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عن بداياته يف املجال االذاعي: بداأت كمهند�س �سوت 

يف م�سر عام 97م وعملت مع العديد من الفنانني  يف 

�سي الدرا�سي يف  االألبومات، وا�ستغلت  بح�سب تخ�سّ

ال�سياحة والفندقة وقابلت م�سكلة اأن هذا املجال حينها 

ال�سبحة  كرت  وبعدها  لل�سباب،  بالن�سبة  ماألوف  غري 

وانطلقت يف برامج االذاعة.

ال�سعودي  للجمهور  مفاجاآت  لــدي   بقوله:  وا�ستطرد 

وحتديدا جمهور اليوتيوب من خالل عدد من الربامج 

املثرية للجدل والهادفة يف الوقت نف�سه حيث علمتني 

ت�ستهوي   التي  الهبادفة  الربامج  طــرح  على  التجارب 

م�ستمعي االذاعة كما اأن قنوات التوا�سل ا�سبحت يف 

ما  منع ونقدم  ن�ستفيد  ان  مــواٍز يجب  اعــالم  ذاتها  حد 

يفيد افراد املجتمع 

ال  ملــاذا  ي�ساألونني   النا�س  من  كثريا  بقوله:  وا�ساف 

ال�سباحي  الربنامج  اىل  وحتــديــدا  االذاعـــة  اىل  اعــود 

ودوما ارد عليهم اذا �سنحت الفر�سة مل ال ". 

وثقافية  ح�سارية  نقلة  تعي�س  " اململكة  قائال:  واردف 

كبرية  ووددت ان اكون جزءًا من هذا احلراك الثقايف 

الكبري وان ا�ساهم كما فعلت من قبل من خالل حمتوي 

العادة  جرت  كما  الغرب  من  االقتبا�س  عن  بعيد  متميز 

ت�ساعدهم  مبوا�سيع  لل�سباب  جليل  برامج  اقــدم  وان 

عليى التغيري الذي تعي�سه اململكة و ان يواكبوا عجلة 

التطور". 

وحول جتربته يف العمل االذاعي قال: 

ق�سيت 17 عاما  يف قناة ام بي �سي والعربية وخالل 

الفنية  الــربامــج   مــن  كــبــرية  قــدمــت حــزمــة  م�سريتي 

"دراما  4 موا�سم و  "على الطريق" الذي ا�ستمر  منها 

رم�سان الذي ا�ستمر ٨ موا�سم و اخريا برنامج" �سينما 

" الذي ا�ستمر مو�سمني واطمح يف امل�ستقبل  اخلليج 

تلك  خ�سو�سا  الهادفة  الربامج  من  العديد  تقدمي  اإىل 

الفعالية  قدمت   كما  ال�سباب  احتياجات  تالم�س  التي 

الذي قدم من خاللها  " اك�سنها" و  ال�سهرية  ال�سبابية 

واخلرب   والريا�س  جدة  يف  ريا�سية  فنية  فعالية   2٨

قبل ان�ساء هيئة الرتفية ويف عام 200٨ بداأنا بتقدمي 

فعاليات فنية خا�سة بال�سباب وكانت تعترب مالذا لهم 

لدينا   ا�سبح  ان  الله  وبحمد  والــيــوم  احلــني  ذلــك  يف 

هيئة للرتفية بقيادة  امل�ست�سار تركي اآل ال�سيخ .

الــذي    لي�س وحـــده  الــربنــامــج اجلــديــد  اأن  اإىل  الفــتــا   

عليه  يعمل  واعــد  م�سروع  هناك  امنا  الإطالقه  ي�ستعد 

حاليا �سيقوم باالعالن عنه يف حينة  قريبًا. 

قال:  املختلفة  الربامج  بني  وقته  تنظيم  كيفية  وحول 

ففي  واإ�سبانيا،  بريطانيا  يف  الوقت  تنظيم  تعلمت 

فيها  خم�س�سة  جــــداول  بعمل  يــقــومــون  بريطانيا 

التوقيت وفيها حتديد االأهداف، واأنا عندي اأولويات 

لها  اأوفـــر  اأن  بــد  ال  التي  اأ�سرتي  اهتماماتي   فـــاأوىل 

الراحة الكاملة حتى اأرتاح يف عملي.

وفيما اأذا كان قد واجهته �سعوبات يف بداية م�سواره 

اأي �سيء جديد النا�س ال تتقّبله ب�سهولة، فاأوىل  قال: 

براجمي كانت »�سباح اخلري يا جدة«، وبعدها جاءت 

من  الربنامج  هذا  فكان  الربامج،  من  طويلة  �سل�سلة 

بع�س  النا�س  يتقّبل  مل  البداية  ويف  الربامج،  اأجــراأ 

املوا�سيع التي نطرحها للنقا�س، ولكنهم تقّبلوها فيما 

بعد.

مقدم »اشكنها« و »سينما اخلليج« درس السياحة وبدأ مهندس صوت 

امللك عبدالعزيز أسس أول مدرسة صناعية قبل سبع عقود 

�سناعية  ثــانــويــة  مــدر�ــســة  اأول  افتتحت  كما 

باململكة عام 1380 / 1381هـ وكانت ت�سمى 

كلية ال�سناعات.

 ويف عام 1400 ه مت اإن�ساء املوؤ�س�سة العامة 

جميع  بها  واحلـــق  والتقني  املهني  للتدريب 

واليوم   مظلتها،  االأهلية حتت  التدريب  معاهد 

يف عهد امللك �سلمان قفز قطاع التدريب التقني 

العاملي  املعرفة  موؤ�سر  يف  اململكة  يف  واملهني 

يف جمال  التدريب التقني واملهني قفزة هائلة 

بــتــقــدمــه   31 مـــركـــزًا  خـــالل عـــام واحــــد  من 

واملركز  عامليا   86 املرتبة  اإىل   117 املرتبة 

اإجمايل  مع   العربية  الــدول  بني  من  اخلام�س 

متوزعة  من�ساأة   260 بلغ  املوؤ�س�سة  من�ساآت 

تقنية  البالد  ما بني كليات  جغرافيًا يف ربوع 

ومعاهد �سناعية للبنني والبنات  تقدم برامج 

اإقامة  اىل  اإ�سافة  والــدبــلــوم  البكالوريو�س  

�سراكات اإ�سرتاتيجية مع العديد من املن�ساآت. 

7 جماالت  العاملي على  ويعتمد موؤ�سر املعرفة 

قبل  والتعليم  التمكينية،  الــبــيــانــات  ت�سمل 

املهني،  والتدريب  التقني  والتعليم  اجلامعي، 

والتعليم العايل، والبحث والتطوير واالبتكار، 

ـــاالت،  ـــ�ـــس ــا املـــعـــلـــومـــات واالت ــوجــي ــكــنــول وت

واالقت�ساد.

�سراكات ا�سرتاتيجية 
اأدركت القيادة الر�سيدة الدور املهم لل�سباب يف 

حتقيق برنامج التحول الوطني وروؤية 2030 

فاأولتهم جل الرعاية واالإهتمام .. وال اأدل على 

ذلك  مما قاله  �سمو ويل العهد )ثروتنا االأوىل  

طموح  �سعب  بلغت  مهما  ثروة  تعادلها  ال  التي 

و�سمان  بــالدنــا  فخر  هــو  ال�سباب  مــن  معظمه 

م�ستقبلها بعون الله( حيث ركزت برامج الروؤية 

على تاأهيل واإعداد القوى الب�سرية يف املجاالت 

التقنية واملهنية.

الــوزراء  جمل�س  ا�سدر  2017م  ابريل  ويف 

التقني  التدريب  جمــاالت  جميع  بدمج  قـــراره 

وهي  واحــدة،  مظلة  حتت  اململكة  يف  واملهني 

واملهني"،  التقني  للتدريب  العامة  "املوؤ�س�سة 
وان�سبت جهود املوؤ�س�سة على تطوير الربامج 

مبا  الب�سرية؛  املوارد  وتنمية  والتقنية،  الفنية 

احتياجات  لتلبية  الــدولــة  حاجة  مــع  ين�سجم 

قطاع االأعمال،  كما عملت على تعزيز �سراكاتها 

اىل  القطاع اخلا�س و�سلت  مع  االإ�سرتاتيجية 

بناء  35 معهد �سراكة اإ�سرتاجتية اأبرزها مع 

ال�سعودية  وال�سركة  ومعادن  و�سابك  اأرامكو 

اإنــ�ــســاء  لــلــكــهــربــاء، كــمــا عملت عــلــى الــتــو�ــســع 

التدريبية واإ�سافة تخ�س�سات مهنية  املن�ساآت 

والطاقة  ال�سياحة  جماالت  يف  جديدة  وتقنية 

املتجددة.

 زيادة املقاعد والكليات 

املــوؤ�ــســ�ــســة  زادت  م   2020 �ــســبــتــمــرب  يف  

طاقتها  مــن  واملهني  التقني  للتدريب  العامة 

للعام  واملــتــدربــات  للمتدربني  اال�ستيعابية 

املتدربني  عــدد  بلغ  حيث  املن�سرم  التدريبي 

من  التدريبية  الربامج  خمتلف  يف  امل�ستمرين 

اجلن�سني للف�سل التدريبي االأول 241،249 

متدربًا ومتدربة.

للبنات  رقميتني"  "كليتني  تــد�ــســني  مت  كــمــا 

من  العديد  تقدم  وجــدة،  الريا�س  من  كــٍل  يف 

تقنية  جمــــاالت  خمــتــلــف  يف  الــتــخــ�ــســ�ــســات 

املعلومات.

قبول 40 % من خريجي 

الثانوية 
العامة  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  خلطة  وفــقــا 

وزير  اأعلنها  والتي  واملهني  التقني  للتدريب 

التعليم فاإن امل�ستهدف يف عام 2025 هو قبول 

العامة ويف عام  الثانوية  % من خريجي   33

قبول  اىل  املوؤ�س�سة  تهدف   2030
مبا  الــعــامــة،  الثانوية  خريجي  مــن   %  40
كليات  اإىل  جمتمع  كلية   50 حتويل  ذلــك  يف 

بذلته  مبــا  التعليم  ـــر  وزي واأ�ـــســـاد  تطبيقية. 

