلغت  واح��دة  جرعة  على  ح�ضلوا  الذين  اجلامعي 

 ،)%59( جرعتن  على  ح�ضل  ومن   ،)%85( ن�ضبتهم 

واأ���ض��اف،  م�ضتقباًل.  الن�ضب  ه��ذه  زي���ادة  ون��ت��وق��ع 

ال�ضفية  وغ��ر  ال�ضفية  االأن�ضطة  ا�ضتبدال  مت  اأن��ه 

ت�ضمن  باأن�ضطة  اجل�ضدي  التباعد  حتقق  ال  ال��ت��ي 

الطلبة وحتقق كافة االإج��راءات االحرتازية،  �ضالمة 

ذل��ك. م��ن  للتاأكد  امل��در���ض��ة  داخ��ل  عمل  ف��رق   وتهيئة 

اأكر يف ف�ضول  اأو  وق��ال، يف حال مت ر�ضد حالتن 

خمتلفة باملدر�ضة؛ ف�ضيتم تعليق احل�ضور للمدر�ضة، 

حال  ويف  ُبعد،  عن  للدرا�ضة  الطلبة  جميع  ويتحّول 

وجود اإ�ضابات بن الطالب والطالبات -ال قدر الله- 

تعليق  ف�ضيتم  الف�ضل؛  داخل  اإ�ضابة  يف  ا�ضتباه  اأو 

العملية  وحت��وي��ل  اأي����ام،   10 الف�ضل  يف  ال��درا���ض��ة 

التعليمية عن بعد اإىل من�ضة مدر�ضتي..

الطالب  وب��ن��ات��ي  اأب��ن��ائ��ي  "اأطمئن  ال��وزي��ر:  واأك���د 

ال��وزارة  اتخاذ  على  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  والطالبات 

لكافة االإجراءات االحرتازية؛ للحد من االإ�ضابات اأو 

انتقالها داخل املدار�ص."

مواجهة جائحة كورونا
وت��ن��اول وزي���ر االإع����الم املكلف ال��دك��ت��ور م��اج��د بن 

امل�ضتجدات  اأب���رز  امل��وؤمت��ر  خ��الل  الق�ضبي  عبدالله 

قطعت  اململكة  اأن  اإىل  م�ضرًا  الراهنة،  والق�ضايا 

على  ك��ورون��ا  جائحة  مواجهة  يف  كبرة  اأ���ض��واط��ا 

املجتمع  ووع��ي  لتكاتف  ونتيجة  ك��اف��ة،  االأ���ض��ع��دة 

مت  احلكيمة  القيادة  من  املحدود  غر  الدعم  ظل  يف 

املجتمع  اأف��راد  فرد من  11 مليون  اأكر من  حت�ضن 

واح��دة،  بجرعة  ح�ضنوا  مليوًنا   21 و  بجرعتن، 

اللقاح  اأخ��ذ  اإىل  واملقيمن،  املواطنن  جميع  داعيًا 

وا�ضتكمال اجلرعات الأن "كلنا م�ضوؤول". واأ�ضار اإىل 

اأنه منذ بداية هذا العام بداأ امل�ضجد احلرام ا�ضتقبال 

واح��رتازات  �ضوابط  وف��ق  يوميًا،  معتمر  األ��ف   20

و�ضهدت  وال��زوار،  املعتمرين  �ضحة  على  للمحافظة 

اململكة،  خ��ارج  من  ال�ضياح  ا�ضتقبال  ع��ودة  اململكة 

االأمر الذي يتطلب اال�ضتمرار يف تطبيق االإجراءات 

ب�ضواعد  اأنه  مبينا  اآمنة،  عودة  لتحقيق  االحرتازية 

ال�ضحي  اأ���ض��ب��ح اجل�����واز  ال���وط���ن  اأب���ن���اء وب���ن���ات 

"توكلنا",  من�ضة  عر  عامليًا  به  معرتف  ال�ضعودي 

بن  الت�ضغيلي  ال��روت��وك��ول  اتفاقية  ُوق��ع��ت  حيث 

اال�ضطناعي،  وال��ذك��اء  للبيانات  ال�ضعودية  الهيئة 

للنقل  ال���دويل  واالحت����اد  امل���دين،  ال��ط��ران  وهيئة 

وُفعلت  رب��ط��ت  خاللها  م��ن  ال��ت��ي  "اأياتا"،  اجل���وي 

اململكة  اأن  معاليه  واأك��د  خارجيًا.  "توكلنا"  من�ضة 

�ضجلت بالرغم من كل حتديات اجلائحة وحتوراتها 

القطاعات  بع�ص  يف  ملحوظًا  حت�ضنًا  وتداعياتها 

وذلك  ال��دويل،  النقد  �ضندوق  ب�ضهادة  االقت�ضادية 

اإج��راءات واحرتازات،  الدولة من  ملا اتخذته  نتيجًة 

يف مواجهة اجلائحة.

 دعم التراث وتوثيق اإلرث اإلنساني
لرئي�ص جلنة  نائبًا  اململكة  انتخاب  اإىل  النظر  ولفت 

الرتاث العاملي للمجموعة العربية باليون�ضكو، الذي 

يوؤكد الدور الريادي للمملكة يف دعم الرتاث وتوثيق 

ِح��َم��ى  "منطقة  ت�ضجيل  ك��ذل��ك  االإن�����ض��اين،  االإرث 

للرتاث  اليون�ضكو  قائمة  �ضمن  بنجران"  الثقافية 

العاملي لرتفع بذلك عدد املواقع ال�ضعودية امل�ضجلة 

نوه  كما  مواقع.  �ضتة  اإىل  العاملي  ال��رتاث  قائمة  يف 

يف  وقيادتها  املباركة  البالد  لهذه  االإن�ضاين  بالنهج 

اآث��ار  م��ن  للتخفيف  واالأ���ض��دق��اء  االأ���ض��ق��اء  م�ضاعدة 

الدعم  ج�ضور  امتدت  حيث  االإن�ضان،  على  اجلائحة 

االإن�ضاين والطبي اإىل اأكر من 34 دولة حول العامل، 

لالإغاثة  �ضلمان  امللك  ملركز  االإن�ضاين  ال��دور  وات�ضع 

عملية  األ��ف   47 اأج��رى  ال��ذي  االإن�ضانية،  واالأع��م��ال 

19 دولة حول العامل، خالل  جراحية مل�ضتفيدين من 

املكلف  االإع��الم  واأب��دى وزير  �ضنوات ما�ضية.  ثالث 

الرنامج  الذي حققه  الطبي اجلديد  باالإجناز  فخره 

 50 باإجرائه  ال�ضيامية،  التوائم  لف�ضل  ال�ضعودي 

العامل  ح��ول  دول��ة  ع�ضرين  م��ن  ت��وائ��م  ف�ضل  عملية 

التي  اليمني،  الُطفيلي  ال��ت��واأم  ف�ضل  عملية  اآخرها 

تكللت بالنجاح ولله احلمد.

�ضدر  االإن�ضانية،  االأعمال  لهذه  "امتدادًا  واأ���ض��اف: 

ال��ل��ه-  -ح��ف��ظ��ه  ال�ضريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ت��وج��ي��ه 

ال�ضقيق  اجل��زائ��ري  ال�ضعب  ج��ان��ب  اإىل  ب��ال��وق��وف 

للتخفيف  العاجلة  االإن�ضانية  امل�ضاعدات  واإر���ض��ال 

لها  تتعر�ص  التي  احل��رائ��ق  ج��راء  املت�ضررين  ع��ن 

اجلزائر. وب�ضاأن االأحداث يف اأفغان�ضتان اأكد معاليه 

ال�ضقيق  االأفغاين  ال�ضعب  جانب  اإىل  اململكة  وقوف 

واخليارات التي يتخذها، �ضائاًل الله تعاىل اأن ي�ضود 

االأمن واالأمان واال�ضتقرار يف اأفغان�ضتان.

ال استثناء للتعليم األهلي واألجنبي في العودة الحضورية 
أكد أن 37 % من الطالب حصلوا على جرعتني..وزير التعليم لـ                   :

وزير اإلعالم: 11 مليون فرد حتصنوا بجرعتني
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ذكريات

حت�سني  ن�سبة  اأن  اأعلنت  التعليم  وزارة  وكــانــت 

امل�ستهدفة  العمرية  الفئة  مــن  والطالبات  الــطــاب 

جرعة  تــلــقــوا  مــن  منهم   %70 جتــــاوزت  بالتطعيم 

تعافوا  تلقوا جرعتني ومنهم من  واحدة ومنهم من 

بعد الإ�سابة، وتعمل وزارة التعليم بكل ما ت�ستطيع 

التح�سني  ن�سبة  لرفع  ال�سحة  وزارة  مع  بالتن�سيق 

بداية  مــع  والطالبات  للطاب  اآمــنــة  عــودة  ل�سمان 

العام.

الدرا�سي  للعام  التهيئة  بدورها يف  الوزارة  وقامت 

وال�ستعداد فيما يخ�ص حت�سني الطاب والطالبات 

والإداريــني، م�سريا  املعلمني  التعليم من  ومن�سوبي 

التثقيف  ـــوزارة هــو  ال بــه  مــا تقوم  اأهــم  مــن  اأن  اإىل 

والــطــالــبــات ومن�سوبي  الــطــاب  والــتــوعــيــة وحــث 

التعليم على اأخذ اللقاحات واملبادرة لأخذ اجلرعتني 

لبدء درا�سة اآمنة.

ـــــوزارة خـــال الأيــــام املــا�ــســيــة اكتمال  واأعــلــنــت ال

جــاهــزيــتــهــا ل�ــســتــقــبــال الــطــاب مــن خـــال جتهيز 

الدرا�سي  العام  لبدء  ا�ستعدادا  و�سيانتها  املدار�ص 

اجلديد، كما اأنها عملت على خطط لتطوير وحتديث 

البيئة املدر�سية بعد التوقف خال العامني املا�سيني 

يف  ت�ساعد  التي  والأماكن  النماذج  بع�ص  واأ�سافت 

�ستعمل  التعليمية  املناهج  اأن  كما  الا�سفية  املناهج 

الطالب  قيم  من  تعزز  التي  املوا�سيع  تكثيف  على 

نحو  تهيئه  الــتــي  الــ�ــســفــات  مــن  الــعــديــد  وتك�سبه 

م�ستقبل مليء بالإجنازات.

هل  اجلديد  الدرا�سي  العام  لبداية  ال�ستعداد  ومع 

ال�سحة  وزارة  مــع  بالتعاون  التعليم  وزارة  نــرى 

�ستعمل على فتح مراكز للقاحات داخل املدار�ص وذلك 

لتح�سني اأكرب عدد ممكن من الطاب قبل بداية العام 

الدرا�سي؟

يوؤكد  الدكتور �سامل العنزي الربوفي�سور يف املناهج 

الإمــام  بجامعة  الرتبية  كلية  يف  التدري�ص  وطــرق 

وزارة  يف  وامل�ست�سار  الإ�سامية  �سعود  بن  حممد 

لتكون  زالــت  ول  بذلت  كبرية  جهودا  اأن  التعليم   

العلم  طابنا  لينهل  اآمــنــة  عــودة  للمدار�ص  الــعــودة 

بناء وطنهم  اأجل  من  اآمنة وحمفزة  تعلم  بيئات  يف 

�ستى  يف  الــعــامل  ومناف�سة  واأنف�سهم  وجمتمعهم 

العلوم، وقد وفرت الدولة اأيدها الله كل المكانيات 

احل�سورية  والــعــودة  التعليم  تطوير  �سبيل  يف 

القوية.

واأ�سار اإىل ان  العودة �ستكون ح�سوريا للطلبة يف 

الفني  للتعليم  العامة  واملوؤ�س�سة  اجلامعية  الفئات 

والتقني، وكذلك يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية 

اأمٌر مهم  اأن احل�سور ملقاعد الدرا�سة  وقال: با �سك 

والتعلم،  التعليم  عمليات  يف  الأ�سا�سيات  من  ويعد 

عن  تتم  التي  التعليمية  العملية  جــودة  كانت  فمهما 

مكا�سب  لــه  الــدرا�ــســة  ملقاعد  احل�سور  اأن  اإل  بعد؛ 

كبرية على الفرد واملجتمع فالتدري�ص املبا�سر اأ�سا�ص 

تطبيق املعرفة واختبارها وحتويلها ملهارة ا�ستخدام 

يف يد مكت�سبها؛ فالحتكاك املبا�سر بعمليات التعلم 

التعلم  اأثناء  وتطبيقها  املختلفة  الأن�سطة  وممار�سة 

ت�سهم يف اإك�ساب الطاب املعارف واملهارات والقيم، 

الكرمي  ال�سامي  املــقــام  قـــرار  اأن  �سك  ل  ــاف:  وا�ــس

واجلامعات  واملدار�ص  الدرا�سة  مقاعد  اإىل  بالعودة 

خاله  مــن  الــلــه  حفظها  الــدولــة  تن�سد  حكيم،  قـــرار 

التعليمية  اإمتام م�سريتهم  الطاب من  متكني هوؤلء 

الازمة  املهارات  اك�ساب  يف  والإ�سهام  اقتدار  بكل 

لبناء �سخ�سياتهم، وبناء معارفهم، مع اأهمية تطبيق 

التعليم  وزارة  عملت  التي  ال�سحية  ال�ــســرتاطــات 

ذات  الأخــرى  واجلهات  ال�سحة  وزارة  مع  بالتفاق 

اإ�سافًة  اآمنة،  اأن تكون هذه العودة  اأجل  العاقة من 

بهذه  يتعلق  فيما  ــا  واعــًي اأ�ــســبــح  املجتمع  اأن  اإىل 

معها،  التعامل  كيفية  ويف  اجلائحة 

مـــن خـــال الــتــقــّيــد بــال�ــســرتاطــات 

ــزام  ــت ــالل والحــــــــرتازات �ـــســـواء ب

كما  وغــريهــا،  والتعقيم  بالكمامة 

بتعقيم  اهتمت  التعليم   وزارة  اأن 

املــــرافــــق الــتــعــلــيــمــيــة وبــتــنــظــيــف 

ــــدار الــتــعــمــيــمــات  املــــدار�ــــص واإ�ــــس

ــيــة لــــــــاإدارات الــتــعــلــيــمــيــة  املــتــتــال

الأمــر  بهذا  يتعلق  فيما  واملــدار�ــص 

يف  الــطــاب  ل�ستقبال  ا�ــســتــعــدادا 

اأن  كما  مريحة،  اآمــنــة  تعلم  بيئات 

وجميع  واملــعــلــمــات  املعلمني  على 

الأطقم التعليمية  يف املدر�سة وكذلك 

هيئة  واأع�ساء  اجلامعة  من�سوبي 

اجلرعات  تلقوا  قد  يكونوا  اأن  بد  ل  فيها  التدري�ص 

بدخول  ي�سمح  فلن  كــورونــا،  لقاحات  مــن  الكافية 

جرعتني  الأقــل  على  تلقى  ملن  اإل  تعليمي  مرفق  اأي 

بهذا  ال�سحة  وزارة  تعليمات  ح�سب  اللقاح  هذا  من 

اخل�سو�ص.

�سنة  بعد  الدرا�سة  ملقاعد  العودة  قــرار  اأن  �سك  ول 

منها  واأخ�ص  وا�ستعداد  تهيئة،  اإىل  يحتاج  ون�سف 

الفرتة  خــال  اأبــنــاوؤنــا  اعــتــاد  فقد  النف�سية  التهيئة 

املا�سية على تلقي تعليمهم عن بعد من خال العديد 

النجاحات  اأو  اجلــامــعــات  يف  �ــســواء  املن�سات  مــن 

التعليم  يف  مدر�ستي  من�سة  حققتها  التي  الكبرية 

من  خالها  مــن  الــــوزارة  ا�ستطاعت  والــتــي  الــعــام، 

حمققة  جيد  ب�سكل  التعليمية  العملية  مــن  ت�سيري 

اأهدافها بنجاح.