اخلريجني  م�ساعدة  يف  جهود  مــن  املوؤ�س�سة 

تخ�س�ساتهم  مع  تتنا�سب  عمل  فر�س  الإيجاد 

حيث  خريج"،  لكل  عمل  "فر�سة  مبادرة  �سمن 

خالل  وظيفية  فــر�ــس   )15409( تــوفــري  مت 

الن�سف االأول من العام اجلاري 2021.

 
 مكافاأة التفوق

والتي  املتدربني  حتفيز  برامج  املوؤ�س�سة  تبنت 

تهدف لتخريج جيل واٍع م�سطلع مب�سوؤولياته 

مواكبًا ملتطلبات �سوق العمل �سريكًا يف تنمية 

الوطن مبا يتوافق مع روؤية اململكة 2030.

ويف يــونــيــو مــن الــعــام احلــــايل  قـــرر حمافظ 

واملهني  التقني  للتدريب  الــعــامــة  املوؤ�س�سة 

مكافاأة  �سرف  الفهيد  فهد  بــن  اأحــمــد  الدكتور 

يف  املتفوقــــني  للمتدربني  العلمــــي  التفوق 

التقنية  والكـــــليات  التقنية  الكليـــات  جميع 

العامليـــــــة واملعـــاهد الثانوية ال�سناعية للف�سل 

التدريبي الثاين من العــام التدريبي 1442هـ، 

حيث متنح املكافاأة للمتدرب اخلريج وتت�سمن 

مبلغ مايل مقداره )2000( األفا ريال و�سهادة 

تفوق.

الرؤية تعزز األعمال المهنية
مركز املعلومات - عبداهلل �سقر

يف 13 من يونيو عام 1964م ن�سرت "البالد" تقريرا حتت عنوان رئي�س )وزارة املعارف تناق�س اإمكانية  تنفيذ مقرتحات اخلبري وتو�سياته( بعنوان فرعي: 

)اخلبري الفرن�سي يقدم تقريرًا عن مدار�سنا ال�سناعية  واملهنية( 

ويتحدث التقرير عن جولة اخلبري اال�ستطالعية ملدار�س اململكة ال�سناعية واملهنية وتقدميه تقريره اىل وزير املعارف مت�سمنا مالحظاته وتو�سياته. 

وترجع بدايات االهتمام بالتعليم ال�سناعي  اىل عهد امللك املوؤ�س�س وذلك باإن�ساء اأول مدر�سة �سناعية فى حمافظة جدة فى عام 1369هـ ومدة الدرا�سة فيها ثالث 

�سنوات بعد املرحلة االبتدائية وت�سمى بالثانوية ال�سناعية  وكانت تتبع وزارة املعارف 

 اإلعالمي الفاسي: انتظروا مفاجآتي المثيرة للجدل
جدة - البالد 

ا�ستطاع الكثري من ال�سباب ال�سعوديني اقتحام من�سات  االعالم  وكتبوا ا�سماءهم على ) اثري ( النجاح  مبا 

ميتلكونه من مقومات وذكاء اعالمي  وتنمية للقدرات ال�سخ�سية ما جعلهم يفعلون الدور  االيجابى لو�سائل 

االعالم .. ومن هوؤالء ال�سباب االعالمي ماجد الفا�سي الذي ا�ستهر برباجمه االذاعية الهادفة حيث  متّكن يف 

خالل فرتة وجيزة من احتالل مرتبة متقدمة بني املذيعني ال�سباب لعدة اأ�سباب يف مقدمتها لغته ال�سليمة وثقافته 

الوا�سعة وقدرته على انتقاء املو�سوعات واالإ�سكاليات وطرح االأ�سئلة الذكية حولها، فاأ�سبح يف فرتة ق�سرية اأحد 

اأبرز مقدمي الربامج االذاعية    ومتّيز بـ »اأ�سلوب« خا�س يف التقدمي ا�ستطاع من خالله جذب امل�ساهدين من جميع 

االأعمار، فاحتل قلوب العديد من املتابعني، و�سار البع�س يطلبه ب�سبب اأ�سلوبه اخلا�س والعفوي.

لن أقدم محتوى مقتبسا  من 
الغرب كما جرت العادة 

أود أن أكون جزءا من حراك ثقايف تشهده اململكة  



واملعرفية  التقنية  ال��ث��ورة  ع�صر  يف 

حماية  اأ�صبحت   ، التطور  مت�صارع 

والعاملي  الوطني  ال�صيرباين  الف�صاء 

تطوير  ال�صتمرارية   ، حتمية  �صرورة 

وتر�صيخ االأمن مبفهومه ال�صامل وفق 

حتديات الف�صاء االلكرتوين ، وحماية 

وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ال�صخ�صية  احل���ق���وق 

بكافة  االإلكرتونية  للجرائم  والت�صدي 

الرقمي  االقت�صاد  وحماية  اأ�صكالها، 

واال�صتقرار  االليكرتونية   والتجارة 

ب��ات��ت �صديدة  امل����ايل، وه���ي جم���االت 

االرتباط مب�صالح الدول وال�صعوب.

  وحت�����ت رع����اي����ة خ������ادم احل���رم���ن 

العزيز  امللك �صلمان بن عبد  ال�صريفن 

اآل �صعود - حفظه الله -، تنّظم الهيئة 

املنتدى  ال�صيرباين،   للأمن  الوطنية 

م�صتهل  يف  ال�صيرباين  للأمن  ال��دويل 

فرباير القادم مبدينة الريا�ض بح�صور 

رف��ي��ع امل�����ص��ت��وى داخ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا ، 

لفتح اآفاق املعرفة حول جوانب االأمن 

ال��دويل  النظام  وتطور  ال�صيرباين،  

للمخاطر  الفعالة  واالإدارة  ب�����ص��اأن��ه، 

والتحديات، واحللول االآمنة املبتكرة، 

وت��ع��زي��ز ال�����ص��م��ود ال�����ص��ي��رباين على 

اال�صتثمار  الوطني، وتعزيز  امل�صتوى 

فيه، وبناء اأ�ص�ض التعاون العاملي.

  وه������ذا امل���ن���ت���دى ال�������دويل ي��رتج��م 

باأهمية  اململكة  م��ن  املبكر  االه��ت��م��ام 

ال�صيرباين  الف�صاء  حتديات  مواجهة 

متقدمة  تناف�صية  م��ن  حققته  وم���ا   ،

ت�صريعية  واإجن�������ازات  وخ���ط���وات   ،

تقنية  اأ�صا�صية  وبنية   ، وموؤ�ص�صية 

ب�صرية وطنية  ، وك��وادر  التقدم  بالغة 

على  جميعها  تعمل   ، ال��ك��ف��اءة  عالية 

حلماية  ال�صاملة  اال�صرتاتيجية  تنفيذ 

ال���ف�������ص���اء ال�������ص���ي���رباين وت��ع��زي��زه��ا 

ودعم   ، لتطوراته  ا�صتباقية  بخطوات 

اجل���ه���ود ال���دول���ي���ة يف ه����ذا االجت����اه 

ال�صروري للحا�صر وم�صتقبل التقدم. 

األمن السيبراني
كلمة
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تدريب 500 من اخلريجني واخلريجات لوظائف الهيئة

خادم الحرمين يرعى المنتدى الدولي لألمن السيبراني
الريا�س- وا�س 

عبد  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك  ال�صريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  رع��اي��ة  حت��ت 

العزيز اآل �صعود - حفظه الله -؛ تنّظم الهيئة الوطنية للأمن 

ال�صيرباين، يومي الثلثاء واالأربعاء املوافق 1 - 2 فرباير 

 ،2022 ال�����ص��ي��رباين  ل��لأم��ن  ال����دويل  امل��ن��ت��دى  2022م، 

ح�صورًيا يف مدينة الريا�ض؛ حتت عنوان" اإعادة التفكري 

 Rethinking( العاملية"  ال�صيربانية  الرتتيبات  يف 

the Global Cyber Order(، وذلك انطلًقا 
وامل��رج��ع  ال�����ص��ي��رباين،  ب��االأم��ن  مهماتها  م��ن 

الوطني يف �صوؤونه.

و���ص��ي�����ص��ت�����ص��ي��ف امل���ن���ت���دى ع������دًدا من 

امل��ت��ح��دث��ن رف��ي��ع��ي امل�����ص��ت��وى؛ من 

وال�صيا�صات،  ال��ق��رار  ���ص��ن��اع 

التنفيذين،  وامل��دي��ري��ن 

واخل�������������������رباء م���ن 

الفكرية  وامل��راك��ز  احلكومية،  القطاعات  وخمتلف  الدولية،  املنظمات 

ال�صركات  واأب���رز  احلكومية،  غ��ري  امل��وؤث��رة  واملنظمات  واالأك��ادمي��ي��ة، 

العاملية؛ مبا يف ذلك �صركات التقنية الرائدة.

ويهدف املنتدى اإىل فتح اآفاق املعرفة حول مو�صوعات االأمن ال�صيرباين، 

وتعزيز اال�صتثمار، وبناء اأ�ص�ض التعاون العاملي يف الف�صاء ال�صيرباين، 

جوانب  يف  واالق��ت�����ص��ادي  االجتماعي  التطور  حتفيز  اإىل  باالإ�صافة 

املهمة،  املو�صوعات  من  جمموعة  املنتدى  ويغطي  ال�صيرباين.  االأم��ن 

ُتناق�ض يف جل�صات وخطابات موّزعة على  ال�صيرباين،  باالأمن  املتعلقة 

م�صارات خمتلفة؛ ت�صمل: تطور النظام الدويل يف الف�صاء ال�صيرباين، 

واحللول  ال�صيرباين،  االأم��ن  لتهديدات  وامل�صتقبلي  احل��ايل  والو�صع 

االآمنة املبتكرة، واجلوانب الب�صرية للأمن ال�صيرباين وم�صتقبل العمل، 

ال�صمود  وتعزيز  االقت�صادية،  واحلوافز  ال�صوق  قوى  من  واال�صتفادة 

ال�صيرباين. مما يذكر اأن هذه الن�صخة من املنتدى تاأتي ا�صتمراًرا خلطى 

النجاح الذي قوبل به احلوار االفرتا�صي للمنتدى، الذي عقد بتاريخ 7 

اأبريل عام 2021م والقى جناحًا متميزًا؛ اإذ �صهد ح�صورًا ومتابعة اأكرث 

من 250،000 من املهتمن واأ�صحاب العلقة من اأكرث من 100 دولة.

عام  من  فرباير  �صهر  يف  عقدت  قد  املنتدى،  من  االأوىل  الن�صخة  وكانت 

تبني  خللها  واأُعلن  الع�صرين،  ملجموعة  اململكة  رئا�صة  خلل  2020م، 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري حممد بن �صلمان بن عبد العزيز، ويل العهد، 

مبادرتن   ،- الله  حفظه   - الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 

ومبادرة  ال�صيرباين،  الف�صاء  يف  االأطفال  حماية  مبادرة  هما:  دوليتن 

متكن املراأة يف جمال االأمن ال�صيرباين.

من جهة اأخرى اأعلنت الهيئة الوطنية للأمن ال�صيرباين، فتح التقدمي يف 

اأن  مو�صحة  ال�صيرباين،  االأمن  يف  للتوظيف  للتاأهيل  التدريب  برنامج 

ا�صتقبال طلبات التقدمي، بداأ اأم�ض، وي�صتمر حتى يوم االأربعاء 22 / 2 
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تنمية  �صندوق  م��ع  بالتعاون  الهيئة  تقدمه  ال��ذي  ال��ربن��ام��ج،  وي��ه��دف 

املوارد الب�صرية )هدف(، �صمن اتفاقية تعاون بينهما، اإىل تدريب 500 

من اخلريجن واخلريجات وتاأهيلهم باملهارات اللزمة لوظائف االأمن 

ال�صيرباين من خلل برنامج تدريبي مكثف ميتد ل�صتة اأ�صهر.

أكد أهمية تعزيز العمل املشترك

الوزاري الخليجي يدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بالمملكة
الريا�س- وا�س 

 149 ال�  العربية، يف دورته  لدول اخلليج  التعاون  ال��وزاري ملجل�ض  املجل�ض  اأدان 

يف الريا�ض اأم�ض ،برئا�صة وزير خارجية مملكة البحرين، رئي�ض الدورة احلالية 

ميلي�صيا  الذي متار�صه  الت�صعيد  الزياين،  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  للمجل�ض 

احلوثي التابعة الإيران يف اإطلق ال�صواريخ والطائرات بدون طيار باجتاه اململكة 

العربية ال�صعودية، مبا يف ذلك الهجمات االإرهابية على مطار اأبها الدويل يف 30 

�صبتمرب   4 يف  الدمام  مدينة  يف  ال�صكنية  االأحياء  وعلى   ،2021 اأغ�صط�ض   31 و 

�صارخًا  انتهاكًا  يعد  مما  املدنية،  واملن�صاآت  االآم��ن��ن  املدنين  م�صتهدفة   ،2021

االع��ت��داءات  ه��ذه  ا�صتمرار  اأن  على  املجل�ض  واأك��د  الدولية.  والقوانن  ل��لأع��راف 

الدويل  للمجتمع  ال�صافر  بها ميل�صيا احلوثي تعك�ض حتديها  التي تقوم  االإرهابية 

ال�صلم  الإح��لل  الهادفة  امل�صاعي  جلميع  ورف�صها  الدولية،  واالأع��راف  وللقوانن 

يف اليمن، مطالبا املجتمع الدويل بتحمل م�صوؤولياته واتخاذ موقف حا�صم جتاه 

ميل�صيا احلوثي لوقف هذه االأعمال االإرهابية املتكررة، موؤكدًا ت�صامن دول املجل�ض 

مع اململكة العربية ال�صعودية يف مواجهة هذه التهديدات االإرهابية. وهناأ املجل�ض 

اململكة العربية ال�صعودية بنجاح مو�صم احلج لهذا العام، معربًا عن تقديره للجهود 

�صلمان  امللك  ال�صريفن  احلرمن  خادم  حكومة  قدمتها  التي  الكبرية  والت�صهيلت 

بن عبدالعزيز اآل �صعود - حفظه الله - وال�صعب ال�صعودي من اأجل رعاية حجاج 

والتنظيم  اململكة،  يف  املقد�صة  للأماكن  والزائرين  واملعتمرين  احل��رام  الله  بيت 

يف  املنا�صك  اأداء  من  الرحمن  �صيوف  ومتكن  ال�صعائر،  هذه  به  تدير  الذي  املميز 

بيئة �صحية اآمنة خالية من االأوبئة وفق ما تقت�صيه ال�صوابط واملعايري ال�صحية 

العاملية، منطلقة بذلك من م�صوؤولياتها وواجباتها خلدمة احلرمن ال�صريفن.

مستجدات العمل اخلليجي
الق�صايا  وتطورات  امل�صرتك،  اخلليجي  العمل  م�صتجدات  املجل�ض  وا�صتعر�ض 

ال�صيا�صية اإقليميًا ودوليًا، وما تقوم به اللجان العاملة يف اإطار جمل�ض التعاون 

التعاون  ملجل�ض  االأعلى  املجل�ض  مقام  ق��رارات  لتنفيذ  جهود  من  العامة  واالأمانة 

احلرمن  خادم  وروؤي��ة  �صباح(،  وال�صيخ  قابو�ض  ال�صلطان  )قمة   41 دورت��ه  يف 

ال�صعودية،  العربية  اململكة  اآل �صعود، ملك  �صلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�صريفن 

ب�صاأن تعزيز العمل اخلليجي امل�صرتك يف جميع املجاالت.

مكافحة اإلرهاب
واأكد املجل�ض الوزاري على مواقف جمل�ض التعاون الثابتة جتاه االإرهاب ونبذه 

جلميع اأ�صكال العنف والتطرف، والتزام الدول االأع�صاء مبوا�صلة جهودها �صمن 

واالإقليمية  الدولية  واجلهود  االإرهابي،  داع�ض  تنظيم  ملحاربة  الدويل  التحالف 

�صد كافة التنظيمات االإرهابية املتطرفة وجتفيف منابع متويلها.

سيادة اإلمارات على جزرها الثالثة 
الراف�صة ال�صتمرار  الثابتة  التعاون  املجل�ض على مواقف وقرارات جمل�ض  واأكد 

العربية املتحدة الثلث طنب الكربى وطنب  اإيران جلزر دولة االإمارات  احتلل 

املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  �صيادة  دعم  على  موؤكدًا  مو�صى،  واأبو  ال�صغرى 

على جزرها الثلث ومياهها االإقليمية واالإقليم اجلوي واجلرف القاري واملنطقة 

االقت�صادية اخلال�صة باعتبارها جزءا ال يتجزاأ من اأرا�صي دولة االإمارات العربية 

الثلث  اإي��ران يف اجلزر  بها  تقوم  اأعمال  اأو  اأية ممار�صات  اأن  املتحدة، واعتبار 

املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  �صيادة  حق  على  اأثر  ذات  ولي�صت  والغية  باطلة 

على جزرها الثلث.

دعم قيام الدولة الفلسطينية املستقلة
واأكد املجل�ض  على مواقف دول املجل�ض الثابتة من الق�صية الفل�صطينية باعتبارها 

امل�صتقلة �صمن  الفل�صطينية  الدولة  لقيام  االأوىل، ودعمها  العرب وامل�صلمن  ق�صية 

حقوق  و�صمان  ال�صرقية،  القد�ض  وعا�صمتها  م،   1967 يونيو  من  الرابع  ح��دود 

الدولية  ال�صرعية  الدولتن وقرارات  العربية وحل  ال�صلم  مبادرة  اللجئن، وفق 

ب�صاأن  الثابتة  وقراراته  التعاون  جمل�ض  مواقف  على  املجل�ض  واأك��د  ال�صلة.  ذات 

باالأ�ص�ض  االلتزام  �صرورة  موؤكدًا  االإيرانية،  االإ�صلمية  اجلمهورية  مع  العلقات 

واملبادئ االأ�صا�صية املبنية على ميثاق االأمم املتحدة ومواثيق القانون الدويل ب�صاأن 

العلقات بن الدول، ومببادئ ُح�صن اجلوار، واحرتام �صيادة الدول، وعدم التدخل 

يف ال�صوؤون الداخلية، وحل اخللفات بالطرق ال�صلمية، وعدم ا�صتخدام القوة اأو 

اأمله باأن يكون  التهديد بها، ونبذ االإرهاب والطائفية. وعرب املجل�ض الوزاري عن 

للرئي�ض االإيراين اجلديد اإبراهيم رئي�صي، دور اإيجابي يف العمل على ما من �صاأنه 

تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بن جمل�ض التعاون واإيران، موؤكدًا على �صرورة 

على  م�صتقبلية،  مفاو�صات  واأي��ة  االإي��راين،  النووي  امللف  مفاو�صات  ت�صتمل  اأن 

وامليلي�صيات  للإرهاب  ورعايتها  املنطقة،  ال�صتقرار  املزعزع  اإيران  �صلوك  معاجلة 

واملن�صاآت  الدولية  امللحة  و�صلمة  االإي���راين،  ال�صواريخ  وبرنامج  الطائفية، 

النفطية، وم�صاركة دول املجل�ض يف تلك املفاو�صات.

دعم الشرعية يف اليمن
ورحب املجل�ض بنتائج االجتماع الوزاري امل�صرتك مع الدكتور اأحمد بن مبارك 

ُعقد  الذي  اليمنية،  باجلمهورية  املغرتبن  و�صوؤون  اخلارجية  وزير  عو�ض،  بن 

يف 16 �صبتمرب 2021م واأكد  على مواقف وقرارات جمل�ض التعاون الثابتة ب�صاأن 

دعم ال�صرعية يف اليمن، الإنهاء االأزمة اليمنية والتو�صل اإىل حل �صيا�صي، وفقًا 

للمبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية، وخمرجات موؤمتر احلوار الوطني ال�صامل، 

وقرار جمل�ض االأمن 2216.