هــوؤلء  تهيئة  يتطلب  ــالأمــر  ف الــعــودة،  قـــرار  ومــع 

فالأهل يجب  املنزل،  نبداأ من  ولعلنا  نف�سيا  الطاب 

بتحفيز  التهيئة،  هذه  يف  املدر�سة  مع  ي�ساهموا  اأن 

اأوقاتهم  تنظيم  على  والعمل  هممهم  و�سحذ  اأبنائهم 

و�سبط  نومهم  جــداول  بتنظيم  يتعلق،  ما  خا�سة 

طعامهم  وجبات  ومراقبة  )البيولوجية(  �ساعاتهم 

والعمل  واملـــــواد  املــو�ــســوعــات  بع�ص  ومــراجــعــة 

بع�ص  مبمار�سة  واأبــدانــهــم،  اأذهانهم  تن�سيط  على 

املتعلقة  بالن�سائح  الريا�سية وتزويدهم  التمرينات 

تعقيم  من  ال�سحية  بال�سرتاطات  الأخــذ  بوجوب 

عــودة  اأجــل  مــن  وغــريهــا،  والتباعد  الكمام  ولب�ص 

ن�سيطة متيقظة.

مل  الذين  بالطاب  يتعلق  ما  امــا  قائا:  وي�ستدرك 

يتلقوا جرعات التطعيم فاعلم اأن وزارة التعليم تقوم 

بحجز مواعيد ملن مل يتلق اجلرعات، وقد عملت ذلك 

بالتعاون مع وزارة ال�سحة من اأجل اأن يتلقى هوؤلء 

الطاب خا�سة من الفئات العمرية ممن هم يف �سن 

12 �سنة فما فوق؛ ويف هذا الأمر يعول على اأولياء 

لأخذ  باأبنائهم  يدفعوا  اأن  الأمـــور 

اللقاح، لأن وزارة التعليم مل تق�سر 

يف هذا اجلانب حيث قامت بحجز 

من�سات  طريق  عن  للتطعيم  موعد 

التي  املن�سات  من  وغريها  توكلنا 

للتعامل  م�سكورة  الدولة  اأتاحتها 

التي  فاملواعيد   ، اجلائحة  هذه  مع 

الطلبة  اإلــكــرتونــًيــا متــكــن  حــجــزت 

ملقاعد  ويعودون  اللقاح  يتلقوا  اأن 

الدرا�سة باأمان بحول الله.

م�ستمرة  التعلمية  العملية  اأن  كما 

ملـــن مل يــتــلــق اجلــــرعــــات خــا�ــســة 

الفئات التي ن�ص عليها القرار وهي 

الفئات العمرية التي ت�سمل املرحلة 

البتدائية حتديًدا، ففي البداية لن تكون هناك عودة 

ح�سورية؛ ورمبا تتم م�ستقبًا حال �سمول التطعيم 

70 % من ال�سكان.

وزارتـــي  لتقييم  يخ�سع  وهـــذا   3  /24 تــاريــخ  اأو 

املتعلقة  للتطورات  ومتابعتهما  والتعليم  ال�سحة 

العمرية  الــفــئــات  لــهــذه  والتعليم  اجلــائــحــة،  بــهــذا 

�سيكون ا�ستمرار ملا عهده هوؤلء الطاب عرب من�سة 

الفرتة  اأثناء  كبرية  جناحات  اأثبتت  التي  مدر�ستي 

التعليم  لوزارة  الكبرية  املكا�سب  من  وتعد  ال�سابقة 

لهذه  التعليم  تقدم  اأن  املن�سة  هذه  ا�ستطاعت  حيث 

الفئات عن بعد، وقد ا�ستفاد منها العديد من الطاب 

اأثناء جائحة كورونا و�سي�ستفيد منها طاب املرحلة 

البتدائية اإىل تقريبا 24 / 3 ثم تقرر وزارة التعليم 

ب�ساأن ما يخ�ص عودتهم.

اأ�ــســتــاذ علم النف�ص  الــرقــا�ــص  الــدكــتــور خــالــد  وبــني 

الف�سل  هــذا  يف  الــعــودة  بــاأن  �سعود  امللك  بجامعة 

ن�سبيا  اجلائحة  انح�سار  ظــل  يف  ايجابية  تعترب 

اجلهات  ت�سعى  لــذا  الفريو�ص،  لهذا  اللقاح  وتوفر 

مع  بجرعتني  اللقاح  اخــذ  الو�سول  اإىل  التعليمية 

الــوقــائــيــة ل�سمان  بــتــدابــري الحـــرتازيـــة  اللـــتـــزام 

التعليم  على  واحل�سول  الطلبة  لأبنائنا  ال�سامة 

وجود  ال�سرورية  ال�ستعدادات  ومن  لوجه،  وجها 

ل�سركاء  والتعليمية  والجتماعية  النف�سية  التهيئة 

�سنه  بعد  التعليم  جــودة  ل�سمان  التعليمية  العملية 

واأكرث من التعليم عن بعد.

واأ�ـــســـاف بــاأنــه مــن املــهــم  احلــ�ــســول عــلــى الــلــقــاح 

بجرعتني وتقدمي خطة لكافة الإجراءات الحرتازية، 

قاعات  داخل  اجل�سدي  التباعد  ب�سروط  يتعلق  فيما 

�ــســعــود توفر  املــلــك  اإن جــامــعــة  ــتــدريــ�ــص، حــيــث  ال

منذ  من�سوبيها وطلبتها  لكافة  اللقاح  على  احل�سول 

البدء يف اجراءات التطعيم وهي م�ستمرة يف ذلك، 

كما ت�سخر ما لديها من امكانيات بالتعاون مع وزارة 

وحث  املتبعة،  الوقائية  اخلطة  تنفيذ  يف  ال�سحة 

الطاب على التطعيم حماية لأنف�سهم واأفراد اأ�سرهم 

�سيكون  وحتما  الأ�سمى،  الهدف  هــذا  وجمتمعهم، 

ل�ستدراك  الفئة  تلك  مع  التعامل  يف  اآلــيــات  هنالك 

�سحية  موانع  لديهم  من  خا�ص  ب�سكل  لديهم  التعلم 

يف احل�سول على اللقاح بالتعلم عن بعد.

كلية  عميد  ال�سلعان  حممد  بــدر  الــدكــتــور   واأ�ــســار 

لعودة  ال�ستعداد  ان  اىل  الق�سيم  جامعة  الرتبية 

من�سوبي  توعية  مت  فقد  جيد  ب�سكل  مت  الــدرا�ــســة 

مبكرا  الــلــقــاح  مــن  جرعتني  اخــذ  بــ�ــســرورة  الكلية 

ومت  وخافه  واملعامل  الدرا�سية  القاعات  وجتهيز 

الجراءات  وفق  والرتتيبات  الازمة  ال�سيانة  عمل 

ك�سف  اجهزة  توفري  مت  كما  املعتمدة،  الحــرتازيــة 

واملــبــاين  الــقــاعــات  تعقيم  كــذلــك  ومعقمات  حـــرارة 

مــراعــاة  ومت  الكلية  مــداخــل  على  الفح�ص  ونــقــاط 

التباعد يف املمرات والقاعات واملعامل الدرا�سية.

للتطعيم يف  امــاكــن  يــوجــد يف اجلــامــعــة  واأ�ــســاف 

امل�ست�سفى والعيادات اجلامعية ول حتتاج اىل موعد 

م�سبق.

وبــحــ�ــســب الــتــعــلــيــمــات الــــــواردة فـــان الــطــلــبــة غري 

املح�سنني ل ي�سمح لهم للدخول اىل مباين اجلامعة 

اجلامعة  لهم  وفــرت  لذا  اجلميع  �سامة  على  حفاظا 

خيار تاأجيل او العتذار عن الف�سل الدرا�سي اذا مل 

ي�ستطيع التح�سني يف الفرتة املحددة دون احت�ساب 

ذلك يف مدة درا�سته.

الر�سمي  املتحدث  الدو�سري  عي�سى  الدكتور  وقــال 

باأن  باخلرج  العزيز  عبد  بن  �سطام  الأمــري  جلامعة 

وتنظيمات  ال�سحة  وزارة  تعليمات  تنفذ  اجلامعة 

الإعــان  مت  ما  وفق  التعليم  وزارة 

املا�سية من حيث  الأيام  عنه خال 

اتـــبـــاع الـــربوتـــوكـــولت املــعــتــمــدة 

يف  احلــ�ــســوري  للتعليم  لــلــعــودة 

ــتــزام  املــقــرات اجلــامــعــيــة؛ مــع الل

بتلقي اجلرعتني من لقاح كورونا، 

�سامة  ي�سمن  مبا  لذلك  والرتتيب 

كما  وجمتمعهم،  واأ�سرهم  الطلبة 

امل�ستمرة  بالتوعية  اجلامعة  قامت 

والـــتـــثـــقـــيـــف الــ�ــســحــي املــرتــبــط 

مبـــاأمـــونـــيـــة الـــلـــقـــاح، واأثـــــــره يف 

بني  كورنا  فريو�ص  انت�سار  تقليل 

املجتمعات.

كما قامت اجلامعة ممثلة يف اللجنة 

�سعادة  برئا�سة  الآمــنــة  احل�سورية  للعودة  العليا 

رئي�ص اجلامعة بال�ستعداد املبكر وعقد الجتماعات 

الدورية التي نتج عنها اعتماد خطة العودة للتعليم 

تغطي  التي  الر�ــســاديــة  الأدلـــة  واإعـــداد  احل�سوري 

وتوفري  وكذلك  احل�سورية  العودة  جوانب  جميع 

لــرفــع م�ستوى  املــ�ــســتــلــزمــات والحــتــيــاجــات  كــافــة 

مل�ساعدة  والب�سرية  الت�سغيلية  والكفاءة  اجلاهزية 

الطلبة على العودة الآمنة ملقاعد الدرا�سة يف اأجواء 

تعليمية حمفزة للتعلم.

ــعــديــد مـــن احلــمــات  ــذت اجلــامــعــة ال ــف واأ�ـــســـاف ن

للطلبة  املوجهة  الت�سالية  والــر�ــســائــل  الإعــامــيــة 

على  وحثهم  توعيتهم  بهدف  اجلامعة  ومن�سوبي 

بالتذكري  التوعوي  دورهــا  يف  م�ستمرًة  اللقاح  اأخذ 

بالإجراءات الحرتازية والتاأكيد على اأهميتها.

كما قامت اجلامعة بتوفري اأجهزة الفح�ص والتحقق 

للمباين اجلامعية، وتوفري  الطلبة  الآمن من دخول 

ملن�سوبي  الذاتية  وال�سامة  ال�سحية  ال�سرتاطات 

واملوظفني  الــتــدريــ�ــص  هيئة  اأعــ�ــســاء  مــن  اجلــامــعــة 

لليوم  الزمنية  املـــدة  بــزيــادة  قــامــت  كما  والــطــلــبــة، 

يحقق  مبا  وتنظيمه  اأكادميي  برنامج  لكل  الدرا�سي 

تباعد الطلبة يف املقرات التعليمية؛ مع زيادة اأعداد 

ال�سعب وتقليل اأعداد الطلبة فيها واملرونة يف اختيار 

احل�سور  على  عــاوًة  الدرا�سية،  لل�سعب  الأوقـــات 

والدرو�ص  واملختربات  املعامل  يف  والتباديل  املرن 

باخلطط  التقيد  �ــســاأنــه  مــن  مــا  وبـــذل  الــ�ــســريــريــة؛ 

والتدابري الوقائية يف كل مبنى/مقر تعليمي.

درجــة  بفح�ص  اللــتــزام  على  اجلــامــعــة  اأكـــدت  كما 

تطبيق  يف  امللتحقني  حالة  من  والتحقق  احلـــرارة 

واللتزام  املعقمات  وتوفري  يومية،  ب�سفة  توكلنا 

يف  التواجد  فــرتة  خــال  الطبية  الكمامات  بــارتــداء 

املباين اجلامعية.

منذ  تلتزم  اجلامعة  اأن  اىل  عي�سى  الدكتور  واأ�سار 

فرتة بتوفري اللقاحات مبركز اللقاح 

بجدولة  اجلــامــعــي  امل�ست�سفى  يف 

بجرعتيه؛  الــلــقــاح  تلقي  مــواعــيــد 

داخلي خا�ص  اإلكرتوين  نظام  وفق 

املوظفني  من  ومن�سوبيها  باجلامعة 

ملن  الـــدوري  الر�سد  مــع  والطلبة؛ 

تلقوا اجلرعة الواحدة واجلرعتني؛ 

اجلرعات  اأكملوا  من  ن�سبة  وزيــادة 

اجلامعة  قــامــت  ــك  وكــذل املــعــتــمــدة، 

ـــادة مــــن مــركــز  ـــف ـــت ـــس بـــاإتـــاحـــة ال�

املجتمع  من  للم�ستفيدين  اللقاحات 

املحلي؛ التزامًا من اجلامعة بدورها 

بــاإذن  ونــاأمــل  وال�سحي،  املجتمعي 

الله تعاىل اأن ي�ساعد ذلك يف تو�سيع 

�سريحة امل�ستفيدين من هذه اخلدمات، وزيادة ن�سبة 

التح�سني يف جمتمع املحافظة.

ب�سرعة  وبناتنا  اأبنائنا  جميع  نحث  بالقول:  وختم 

اأخــذ اجلــرعــات الــازمــة والــبــدايــة اجلـــادة وامل�سي 

امل�ستقبلية وم�ساعدة  التعليمية  اأهدافهم  يف حتقيق 

ن�سبة  بتحقيق  اجلــائــحــة  هــذه  تخطي  يف  الــوطــن 

التح�سني الآمنة.

تقرتب  عودة الطاب والطالبات ملقاعد الدرا�سة وبداية العام الدرا�سي اجلديد  و�سط ال�ستعدادات الكبرية التي توليها وزارة التعليم بالتعاون مع القطاعات املختلفة كل اهتمامها وذلك 

لتجهيز كافة اجلامعات واملدار�ص ا�ستعدادا لعودة الطاب.  وبالرغم من هذه ال�ستعدادات الكبرية وجتنيد كافة الطاقات وا�ستثمار كل المكانيات  اإل اأن هذه العودة  تواجه عددا من 

التحديات خ�سو�سا يف التعليم العام تاأتي ال�سرتاطات والإجراءات الحرتازية التي فر�ستها جائحة فريو�ص كورونا كوفيد 19 على العامل يف قمتها واأهمية اأخذ جرعتني من لقاح 

كورونا ملنع انت�سار فريو�ص كورونا بالإ�سافة اإىل �سعوبة تطبيق التباعد الجتماعي يف املدار�ص وظهور عدد من املتحورات اجلديدة للفريو�ص �سريعة النت�سار.

جدة - نجود النهدي

اشتراطات وإجراءات احترازية تضمن العودة اآلمنة 
حتديات ومتحورات وجهود متواصلة النسيابية التعليم 

خالد العتيبيسالم العنزي

مطلوب توفير بيئة
مدرسية مطورة بعد توقف 

عامني وعودة حذرة 
للمناهج الال صفية 

تساؤالت مشروعة حول
فتح مراكز تطعيم باملدارس 

وآلية للتعامل مع غير 
احملصنني لظروفهم الصحية 



واأكد عدد من املخت�صني اأن ال�صداقة القدمية بطيف 

�صداقة   ال�صيما  وحنينها  روحها  وجمال  ذكرياتها 

اأي���ام ال��درا���ص��ة والطفولة ه��ي االج��م��ل  واالأ���ص��دق 

اال���ص��دق��اء،  ب��ني  االجتماعية  احل��ي��اة  يف  واالأروع 

الزمن  متغريات  اأن  اإىل  نف�صه  ال��وق��ت  يف  الف��ت��ني 

من  الكثري  يف  تت�صبب  امل�صالح   وانتهاء  والغرية  

االحيان اإىل انطفاء  ال�صداقة وبرودة العالقات بني 

النا�س.

 يف اجل��ان��ب االج��ت��م��اع��ي اأو����ص���ح خ��ال��د ال��دو���س 

االجتماعية  الق�صايا  اأكادميي متخ�ص�س يف  باحث 

القومي   اال�صالمي  ديننا  اأن  ال�صك  بقوله:  واال�صرية 

حّثنا  على اختيار ال�صديق احلميم والرفيق ال�صالح 

ال��ذي  يوؤثر يف كثري من  ال�صوء  وح��ذر من �صديق 

االجت���اه���ات ال��رب��وي��ة وال�����ص��ل��وك��ي��ة واالأخ��الق��ي��ة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة  ل��ل��ف��رد، ع��ل��ى اع��ت��ب��ار اأن  

موؤ�ص�صات  م��ن   « االأق����ران  اأو  اال���ص��دق��اء  »ج��م��اع��ة  

وبلورة  ت�صكيل  يف  امل��وؤث��رة  االجتماعية  التن�صئة 

وا�صباع  الرئي�صية،  مكوناتها   وبناء  ال�صخ�صية 

قالوا  وق��دمي��ا  واالن��ت��م��اء،  للمكانة  ال��ف��رد  ح��اج��ات 

»الرفيق قبل الطريق«.   

وال منا�س من اأن ال�صداقة عالقة اجتماعية وثيقة، 

بني  املتبادلة  واجلاذبية  احل��ب  م�صاعر  على  تقوم 

منها  خ�صائ�س،  بعدة  وتتميز  اأك��ر،  اأو  �صخ�صني 

التقارب العمري، واال�صتقرار العاطفي والوجداين، 

توافر  مع  والثقايف،  والعلمي  الفكري  والتوافق 

والقدرات  ال�صخ�صية،  ال�صمات  املقاربة يف  قدر من 

والظروف االجتماعية، والبيئة املكانية. 

ال�صداقة   تت�صم  عندما  بقوله  ال��دو���س  وا�صتطرد   

الوجدانية  وامل�صاعر  الواعية  والثقة  احلب  ب��روح 

االإيجابية  وبالعالقة  والو�صوح  واالأمانة  وال�صدق 

املتبادلة، ت�صبح �صداقة متينة،  ولكن عندما تتحول 

ه���ذه ال�����ص��داق��ة اإىل خ��ي��ان��ة وك���ذب وغ���در وت��ّل��ون 

االجتماعية  العلميات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�����ص��ل��وك  يف 

الهدامة، ت�صبح �صداقة مزيفة وممزقة يف روابطها 

فا�صلة،  �صداقة  لها،  ل��ون  وال  طعم  ال  الوجدانية، 

الذاتية،  واالأه��داف  ال�صخ�صية  امل�صالح  على  تقوم 

ومثل هذا النمط من ال�صديق )املّتلون( يف �صلوكه، 

عندما يقوم مبمار�صة اخليانة )خيانة الثقة( وك�صف 

االأ�صرار امل�صتاأمن عليها، خا�صة حني ت�صبح خيانة 

زميله،   م��ع  ال��وج��داين  جرحها  يف  وعميقة  كبرية 

تكون خيانة مدمرة اجتماعيا ونف�صيا وعاطفيا.

طيف الذكريات 
 « القدمية  ال�صداقة   « تبقى  االأك��ي��د   الدو�س  وق��ال    

ال�صيما  وحنينها  روحها  وجمال  ذكرياتها  بطيف 

���ص��داق��ة  اأي����ام ال��درا���ص��ة وال��ط��ف��ول��ة ه��ي االج��م��ل  

بني  االجتماعية  احل��ي��اة  يف  واالأروع  واالأ����ص���دق 

اال�صدقاء،  على اعتبار  انها تقوم على  اأ�ُص�س التواد 

التقارب  عن  ف�صاًل  والنقاء.  الوفاء  وقيم  واملحبة 

العمري والفكري والعاطفي بني اال�صدقاء القدماء.

ولذلك ميكن ت�صنيف ال�صديق يف املا�صي بال�صديق  

»احل��ق��ي��ق��ي« ال���ويف الإن����ه  ي��ك��ون م��ع��ك يف ال�����ص��راء 

ال�����ص��ع��ِة  ال���ف���رح واحل�����زن، ويف  وال�������ص���راء، ويف 

ويتمنى  نف�صه،  على  يوؤثرك  البع�س  بل  وال�صيق، 

اخلري دائمًا لك. وبالتايل يحافظ على العهد والوعد 

ويكتم االأ�صرار  التي يبنكما.

ثقة واطمئنان 
اأ�صتاذة  بخاري  ايالف  النف�صي  اجلانب  من  وحتلل 

اأن  يجب  ال�صداقة  بقولها:  جده  بجامعة  نف�س  علم 

تظهر اأجمل ما يف �صخ�صية االإن�صان، وال ت�صبب له 

االإحباط، وال جتعله ينخرط يف عادات غري �صحية، 

بني  الت�صابه  مل��ج��رد  ���ص��داق��ة  يف  ال��ب��ق��اء  ميكن  وال 

اأن متنحنا  ال�صداقة �صيء رائع، ويجب  االأ�صدقاء. 

م�صاعر جميلة كالثقة واالطمئنان، واأن هناك من هو 

موجود من اأجلنا. وهنالك فرق بني عالقة ال�صداقة 

وعالقة امل�صلحة اإال اأنه ال ميكن الأية عالقة اأن تكون 

قوية  كانت  ما  اإذا  وبخا�صة  مظاهرها  اأكمل  على 

وطويلة االأمد اإال بعد اأن متر مبرحلة اجتياز الثقة. 

اأن  اإال  العالقة  ونوعية  طبيعة  عن  النظر  وبغ�س 

االآن  العالقات  حتكم  التي  هي  الغالب  يف  امل�صلحة 

القائمة على م�صلحه  االأف��راد. وعالقة ال�صداقة  بني 

فيها  خ��ط��اأ  ف���اأي  املنفعة  على  تتغذى  ك��ان��ت  م��ا  اإذا 

حمتوى  يف  تتحرك  الأنها  وذل��ك  لالنهيار،  يعر�صها 

خمتلف متامًا عن عالقة ال�صداقة مبعناها احلقيقي. 

 دليل اإلدانة 
كما تو�صح القانونية جنود قا�صم هناك بالفعل عدة 

انقلبت  اأ���ص��دق��اء  ع��ن  املحاكم  يف  نتناولها  ق�صايا 

�صداقتهم لعداوة �صديدة، وتكون ردود االأفعال جدا 

ويف  ال�صديق،  من  كان  اخل��ذالن  الأن  وعنيفة  قويه 

نف�س الوقت الميكن لالإن�صان العي�س بدون اأ�صدقاء 

فهناك عائالت واإخوه يتنازعون فيما بينهم، ولذلك 

العي�س  اأي�صا  ميكن  وال  اأهلنا  من  نترباأ  اأن  الميكن 

واأال  واحل���ذر،  التنبيه  يجب  ولكن  اأ�صدقاء  ب��دون 

يكون  ال�����ص��ر  ف��ه��ذا  ك���ان  مهما  ل�صديق  ���ص��ر  يعطى 

الق�صايا بني  ، ومن خالل  اإدان��ة عند اخل�صام  دليل 

ك��ان بينهم ع��الق��ة ���ص��داق��ه قوية  ال��ذي��ن  اخل�����ص��وم 

وجدت اأن على م�صتوى الرجال هناك عنف وعدائية 

عالقاتهم  وحتولت  اأ�صدقاء  كانوا  من  خا�صة  اأكرب 

مل�صالح �صخ�صية وقد ت�صل بالتهديد بالقتل، وال�صب 

الت�صجيل  اأ�صلوب  وا�صتخدام  والتخوين  والقذف 

النوع  وه��ذا  ال�صرطة  يف  �صكوى  ورف��ع  والتهديد 

للمجتمع  بالن�صبة  اأما  �صيوعا،  االأكر  الق�صايا  من  

يف  عنف  هناك  فلي�س  الن�صاء  ق�صايا  اأو  الن�صائي 

الق�صايا  واأغلب  والقذف  ال�صب  �صوى  الفعل  ردات 

التخبيب  ق�صايا  ه��ي  ال�صديقات  ب��ني  الن�صائية 

لق�صايا  تعر�صا  االأك��ر  هن  املتزوجات  فال�صيدات 

�صديقتها  على  دع��وة  ترفع  ك��اأن  ال�صديقات  خيانة 

الطالق  اأو �صجعتها على  التي تعرفت على زوجها، 

وخربت بيتها وغريها من االأمثلة. 

 عالقة سامية 
الربوي  اال�صراتيجي  التخطيط  توؤكد     م�صت�صار 

والتطوير  القيادة  لربامج  املحفز  املدرب  واالأ�صري 

الغامدي  ر�صمية  الدكتورة  املجتمعية   وامل�صوؤولية 

اأ���ص��م��ى ال��ع��الق��ات االإن�����ص��ان��ي��ة  اأن ال�����ص��داق��ة م���ن 

واالجتماعية على االإطالق.

ليكون  جدا  مهم  ال�صديق  اختيار  ح�صن  واأ�صافت 

االآخ����رة والأهمية  ل��ه يف  ال��دن��ي��ا وج����ارًا  ع��ون��ًا يف 

يف  االأخ���وة  احلنيف  ديننا  اأ�صماها  فقد  ال�صداقة 

االإ�صالم وحثنا ر�صولنا الكرمي �صلى الله عليه و�صلم 

على ح�صن اختيار ال�صديق ال�صالح«.

الطاعات  على  يعني  احلقيقي  ال�صديق  اأن  موؤكدة 

ال�صيئة  ال�صفات  ع��ن  ويبتعد  الن�صيحة  وي��ق��دم 

ويحفظ ال�صر وال يف�صيه حتى وقت اخلالف. 

كما اأ�صارت اإىل اأن اأجمل مراحل ال�صداقة احلقيقية 

وي�صت�صعر  وكبرية  �صغرية  كل  �صديقه  ي�صارك  اأن 

بع�س  وج��ود  اىل  منوهة  احلقيقية  بال�صعاده  معه 

ال�صوابط يف اختيار ال�صداقه منها:

وامل��ب��داأ  واالجت����اه  الفكر  يف  ي�صبهك  م��ن  اخ��ت��ي��ار   

والتقارب  اخللق  ح�صن  ال�صمعة  طيب  يكون  واأن 

داعمًا  يكون  واأن  والرغبات  وامليول  االأه��داف  يف 

ومعينًا يف مواطن ال�صعف  ومقومًا للخطاأ.

أسباب الفشل 
هناك   اأن  الغامدي  ر�صمية  الدكتورة   او�صحت  كما 

منط  تغري  اأولها  ال�صداقة  ف�صل  وراء  اأ�صباب  عدة 

اإىل ارتباط ال�صداقة ارتباطًا وثيقًا  احلياة م�صرية 

وقد  العمل  الدرا�صة،  ال��زواج،  مثل  احلياة،  بنمط 

اأو  احلياة  منط  الختالف  تقل  اأو  ال�صداقة  تنتهي 

تفوق  فكرة  اأن  ترى  كما  املختلفة.   املراحل  انتهاء 

بع�س االأ�صدقاء وح�صولهم على مميزات بني النا�س 

ويف جمال العمل قد يظهر بع�س الغرية والتي من 

نتائجها تفكك الروابط يف عالقات ال�صداقة. 

 اىل جانب ذلك ف��اإن اأزم��ة الثقة وع��دم االخ��الق  قد 

الأن��ه��ا  ال�����ص��داق��ة  ف�صل  يف  م��ل��ح��وظ  ب�صكل  ت�صبب 

الترتكز على قيم نبيلة وال ُمثل عالية. 

االأخ��ط��اء حيث   ف�صال ع��ن �صغوط احل��ي��اة وك��رة 

وجود االأعباء لدى اأحدهم قد يوؤدي اإىل بذل الكثري 

م��ن ال��وق��ت واجل��ه��د الإي��ج��اد احل��ل��ول اأو ال��ب��دائ��ل 

االأخ��ط��اء  ببع�س  ال�صغوطات  ه��ذه  تت�صبب  وق��د 

عالقة  اإن��ه��اء  اإىل  تدريجيا  ت��وؤدي  مما  التعامل  يف 

ال�صداقة. 

 ومن ناحية اخرى فاإن  كرة العتاب موؤ�صر خطري 

اإىل انزعاج الطرف االآخر اأو التهرب منه اأو التغيري 

املفاجئ اأو فقدان ال�صداقة كليا. 

ي�صبب  قد  البعد  حيث  اآخ��ر  ملكان  االنتقال  �صاد�صا  

الروابط  هذه  يجعل  مما  التوا�صل  وقلة  االن�صغال 

�صعيفة.

قبول الصفات 
املجيب  اأم��ة  االأ�صرية  امل�صت�صارة  ت��رى  جانبها  من 

عدم  هو  ال�صداقات  بع�س  ف�صل  وراء  ان  ال�صامي 

اأن  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م�صرية  االآخ����ر،  �صفات  تقبل 

ال�����ص��داق��ات  يبني  ال��ن��ظ��ر  االخ���ت���الف يف وج��ه��ات 

واملجتمعات الفتة اإىل اأن وجود املماثلة يف ال�صفات 

�صفات  يف  ال��ت��غ��ي��ري  دون  حت���ول  االأ����ص���دق���اء  ب��ني 

اآخر  �صبب  ال�صيطرة  حب  اأ�صافت:  كما  االأ�صدقاء. 

ال�صيطرة  يحبون  اأ�صخا�س  فهناك  ال�صداقة  النتهاء 

له  �صخ�س   ك��ل  ان  ال�صحيح  لكن  االآخ��ري��ن،  على 

لها  �صديقتي  تكون  ان  مينع  وال  وطباعه  �صفاته 

�صداقات اأخرى غري موجودة معها. كما ترى اأي�صا 

اأن كرة العتب يف�صد العالقات ويف�صلها.

غريزة فطرية 
باحلر�س  ال��دي��ن��ي  وامل��ر���ص��د  االأ����ص���ري  امل�صت�صار 

العالقات  اإن  ق��ال:  حمودة  اأحمد  الدكتور  الوطني 

النا�س  الله  جبل  فطرية  غريزية  عالقات  االإن�صانية 

م�صروع  كاأي  والف�صل  للنجاح  قابلة  اأنها  غري  عليها 

اإن�صاين يف هذه الدنيا ومن اأ�صباب ف�صل ال�صداقات 

اخلطاأ  االختيار  بها  النا�س  بع�س  يبتلى  قد  التي 

لل�صديق والتعجل يف اتخاذ هذا القرار للح�صا�صية 

املفرطة وعدم مقاومة بع�س نزعات ال�صر التي جبل 

الله عليها النا�س ومنها احل�صد.

كما يرى اأن الت�صاهل يف بع�س املعا�صي واملخالفات 

قد تكون اأي�صا �صببا من اأ�صباب ف�صل ال�صداقات.

ايقاع الضرر 
وح���ول اإي���ق���اع ال�����ص��رر ب��ني االأ���ص��دق��اء م��ن خ��الل 

امتالك املعلومات واالأ�صرار قال امل�صت�صار القانوين 

واملحامي عبد الكرمي القا�صي »للبالد« يعد ذلك جرمًا 

امل�صا�س بحياة االخرين اخلا�صة  له  الدافع  اإذا كان 

اأو الت�صويه والنيل من القيم الدينية واالآداب العامة 

ويعاقب عليها بعقوبة تقديريه ح�صب احلال ووفق 

اإلكرونية  و�صيلة  يف  وقع  ذلك  كان  واذا  الواقعة. 

ي��ع��اق��ب ال��ق��ائ��م ب���ه وف���ق���ًا ل��ن��ظ��ام م��ك��اف��ح��ة ج��رائ��م 

الثالثة  امل���ادة  م��ن  الرابعة  الفقرة  يف  املعلوماتية 

طريق  ع��ن  اخل��ا���ص��ة  للحياة  االإ���ص��اءة  اأن  ون�صها 

بالكامريا  النقالة املزودة  الهواتف  ا�صتخدام  اإ�صاءة 

على  تزيد  ال  مدة  بال�صجن  يعاقب  حكمها  يف  ما  اأو 

�صنة وغرامة ال تزيد على 500 األف ريال اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني.
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 تقوم على مشاعر احلب واجلاذبية املتبادلة .. مختصون: 

صداقة المصالح منزوعة الوفاء
البالد ـ مها العواوده ـ رانيا الوجيه 

يف الراهن  ونتيجة ملتغريات الواقع وت�صعباته اأ�صبحت ال�صداقة لدى بع�س النا�س  جمرد م�صالح ) كاملة الد�صم( ، حيث يبني البع�س �صداقاتهم على امل�صالح ال�صخ�صية ما يوؤدي اإىل 

غياب العفوية واملوؤازرة يف املحن ، ويف هذا اخل�صم  من بحر احلياة جند اأن هناك �صداقات �صرعان ما تنطفئ عند انتهاء امل�صالح ويف الوقت نف�صه جند اأن ثمة ا�صدقاء مثل الغيم والغيث 

والعطر، والبع�س ال يختلفون عن الّلغز الذي ال تزيده  التفا�صيل اإال غمو�صًا، فالعنوان الدائم لل�صداقة هو )الوفاء(  وما اأ�صعب افتقاد هذا الوفاء. 