خزان النفط العائم )صافر(
و�صول  اإيران  من  املدعومة  احلوثية  امليلي�صيات  عرقلة  ا�صتمرار  املجل�ض  واأدان 

الفريق الفني التابع للأمم املتحدة الإجراء الفح�ض وال�صيانة خلزان النفط العائم 

من  اأك��رث  على  يحتوي  ال��ذي  احلديدة،  �صاحل  قبالة  االأحمر  البحر  يف  )�صافر( 

مليون برميل من النفط اخلام، مما قد يت�صبب يف حدوث كارثة بيئية واقت�صادية 

واإن�صانية خطرية.

الشراكة مع العراق
اخلارجية  وزي��ر  معايل  م��ع  امل�صرتك  ال���وزاري  االجتماع  بنتائج  املجل�ض  ورح��ب 

مبا  منوهًا   ،2021 �صبتمرب   16 يف  ح�صن،  حممد  فوؤاد  الدكتور  العراق  بجمهورية 

قامت به اللجنة امل�صرتكة بن اجلانبن وفرق العمل املتخ�ص�صة، موؤكدًا على االأولوية 

يف  العمل  وترية  بت�صريع  ووجه  العراق،  مع  لل�صراكة  التعاون  جمل�ض  يوليها  التي 

واالأمنية  ال�صيا�صية  امل��ج��االت  يف   )2024  -  2019( امل�صرتك  العمل  خطة  تنفيذ 

واالقت�صادية والتعليمية والثقافية وال�صباب والريا�صة والطاقة والربط الكهربائي.

اإحالة ملف  2107 )2013(، ب�صاأن  االأمن رقم  لقرار جمل�ض  وجدد املجل�ض دعمه 

االأمم  بعثة  اإىل  الوطني  واالأر�صيف  الكويتية  واملمتلكات  واملفقودين  االأ�صرى 

ل�صمان  بالتعاون  العراق  ال�صتمرار  التطلع  عن  معربًا   ،)UNAMI( املتحدة 

حتقيق تقدم يف هذه امللفات، ودعوة العراق واالأمم املتحدة لبذل اأق�صى اجلهود 

بغية التو�صل اإىل حل جتاه هذا امللف، وال�صيما ا�صتكمال تر�صيم احلدود البحرية 

ملا بعد العلمة 162.

االمن املائي للسودان ومصر
العربية  م�صر  وجمهورية  ال�صودان  جلمهورية  املائي  االأم��ن  اأن  على  اأك��د  كما 

اإج��راء مي�ض  اأو  اأي عمل  العربي، ورف�ض  القومي  االأم��ن  من  يتجزاأ  ال  هو جزء 

لكافة  التعاون  جمل�ض  دول  وم�صاندة  دع��م  اأك��د  كما  النيل.  مياه  يف  بحقوقهما 

م�صالح  يراعي  مبا  النه�صة  �صد  ملف  حل  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها  من  التي  امل�صاعي 

وملزم،  عادل  اتفاق  اإىل  للو�صول  املفاو�صات  ا�صتمرار  واأهمية  االأط��راف،  كافة 

على  املجل�ض  واأك���د  ممكن.  وق��ت  اأق���رب  يف  ال��دول��ي��ة،  واملعايري  القوانن  وف��ق 

وقوف جمل�ض التعاون مع اجلمهورية التون�صية وكل ما من �صاأنه اأن يدعم اأمنها 

اللبناين  ال�صعب  مع  الثابت  التعاون  جمل�ض  ت�صامن  عن  عرب   كما  وا�صتقرارها 

ال�صقيق لتحقيق كل ما من �صاأنه اأن يحفظ للبنان اأمنه وا�صتقراره.

ليبيا وأفغانستان
واللجنة  وال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة  وح��ك��وم��ة  ال��رئ��ا���ص��ي  املجل�ض  بجهود  واأ���ص��اد 

ليبيا  �صرق  بن  الرابط  ال�صاحلي  الطريق  بفتح   )5+5( امل�صرتكة  الع�صكرية 

تاأمن و�صع  العمل على  الليبي يف  ال�صيا�صي  ملتقى احلوار  وغربها، وجهود 

الوطنية  االنتخابات  الإجراء  متهيدًا  والت�صريعية  الد�صتورية  واالأطر  االأ�ص�ض 

القادمة يف 24 دي�صمرب2021م. واأ�صاد املجل�ض بجهود دول املجل�ض يف دعمها 

لعدد منها يف ت�صهيل عمليات  اأفغان�صتان والدور املحوري  ال�صلم يف  لعملية 

االإجلء بالتن�صيق مع الدول املعنية واالأطراف الفاعلة يف اأفغان�صتان وتقدمي 

اأ�صاد مب�صاهمة دولة قطر  امل�صاعدات االإن�صانية وت�صهيل عمليات االإغاثة، كما 

اإىل جانب  التعاون  اأكد على وقوف جمل�ض  كما  كابل  ت�صغيل مطار  اإع��ادة  يف 

تقدمي  يف  م�صوؤولياته  حتمل  اإىل  ال��دويل  املجتمع  ودع��وة  االأفغاين،  ال�صعب 

الدعم االإن�صاين الأفغان�صتان، م�صددا 

هيئة الصناعات العسكرية تلتقي مستثمرين دوليين في لندن
لندن- وا�س- البالد 

العا�صمة  يف  الع�صكرية  لل�صناعات  العامة  الهيئة  التقت 

جم��االت  يف  امل�صتثمرين  م��ن  ب��ع��دٍد  ل��ن��دن،  الربيطانية 

ح�صرها  والتي  الع�صكرية  واالأمنية  الدفاعية  ال�صناعات 

م�صتثمرون من اململكة املتحدة ودول اأوروبية، باالإ�صافة 

الع�صكرية  ال�����ص��ن��اع��ات  ب��ق��ط��اع  املهتمن  م��ن  ع���دٍد  اإىل 

الدفاعية واالأمنية من دول اأخرى، وذلك بح�صور معايل 

العوهلي  عبدالعزيز  بن  اأحمد  املهند�ض  الهيئة  حمافظ 

العمل  ور�صة  و�صهدت  القطاع.  يف  الهيئة  �صركاء  وم��ن 

بجناح  اململكة  م�صاركة  هام�ض  على  الهيئة  نظمتها  التي 

���ص��ع��ودي يف م��ع��ر���ض م��ع��دات ال��دف��اع واالأم����ن ال���دويل 

ال�صناعات  قطاع  اإ�صرتاتيجية  ا�صتعرا�ض   )DSEI(

حتقيقه  م��ن  الهيئة  ت�صعى  وم��ا  اململكة،  يف  الع�صكرية 

االإنفاق  من   %50 عن  تزيد  توطن  ن�صبة  اإىل  بالو�صول 

بحلول  الع�صكرية  واخل��دم��ات  امل��ع��دات  على  احلكومي 

الفر�ض  اأب��رز  ا�صتعرا�ض  اإىل  باالإ�صافة   ،2030 العام 

التي  اال�صتثمارية  بالقطاع وبيئته  الواعدة  اال�صتثمارية 

ت�صهد حراكًا غري م�صبوق على �صعيد متكن امل�صتثمرين 

املحلين والدولين.

و���ص��ه��د ح�����ص��ور ال��ور���ص��ة مت��ث��ي��ًل م��ن ال��ه��ي��ئ��ة ووزارة 

الع�صكرية  لل�صناعات  ال�صعودية  وال�صركة  اال�صتثمار 

واملعنين  امل�صوؤولن  من  وعدد  العاملية  الدفاع  ومعر�ض 

ال�صعودي  اجلانبن  من  واال�صتثمار  ال�صناعة  بقطاع 

ا  عر�صً و�صركاوؤها  الهيئة  فريق  قدم  حيث  والربيطاين، 

مرئًيا ت�صمن نبذة تعريفية عن القطاع وما يحظى به من 

دعم غري حمدود ورعاية خا�صة من لدن القيادة الر�صيدة 

- اأيدها الله -، بهدف جت�صيد روؤيتها احلكيمة والطموحة 

للمملكة وتطوير  نحو تعزيز اال�صتقللية اال�صرتاتيجية 

ق��درات��ه��ا ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة. واأو���ص��ح  

ياأتي  اللقاء  اأن  العوهلي،  اأحمد  املهند�ض  الهيئة  حمافظ 

القطاع  ببيئة  التعريف  على  يقوم  تراكمي  لعمل  امتدادًا 

فيه،  امل�صتهدفة  التوطن  فر�ض  وع��ر���ض  اال�صتثمارية 

وم�صاركة امل�صتثمرين املهتمن بدخول القطاع.

الفيصل يطلع على خدمات األحوال 
المدنية ويستقبل مدير فرع التجارة

جدة - البالد 

ت�صلم م�صت�صار خادم احلرمن ال�صريفن اأمري منطقة مكة 

الأعمال  ال�صنوي  التقرير  الفي�صل،  االأمري خالد  املكرمة،  

االأحوال املدنية باملنطقة لعام 1442ه�، الذي ا�صتمل على 

املنطقة.  حمافظات  يف  املقدمة  اخلدمات  عن  اإح�صاءات 

وا�صتمع �صموه خلل ا�صتقباله يف االإمارة بجدة، اأم�ض، 

مدير عام االأحوال املدنية باملنطقة بدر احلميد، اإىل نبذة 

عن التقرير الذي يقدم �صرحًا عن خدمات الوحدات املتنقلة 

والهادفة لتوفري اخلدمة الأكرب �صريحة من امل�صتفيدين ، 

حيث قدمت اخلدمة الأكرث من 9400 م�صتفيد وم�صتفيدة 

يف عدد من حمافظات املنطقة، كما مت ا�صتحداث 4 مكاتب 

يف حمافظات رابغ والقنفذة واملظيلف. 