خ�صو�صا اأن ال�صديق الّنفعي يعلم كم هو ال�صديق النظيف ويف ونبيل يف عيون وقلوب اجلميع.

ر�سمية الغامدي خالد الدوي�س جنود قا�سم اأمة املجيب ال�سامي اأحمد حمودة

باحث اجتماعي: الّنفعي يعلم
محبة اجلميع للصديق الويف 

أخصائية نفسية: عالقة
املصلحة  تنطفئ مثل قبض الريح 

الغيرة  والنجاح  تفكك 
العالقات  بني الناس 

قانونية: األسرار  بني أصدقاء اليوم قد تتحول لديل ذات يوم
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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�ض:

التنزيالت  موا�سم  اأن  الزهراين  فايزة  ترى  بداية 
ل�����س��راء  ،  فر�سة  ع����ام  ب�����س��ك��ل  وال��ت��خ��ف��ي�����س��ات 
اأغلب  اأن  خا�سة  معقولة،  باأ�سعار  جيدة  ب�سائع 
املراكز التجارية الكبرية اأو املتاجر االلكرتونية 
ميكنها  وال  والثقة،  بامل�سداقية  تت�سم  املعروفة 
موؤقت  مرتفع  رب��ح  مقابل  ب�سمعتها  امل��ج��ازف��ة 
لها من  ملا  بها  يثق  ب��دوره  امل�ستهلك  اأن  ، كما 
قبل  ب�ساأنها من  �سمعة كبرية، والرقابة عالية 
اجلهات املخت�سة، كما اأن وجود نظام خا�ص 
برتاخي�ص التخفي�سات لزيادة الرقابة ورفع 
م�ستويات الثقة بني امل�ستهلك والبائع، لذلك 
امل�سوؤولية الكربى تقع على عاتق امل�ستهلك 

وخربته بال�سوق ووعيه.
يرغب  ال���ذي  املنتج  ك��ان  اأي���ا  وت�سيف:   
يحدد  اأن  عليه   ، ���س��رائ��ه  يف  امل�ستهلك 
وثانًيا   ، ال�سعر  يغره  اأن  قبل  احتياجه 
حتتاج  وكم  حتتاجها  التي  الكمية  حدد 
يتنا�سب  وه��ل  ال�ستهالكها  الوقت  من 
اأو ال )خا�سًة يف  مع تاريخ �سالحيته 
اأن  ث��ال��ًث��ا: يف�سل  ال��غ��ذائ��ي��ة(..  امل���واد 
�سرائه  قبل  املنتج  ج���ودة  م��ن  تتاأكد 
واأال يكون مقلدا، ورابعا يجب معرفة 

�سحة  من  وتاأكد  التخفي�ص  وبعد  قبل  ال�سلعة  �سعر 
العرو�ص يف حال طلبت من متجر الكرتوين، اأخريا 
االنفاق  من  يخفف  جيد  �سرائي  خيار  التخفي�سات 

االأ�سري لكن انتبه واخرت العرو�ص املنا�سبة لك. 
بات  امل�سرتي  اللبابيدي:  فاطمة  ق��ال��ت   جانبها  م��ن 
اأكرث وعيا وحر�سا عن ال�سابق ، لذا من ال�سعب على 
امل�ستمرة  التخفي�سات  ا�ستخدام  املحالت  اأ�سحاب 
كو�سيلة للتخل�ص من القطع الغري جيدة، خا�سة واأن 
البع�ص مازال ال يثق بكل ما هو خمف�ص ال�سعر، اأما 

ت�سويقيا  جيدة  اأن��ه��ا  ف���اأرى   ، املو�سمية  التخفي�سات 
ال�ستوية  الب�ساعة  ع��ر���ص  فحني   ، وامل�����س��رتي  ال��ب��ائ��ع  وتفيد 
ممتاز  �سرائية  فر�سة  فهذه  ال�سيف  ف�سل  يف  ثمنها  بن�سف 
تعود  فيما   ، ممتاز  وب�سعر  جيدة  قطع  على  للح�سول  للعمالء 
امل�سلحة على البائع يف بيع القطع يف غري مو�سمها و ت�سريفها 
املو�سمية هي  التخفي�سات  فاإن  لذا   ، ب�ساعة جديدة  ال�ستقبال 

فكرة ذكية ومفيدة للجميع.

�ضوابط التخفي�ضات

  طرحنا هذه اجلوانب على املحلل االقت�سادي �سعد اآل ثقفان 
، وهل هنالك انخفا�ص يف م�ستويات الثقة ب�ساأن التخفي�سات 
اأو انعدامها ، فقال:  نعم ، حيث نالحظ  واقرتانها بقلة اجلودة 
البائع  اراد  ف��اإذا   ، كبري  ب�سكل  وانت�سارها  التخفي�سات  كرثة 

ترويج �سلعته ، فاأحد هذه احللول  هو قيامه 
حقيقية  ت��ك��ون  ق��د  تخفي�سات  و���س��ع  بعملية 
ال�سعر  م��ن  التخفي�سات  ه��ذه  �سحة  مبعنى 
ال�سعر  ي��رف��ع  بحيث  وهمية  اأو   ، اال���س��ا���س��ي 
ولكن   ، التخفي�ص  بعملية  يقوم  ثم  اال�سا�سي 
االه���م م��ن ذل��ك ه��ل ه��ذه ال�سلعة ذات ج��ودة 
وت�ستحق املال املدفوع او انها دون ذلك مما 
قد ي�ساعف اخل�سارة على امل�سرتي يف حالة 

�سوء الب�ساعة اأو وهمية التخفي�ص.
  وي�سيف: يف حال وجد امل�ستهلك تخفي�سات 
واأي�سا  يحتاجها،  وهل  لديه  ال�سلعة  اهمية  مراعاة  عليه  فيجب 
يجب عليه اأال ينجرف اإىل تاأثري هذه التخفي�سات، كذلك يجب 
املال  ت�ستحق  واأنها  جودتها  من  والتاأكد  ال�سلعة  فح�ص  عليه 
" الغايل ثمنه فيه" واأن تكون ال�سلعة  املدفوع ، وكما يقولون 
واأن��ه مل  التخفي�ص  والتاأكد من عدم وهمية  العيوب،  خالية من 

يحدث تالعب يف ال�سعر االأ�سا�سي. 
  وحول التخفي�سات املو�سمية قال: ن�سهد تخفي�سات م�ستمرة 
يف بع�ص املتاجر وقد تكون طيلة العام مثل تخفي�سات %50، 
التاجر  يقوم  واأن  ذل��ك  مالحظة  املعنية  اجلهات  من  اأرى  لذلك 
بو�سع ال�سعر االأ�سا�سي مع �سعر التخفي�ص. واأخريا التوازن 
اال�ستهالكي مطلوب دائما وفق االحتياجات حتى مع عرو�ص 

التخفي�سات احلقيقية دون اإ�سراف.

�سعد �آل ثقفان

التخفيضات فرصة للترشيد  مبدأ تسويقي 
لتوازن الشراء:

جدة - جنود النهدي 

ح�سب  املعقول  احلد  الفروقات  جتــاوزت  طاملا  ت�سويقية  م�سكلة  وهي  بالأ�سواق،  ال�سلع  اأغلب  يف  الأ�سعار  فروقات  حول  النقا�ش  يتوا�سل   

الإيجارات وتكاليف الت�سغيل ، اإىل حالة من ال�ستغالل ، قد ل ينتبه لها بع�ش امل�ستهلكني ، مثال وجدنا �سعر  كرتون مياه نوفا 40 عبوة 330 

مل  ٢٠.٨٥ريال، مقارنة ب�سعر ١٨.٥٠ ريال يف منفذ جتاري اآخر.هذا يقودنا جمددا اإىل ق�سية الوعي وثقافة الت�سوق.. فاإىل التفا�سيل مع عدد 

من امل�ستهلكني والراأي القت�سادي حول ذلك:

 قروض البطاقات االئتمانية

مغريات استهالك ودوامة ديون
حث خرباء وخمت�سون يف القطاع املايل، املواطنني واملقيمني على تر�سيد ا�ستخدام البطاقات الئتمانية، بعد اأن بلغت قيمة القرو�ش واللتزامات 

18 مليار ريال، تغرق الكثري من حامليها يف دوامة ديون ل تنتهي مع تعرث  القائمة عليها بنهاية الربع الثاين من العام اجلاري اإىل اأكرث من 

ال�سداد. ورجحوا اأن يكون التباهي والتفاخر اأحد الأ�سباب الرئي�سية ل�ستخدام البطاقات ب�سورة مبالغ فيها، وقدموا حزمة من الإر�سادات 

ل�ستخدام اآمن بعيد عن املخاطر، م�سددين على �سرورة تنظيم عملية الإقرا�ش عرب البطاقات الئتمانية ملنع ت�ساعف الديون.

 الق�سية كما ي�سرحها اخلبري القت�سادي واملايل طلعت حافظ ، تكمن يف �سخامة عدد  البطاقات الئتمانية يف اململكة والذي يتجاوز 

3.٥ مليون بطاقة ، وهو موؤ�سر كبري على مبالغة البع�ش يف ا�ستخدامها، م�سريا اإىل وجود دوافع نف�سية واقت�سادية خمتلفة توؤدي 

اإىل اقتنائها، وا�ستخدامها يف ال�سراء عرب الإنرتنت واملواقع الإلكرتونية ، وتلبية حاجات وا�سا�سيات ، كاحلجز بالفنادق ويف 

خطوط الطريان، مبا يف ذلك �سراء التذاكر وغريها، خا�سة مع مغريات وعرو�ش ال�ستفادة من النقاط وما متنحه 

ال�سركات والبنوك امل�سدرة للبطاقات من مزايا عديدة، كخ�سومات، وت�سهيالت يف ال�سفر وغريها 

للتخفيز على حمل البطاقة وا�ستخدامها.

املهايطة  اأو  بالهياط  يعرف  ما  والتفاخر �سمن  التباهي  بغر�ص  يقتنيها  من  هناك  املقابل   يف 
االجتماعية، وهي ظاهرة �سلبية يف غاية اخلطورة، كون هذه البطاقات بنهاية االأمر ت�سكل 

املرتفعة  الفوائد  اأو  ال�سنوية  الر�سوم  اأو  اال�ستخدام  مالية �سواء من حيث  التزامات 
جدا على املبالغ غري امل�سددة التي قد تتجاوز 18 % مبعدل �سنوي. 

ا�ستخدام  يف  للمبالغة  العديدة  املخاطر  من  االقت�سادي  اخلبري  ويحذر 
البطاقات  ا�ستخدام  �سوء  اأن  �سك  ال  ويقول:  االئتمانية،  البطاقات 

على  ال��ق��درة  ع��دم  منها  ع��دي��دة،  مبخاطر  حامليها  على  ي��ع��ود 
ال�سداد مما يحمل �ساحب البطاقة مبالغ والتزامات مالية 

�سخمة قد تفوق مبلغ احلد االئتماين للبطاقة، ب�سبب 
على  حت�سل  وال��ت��ي  للبطاقة  املرتفعة  ال��ف��وائ��د 

الر�سيد غري امل�سدد مبا يف ذلك الفوائد 
ذلك  لينتهي  وه��ك��ذا  الر�سيد،  على 

على  امل����ايل  االل���ت���زام  بت�سخم 
قد  م��ف��رط،  ب�سكل  البطاقة 

ي�������س���ع���ب ع���ل���ى ح���ام���ل 
البطاقة �سداده.

  نصائح 

جدة ـ ياسر بن يوسف

   زيادة اإلنفاق

ويقدم حافظ 12 ن�سيحة ذهبية 
االئتمانية  ال��ب��ط��اق��ات  مل�ستخدمي 
ت�����س��م��ن ل���ه���م االب����ت����ع����اد ع����ن امل��ح��اك��م 

واملخاطر االأخرى: 
- عدم اقتناء البطاقات االئتمانية دون مربر قوي لذلك.

- االل��ت��زام ب�����س��داد االل��ت��زام��ات امل��ال��ي��ة يف م��واع��ي��ده��ا هو 
احلد  �سداد  االأق��ل  على  اأو  الفوائد،  لرتاكم  االأف�سل جتنبا 

االأدنى.
- ا�ستخدام البطاقة يف االأغرا�ص التى خ�س�ست من اأجلها.

- عدم التباهي والتفاخر باقتناء البطاقات االئتمانية.

بعد  خا�سة  دوري���ا  وتغيريه  ال�سري  ال��رق��م  على  احل��ف��اظ   
ا�ستخدامها يف اخلارج.

- ا�ستخدام البطاقة فقط يف االأماكن االآمنة واملوثوقة.
- اإبالغ البنك اأو جهة البطاقة على الفور يف حالة ال�سرقة اأو 

ال�سياع اأو عملية احتيال.

باعجاجة  �سامل  ال��دك��ت��ور  االقت�سادي  يلفت  جهته  م��ن   
ت�سبب  االئتمانية  للبطاقات  فيه  املبالغ  اال�ستخدام  اأن  اإىل 
ب�سورة  االأع��ب��اء  ال�سعودية وزي��ادة  االأ���س��رة  اإنفاق  زي��ادة  يف 
���س��وؤون  اأع��ل��ن عنها جمل�ص  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  اإىل  وي�����س��ري  الف��ت��ة، 
ينفقون 50 %  ال�سعودية  االأ�سرة  اأفراد  اأن  االأ�سرة موؤخرًا، واأكدت 
املطلوب  لذا  ال�سراء،  يف  االئتمانية  البطاقات  ي�ستخدمون  عندما  اأكرث 

التحكم يف ال�سلوك اال�ستهالكي عرب: عدم االن�سياق وراء الدعاية الت�سويقية 
يف  ال��دي��ون  م��ن  الكثري  حاملها  على  يرتتب  ال  حتى   ، البطاقة،  ال�ستخدام 
دخل  اأنها  على  االئتمان  بطاقات  تعترب  اأال  هنا  املهمة  والقاعدة  امل�ستقبل، 
اإ�سايف  من اأجل اإنفاق مال ال ميكنك �سداده، واإال فمن ال�سروري االبتعاد 

ب�سكل كامل عن ا�ستخدام البطاقات االئتمانية.
  ويتفق االقت�سادي �سعيد الب�سامي مع ما �سبق ب�سروة تر�سيد ا�ستخدام 

املالية  �سالمتك  تعر�ص  املرتتبة  الديون  ب��اأن  وي�سيف  االئتمانية،  البطاقات 
للخطر، وت�سبح فكرة التعامل معها كابو�سًا، وميكن اأن توؤدي اإىل اإ�سكاالت 
وفقدان فر�ص احل�سول على ت�سهيالت ائتمانية م�ستقباًل، فمن غري املحتمل 
اأن يكون لدى اأي بنك اال�ستعداد لتقدمي قر�ص جديد اأو بطاقة ائتمان جديدة، 
يف ح��ال وج��ود عجز يف �سداد الديون وال��ذي يكون م��ذك��ورًا يف تقريرك 

االئتماين.

حافظ:�سامل باعجاجة�سعيد �لب�ساميطلعت حافظ
 هذه النصائح 

تجنبك المخاطر 
المالية

البسامي:
 عدم السداد 

يضّيع التسهيالت 
االئتمانية

باعجاجة: 
البطاقات رفعت 

إنفاق وأعباء 
األسر

آل ثقفان: الجودة مكسب  والعروض ال تعني اإلسـراف  



جدة – رانيا الوجيه – مها العواودة 

القيادات  تاأهيل  عينيها  ن�صب  اململكة  و�صعت 

اإع��داده��م  ب��ه��دف  ال��ع��امل��ي  للتوا�صل  ال�����ص��اب��ة 

الأ�صا�صية  واملهارات  باملعارف  تزويدهم  عرب 

برنامج  عرب  وذل��ك  احل�صاري،  التوا�صل  يف 

وم��ن��ج��زات��ه��ا  ال�����ص��ع��ودي��ة  ل��ت��ق��دمي  "�صالم" 
خالل  من  العامل،  اإىل  واحل�صارية  الإن�صانية 

من  ومتكينهم  وم��ه��ارات��ه��م  م��ع��ارف��ه��م  تنمية 

احل�����ص��ور الإي���ج���اب���ي يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة 

والقيم  الإي��ج��اب��ي،  اجل��ان��ب  لإب���راز  املختلفة 

العظيمة للمملكة وفق اأف�صل املعايري الدولية، 

مبا يتوافق مع روؤية اململكة 2030، التي تهتم 

عماد  ليكونوا  لتمكينهم  وت�صعى  بال�صباب 

التنمية  م�صرية  يف  مهم  وع��ام��ل  امل�صتقبل، 

ال�صاملة.

اخلارجي  لالإعالم  الإعالم  وزارة  وكيل  ويرى 

الربنامج  اإن  جمجوم،  �صهاب  الدكتور  �صابقا 

جهود  وه��ن��اك  ج���دًا،  مم��ت��ازة  فكرة  على  يقوم 

مبذولة على مدار ال�صنوات املا�صية لإجناحه، 

م�صددًا على اأهمية الرتكيز حول حتقيق الفائدة 

حتمل  ت�صتطيع  فئات  باختيار  منه  الق�صوى 

ال�صورة  وتغيري  اململكة  متثيل  م�صوؤولية 

اأن  "يجب  واأ�صاف  العامل.  اأمام  عنها  الذهنية 

�صفراء  ليكونوا  مهيئني  ال�صباب  ه��وؤلء  يكون 

ال�صالم  برنامج  خ��الل  م��ن  للمملكة  وممثلني 

للتوا�صل احل�صاري، �صواء اأن كانوا مبتعثني 

يجب  وبالتايل  الإع���الم،  كليات  ط��الب  من  اأو 

ميلكون  ال��ذي��ن  ال�صباب  ف��ئ��ات  على  ال��رتك��ي��ز 

التاأثري القوي وال�صريع، لعك�س اأجمل ال�صور 

عن ال�صعودية وقدرة �صبابها على التميز".

�صالم  مل�صروع  التنفيذي  املدير  م�صاعد  وق��ال 

ال�صيد  حممد  الدكتور  احل�صاري  للتوا�صل 

ن�صخته  يف  ال��ربن��ام��ج  خ��ط��ة  اإن  ل�"البالد"، 

اجل���دي���دة، ل��دي��ه ����ص���روط ي��ج��ب ت��وف��ره��ا يف 

املتقدم  عمر  ي��ك��ون  اأن  بينها  م��ن  ال��دار���ص��ني، 

بني 20 و32 عامًا، ويتحدث اللغة الإجنليزية 

اأخ���رى،  ل��غ��ات  يتّقن  م��ن  يف�صل  كما  بطالقة، 

م��ع خ��ربة يف امل�����ص��ارك��ات ال��دول��ي��ة )ن���دوات، 

عن  ف�صال  ح������وارات(،  ل���ق���اءات،  م���وؤمت���رات، 

الآخر، ما  القيادة والت�صال مع  امتالك مهارة 

ولفت  الكفاءات.  اختيار  على  احلر�س  يوؤكد 

اأ�صهر، ويت�صمن  لثالثة  الربنامج ميتد  اأن  اإىل 

العمق  وال��ب��ن��اء،  التاأ�صي�س  وه��ي:  م��راح��ل   4

بالق�صايا الدولية، احل�صور الدويل والرتباط 

الدويل  والتاأثري  امل�صتدامة،  التنمية  باأهداف 

يف امل�صاركة، م�صريا اإىل اأن منهجية الربنامج 

تت�صمن باأن يكون ح�صوريًا بن�صبة 50 % وعن 

م�صروعات  على  والعمل    %  20 بن�صبة  بعد 

الربنامج  اأن  اىل  لفتا   ،%30 بن�صبة  متنوعة 

اأهمها  من  ومكونات  اأ�صاليب  عدة  من  يتكون 

ور�س عمل تفاعلية ودورات تدريبية وزيارات 

وتطبيقات  ذهني  ع�صف  وجل�صات  ميدانية 

حمليني  وخمت�صني  خ��رباء  مب�صاركة  عملية، 

ودوليني.

واأ�صار ال�صيد اإىل اأن الربنامج ي�صعى ل�صتثمار 

180 �صابا و�صابة تخرجوا يف الن�صخ ال�صابقة، 

لتمكني القيادات ال�صابة من امل�صاركات الدولية 

اململكة  مثلوا  اخلريجني  اأن  موؤكدا  املتنوعة، 

ب���36 دول��ة،  م��وؤمت��رات دولية نظمت   104 يف 

متنوعة.  ع��م��ل  25 ورق���ة  م��ن  اأك���ر  وق��دم��وا 

يف  الربنامج  خريجي  م�صاركة  "جاءت  وتابع 

هي:  امل��ج��الت،  من  بعدد  الدولية  امل��وؤمت��رات 

وحل  ال�����ص��الم  وال��دي��ن��ي،  ال�صلمي  التعاي�س 

احلوار  العاملية،  امل�صتدامة  التنمية  النزاعات، 

بني اأتباع الثقافات، الق�صايا الدولية املتنوعة، 

و�صوؤون اجتماعية واقت�صادية متنوعة".

ف��ي��م��ا اع���ت���رب اخل���ب���ري ال�����ص��ي��ا���ص��ي ف�����واز بن 

جدًا  مهم  ال�صباب  ومتكني  تاأهيل  اأن  كا�صب، 

باعتبارهم  واملحلي،  ال��دويل  امل�صتويني  على 

اأن  م��وؤك��دًا  امل��ج��الت،  ك��ل  يف  الفقري  العمود 

تقدم الدول ل ياأتي اإل عرب الهتمام بال�صباب 

م�صريًا  املجالت،  جميع  يف  للعمل  ومتكينهم 

اإىل اأن الأ�صرة يقع على عاتقها م�صوؤلية كربى 

يف  تنمية �صخ�صية ال�صباب وتكوينها لتحمل 

الذكاء  واإك�صابهم  ال��ق��رار،  وات��خ��اذ  امل�صاعب 

جميع  م��ع  للتكيف  وال��ع��اط��ف��ي  الج��ت��م��اع��ي 

 2030 اململكة  روؤي����ة  اأن  وي���رى  امل��ت��غ��ريات. 

ال�صباب  عماده  حيوي  جمتمع  لإيجاد  ت�صعى 

"على  قائال:  واأردف  احل��ي��اة.  ج��ودة  لتحقيق 

اململكة  حتتاج  وال��ع��امل��ي  الإقليمي  امل�صتوى 

لتقدمي  متقدم  فكر  اأ�صحاب  ل�صباب  اقت�صاديًا 

مبكانتها  ي��ل��ي��ق  ال����ذي  ب��ال�����ص��ك��ل  ال�����ص��ع��ودي��ة 

القت�صادية، وهو ما يجري حاليًا وظهر جليًا 

 ."G20 يف قيادة اململكة ملجموعة

من  الثانية  الدفعة  خريجة  قالت  جهتها،  من 

املحامية  احل�صاري  للتوا�صل  ال�صالم  برنامج 

�صورة  مل�صت  اإنها  ل�"البالد"،  البابطني  اأ�صيل 

يف  م�صاركتها  عند  اململكة  عن  خمتلفة  ذهنية 

لذلك  للحقيقة،  منافية  وه��ي  الدولية،  املحال 

اأفكار  من  قدمناه  مبا  ت�صحيحها  دورن��ا  ك��ان 

ال�صابة،  ال��ق��ي��ادات  تاأهيل  برنامج  ع��رب  ن��رية 

كثريًا، ومنحنا خربات يف  منه  ا�صتفدنا  الذي 

خمتلف املجالت �صواء �صيا�صية اأو ق�صائية اأو 

وكيفية  الربوتوكولت  وتعلمنا  دبلوما�صية، 

كان  �صخ�س  اأي  لدى  الذهنية  ال�صورة  تغيري 

ت�صوره خاطئًا عن اململكة، وذلك بطرق �صهلة 

بهدوء،  وال��ت��ح��اور  الإق��ن��اع  م��ه��ارة  منها  ج��دا 

بعد  ال��ربن��ام��ج،  م��ن  بتخرجها  فخرها  مبدية 

1200 متقدم،  يقارب  ما  تناف�س قوي جدا مع 

مت اختيار 30 �صابا و30 فتاة من بينهم.

املتحدثة  ال�صعودية،  ال�صابة  ق��ال��ت  ذل���ك،  اإىل 

هم  ال�صباب  اإن  الدو�صري،  �صوزانا  لغات  ب�صبع 

واجهة الوطن، و�صيحققون روؤيته مبا ميلكونه 

الربنامج  ه��ذا  اأن  معتربة  مهولة،  اإمكانات  من 

خطط  تد�صني  خ��الل  من  ال�صباب  وميكن  يدعم 

ومبادرات تتوافق مع املعايري ال�صبابية احلديثة 

واأ�صافت  والأ���ص��ع��دة.  امل��ج��الت  خمتلف  على 

�صكان  م��ن  الأك���رب  الن�صبة  اأن  يعلم  "اجلميع 
الذين  امل�صتقبل  ق��ادة  وهم  ال�صباب،  هم  اململكة 

يعول عليهم يف التنمية والتطوير، لتعزيز روؤية 

للتوا�صل  ال�صالم  برنامج  مثل  �صك  ول  اململكة 

الوطنية  القدرات  تنمية  اإىل  يهدف  احل�صاري 

وال���دويل،  الإقليمي  م�صتوى  على  للم�صاركة 

لتعزيز ال�صورة الإيجابية ال�صعودية".

عقارات الدولة.. كفاءة عالية وفرص استثمار

   مبادرات ذكية
ال��وزراء قبل  تاأ�صي�صها بقرار من جمل�س   منذ 

 2018 �صبتمرب  يف  وحتديدا   ، �صنوات   3 نحو 

اأه��داف��ه��ا  حتقيق  �صبيل  يف  الهيئة  و�صعت   ، م 

الإ�صرتاتيجية مبادرات ذكية ت�صتوعب كافة اأعمالها 

،ترجمتها يف )25( مبادرة اإ�صرتاتيجية انبثقت عنها 

واإن�صاء  مراجعة  منها:  التنفيذية  امل�صاريع  من  العديد 

واإ�صدار  وتوثيق  ح�صر  اجلديدة،  التنظيمية  اللوائح 

تخ�صي�س  ال��دول��ة،  ع��ق��ارات  وع��ق��ود  �صكوك  وحت��دي��ث 

العقارات  تاأجري  الحتياجات،  اإىل  بال�صتناد  الأرا���ص��ي 

تقا�صم  امل�صتغلة،  غري  الدولة  عقارات  ا�صرتجاع  الفائ�صة، 

الإيرادات من العقارات الفائ�صة بال�صراكة مع القطاع اخلا�س.

 اأي�صا تغيري مواقع مقرات اجلهات احلكومية من املواقع عالية 

التكلفة اإىل مواقع اأقل تكلفة، دمج مواقع اجلهات احلكومية، توفري 

للجهات  الدولة  عقارات  تخ�صي�س  جديدة،  ومتويلية  مالية  حلول 

ال�صتئجار  اتفاقيات  عقد  ال�صتئجار،  حمفظة  لتقليل  احلكومية 

متديد  ال�صتئجار(،  بخيار  ال�صراء  خيار  )مقارنة  بالتملك  املنتهي 

ا�صتخدام  كفاءة  رفع  �صنوات،  ثالث  من  اأك��ر  اإىل  ال�صتئجار  م��ّدة 

والتقنية،  التحتية  البنية  وتطوير  بناء  اخلارجية،  الدولة  عقارات 

ة عقارات  بناء وتطوير املوارد الب�صرية، بناء مركز معلومات ومن�صّ

الدولة.

 يف هذا الإطار اأجنزت الهيئة خطوات مميزة يف الرقمنة وحوكمة 

، ولي�س  املعامالت معها  امل�صتفيدين ذوي  ، والتي�صري على  اأعمالها 

اأي  اأي موقع ويف  تتّبع معامالتهم من  مبادراتها متكينهم من  اآخر 

خدمة  اأطلقت  حيث  فروعها،  ل��زي��ارة  احلاجة  ودون   ، وق��ت 

عن  التعوي�صات  طلبات  اإج���راءات  �صري  معرفة  تتيح  اإلكرتونية 

العقارات املنزوعة للم�صلحة العامة، وذلك �صمن �صعي الهيئة لأمتتة 

تعامالتها يف اإطار التحول الرقمي خلدماتها ، وهذه اخلدمة متاحة 

اأو الدخول مبا�صرًة على رابط الهيئة   ، الكرتونيا باملوقع الر�صمي 

وامل�صتندات  الطلب  م�صار  بيانات  لتظهر  الوطنية،  الهوية  برقم 

املطلوبة.

 

وي���ت���وا����ص���ل ال��ت��ن��ظ��ي��م وامل�����ب�����ادرات 

امل�صارات  �صمن   ، الدولة  عقارات  قطاع  لتعظيم  وال��ق��رارات 

وم�صتقبل  حلا�صر  الطموحة،   2030 روؤي��ة  مل�صتهدفات  الن�صطة 

التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة والزدهار للوطن واملواطن.  

  متثل اأهداف الهيئة العامة لعقارات الدولة منظومة متكاملة ، ت�صهم يف 

حتقيق روؤيتها ور�صالتها ، وتوحيد اجلهود املبذولة للحفاظ على عقارات 

الدولة ورفع جودتها وكفاءتها القت�صادية عرب حلول ابتكارية مع حتقي�ق 

القيم�ة الأمثل ، و�صوًل اإىل حتديد اإطار تنظيمي متكامل و�صفاف يحقق 

ال�صتخدام الأمثل.

الهيئة  حمافظ  اإليه  واأ�صار  �صبق  ما  وبح�صب  مبا�صر،  رقمي  وباإيجاز    

الأرا���ص��ي  لق�صايا  التقديرية  القيمة  بلغت   ، بافقيه  اإح�����ص��ان  الأ���ص��ت��اذ 

والعقارات التي اأجنزتها  اأكر من 3،27 مليار ريال خالل العام املا�صي، 

و�صخت منظومة عقارات الدولة ثروة عقارية لالقت�صاد الوطني الكلي يف 

نف�س الفرتة مب�صاحة اإ�صافية جتاوزت 1.2 مليار م2، من خالل معاجلة 

واإعداد وتنظيم حزمة �صخمة من املخططات يف خمتلف مناطق اململكة ، 

وقد قطعت الهيئة مراحل مقدمة.

امل�صتدامة  العقارية  التنمية  تعزيز  يف  الدولة  عقارات  هيئة  ت�صهم  كما    

دوؤوب  ب�صكل  الهيئة تعمل  باأن   ، املحافظ  مايوؤكد عليه  ، وهو  اململكة  يف 

على تعظيم الدور التنموي ملنظومة عقارات الدولة من خالل دعم برامج 

والربامج  ال�صلة  ذات  العامة  ال�صتثمارات  �صندوق  وم�صاريع  الإ�صكان، 

بالتعاون مع  امل�صتدامة  التنمية  لدعم   2030 روؤية  الكربى وفق  الوطنية 

اجلهات املعنية.

 ومن الأهداف املهمة امل�صاهمة يف اإجناز م�صتهدفات ال�صيا�صية احلكيمة 

خالل  م��ن  للم�صاكن  املواطنني  متلك  معدل  رف��ع  يف   ، الر�صيدة  للقيادة 

واملطورين  للم�صتثمرين  واإتاحتها  للدولة،  العقارية  الأر�صدة  توظيف 

احلكومية  املنظومة  اأط��راف  كافة  مع  ال�صراكة  تعظيم  وكذلك  العقاريني 

والقطاع اخلا�س العامل يف هذا الن�صاط لدعم برامج التطوير والتحول 

القت�صادي.