يف  �صموه،  ا�صتقبل  اأخ��رى  جهة  من 

مدير  اأم�����ض،  ب��ج��دة،  االإم����ارة  مقر 

باملنطقة  التجارة  وزارة  فرع  عام 

املعن حديثًا مو�صى الفيفي. وهناأ 

�صموه، الفيفي مبنا�صبة تعيينه 

- �صائًل الله - له التوفيق يف 

مهام عمله.

      ad@albiladdaily.com 
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 - الــبــدايــات  كــانــت  كيف   .. دنــيــا  مــامــا   •
ما  اأبـــرز  مــا   .. وال�سبا  والطفولة  الن�ساأة 

تختزنه ذاكرتك منها ؟ وكيف كانت احلياة 

وقتها وكيف تقارنينها باحلياة اليوم؟

كبريا  والعطاء  ب�سيطة  احلياة  كانت   ••
مقتنعة  �ــســري  خــط  لنف�سي  ر�ــســمــت  جــــدًا، 

من  ودعــم  بن�سائح  عليه  و�سرت  متاما  به 

جمهودًا  بذلت  الــلــه،  يرحمه  املعلم  الــوالــد 

اأن  اأعتقد  لكن  الــو�ــســول،  اأجـــل  مــن  كــبــريا 

الـــيـــوم الإمــكــانــيــات مــتــوفــرة والـــظـــروف 

مغايرة ولي�س كاأيامنا. 

كانت جميلة يف  وال�سبا  والطفولة  الن�ساأة 

ظل وجود اأب مربي متعلم. 

بصمات ابوية 
يرحمه  كان  الذي  الوالد  كنف  يف  • ن�ساأت 
موؤ�س�سي  واأحــد  الإعالميني  كبار  من  الله 

الن�ساأة  لهذه  كان  هل  ال�سعودية..  الإذاعــة 

عالقة باختياراتك وتوجهاتك العملية؟

ب�سمات  لــه  كـــان  الــلــه  رحــمــه  ــد  ــوال ال  ••
الإن�سان  �سخ�سيتي،  �سقل  يف  وا�سحة 

عــنــدمــا يــعــيــ�ــس مـــع �ــســخــ�ــس مــتــمــكــن ولــه 

ــعــمــل الإعـــالمـــي  تــوجــهــات جــمــيــلــة يف ال

جميل  هــو  مــا  كــل  مــنــه  �سينهل  بــالــتــاأكــيــد 

و�سيرتك فيه اأثرا وهو ما حدث معنا تعلمنا 

الكثري من والدي.

الأب  يكن  مل  بخربته،  علينا  يبخل  يكن  مل 

غري املتح�سر، كان اأبا جميال عندما نخطئ 

الطريق  عــلــى  ويــدلــنــا  الــ�ــســواب،  يعطينا 

ال�سحيح.

العمل بحب 
دنيا  ماما  واأنـــت  كبري  اإعــالمــي  الــوالــد   •
وفاطمة  برامج(  )مقدمة  وفــاء  و�سقيقاتك 

واإميـــان  )مــذيــعــة وممــثــلــة(  مثلها و�ــســنــاء 

)خمـــرجـــة(.. هــل الــعــمــل البـــداعـــي ومنه 

بـــالـــوراثـــة ام مـــهـــارات  الإعــــــالم جــيــنــات 

مكت�سبة؟

الإعالمي  املجال  دخلنا  واأخواتي  اأنا   ••
واأجنز  واأعطى  فيه   وفقن  وجميعنا  بحب 

كل يف جماله.

ماما دنيا وكلية التربية 
بداأ  والتلفزيون  الإذاعـــة  مع  م�سوارك   •
منذ الثالثة ع�سرة من خالل برامج الأطفال 

وا�ــســتــمــر لــيــتــجــاوز الأربـــعـــني عــامــا، ومــع 

ــة يف كــلــيــة الــرتبــيــة  ــس ــدرا� ذلـــك اخــــرتت ال

بالريا�س وح�سلت منها على البكالوريو�س 

عام 1393، هل لعدم وجود كليات واق�سام 

الرتبية  كلية  وملــاذا  الفرتة؟  تلك  يف  اعــالم 

بالذات؟ 

الطبيعي  فــمــن  لــلــدرا�ــســة  بــالــنــ�ــســبــة   ••
الإن�سان عندما يريد تعزيز موقفه وموقعه 

لديه  يكون  اأن  يجب  الإعــالم،  يف  ومكانته 

فكانت  يعمله  الـــذي  بالعمل  يخت�س  علم 

طفلة  كنت  منذ  الرتبية،  باجتاه  البو�سلة 

اأ�سبح  بالرتبية والأمومة، ومن هنا  اأ�سعر 

ال�سحيح  بال�سكل  مكانتها  اأعــزز  اأن  لزاما 

وهو ما توجهت له احلمد لله.

1٨ �سنة تقريبا كانوا ينادونني  واأنا بعمر 

ماما دنيا، لأين دخلت برامج الأطفال واأحب 

دائما  اأحاول  اذ  ذلك مالحظا  الأطفال وكان 

واملبادئ  اجلميلة  الأ�سياء  وزرع  توجيههم 

الرائعة فيهم مثلما فعل الوالدان فكانا املثل 

الأكرب يل ..كنت دائما اأ�سري على هذا املبداأ 

واأزرعه يف الأطفال.

ــيــل احلـــي عــلــى ذلـــك عـــدد كــبــري من  ــدل  وال

اأخــربوين  الفاعلة  وال�سخ�سيات  ال�سباب 

يف  كــانــوا  اأنــهــم  حتى  مني  تعلموا  بــاأنــهــم 

توا�سل معي وير�سلون الكثري من الر�سائل 

دليلتنا  اأنــِت  دنيا  ماما  يا  منك  »تعلمنا  منها 

على اخلط الذي كان من ال�سروري من�سي 

عليه«. 

مكتبتي يف غرفة الضيوف 
• ب�سكل عام ما اأبرز املحطات يف م�سوارك 

التعليمي؟ 

ونهلت  تعلمت  فمنه  الكتاب  اأهوى  •• انا 
الكثري، اأحب اقتناءه وقراءته.. ويف وقت 

ــهــذه الــكــتــب مــكــان خا�س  مــعــني مل يــكــن ل

ال�سيوف  غرفة  فجعلت  البيت  يف  عندي 

وبالفعل  الــكــتــب،  مــن  ملقتنياتي  حا�سنة 

ا�سبحت مكتبة اأ�ستقي منها العلم واملعرفة.

 يجب على الإن�سان تطوير علمه من خالل 

القراءة وعدم الكتفاء مبا در�س وتخ�س�س 

يتنامى  الكتب  وعطاء  يتطور،  فالعلم  فيه 

تتطور، والعلماء يكتبون من اأجل اأن نقراأ 

ون�ستفيد، واأنا اأقدر  جمهودات كل من كتب 

لهذا ال�سبب اأحب القراءة.

هذه كلمة السر 
• كنت اأول مذيعة �سعودية تظهر يف برامج 
املنوعات )ا�ستوديو رقم 5 / �ساطئ ن�سف 

القمر( كيف ا�ستقبلك امل�ساهد ال�سعودي؟

رفعني،  الـــذي  هــو  ــا  اأ�ــســا�ــسً امل�ساهد   ••
هل  اأدري  ل   .. جميل  مكان  يف  وو�سعني 

لأين  بــي  تليق  مكانة   اأقـــول  ان  حقي  مــن 

تعودت  اإن�سانة  اإنــنــي   اأو  جمــهــودا   بذلت 

كنز«،  النا�س  حمبة  عموما  العطاء..  على 

وهذه املحبة  جعلتهم يتقبلوين وي�سعدون 

مبا اأقدم .. وانا ل اأعرف التكرب، اأنا اإن�سانة 

للنا�س  اأحبه  لنف�سي  اأحبه  ما  طبيعية جدًا، 

وقد يكون ذلك �سر حمبة النا�س يل.

الرحلة الكنز 
لتحرير  تغطيتك  اأمـــام  نتوقف  دعينا   •
الآن  منها  تتذكرين  مــاذا   ،1991 الكويت 

الوحيدة  املـــراأة  كنت  رمبــا  اأنــك  خ�سو�سا 

التي رافقت القوات ال�سعودية؟

برفقتي  ..كــانــت  وحــدي  اكــن  مل   .. ل   ••
خرجنا  �ساكر  �سلوى  ال�سعودية  الإعالمية 

يف طـــائـــرة  تــابــعــة لــلــطــريان الــعــ�ــســكــري، 

التغطية  ــا  ــاركــون ــس � ــا�ــس  ــن ال مـــن  وكــثــري 

مرا�سلني من كندا �سيدات ورجال ولكن من 

و�سلوى  اأنــا  فقط  ال�سيدات  من  ال�سعودية 

اأنا  الكثري،  يل  اأ�سافت  الرحلة  هذه  �ساكر، 

لدي كنز وهذه الرحلة اأ�سافت لكنزي كنزا 

ب�سمو  الرحلة  هــذه  يف  التقيت  حيث  اآخــر 

الله  رحمه  العزيز  عبد  بن  �سلطان  الأمــري 

ذاك  يف  الكويتي  الإعــالم  بوزير  والتقيت 

الوقت )ل اتذكر ا�سمه الآن(.

عاملا  كان  التغطية  يف  لربناجمي  بالن�سبة 

لكنني  ابــدا  بالأطفال  عالقة  له  لي�س  ثانيا 

و�سعه  له  الربنامج  هــذا  يكون  لأن  عملت 

وباأن ي�سيف يل يف م�سريتي الكثري.

جمجوم  �سهاب  الــدكــتــور  دعــم  اأذكـــر  وهنا 

�سابقا  الــ�ــســعــودي  الإعــــالم  وزارة  وكــيــل 

لدخويل جمل�س �سمو المري  وطرح �سوؤايل 

بيني  كبرية  م�سافة  يل  اأف�سح   حيث  عليه  

�سلطان  الأمري  وقتها  ف�ساألت  الرجال  وبني 

�سافية  اإجــابــة  يل  اأجــاب  الــذي  الله  يرحمه 

واأ�ساف يل تاجا على راأ�سي. 