أفغانستان.. 
ترقب عالمي حذر

جدة - البالد

ي��رتق��ب ال���ع���امل ب��ح��ذر ���ص��ي��ا���ص��ة ط��ال��ب��ان جت��اه 

ال�صك يف  الدول، فما�صي احلركة يدخل  خمتلف 

بينما  "�صليمًا"،  �صيكون  حا�صرها  باأن  النفو�س 

طالبان  اإىل  الدخول  بعد  م�صوؤوليها  ت�صريحات 

تقول اإن "قادة احلركة �صيظهرون اأنف�صهم للعامل 

عامًا   20 قبل  عليه  احلال  كان  النقي�س مما  على 

عندما كان هوؤلء القادة يعي�صون ب�صكل كبري يف 

اأماكن �صرية"، يف اإ�صارة اإىل اأن احلرب والعنف 

املقبلة،  الفرتة  خالل  متاحني  خيارين  يكونا  لن 

للخالفات  �صلمي  حل  اإىل  للو�صول  احلوار  اإمنا 

ت�صرئب  لذلك  الأفغانية،  ال�صيا�صية  املكونات  بني 

هل  م�صتقباًل،  �صيحري  م���اذا  مل��ع��رف��ة  الأع���ن���اق 

�صكوك  اأن  اأم  اإليه  ذهبت  فيما  طالبان  �صت�صدق 

العامل يتتحول اإىل واقع.

بالت�صريحات  اجلميع  فاجاأوا  طالبان  م�صوؤولو 

اأمريكا واأوروبا خطوة  التي اعتربها  الإيجابية 

ال��وع��ود،  ب��ه��ذه  الإي��ف��اء  انتظار  يف  لكن  ج��ي��دة، 

خ�صو�صًا يف ظل التقارير الأممية التي حتدثت 

عن انتهاكات بحق الن�صاء والأطفال يف كابل بعد 

�صيطرة طالبان عليها. 

واخلارج  الداخل  طماأنة  طالبان  حركة  وحاولت 

الأف��غ��ان  امل��واط��ن��ني  ت��اأم��ني  على  �صتعمل  ب��اأن��ه��ا 

اخلارجية  قالت  فيما  الدبلوما�صية،  والبعثات 

الأمريكية يف وقت �صابق اإنها تاأمل اأن تفي حركة 

م�صوؤول  من  ال��رد  ج��اء  فيما  بوعودها،  طالبان 

مدنيون  بها  يتقدم  �صكوى  اأي  اإن  ق��ال  طالباين 

�صد اأي ع�صو من اأع�صاء احلركة �صيتم التحقيق 

فيها �صريعًا.

طالبان  اأن  من  متاأكدة  غري  العامل  دول  تزال  ول 

غري  ل،  اأم  قطعتها  ال��ت��ي  ب��وع��وده��ا  ���ص��ت��ويف 

الأفغانية،  الأزم��ة  لبحث  تنقطع  لن  الجتماعات 

املتحدة  والوليات  الأوروب��ي  الحت��اد  طالب  اإذ 

و19 دول����ة اأخ�����رى م���ن ي��ت��ول��ون ال�����ص��ل��ط��ة يف 

مع  والفتيات  الن�صاء  حماية  ل�صمان  اأفغان�صتان 

ت�صاعد املخاوف من انتزاع ما حققنه من مكا�صب 

بينما  البالد،  على  طالبان  �صيطرة  بعد  حقوقية 

خالل  ال�صبع  ملجموعة  اجتماع  هناك  �صيكون 

على  والوقوف  الأزم��ة  ملناق�صة  املقبل  الأ�صبوع 

اأبعادها ال�صيا�صية.

تنظيم متكامل وشفاف يحقق االستخدام األمثل
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جدة - البالد

اخلطوات والقرارات املتوالية للهيئة العامة لعقارات الدولة ، 

اأكدت اأن روؤيتها لهذا القطاع ، اأ�صمل من نطاق " ما للدولة للدولة 

، وما للمواطن للمواطن" بحفظ وتنمية ثروات واقت�صاد الوطن 

من اأجل املواطن وقيمة اإ�صافية كبرية لل�صالح العام ، وتر�صيخ 

احلقوق واإعالء قيم ال�صفافية وعدالة التعوي�س ، ولهدف 

ال�صتدامة لهذه الروة العقارية للوطن ، وتعظيم قيمتها بطرح 

فر�س ا�صتثمارها للقطاع اخلا�س.

تعزيز الصورة اإليجابية للمملكة
ما بين ماضي طالبان وحاضرهابرنامج تأهيل القيادات الشابة.. 



جدة - البالد 

يف ليله جميلة، �ضمت الأهل والأقارب والأحباب، احتفى 

�ضالح  خالد  كرمية  علي  بزفافه  احل��رب��ي،  بخيت  تركي 

والح����رازات  ال��وق��ائ��ي��ة  التعليمات  ظ��ل  يف  التميمي، 

ال�ضحية. وقد عرب العري�س تركي عن �ضعادته بهذه الليلة 

العلي  الله  من  متمنيا  �ضاب،  كل  يتمناها  التي  ال�ضعيدة 

اأ�ضرتا  ع��ربت  كما  والتوفيق.  ال�ضعادة  ي��دمي  اأن  القدير 

احتفوا   التي  الليلة  بهذه  �ضعادتهم  عن  العرو�ضني  واأهل 

قدرته  جلت  امل���ويل  �ضائلني  ت��رك��ي،  ابنهم  ب��زف��اف  فيها 

الفرح  عليه  ي��دمي  واأن  ال�ضاحلة  ال��ذري��ة  الله  ي��رزق��ه  اأن 

وال�ضرور مع �ضريكة حياته.

�أخبارهم
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جدة - البالد

اأ���ض��اد الأ���ض��ت��اذ خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ق��ادر ط��ا���س م�ضاعد م��دي��ر ع��ام اخلطوط 

ال�ضعودية لالت�ضال املوؤ�ض�ضي، مبقال الدكتور اإ�ضماعيل حممد الرك�ضتاين 

ا�ضت�ضاري وباحث يف ال�ضاأن ال�ضحي، الذي ن�ضر يف عدد )23412( بتاريخ 

1443/1/4ه� املوافق 12/ 2021/8م حتت عنوان )وقفات اإيجابية مع 

بداية عام جديد(، الذي تناول الإجراءات التي تتبعها اخلطوط ال�ضعودية 

يف ظل جائحة كورونا يف احلد من انت�ضارها؛ وحر�ضا منها على �ضالمة 

�ضيوفها ومن�ضوبيها عرب رحالتها على القطاعني الداخلي والدويل. وقد 

عرب طا�س عن وافر �ضكره وتقديره لهذا التناول املو�ضوعي.

طاش يشيد بمقال تركستاني

الزميل العسيري يحتفل بمحمد

الحربي إلى القفص الذهبيآل الموسى والهوساوي يزفون عباس 

تكريم أمهات وطالبات جمعية بناء

اأبها - البالد

من  حممد  ابنه  بتخرج  ع�ضريي  نا�ضر  مرعي  الزميل  احتفل 

الأعمال )حما�ضبة(، وقد ح�ضر حفل  امللك خالد من كلية  جامعة 

اأ�ضقاء املحتفى به طالل ونا�ضر وعمهم  التكرمي املب�ضط مبنزله 

بندر نا�ضر واأبناوؤه وعدد من الأرحام واجلريان.

�ضقيقه  فيها  هناأ  كلمة  مرعي  ط��الل  الإع��الم��ي  �ضقيقه  األقى  وق��د 

وق��ال:  التكرمي.  ه��ذا  ح�ضر  من  كل  و�ضكر  والتفوق،  بالتخرج 

اأ�ضمائنا على  ا�ضمها �ضمن  فقد و�ضعنا  الراحلة  لوالدتنا  تقديرًا 

درع التكرمي، وال�ضكر لكل من وا�ضانا يف فقدنا الكبري باحل�ضور 

اأو الت�ضال اأو الر�ضائل اأو دعوة بظهر الغيب.

الدمام- حمودالزهراين

كرمت جامعة الإمام عبد الرحمن بن في�ضل بالدمام 59 

اأمًا وطالبة من املرحلة الإبتدائية واملتو�ضطة والثانوية 

الأيتام  لرعاية  بناء  جمعية  م�ضتفيدات  من  واجلامعية 

اللغة الإجنليزية  بال�ضرقية بعد م�ضاركتهن يف برنامج 

وذلك  للجامعة،  التابع  امل�ضتمر  التعليم  مبركز  املقام 

بح�ضور عميد معهد الدرا�ضات ال�ضت�ضارية عبدالكرمي 

الدكتور عبدالله  الهوي�س ومدير عام اجلمعية بالإنابة 

حممد  باجلمعية  ال��ربام��ج  اإدارة  وم��دي��ر  ال�ضبيعي 

بالطيور . 

واأو�ضح الدكتور ال�ضبيعي اأن امل�ضاركات من م�ضتفيدي 

حيث   )A1( امل�ضتوى  يف  الربنامج  اجتزن  اجلمعية 

خالل  مت  اأن��ه  واأ���ض��اف  �ضهرين،  امل�ضتوى  م��دة  كانت 

من  الطالبات  خم��رج��ات  م��ن  عينة  ا�ضتعرا�س  احلفل 

جميع املراحل وال�ضتماع اىل كلمات نيابة عن طالبات 

كل مرحلة مبا فيهن الأمهات باللغة الإجنليزية.

تلقى املهند�س و�ضام عابد احلربي التهاين والتربيكات 

اإىل  ترقيته  مبنا�ضبة  والأ�ضدقاء  والأق��ارب  الأهل  من 

املرتبة احلادية ع�ضرة باأمانة العا�ضمة املقد�ضة.

واأعرب "احلربي" عن �ضكره وتقديره على هذه الثقة، 

املزيد من اجلهد  لبذل  له  دافًعا  ذلك �ضيكون  اأن  موؤكًدا 

والعطاء يف خدمة الوطن.

احلربي للمرتبة 11

تقلد النقيب ح�ضن بن حمود عواجي، اأحد من�ضوبي 

بعد  وذل��ك  اجل��دي��دة،  رتبته  جن��ران  منطقة  �ضرطة 

�ضدور الأمر امللكي الكرمي برقيته اإىل رتبة رائد.

التهنئة للرائد ح�ضن عواجي، �ضائلني الله له العون 

يف خدمة دينه ومليكه ووطنه.

عواجي إلى رتبة رائد

جدة،  مدينة  يف  مبولودة  العلي  ن��زار  الإعالمي  رزق 

ال��زم��الء  )ن�������وارة(...  ت�ضميتها  ع��ل��ى  وح��رم��ه  ات��ف��ق 

. جعلها  املولودة اجلديدة  له  باركوا  العلي  واأ�ضدقاء 

الله تعاىل قرة عني له. واأ�ضرة ال�ضحيفة تتقدم للزميل 

نزار بخال�س التهاين والتربيكات.

نوارة تنير منزل اإلعالمي نزار

عبدالعزيز  ب��ن  �ضلطان  ب��ن  فهد  الأم���ري  ق��رار  �ضدر 

ف��وؤاد بن حممد  املوظف  بتكليف  تبوك  منطقة  اأمري 

الرهيف رئي�ًضا ملركز ال�ضبعان التابع ملحافظة اأملج.

على  الأم���ر  ل���ولة  وت��ق��دي��ره  �ضكره  الرهيف  وق���دم 

له  داعًما  التكليف  هذا  يكون  اأن  متمنًيا  الثقة،  هذه 

الوطن  خدمة  يف  والعطاء  اجلهد  من  املزيد  لتقدمي 

واملواطن.

الرهيف رئيًسا ملركز الشبعان

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ساح ( اإمييل ( 

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

احتفل الك�ضاف عبا�س عبد العزيز املو�ضى من من�ضوبي 

ك�ضافة �ضباب مكة املكرمة بجمعية مراكز الأحياء مبكة 

وقد  هو�ضاوي،  عثمان  عمر  ابنة  على  بزواجه  املكرمة 

ودع��ا  الليلة.   ب��ه��ذه  عبا�س  للعري�س  احل�ضور  ب���ارك 

العري�س اأن يوفقه الله عز وجل، حلياة كلها اأمل وتفاوؤل 

كما  ال�ضاحلة،  الذرية  يرزقه  واأن  �ضعيدة،  عائلة  وبناء 

عرب  والتربيكات  التهاين  اأر�ضل  اأو  ح�ضر  من  كل  �ضكر 

الغالية.  املنا�ضبة  بهذه  الجتماعي  التوا�ضل  قنوات 

اأ�ضرتا املو�ضى والهو�ضاوي عن فرحتهما بهذه  وعربت 

الليلة املباركة �ضائلني الله اأن يوفق العرو�ضني ملا يحب 

الذرية  ويرزقهما  خري  يف  بينهما  يجمع  واأن  وير�ضى 

ال�ضاحلة، واأن يدمي عليهما الفرح وال�ضرور.

جدة - البالد

اأحمد  ابنها  ب��زواج  جراد  اآل  اأ�ضرة  احتفلت 

اآل جراد الغامدي من ابنه عبدالله  بن �ضعد 

بهيج  حفل  يف  وذل���ك  درع����ان،  اآل  علي  ب��ن 

مبحايل ع�ضري، اقت�ضر على الأهل الذين 

باركوا للعرو�ضني.

ومتنى العري�س اأحمد اأن يوفقه الله 

حلياة كلها اأمل وتفاوؤل وبناء عائلة 

الأه��ل  تهنئة  اإن  وق���ال:  �ضعيدة، 

زادت فرحتي ونرثت  ومباركتهم 

ليلة  يف  وال�����ض��رور  ال��ف��رح  عبق 

العمر.

فرحتهم  ع��ن  الأه���ل  اأع���رب  كما   

ال���ع���رو����ض���ني يف ه��ذه  ب������زواج 

اأن  الله  �ضائلني  املباركة،  الليلة 

يوفقهما؛ ملا يحبه وير�ضاه واأن 

يجمع بينهم على خري ويرزقهم 

�ضكرهم وامتنانهم  مبدين  ال�ضاحلة،  الذرية 

لكل من ح�ضر اأو اأر�ضل التهاين والتربيكات 

بهذه املنا�ضبة الغالية.

تهنئة األهل ومباركتهم تنثر عبق الفرح
أفراح آل جراد بزواح أحمد .. العريس:



24-7-1380  هـ 

21-7-1380 هـ 

16-7-1380  هـ 

24-7-1380 هـ 30-6-1965هـ 

24-7-1380 هـ 

24-7-1380  هـ 

2-12-1386هـ 
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متابعة- حمودالزهراين 

قبل انطالق الن�سخة الثالثة من مهرجان ويل العهد للهجن، بداأ �سوق بيع و�سراء 

"املطايا" امل�ساركة يف الأدوار التمهيدية يف املهرجان، اأو الأدوار النهائية التي 
تنطلق اأ�سواطها يف الثاين من �سبتمرب، بعمليات جتاوزت اأكرث من 600 عملية 

نقل ملكية بني املالك وامل�ساركني، بقيمة جتاوزت 80 مليون ريال.

وقال حممود البلوي رئي�س اللجنة الفنية: "يعد مهرجان ويل العهد الوحيد يف 

اأو حد  اأدنــى  بحد  املطايا،  وبيع  �سراء  اأ�سعار �سفقات  فيه  الذي ل حتدد  العامل 

اأعلى، دورنا توثيق نقل امللكية وتثبيت املبلغ، والتاأكد من �سالمة الإجراءات".

التشفير والمشجع البسيط
النوادي والحتادات والالعبون ي�ستفيدون من بث الأحداث الريا�سية، 

ففي  ال�سعودي،  الريا�سي  املجتمع  على  بغريب  لي�س  الت�سفري  مبداأ  و 

ال�سابق نقلت عدة قنوات متخ�س�سة بطولت حملية واإقليمية وعاملية، 

يف  جنح  القنوات  هذه  وبع�س  ال�سعودية،  اجلماهري  فيها  وا�سرتكت 

النقل والآخر مل يقدم املاأمول منه، و لكن هل م�سكلتنا موؤخرًا مع مبداأ 

الت�سفري اأم مع مقدم اخلدمة؟

عامليًا، ل�سّوق التلفزيون املدفوع عالقة متداخلة بني اجلمهور والأرباح 

التي  الإعــالن  معدلت  ارتفعت  القناة،  جمهور  زاد  فكلما  املعلنني،  من 

يتقا�ساها امل�سغل، فالنقل الريا�سي )خ�سو�سًا اإن كان م�سفرًا( له عوامل 

ومقومات كبرية، فالرتتيب امل�سبق للعملية اللوج�ستية لتح�سري النقل 

وتوفري ال�سرتاكات والباقات والأجهزة قبل بدء الدوري بفرتة كافية 

على  فالقدرة  املحتوى،  وهو  مهم  اآخر  عامل  اىل  اإ�سافة  كبرية،  عملية 

املناف�سة  ترتكز  اأمر مهم جدًا حيث  اإعالمي وفني قوي  تقدمي حمتوى 

التلفزيون املدفوع على متييز الربامج والبتكار،  بني م�سغلي �سبكات 

كل ذلك ي�ساف للتعاطي الإعالمي الذي يجب اأن يبتعد عن ال�سلبية.

املنظمات  طبيعة  كبري  ب�سكل  يغري  املــدفــوع  التلفزيون  اإىل  النتقال 

يف  واملتفرجون  )الالعبون  الريا�سة  يف  ينخرط  من  لكل  الريا�سية 

)امل�سفر(  املدفوع  التلفزيون  يقدم  حيث  التلفزيون(  وم�ساهدو  امللعب 

منظور املنظومة التجارية البحتة حيث زادت عائدات البث يف ال�سنوات 

الأخرية وفًقا لـ Deloitte ففي 2016 منت اإيرادات البث بن�سبة ٪8 

اإىل  اإيــرادات البث للدوري الإجنليزي  اإىل5.8 مليار يورو ، وو�سلت 

53٪ من اإجمايل  2015/2014 ، وهو ما ميثل  2.34 مليار يورو يف 

اإيرادات الدوري، وتلك بال �سك اأرقام هائلة.

ال�سبل  اأف�سل  تقرر  اأن  الريا�سية  للمنظمات  كبرًيا  حتدًيا  كــان  لطاملا 

لعر�س ريا�ستها على التلفزيون ، فقبل 50 عاًما ، كانت هناك حتذيرات 

باأن التلفزيون التجاري غري املنظم وغري الكفء �سي�سعى اإىل » ا�ستغالل 

الريا�سة اإىل اأق�سى حد �سعيًا وراء الربح فقط« وذلك على ح�ساب ع�ساق 

امل�سجعني  من  الكثري  هناك  لزال  ذلك  كل  خ�سم  يف  ولكن   ، الريا�سة 

العاديني، لي�س لديهم اأي م�سكلة يف البث امل�سفر، ول متثل قيمة الت�سفري 

النقل والتعليق  لهم ب�سرط احل�سول على اجلودة يف  م�سكلة بالن�سبة 

والتحليل، والتنوع الرباجمي، فهل هذا الأمر �سعب بالن�سبة للناقل؟ 

حممد العمري 

»سكر« تختتم ماراثون مهرجان كالم كورة
ولي العهد بأفضل توقيت

متابعة - حمودالزهراين 

اأ�سدل ال�ستار اأم�س على مناف�سات املرحلة 

يف  للهجن  العهد  ويل  ملهرجان  التمهيدية 

الثامن  منذ  انطلقت  التي  الثالثة،  ن�سخته 

من اأغ�سط�س اجلاري على ميدان الطائف، 

حيث �سهدت املرحلة التمهيدية اإقامة 320 

جميع  من  مطية   7873 مب�ساركة  �سوطًا، 

ال�سعودية،  متثل  للهجن،  العمرية  الفئات 

والإمــارات،  وقطر،  والأردن،  والبحرين، 

والكويت، وعمان، بالإ�سافة اإىل الوليات 

املتحدة الأمريكية، فيما تنطلق يف الثاين 

من �سبتمرب املقبل، املرحلة النهائية بـ 204 

اأ�سواط، على اأن يحدد امل�ساركون لحقًا.

و�سهد اليوم الأخري من املرحلة التمهيدية، 

 102 مب�ساركة  املـــاراثـــون  �سباق  اإقــامــة 

وعمان،  والكويت،  ال�سعودية،  من  مطية 

والإمارات مق�سمة على 7 اأ�سواط مب�سافة 

"�سكر"  املــطــيــة  �ــســّجــلــت  حــيــث  كــلــم؛   5

ملالكها  دقــيــقــة،   9،3 يف  تــوقــيــت  اأفــ�ــســل 

جــاءت  فــيــمــا  اجلــهــنــي،  �ــســالمــة  �سليمان 

 7 الـ  يف  الأوىل  باملراكز  الفائزين  نتائج 

اأوًل  الــتــايل:  النحو  على  تباعًا  اأ�ــســواط 

"تكرم" لنادر فرج اجلهني، وثانيًا "�سكر" 
"�سلفة" خللف  اجلهني،  �سالمة  ل�سليمان 

"�سايل" ل�سليمان �سالمة  ال�سمري،  نايف 

العتيبي،  �سامل  ل�سفر  "�ساهني"  اجلهني، 

العتيبي، و"الفايز"  "جوري" ل�سفر �سامل 
ل�سليمان �سالمة اجلهني.

حتقيق- غدير عبد اهلل الطيار

الأوملبية  الألــعــاب  دورة  على  مــوؤخــرا  ال�ستار  اأ�ــســدل 

ب�سبب  عام  ملدة  تاأجيلها  بعد   ،2020 طوكيو  ال�سيفية 

جائحة فريو�س كورونا... حيث بداأت الألعاب الأوملبية 

املا�سي  يوليو   23 املــوافــق  اجلمعة  يــوم  ال�سيفية 

وانتهت يف الثامن من اأغ�سط�س اجلاري، وبداأت بع�س 

ح�سورا  الأوملبية  الألــعــاب  �سهدت  وقــد  امل�سابقات.. 

العرب  الريا�سيني  بح�سد  توج  العربية  للدول  مميزا 

العربية  اململكة  �ساركت  متنوعة..وقد  ميدالية   18

ال�سعودية ببعثة هي الأكرب يف تاريخ م�ساركات اململكة 

بالألعاب الأوملبية.

الألعاب  من  عــدد  يف  ال�سعودية  البعثة  ناف�ست  حيث 

والرماية  القوى  واألعاب  مثل" اجلــودو  الأوملبياد  يف 

الطاولة،  وتن�س  وال�سباحة،  والتجديف،  والكاراتيه، 

ورفع الأثقال وكرة القدم" هذا وقد ح�سلت ال�سعودية 

 2 الأوملبياد،  6 ميدالياٍت فقط يف  طوال تاريخها على 

اأوملبياد لندن  2000، و4 يف  اأوملبياد �سيدين  منها يف 

.2012

أجناز احلامدي
يف هذه البطولة حقق بطل الكاراتيه ال�سعودي طارق 

حامدي، امليدالية الف�سية عقب خ�سارته بقرار احلكام 

نهائي  �ساجاد جــاجنــزاده، يف  الإيـــراين  الــالعــب  مــن 

اأوملبياد  يف  الكاراتيه  للعبة  كجم   75 وزن  مناف�سات 

طوكيو.

وكان حامدي، قد تاأهل اإىل املباراة النهائية يف الن�سخة 

 )2020 )طوكيو  الأوملبية  الألعاب  دورة  من  اجلارية 

لوزن 75 كجم كومتيه عقب فوزه على نظريه الياباين 

تاآراغا.

حّل  بعدما  النهائي  ن�سف  دور  اإىل  حــامــدي  وتــاأهــل 

تاآراغا  ت�سدر  فيما   ،B مبجموعته  الثاين  املركز  يف 

.A املجموعة

نظريه  اأمــام  الرابع  نزاله  يف  فاز  قد  حامدي  اأن  ُيذكر 

الكندي دانيال بنتيجة 3/10، فيما تعادل اأمام نظريه 

نزاله  فاز يف  الثالث، بعدما  نزاله  الإيــراين �سجاد يف 

الثاين على نظريه الأمريكي براين بنتيجة 1/4، بينما 

ُهزم يف نزاله الأول اأمام نظريه الكرواتي اإيفان.

 هــذا... وقد ر�ست" البالد" بع�س الآراء عن ح�سول 

طارق حامدي على امليدالية الف�سية..

يف البداية كتب وزير الريا�سة �سمو الأمري عبد العزيز 

بن تركي الفي�سل" احلمد لله..

طارق  العاملي  لبطلنا  مبارك  واألــف  للوطن  مبارك   األف 

وجناحك  بتميزك  بطل  يــا  املــوعــد  يف  كنت  حــامــدي، 

واإجنازك لوطنك اأنت الفائز وبطل "الذهب" يف عيون 

كل املن�سفني".

وزيــر  م�ساعد  ال�سلمي  الله  رجــاء  الدكتور  عــرب  فيما 

للوطن  مبارك  األــف  األــف  األــف  له"  بتغريده  الريا�سة 

مناف�سات  الكاراتيه  يف  ف�سية  حامدي  طارق  ولبطلنا 

 طوكيو2020، وختم بقوله �سكرا يا بطل ما ق�سرت"

للجنة  الــعــام  الأمــــني  امل�سيليخ  الــلــه  عــبــد  عــرب  فيما   

الأوملبية وامل�سرف العام على املنتخبات ال�سنية �سابقا، 

حاليًا  الإبـــل  بــنــادي  واجلـــودة  املتابعة  اإدارة  ومــديــر 

بقوله" نهنئ القيادة الر�سيدة ممثلة يف خادم احلرمني 

دعمهما  الأمـــني،  على  عــهــده  ويل  و�سمو  ال�سريفني، 

امل�ستمر غري امل�سبوق لقطاع الريا�سة وال�سباب.

اللعبة  واحتـــاد  تركي  بــن  العزيز  عبد  الأمـــري   و�سمو 

الذي  احلامدي  طارق  لبطلنا  الف�سية  على  بح�سولنا 

�سيبقى باأعيننا ذهبا".

الريا�سة  ال�سوؤون  ق�سم  رئي�س  ذكــر  اآخــر،  جانب  من 

ــــوزارة الــريــا�ــســة بــاحــث دكـــتـــوراه حمــمــد احلــمــدي  ب

ــكــر  ــ�ــس ال كــــل  بقوله:" 

الــريــا�ــســة،  ـــر  وزي  ل�سمو 

بن  فــهــد  الأمــــري   ول�سمو 

الحتــاد  جلوي  ولرئي�س 

ــكــاراتــيــه  ــل الـــ�ـــســـعـــودي ل

وللمدرب الوطني  

الفنية  الــلــجــان   وجلميع 

عملت  ــتــي  ال والإداريــــــــة 

خـــــلـــــف هـــــــــذا املـــنـــجـــز 

ريــا�ــســة  الــتــاريــخــي يف 

طــارق  �سكرا  الــكــاراتــيــه، 

للوطن" ويف  مبارك  األــف 

ذات ال�ساأن قال  اإبراهيم دحمان ع�سريي ع�سو املجل�س 

ودويل  اللومبي  ولعــب  ع�سري  منطقة  لأمانة  البلدي 

هذا  الر�سيدة  للقيادة  "نبارك  القوى:  باألعاب  �سابق 

بطل  هــو  ولكن  الذهبية  ي�ستحق  كــان  واإن  الإجنـــاز، 

اأن  بد  ل  الالعبني  من  اخلامات  هذه  ومثل  متوج  غري 

تدل  لعبيننا  لــدى  الفطرية  الإمــكــانــات  بــهــم...  نهتم 

بالك  فما  بطال،  ي�سنع  قد  الهتمام  من  قليال  اأن  على 

الدولة  م�ستوى  على  وا�سرتاتيجية  خطة  عمل  مت  لو 

اأحــد...  طريقنا  يف  يقف  لن  فوقتها  الأبطال،  ل�سناعة 

اأبارك له بهذا  اأمتنى على وزير الريا�سة الذي  هذا ما 

واإدارة  �سيا�سة  يغري  �سوف  اأنه  متاأكد  واأنــا  الإجنــاز، 

يقف وراء  يعي�س احلدث وكان  لأنه  الريا�سة؛  وزارة 

كــل لعـــب �ــســارك يف هـــذا الأملــبــيــاد.. نــحــن عــلــى اأمت 

اخلربات  من  الكثري  فلدينا  قدامى  كالعبني  ال�ستعداد 

لهذا  خدمة  تخ�س�سنا  يف  ريا�سي  م�سروع  اأي  لدعم 

البلد املعطاء.. وفق الله ال�سعودية العظمى لكل خري..

80600     مليون ريال .. قيمة                                       صفقة في مهرجان ولي العهد

الرياضة السعودية تحظى باالهتمام والرعاية
 حامدي يعزز الفخر... 

محمد الحمديعبداهلل المصيليحابراهيم عسيري



قدمي وقوي 
من  ت�شجعينه  الذي  الفريق   •ماهو 

بني الأندية ال�شعودية؟ وملاذا؟

-  اأ�شجع النادي الأهلي؛ لأنه ناد عريق وقوي.
فنانة اأزياء 

*لو مل تكوين ممثلة...  ماذا كنت تتمنني؟
 - م�شممة اأزياء.

برشلونية 
• خ�شخ�شة الأندية الريا�شية باتت 
اأي  ناد..  �شراء  لك  لو قدر  قريبة... 

الأندية �شتختارين؟

- نادي بر�شلونة بالتاأكيد.
احلسم يف النهاية 

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

-  لأن الكرة دائًما فيها فوز، وخ�شارة. وحتى 
عند التعادل يف النهائيات لبد من اإ�شافة �شوط 

اآخر حل�شم النتيجة؛ �شواء فوز اأو خ�شارة.
 اسمي يحاكيني 

حتاكي  الأ���ش��م��اء  اإن  ي��ق��ول��ون:   •
ا�شمك  اأن  ت��ري��ن  ه��ل  م�شمياتها.. 

يحاكيك؟

- نعم، مقولة �شحيحة، وبالفعل ا�شم" ب�شيمة" 
يحاكي �شخ�شيتي.

 االعتزال أفضل 
�شفوف  يف  للعب  فر�شة  جاءتك   •
العامل..  كاأ�س  يف  الربازيلي  املنتخب 

حترتفني  اأو  بعدها،  تعتزلني 

فريق  يف  �شنوات  لثالث 

ع�����امل�����ي..  اأي��ه��م��ا 

تف�شلني؟ 

احل���ال���ة  ه�����ذه  يف   -  
اأف�شل العتزال. 

هذا العبي 

املفضل 
جتمع  م��ب��اراة   •
مي�شي  اأ���ش��دق��اء 

وك��ري�����ش��ت��ي��ان��و 

ودعيت  رونالدو... 

منهما  اأي  الث��ن��ني..  من 

تلبني دعوته؟ 

كونه  مي�شي؛  دعوة  �شاألبي   -
الالعب املف�شل لدي. 

سفيرة اإلعالم 
خارجية،  ملهمة  ر�شحت   •
متثلني فيها وطنك.. ما هو 

نوع املهمة التي تريدينها؟ 

ل��الإع��الم  ك�شفرية  مهمتي  ت��ك��ون  اأن  اأمت��ن��ى   -
ال�شعودي.