أنا أب وأم 
اأوج عطائك غبت عن ال�سا�سة  • واأنت يف 
لفرتة طويلة ثم عدت من خالل اإذاعة ام بي 

1996 بربنامج م�ساعر  لندن عام  �سي من 

عام  بال�ستقالة  التجربة  وانتهت  �سادقة 

 2007 عـــام  اأخـــــرى  ـــرة  م وعــــدت   2000

بربنامج »عاداتنا« الرم�ساين عرب روتانا، 

وهل  املــتــكــررة؟  والــعــودة  التوقفات  ــاذا  مل

وهل  وامليكروفون؟  للكامريا  احلنني  هو 

يراودك الآن؟ وكيف ت�سبعينه؟

لأنني  الوطن  اأر�ــس  اإىل  عــدت  اوًل   ••
فاأولدي  العودة  اأنني جمربة على  وجدت 

وهنا  باجلامعة،  و�سيلتحقون  ن�سجوا 

بــاأبــنــائــي  اأ�ـــســـحـــي  اأن  مبــعــقــول  لــيــ�ــس 

والــد  عــن  منف�سلة  كنت  لأنــنــي  واتــركــهــم 

كما  والأب،  الأم  ـــدور  ب واأقــــوم  اولدي 

اإذاعة ام بي  �سعرت اأين اأديت واجبي يف 

امل�ساكل  بع�س  وجــود  اإىل  بالإ�سافة  �سي 

وبع�س الأمور دفعتني للعودة لل�سعودية.

وبعد انقطاع عدت بف�سل من الله بفر�سة 

جميلة مل اأتوقعها جاءتني يف قناة روتانا 

التي اأحبها جدا. 

التجارية  الغرفة  ع�سو  يون�س  بكر  دنيا 

منذ عام 1403 و�ساحبة موؤ�س�سات خا�سة 

هل  الــفــنــي،  والإنــتــاج  والإعــــالن  للدعاية 

وكيف  اأعــمــال؟  ك�سيدة  دنيا  ماما  جنحت 

وجدت عامل البزن�س؟ 

جنحت كسيدة اعمال 
اأقوم  اأمر ل  بالبدء يف  اأهم  • دائما عندما 
واإذا  جيدا  اأعرفه  كنت  اإذا  اإل  فيه  بالبدء 

مل اأ�ستطع التعامل معه ابتعد عنه  فورا.

واجهت  الإعـــالم  ملجال  دخــويل  ففي   ••
ا�ستطعت  لــكــنــي  الــتــحــديــات  مــن  الــكــثــري 

ــامــج واحـــــدا يل  ــرن ــتــجــت ب تــخــطــيــهــا وان

كنت  واأيــ�ــســا  الــوطــنــي  لــلــيــوم  خم�س�سا 

وتقدميه  بنف�سي  حمــتــواي  اإعــــداد  اأحـــب 

لذلك اأجد نف�سي اأقدر ما اأقوم به كثريا.

ــاء  الأزي كــان يل جتربة يف جمــال  واأي�سا 

الــفــروع  مــن  عــدد  بفتح  وقــمــت  الن�سائية 

وتو�سعت يف عملي وقدمت كثريا يف هذا 

املجال حتديدا ولقت رواجا كبريا.

ما بني بدايات عمل املراأة املحا�سر يف مهن 

معينة ومتكينها يف عهد امللك �سلمان وويل 

عهده .. ومن خالل جتربتك كيف ترين دور 

ت�ست�سرفني  وكيف  الآن؟  ال�سعودية  املــراأة 

م�ستقبلها كما ر�سمته روؤية 2030؟

هؤالء احملظوظون 
اأعطينا،  اأخــذنــا ومـــا  مــا  عــلــى  احلــمــدلــلــه 

كل  ولــكــن  حتا�سر  مل  ال�سعودية  املــــراأة 

ال  الن�سان  له مميزاته ويجب على  وقت 

يــتــعــدى حــــدوده ول اخلــطــوط احلــمــراء 

املــراأة  عملت  لقد   .. املــراأة  مل�سلحة  لأنها  

وحتى  ومذيعة  وطبيبة  معلمة  ال�سعودية 

   2030 روؤية  عن  اأما  كرث،  كانوا  املذيعات 

فاأقول حمظوظون من يحيون هذه الأيام 

وحياة  ونه�سة  طــفــرة  يعي�سون  �ــســوف 

عهده  ووىل  �سلمان  امللك  زمن  يف  جميلة 

يحفظهما الله.

مذيعات مبدعات 
على  الآن  ــا  ــن ــعــات مــذي تـــريـــن  كــيــف   •
احلكومية  ال�سعودية  والذاعات  القنوات 

واخلا�سة؟

مذيعات  جمــمــوعــة  لــديــنــا  اأن  اأرى   ••
ب�سكل  ال�سعودية  املـــراأة  ميثلن  مبدعات 

جــمــيــل، واإن وجـــد مــن الخــــوات خــارج 

ال�سعودية فكل واحدة متثل نف�سها.

طفل اليوم غير 
برامج  تــوجــد  ل  ملـــاذا  اأخـــري:  �ــســوؤال   •
اللعاب  حملها  حلت  وهل  الآن؟  لالأطفال 

حاجة  مدى  وما  والكارتون؟  اللكرتونية 

اطفالنا اىل برامج خا�سة بهم؟

يتابع  الــذي  الــربيء  ال�سغري  الطفل   ••
اأطفال  مــوجــودا،  يعد  مل  الأطــفــال  برامج 

الـــيـــوم غـــري يف ظـــل وجـــــود الأجـــهـــزة 

ذلـــك  ـــكـــون  ي ان  ــــى  واأمتــــن والنـــــرتنـــــت 

مبتابعة وتوجيه وانتباه من الأ�سرة لهذا 

املو�سوع واخلطر الكبري.

الطفل من ان  اأن يحرم  الكبري يف  اخلطر 

يعي�س حياته وطفولته، جند اليوم الطفل 

ذا الربع واخلم�س وحتى الع�سر �سنوات 

منا�سبة  غــري  ومــوا�ــســيــع  ـــور  لأم متابعا 

لعمره، واأرى اأن ذلك لي�س م�سوؤوليته بل 

البيت  الأ�سرة يف  امل�سوؤولية تقع على  اأن 

والهل حيث ن�ساأ وتاأقلم وتعود على هذه 

املتابعات.

وعـــلـــى عـــاتـــق الـــقـــنـــوات احلــكــومــيــة او 

ال�سر  ت�ساعد  اأن  فيجب  الكثري،  اخلا�سة 

يف هذا من خالل عمل برامج مفيدة خا�سة 

اأجنبية  بــرامــج  نــقــل  بـــدل مــن  بــالأطــفــال 

يف  بــرامــج  و�سع  ويــحــاولــون  يعربونها 

فلم  الطفل،  نظر  لفت  ت�ستطيع  القنوات 

لي�س  التي  الربامج  اإىل  يلتفت  الطفل  يعد 

لديها قيمة.

للطفل  املوجهة  الربامج  تكون  اأن  يجب   

ذات قيمة لت�ستطيع جذب الطفل والأ�سرة 

م�ساهدة  الطفل على  ت�سجع  بدورها  التي 

الربامج الهادفة.

من ين�سى " ماما دنيا " ؟ رمبا يكون هذا ال�سوؤال هو جواب اجيال عديدة حني ي�ستف�سر احد عن دنيا بكر يون�س الإعالمية التي تعلق 

ب�سورتها و�سوتها الكبري وال�سغري يف برامج الطفال وحتى برامج املنوعات التي كانت اول اإعالمية �سعودية تطل من خاللها على 

امل�ساهد .. دنيا  ابنة الإعالمي املعروف بكر يون�س رحمه الله بداأت العمل الإذاعي منذ �سني مبكرة حيث كان عمرها ل يتجاوز العا�سرة 

وواجهت معوقات ومواقف حولتها اىل جناحات واجنازات   وكانت اأول م�ساركة لها ب�سوتها يف م�سل�سل اإذاعي بـ"اإذاعة جدة" بعد 

ذلك �ساركت من خالل "اإذاعة الريا�س" يف الكثري من الربامج التمثيلية والجتماعية. واىل جانب برامج الطفال اطلت  دنيا بكر 

يون�س ا�ستقبلها امل�ساهد برتحاب بالغ يف املنوعات ومنها "برنامج ا�ستديو رقم5" و"�ساطئ ن�سف القمر" . ت�ستعيد "البالد" مع 

الإعالمية دنيا بكر يون�س العديد من املواقف التي ل تن�سى خالل م�سريتها الإعالمية وكان هذا احلوار:

حاورتها - مها العواوده 

محظوظون من يعيشون عهد الرؤية
»ماما دنيا« بكر يونس تقلب صفحات حياتها مع

نادوني بـ »ماما دنيا« منذ الثامنة عشرة فاجتهت لدراسة التربية 

اخلطر الكبير 
يف أن نحرم اطفالنا 

من طفولتهم 

مذيعات اليوم 
مبدعات ميثلن بجمال 

املرأة السعودية

طفل اليوم »غير«
برفقة األجهزة

اإللكترونية واإلنترنت
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تروى جيهان عبدالرحمن )ع�سرون  عاما(   اأنها اأجرت عملية 

اخلارجي  مظهرها  لتح�سني  عامني   منذ  اأنــف  جتميل 

ولكن  انفها  ب�سبب  نف�سها  تتقبل  تكن  مل  اأنها  حيث 

للأ�سف مل تنجح العملية واأدت اإىل م�ساكل �سحية  

خ�سعت  الأوىل  العملية  عن  فــرة  مــرور  وبعد 

ال�سحية،  امل�ساكل  تفاقم  لتفادي  اأخــرى  لعملية 

منها  النــتــهــاء  مت  الثانية  العملية  اإن  وتــقــول 

،وب�ساأن  اأيــام  لب�سعة  الأمل  ا�ستمرار  مع  بنجاح 

التكلفة تقول ان اأ�سعار العمليات التجميلية مبالغ 

فيها.   