شريك مخالف 
ب�شريك  ترتبطي  اأن  تقبلني  هل   •

حياة يخالفك امليول؟ 

- نعم، اأقبل ب�شريك حياتي خمالًفا مليويل.
متابع مدفوع األجر 

طلب  لو  ت��وي��رت...  يف  ح�شابك  يف   •
لزيادة  ما؛  مبلًغا  متابعني  بائع  منك 

عدد متابعيك... هل تدفعني له؟ 

- ل اأوافق بالطبع، ومن يتابعني يجب اأن يكون 
اأراد اأو اختار متابعتي ل�شخ�شي، ولي�س متابع 

مدفوع الأجر.  
ليس يف الرياضة فقط 

األف  وللفوز  اأب  للخ�شارة  يقولون:   •
اأب.. هل هذا يف الريا�شة فقط؟

- ل يخ�س الريا�شة فقط، ولكن يف كل �شيء. 
 اأتابعها بنف�شي 

م��واق��ع  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ات  ل��ك  • ه��ل 

ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي؟ 

ماهي؟ وهل تتابعينها ب�شكل منتظم؟

- نعم، يوجد لدي اأغلب احل�شابات على مواقع 
التوا�شل الجتماعي مثل" ان�شتقرام، �شناب" 

واأتابعها بنف�شي وب�شكل منتظم. 
 بلوك لغير الالئق 

الرد  املتابع الذي تكتفني يف  • من هو 
تهتمني  ال��ذي  ومن  "بلوك"؟  ب�  عليه 

بالكتابة اإليه؟

اأو  كالمه  �شخ�س  اأي  على  بالبلوك  �شاأرد  بالطبع    -
تعليقاته غري لئقة. واأهتم مبن يعطيني الراأي اأو النقد 

البناء الذي اأتعلم منه باأ�شلوب موؤدب وحمرتم. 
أعتذر لهؤالء 

• يف احلياة اإذا طلب منك العتذار.. 
فلمن �شتعتذرين؟

اأو غري  له بق�شد  اأ���ش��اأت  اأع��ت��ذر لكل من   - 
ق�شد.

ال تناسبني 
جتميل؟  لعمليات  خ�شعت  ه��ل   •

وملاذا؟

لأي����ة  اأخ�������ش���ع  مل   -
ع���م���ل���ي���ة جت���م���ي���ل، 
لأي���ة  اأح����ت����اج  ول 
ع���م���ل���ي���ة جت��م��ي��ل 
العمليات  فهذه 
ت����ن����ا�����ش����ب  ل 

عمري.

أكبر من حجمه 
ماهو؟ عليه..  وندمت  فعلتيه  • �شيء 

اأك���ر بكثري من  ��ا م��ك��ان��ة  اأ���ش��خ��ا���شً اأع��ط��ي��ت   -
حجمهم.

أمي وأبي وجدتي 
اأ�شرارك؟ كامت  هو  • من 

- اأمي هي كامتة اأ�شراري.
• اأكرث بلد حتبني زيارته ومن هو رفيقك 

املف�شل يف ال�شفر؟

والدتي،  املف�شلة" جدتي" اأم  ورفيقتي  اإيطاليا   -
اأطال الله يف عمرها.

�شاحب  هو  من   •
يف  عليك  الف�شل 

م�شرية جناحك؟

يف  الف�شل  اأ�شحاب   -
م�������ش���ريه ح���ي���ات���ي اأم����ي 

واأبي.
 ال اعتراض

اأنت مع دخول  • هل 
نف�س  اأب��ن��ائ��ك  اأح���د 

جمالك؟

- نعم، لي�س لدي اعرتا�س 
ع��ل��ى دخ�����ول اأح�����د اأب��ن��ائ��ي 

م�شتقباًل يف جمال الفن.
جتربة  اأق�شى  • ماهي 

مررت بها؟

-  مر�س اأمي.
 أغنى رجل يف بابل

وهل  قراأتيه؟  كتاب  اآخر  هو  ما   •
كان ورقًيا اأم الكرتونًيا؟

 - اآخ��ر كتاب ق��راأت��ه كان" اأغني رج��ل يف 
بابل" وكان ورقًيا.
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بسيمة حجار بطلة  سيدة البحر لـ                :

 أنا أهالوية وعيني على برشلونة
�سيدة   " فيلم  بطلة   " حــيــاة   " اأو  حــجــار...  ب�سيمة  ال�سابة  املمثلة   

البحر"... هذه الفتاة التي تعي�ش يف قرية �سغرية تروج فيها اأ�سطورة 

�سعبية تتمثل يف تقدمي بنات �سغريات ملخلوقات غريبة تعي�ش يف املياه 

املجاورة... ب�سيمة تعترب "حياة" املحطة الأهم يف م�سريتها الفنية التي 

متتد لأكرث من ع�سر �سنوات.    

الإعــانــات  خــال  مــن  املــجــال  ودخــلــت  ال�سغر،  منذ  الــفــنَّ  َقت  َع�سِ ب�سيمة 

والأفــام  الدرامية  امل�سل�سات  من  العديد  يف  �ساركْت  وبعدها  التجارية، 

يف  ر�سميًا  اململكة  ليمثِّل  تر�سيُحه  َتَّ  البحر"  "�سيدة  وفيلم  الق�سرية، 

دويل،  روائــي  فيلم  اأف�سل  فئة  عن   93 الـــدورة  �سمن   ،2021 الأو�سكار 

وترغب ب�سيمة يف اأن تتخ�س�ش يف ال�سينما، فهي امل�ستقبل يف الفن من وجهة 

نظرها.

ب�سيمة حلت �سيفة على " الباد" عرب " فرف�سة" فكان هذا احلوار...

حاورتها- رانيا الوجيه

أتطلع أن أكون سفيرة لإلعالم السعودي 

 ندمت على 
إعطائي أشخاصًا  
أكبر من حجمهم 

لماذا أتجمل؟... وهذه العمليات ال تناسب سني 

أمي كاتمة أسراري.. 
وأبي صاحب الفضل.. 

وجدتي رفيقة أسفاري

أقبل بهذا الزوج 
وأرفض المتابع 

مدفوع األجر

التعادل غير 
حاسم والبد من 

الفوز أو الخسارة

ميسي العبي المفضل... ومشاركتي مع البرازيل آخر المطاف
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طرحت الفنانة اأنغام، اأغنيتها اجلديدة "ونف�ضل 

عرب  لها  جديدة  �ضورة  ن�ضرت  حيث  نرق�ص"، 

ح�ضابها على "اإن�ضتغرام"، معلنة عن اإطالقها 

على قناتها بـ"اليوتيوب".

اأنغام دويتو غنائى  وكانت اآخر اأعمال 

كفورى  وائل  اللبناين  بالنجم  جمعها 

من  بتوح�ضنى"  "بر�ضه  بــعــنــوان 

واأحلـــان  ال�ضيخ،  اآل  تــركــى  كلمات 

وك�ضرت  حمدى،  نــادر  وتوزيع  م�ضطفى،  عمرو 

حاجز الـ3 ماليني ون�ضف املليون م�ضاهدة .

مدينة  يف  كانت  اأنــغــام،  حفالت  اآخــر  اأن  يذكر 

التي  احلــفــالت  �ضمن  يــولــيــو،   24 ال�ضبت  جــدة 

الدول  خمتلف  يف  والطرب  الغناء  جنوم  يحييها 

�ضكر  ر�ضالة  موجهة  ال�ضيف،  مو�ضم  يف  العربية 

الذي  الكبري  النجاح  بعد  اململكة  يف  جلمهورها 

ال�ضخ�ضي  ح�ضابها  عرب  وذلك  هناك،  حفلها  حققه 

على "اإن�ضتغرام".

أنغام تطلق أغنية "ونفضل نرقص"

مخلوقات
األطول عمرا

البالد - وكاالت

ــة قــائــمــة  ــمــي نـــ�ـــضـــرت جمـــلـــة عــل

تت�ضمن اأكرث من 10 حيوانات تعترب 

الأر�ـــص، من  عمًرا على كوكب  الأطــول 

بينها حيوانان مل يتمكن العلماء من حتديد 

اأعمارهما الطويلة جدا بدقة.

ـــة الــــتــــي نـــ�ـــضـــرتـــهـــا جمــلــة  ـــم ـــائ ـــق و�ـــضـــمـــلـــت ال

"livescience" العلمية، احلوت مقو�ص الراأ�ص الذي 
يعي�ص 200 عام، اأ�ضماك الروغي ال�ضخرية )205 اأعوام( وهي 

مهددة بالنقرا�ص، وبلح لوؤلوؤة املياه العذبة )280 عاما(، وقر�ص 

وحمار  عام(،   300( الأنبوبية  والديدان  عاما(،   272( غرينالند 

 4( املرجانية  وال�ضعاب  اأعـــوام(،   507( املحيطي  البطلينو�ص 

اآلف عام( وتنتمي لالفقاريات، وم�ضتعمرات الإ�ضفنج الزجاجي 

)11 األف عام(. وبني التقرير اأن قنديل البحر اخلالد مل يعرف كم 

جمموعة  وهي  اجلوفمعويات،  الهيدرا  وكذلك  بالتحديد،  يعي�ص 

ت�ضبه  التي  الناعمة  الأجــ�ــضــام  ذات  ال�ضغرية  الــالفــقــاريــات  مــن 

اأكرث  من  "الُعدار"  اأو  الهيدرا  وتعترب  البحر،  قنديل  ما  حد  اإىل 

اجلوفمعويات �ضيوعًا وتكرث يف مياه الربك العذبة.

األسبـوعية

اجلمعة 11 حمرم 1443هـ املوافق 20 اأغ�ضط�ص 2021م ال�ضنة 91 العدد 23420
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خ�ض�ضت الرئا�ضة العامة ل�ضوؤون امل�ضجد احلرام وامل�ضجد 

لكبار  م�ضارات  و)4(  املطاف،  ب�ضحن  م�ضارًا   )25( النبوي 

لإدارة  خطتها  خــالل  من  الإعــاقــة،  ذوي  والأ�ضخا�ص  ال�ضن 

وامل�ضعى  املطاف  �ضحن  اإىل  الو�ضول  وتنظيم  احل�ضود، 

يف  والحرتازية  الوقائية  الإجــراءات  وتطبيق  وامل�ضليات، 

التفويج  ل�ضوؤون  امل�ضاعد  الوكيل  واأو�ضح   . العتيق  البيت 

الرئا�ضة  اأن  الــديــن  عــالء  نـــزار  املهند�ص  احل�ضود  واإدارة 

عدة  على  املعتمرين  جموع  لت�ضري  خططها  على  ا�ضتندت 

عــوامــل واأهـــــداف، واعــتــمــدت مــن خـــالل ذلـــك عــلــى خــربات 

ال�ضنني املرتاكمة بتعاون وت�ضافر عدد من اجلهات امل�ضرتكة 

الفعال  والتوا�ضل  والر�ضد  املراقبة  ونظم  التن�ضيق،  عرب 

وامل�ضتمر مع كافة اجلهات العاملة يف امل�ضجد احلرام،

الدرا�ضات  من  العديد  من  ا�ضتفادت  الرئا�ضة  اأن  اإىل  ولفت 

ال�ضال�ضة  لتحقيق  الــهــادفــة  ــات  ــي والآل امليدانية  والــبــحــوث 

البيت  واإىل  مــن  واخلــــروج  الــدخــول  حــركــة  يف  والتنظيم 

العتيق.

25 مسارا للطواف و4 لكبار 
السن وذوي اإلعاقة
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أسبوع للطفل
يف الشرقية

ضبط مواطنني 
امتهنا السرقة 

الريا�ض- البالد 

فعاليات  لإطــالق  والرتجمة  والن�ضر  الأدب  هيئة  ت�ضتعد 

ال�ضرقية  باملنطقة  اخُلــرب  �ضوفيتيل  يف  الطفل"  "اأ�ضبوع 
خالل الفرتة من 22 اإىل 28 اأغ�ضط�ص اجلاري، الذي حتتفي 

الهيئة من خالله باإبداع الأطفال يف جمالت الرواية والق�ضة 

الأدبـــي  احلـــراك  تنمية  يف  جهودها  �ضمن  وذلـــك  والأدب، 

ت�ضتهدف  التي  والأن�ضطة  بالفعاليات  واإثــرائــه  ال�ضعودي 

خمتلف �ضرائح املجتمع. واأتاحت الهيئة الت�ضجيل اأمام عموم 

الراغبني يف ح�ضور فعاليات "اأ�ضبوع الطفل" ، حيث ميكنهم 

م�ضارين  يت�ضمن  الــذي  الفعاليات  حمتوى  من  ال�ضتفادة 

ولقاءات  لالأطفال،  عمل  ور�ــص  منهما  الأول  يقدم  رئي�ضني؛ 

حتفيزية لأولياء الأمور ذات عالقة باأدب الطفل، فيما يتناول 

الثاين مناق�ضة ق�ض�ص وروايات خم�ض�ضة لالأطفال،  امل�ضار 

وذلك مب�ضاركة خرباء ومتخ�ض�ضني يف اأدب الطفل.

الريا�ض- البالد 

الرائد  الريا�ص  منطقة  ل�ضرطة  الإعالمي  املتحدث  اأو�ضح 

خالد الكريدي�ص، اأن املتابعة الأمنية ملكافحة جرائم العتداء 

العقد  يف  مواطَننينْ  على  القب�ص  عن  اأ�ضفرت  الأمــوال،  على 

وال�ضلوك  النمط  بـــذات  جــرائــم  ارتكبا  العمر،  مــن  الــثــاين 

�ضرقة  يف  وا�ضتخدامها  مركبة  �ضرقة  يف  متثلت  الإجرامي، 

اإلكرتونية  اأجهزة  على  وال�ضتيالء  العمالة  وم�ضاكن  املنازل 

ومقتنيات �ضخ�ضية ومبالغ مالية، حيث مت ا�ضرتداد املركبة، 

النظامية  الإجـــــراءات  بحقهما  واتــخــذت  اإيقافهما  وجـــرى 

الأولية، واإحالتهما اإىل النيابة العامة.
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يف  املتوافرة  واملفيدة  الطبيعية  املكونات  على  العتماد  ي�ضاعد 

وحت�ضني  املناعة  تعزيز  يف  الربكة  حبة  اأو  ال�ضوداء  احلبة  زيت 

اأدائها، وفقا خلرباء تغذية.

احلبة  زيت  اإن  هيلث"،  ماي  "اأونلي  موقع  ن�ضره  تقرير  وقــال 

ا با�ضم زيت حبة الربكة، يعترب اأحد اأف�ضل  ال�ضواء، املعروف اأي�ضً

املكونات النباتية يف تعزيز املناعة ب�ضكل طبيعي، اإذ يقدم جمموعة 

من الفوائد الغذائية اإىل جانب ا�ضتخداماته العديدة للحفاظ على 

الب�ضرة وال�ضعر، حيث يحتوي على العديد من الأحما�ص الدهنية، 

تتميز  التي  واملريي�ضتيك،  والباملتيك  واللينوليك  الأولــيــك  مثل 

والفيتامينات  والثيموكينون  النيجيلون  من  العالية  مب�ضتوياتها 

وبني  الأخرى.  الن�ضطة  واجلزيئات  الأك�ضدة  وم�ضادات  واملعادن 

التقرير اأن هناك فوائد �ضحية لزيت احلبة ال�ضوداء، منها: تخفيف 

الإم�ضاك،  وعالج  والغازات،  اله�ضم  ع�ضر  وعالج  املعدة،  م�ضاكل 

وخف�ص ارتفاع �ضغط الدم، وفقدان الوزن والوقاية من الإ�ضابة 

من ال�ضمنة، والوقاية من ال�ضرطان، وتقليل التهاب املفا�ضل.

10زيت »الحبة السوداء« يقوي المناعة

التمور  كميات  اأن  للتمور  بريدة  مهرجان  ك�ضف 

متور،  علبة  ماليني   3 من  اأكــرث  بلغت  للمهرجان  الـــواردة 

تزن 13 األف طن، حمملة باأكرث من 22 األف �ضيارة خالل 19 يومًا منذ 

انطالق مو�ضم جني التمور وبيعه يف �ضفقات جتارية بني املزارعني والتجار 

وامل�ضتهلكني داخل مدينة التمور.

واأو�ضح اأن املهرجان يرده يوميًا اأكرث من 45 �ضنفًا من التمور، اأ�ضهرها ال�ضكري الذي 

ي�ضكل 50 % من التمور املتداولة، كما ي�ضهد املهرجان اإقباًل كبريًا من الزوار والوفود من 

داخل اململكة وخارجها؛ و�ضط تطبيق الإجراءات الحرتازية والوقائية.

متور القصيم
بريدة - البالد
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