عملية فاشلة 
3٥  عامًا   اإن عمليات التجميل لي�ست فقط  وتقول املواطنة  » م.ع »  

من اأجل اأن اأكون جميلة ، ولكن كنت متاأثرة مب�ساهدة التلفاز فكانت نادين 

لإثــارة  الأكــر  الــدور  لها  كانت   التي  اللمعة  البارزة  الوجوه  اإحــدى  جنيم 

التجميل  فاإن  عمليات  لها  اأنه بالن�سبة  اإىل  التجميل، م�سرية  هو�س عمليات 

�سرورية وخ�سو�سا للمتزوجات؛  حيث يجب اأن تظهر  املراأة  بكامل جمالها 

اأمام زوجها، واأكدت ف�سل عملية التجميل التي خ�سعت لها  لأنها كانت تريد 

اأن تكون ن�سخة نادين جنيم وانها ندمت على تغيري ملحمها  لأنها اأ�سبحت 

ب�سعة  ومل تعد  تعرف نف�سها وتن�سح كل الفتيات باختيار العيادات املنا�سبة 

وعدم الجنرار وراء العيادات التي يعلن عنها امل�ساهري.

عمليات �سناعية. ويبدي الدكتور خالد الزهراين ا�ست�ساري جراحة التجميل 

ونحت القوام ا�سفه قائل : اأ�سبحنا ن�سهد عمليات حتول ا�سطناعية، ولي�ست 

عمليات جتميلية، مبعنى اأنها ابتعدت متاما عن مفهوم اجلمال، وبدل من اأن 

اأو ت�سغري  اأو تكبري  لأ�سباب علجية وجتميلية،  ما  لع�سو  تكون ت�سحيحا 

اإىل الر�سا عن املظهر العام،  لع�سو بح�سب روؤى جمالية قيا�سية، للو�سول 

رغبة  على  بناء  التجميل  جــراح  يلجاأ  قد  اأو  اجل�سم،  ي�سوه  ما  منها  اأ�سبح 

العميل اإىل اإزالة اأجزاء من اجل�سم – مثل عدد من ال�سلوع- على �سبيل املثال 

للو�سول اإىل خ�سر نحيل جدا، وهو ما بات �سائعا الآن وجلاأت اإليه العديد 

من النجمات وم�ساهري ال�سو�سيال ميديا.

مسؤولية نفسية 
نف�سية  م�سوؤولية  التجميل  جراح  على  اأ�سبح  الزهراين:  الدكتور  وي�سيف 

ال�سطراب  من  نــوع  لديهم  مر�سى  فهناك  املري�س،  مع  التعامل  يف  اأي�سا 

جتاه مظهرهم و�سكل اأج�سامهم، اأو ما يعرف علميا با�سم »ا�سطراب ت�سوه 

اجل�سم«، ويعاين هوؤلء املر�سى من حالة عدم ر�سا عن ع�سو معني ويركز 

الأنف وغريها،  دائم، وهو ما جنده يف تكرار عمليات  املري�س ب�سكل  عليه 

اأو تعري�س الفك، اأو يكون عدم الر�سا عاما عن اجل�سم ككل، لذلك يخرج من 

عملية اإىل اأخرى بهدف الو�سول اإىل �سكل يتقبله. 

عمليات إزالة
واأ�سار  الزهراين اأن املفجع الآن هو حتول كثري من ال�سباب وال�سابات يف 

العامل  يف  اإلينا  وو�سلت  الكارتونية،  والأ�سكال  »الإنيمي«  هيئة  اإىل  الغرب 

للو�سول  اأربعة  اأو  �سلعني  اإزالــة  اإىل  اللجوء  خا�سة  منها،  بع�سا  العربي 

والهدف  بــاربــي«،  »خ�سر  يعرف  كما  اأو  نحيل  خ�سر  اإىل 

ال�ساعة  ي�سبه  ج�سم  على  احل�سول  العمليات  هذه  من 

اأن هذه العمليات لها خطورتها على  الرملية.  واأكد 

الأ�سلع  حتى  حتديدا،  الرئتني  ووظائف  اجل�سم 

اإزالتها يف هذه العمليات لها  ال�سفلية التي  تتم 

العملية  اأن  الُكلى واملرارة، كما  وظائف حلماية 

اأطــول  وقتا  ت�ستغرق  خماطرها  اإيل  بالإ�سافة 

الوليات  يف  متاما  ممنوعة  وهي  التعايف،  يف 

القوام  نحت  خبري  واأو�سح  الأمريكية.   املتحدة 

الأ�سلع، ولكن لبد  اإزالة  اأنه ل ميكن لأي �سخ�س 

لديه  كــان  ــاإذا  ف �سئيلة،  بنية  لديه  ال�سخ�س  يكون  اأن 

دهون زائدة يف منطقة اخل�سر والبطن، فلبد اأن يفقد الوزن 

الأ�سلع،  اإزالــة  قبل  اأول  الدهون  �سفط  اإىل  اللجوء  اأو  ب�سكل طبيعي 

بعد  املري�س  يحتاج  كما  املعتدل،  الــوزن  على  احلفاظ  يجب  العملية  وبعد 

العملية اإىل عدد من العمليات ل�ستعادة �سكل اجللد �سواء با�ستخدام الليزر 

وطرق  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأن  اإىل  الزهراين  وا�ساف   غريه.  اأو 

الدعاية وامل�سميات الرنانة هي من اأكرث الو�سائل التي تروج لهذه 

ال�سرعات، وتقدميها على اأنها اأيقونات اجلمال.

تأثيرات امليديا 
ــتــور حمــمــد الــنــا�ــســر ا�ــســتــ�ــســاري  ــدك ويــقــول ال

ـــلح  ــل وا�ـــس ــجــمــي ــت اجلــــراحــــة وعـــمـــلـــيـــات ال

الأخــرية  �سنوات  الع�سر  يف  تــزايــدت  اجل�سم: 

للفتيات  جتميل  جراحه  عمليات  لعمل  احلاجه 

من  ال�سمنة  لعمليات  خ�سوعهن  بعد  وال�سابات 

للتخل�س  واحلــاجــة  وغريها  والتحوير  التكميم 

ا�سلحية  لعمليات  يحتاج  والبع�س  الرهلت،  من 

وتقوميية لنحراف النف او بروز الذن او تراجع الذقن 

او الفك، لفتا اإىل  ال�سابة  احيانا  تتاأثر  بال�سو�سيال ميديا ب�سكل 

مبالغ فيه  اأو غري منطقي حيث ترغب بع�س البنات يف اأن ي�سبح �سكلها مثل 

ممثلة او م�سهورة معينة وهذا غري مقبول ويعود بال�سرر يف اأغلب الأحيان.

الفتاة بدون  التي جتري يف اخلارج لرغبه �سخ�سية من  العمليات  واأ�ساف 

حاجة لها غالبا توؤدي اىل تبعات وحتتاج عمليات جتميل وترميم اإ�سلحها 

البع�س  عنها  يبحث  والتي  لها  امل�سرح  غري  الدائم  احلقن  مــواد  وبع�س   ،

امل�ساغل  او  املنازل  يف  اطباء  غري  نا�س  من  حقنها  ويتم  تكلفتها  لنخفا�س 

توؤدي للتهابات وحتتاج ل زالتها جراحيا  ، واحلقن التجميلي الآمــن  يف 

 Hyaluronic الهيالورنيك  ماده  فيلر  ال�سابة هو حقن  له  احتاجت  حال 

الدهون. حقن  وهو  الذاتي  احلقن  او   acid

جتميل الصغيرات 
من جانب اآخر اأو�سحت  »البندري تركي جان« – اأخ�سائية التجميل واملظهر  

يف العادة الفتاة ال�سغرية ل حتتاج اجراء عمليات جتميل ال اإذا كانت تعاين 

من عيب خلقي، اأو ت�سوه، او اأثر �سابق، او اختلف بالتنا�سق يندرج حتت 

الت�سوهات والعيوب اخللقية املزعجة للفتاة مما ي�ستدعي  تدخلت طبية ول 

مانع من العمليات التجميلية اإذا كان يف حدود املعقول كتعديل حجم النف 

ولي�س الهدف الت�سبه بالغري.  ومن الأف�سل مراجعة مو�سوع العمليات بدقة 

قبل اخلو�س فيها لأن ما مت عمله ل ميكن اإ�سلحه بغ�س النظر عن احلقن 

والتجميل ال�سطحي الذي  ميكن اإزالته وت�سحيح اأخطائه اإن وجد ، لفتة اإىل 

اأنه �سادف الكثري من العمليات  ال�سيئة  بني امل�سهورين يف الو�سط الفني.  

وا�ستطردت اأن الت�سوية اإذا كان  نابعًا عن عمليات التجميل بالعيادة كاحلقن 

وغريها ميكن تعديله اأو اإزالة املادة املحقونة، ولكن مع مراعاة الختيار من 

البداية ان بع�س املواد دائمة ول ميكن اإزالتها اإل بتدخلت جراحية والبع�س 

ومتنوعة  عديدة  مرات  ال�ست�سارة  ال�سيدة  على  فينبغي  اإ�سلحه  ميكن  ول 

والتفكري مليًا قبل اخلو�س يف اأي جتميل، ومعرفة اأنواع وم�سميات املواد 

التجميلية واختيار العيادات املرخ�سة.

مقاضاة  املتسبب 
واملحكم  املحامية  تقول  املت�سبب  مقا�ساة  يف  ال�سحية  بحق  يتعلق  وفيما 

�سن  على  الله-  وفقها   – الدولة  حر�ست  املعبي«:   احمد  »ربــاب  التجاري 

النظمة التي تكفل حفظ حقوق املواطن واملقيم، حيث �سدر نظام املمار�س 

مري�س  تعر�س  ــاإذا  ف وواجباته  م�سوؤولياته  وحــدود  ال�سحي 

للتق�سري فليتقدم ب�سكوى و�ستحال �سكواه بعد ا�ستكمال 

ال�سحية  الهيئة  اإىل  علقة  له  من  كل  مع  التحقيقات 

ال�سرعية وعليه تقدمي �سكواه وفق اأ�س�س وعنا�سر 

حيث  حــقــه.  على  احلــ�ــســول  لي�سمن  ال�سكوى 

ن�ست املادة اخلام�سة ع�سرة على اأنه يجب على 

املمار�س ال�سحي اأن يجري الت�سخي�س بالعناية 

امللئمة  الفنية  بالو�سائل  م�ستعينا  الــلزمــة 

ومبن ت�ستدعي ظروف احلالة ال�ستعانة بهم من 

الخ�سائيني اأو امل�ساعدين وعرف اخلطاأ الطبي يف 

املادة 27 من النظام اأنه: »كل خطاأ مهني �سحي �سدر 

من املمار�س ال�سحي، وترتب عليه �سرر للمري�س؛ يلتزم 

من ارتكبه وحتدد )الهيئة ال�سحية ال�سرعية( مقدار التعوي�س 

ويعد من قبيل اخلطاأ املهني ال�سحي: كما اأن على املمار�س ال�سحي اللتزام 

املتعارف  والطبية  العلمية  الأ�سول  مـع  تتفق  والتي  التامة  العناية  ببذل 

عليها وعند التق�سري يكون حمل للم�ساءلة التاأديبية اإذا اخل باأحد واجباته 

املن�سو�س عليها يف نظام مزاولة املهن ال�سحية، وتخت�س الهيئة 

الطبية  الخطاء  �سكاوى  يف  بالنظر  ال�سرعية  ال�سحية 

وحتدد الهيئة ال�سحية ال�سرعية اثبات ال�سرر ومن 

ثم حتديد  التعوي�س. حيث العلقة بني الطبيب 

علقة  تــعــد  التجميل  عملية  مــن  واملــ�ــســتــفــيــد 

تقوم  التي  العامة  لــلأركــان  تخ�سع  تعاقدية 

للمت�سرر  ويحق   ، اخلطاأ  امل�سوؤولية  عليها 

وتقدم  بالتعوي�س،  املعالج  الطبيب  مطالبة 

اأخطاأ  الــذي  ال�سحي  املمار�س  �سد  ال�سكوى 

يف العلج اأو الت�سخي�س واملطالبة بالتعوي�س 

الهيئة  اأمــام  ويحاكم  معه  التحقيق  يتم  ثم  ومــن 

اأ�سر  الــذي  اخلطاأ  هذا  لرتكابه  ال�سرعية  ال�سحية 

تعوي�س  يتم  ال�سرر  هــذا  عن  الطبيب  م�سوؤولية  انعقدت  واإذا  باملري�س، 

الذي  بالتعوي�س عن اخلطاأ   اأو ورثته يف حالة مطالبتهم  اأو ذويه  املري�س 

ت�سبب به الطبيب ب�سبب اهماله اأو تق�سريه. وهي من حق خا�س للم�سرور 

ال�سرر  من  يعاين  الذي  ال�سخ�س  فاإن  التق�سريية،  امل�سوؤولية  على  وي�ستند 

له املطالبة بالتعوي�س عن ال�سرر، )دية، تعوي�س، ار�س(. عند ثبوت  يحق 

الهيئة  تقدير  على  يعتمد  التعوي�س  قيمة  وتقدير  التق�سريية  امل�سئولية 

وال�سرر  املرتكب  اخلطاأ  بني  ال�سببية  علقة  مناق�سة  بعد  ال�سرعية  ال�سحية 

اإعادة  اأو  نقديا  تعوي�سا  يطلب  اأن  للمت�سرر  التجميل  عمليات  ويف  الناجت. 

العملية واإزالة ال�سرر.

توعية املريض 
عملية  نتيجة  للت�سويه  تعر�س  ملن  يحق  الدخيل:   دخيل  املحامي  ويقول 

– من  اللتزامات  باأحد  الطبيب  اإخــلل  حال  ففي  للق�ساء،  يلجاأ  اأن  جتميل 

واأخذ  املحتملة،  اجلانبية    وامل�ساعفات  النتائج  بخطورة  املري�س  توعية 

موافقة املري�س اأو ويل اأمره، و�سرح الو�سع العلجي واجلراحي وتكلفته 

-  يحق للمري�س اأن يقا�سيه ب�سبب التق�سري احلا�سل له، وذلك ح�سب ما جاء 

العناية اخلا�سة  اأن على الطبيب بذل  26 من نظام مزاولة املهنة من  باملادة 

على  ق�سية  رفــع  له  فيحق  للمري�س  �سرر  حــدث  لو  اأمــا  النتيجة،  لتحقيق 

الطبيب مبوجب نظام مزاولة املهن ال�سحية، بعد ثبوت ال�سرر اأمام الهيئة 

ال�سحية ال�سرعية واأن يكون ناجتا عن خطاأ الطبيب اأو تق�سريه يف اللتزام  

بالتعليمات.

آثار  جانبية 
بعد  ما  ملري�س  عملية  باإجراء  الطبيب  قام  لو   : الدخيل  املحامي  وا�ستطرد  

اأن يكون قد او�سح له الآثار اجلانبية وطريقة العملية فاإذا كان املري�س غري 

را�س عن ال�سكل النهائي من دون �سرر يقع عليه فهنا ل يحق له رفع ق�سية 

على الطبيب لأن التزام الطبيب يف النظام هو بذل العناية يف هذه احلالة، 

ولي�س الو�سول اإىل النتيجة التي يريدها املري�س

لدى  ال�سكوى   ترفع  قــال:  احلــالت  هــذه  مع  تتعامل  باأنظمة  يتعلق  وفيما 

مديرية ال�سوؤون ال�سحية ، فتحال  اإىل الهيئة ال�سحية ال�سرعية، املكونة من 

اأطباء وقا�س وتعتمد جل�سات وي�سدر فيها حكم، ميكن العرا�س عليه من 

املدعي اأو املدعى عليه لدى اجلهات الق�سائية املخت�سة. واأ�ساف يوجد عدة 

حالت جلاأت اإيل، وبدوري قمت بالتوجه اىل اجلهات الق�سائية املخت�سة 

ال�سحة  لـــوزارة  التابعة  ال�سرعية  ال�سحية  الهيئة  وقامت   ،

الظروف  خــلل  من  املت�سرر  حلق  الــذي  ال�سرر  بتقدير 

املري�س  ل�سالح  احلكم  ومت  املت�سرر،  �ساحبت  التي 

ال�سرر  يف  الــتــعــويــ�ــس  لأن  املــــايل؛  بالتعوي�س 

الجتماعي  املركز  حلق  ما  مبقدار  يقا�س  املعنوي 

للمت�سرر اأو �سمعته، فالت�سويه الذي يلحق بوجه 

املت�سرر - مثل- يعتر من الأخطاء اجل�سيمة التي 

ياأخذها القا�سي بالعتبار، بخلف لو كان ال�سرر 

فالأ�سرار  املت�سرر،  ج�سد  يف  اآخــر  ع�سو  يف  وقع 

الظاهرة يف ج�سد املري�س تنعك�س �سلبًا على �سعوره 

واإح�سا�سه ومركزه الجتماعي.

بيزنس تشويه الجمال
فتيات صغيرات ضحايا هوس النجمات و"االنيمي"

البندري جانخالد الزهراين

رباب املعبي

مع ت�سابق الرجال والن�ساء على اجلراحات التجميلية ب�سكل غري م�سبوق، ومبختلف الأعمار، يكرث 

احلديث عن الأخطاء الطبية يف هذا املجال، بينما يف�سل ال�سحايا ال�سمت على ال�سكوى، فيما 

يخرج بع�سهم اإىل و�سائل الإعلم للحديث وتوجيه اللوم اىل الأطباء املخت�سني. وهنا يرز �سوؤالن 

ملحان: هل اأ�سبحت عمليات التجميل جتارة رابحة للأطباء؟ وهل باتت وجاهة اجتماعية ملهوو�سيها 

اأم اأنها احتياج ج�سدي فعلي وهل عمليات التجميل يف اأ�سا�سها الطبي ال�سحيح احتياج اإ�سايف 

للج�سد خ�سو�سا اأن مثل هذه العمليات يجب ان يخ�سع لها الراغبون يف ت�سحيح عيب "خلقي اأو 

مكت�سب"، اأو ملكافحة تغريات العمر وكر ال�سن، واحلفاظ على ملمح ال�سباب ، ويف الراهن جند 

اأن هناك ن�سبة لي�ست ب�سيطة من  �سغريات ال�سن  ي�سعني للعمليات واحللول اجلراحية كنوع من 

املو�سة ملجرد الوجاهة الجتماعية، وهنا قد ي�سبح الإجراء التجميلي غري مفيد، بل وي�سل لل�سرر 

م�ستقبل، ل�سيما اإذا اأجرى اجلراحة طبيب غري متخ�س�س، بذريعة التكلفة املادية الزهيدة، حيث 

اأ�سبحت عمليات التجميل مبثابة "بيزن�س لت�سويه اجلمال" فكم من فتاة  خ�سعت لعملية جتميل 

ويف النهاية بداأت تع�س ا�سابه الندم.  ويحذر خمت�سون من اأن هو�س عمليات التجميل طوفان 

مل يتوقف منذ اأواخر ت�سعينات القرن املا�سي، ومن حقن البوتك�س والفيلر اإىل التحول يف ال�سكل 

وامللمح، ولكن ما و�سل اإليه العامل الآن يعد �سربا من اجلنون ولي�س اخليال، فعار�سة الأزياء 

الأوكرانية فالرييا لوكيانوفا اأو »باربي الب�سرية« حتولت عر 28 عملية اإىل �سبيهة الدمية باربي 

بخ�سرها النحيل واأنفها املدبب وعيونها اللوزية الوا�سعة.

البالد - رانيا الوجيه ـ نجود النهدي ـ حليمة احمد 

استشاري نحت قوام: مرضى مصابون باضطراب التشوه يزيلون 4 ضلوع من أجل خصر باربي 

أنف جيهان كلفها 
عمليتني واحدة للتجميل 

وأخرى للترميم 

فشلت أن تكون
 "نادين جنيم" وندمت على 

تشويه مالمحها 

أخصائية جتميل:
الصغيرات ال يحتجن لعمليات 

جتميل إال يف هذه احلالة 

دخيل الدخيل حممد النا�صر
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الريا�ض:

 ومدينة الأحالم  "نيوم" التي خّطط لها �سموه ، باعتبارها 
وواح��ة  ب��ال��ك��ام��ل،  "خ�سراء"  �ستكون  امل�ستقبل  مدينة 
لل�سناعات عالية التقنية ، و�سيوّفر م�سروع  الهيدروجني 

وال�ساحنات  ال�سّيارات  من  للعديد  النظيف  الوقود   ، الأخ�سر 
واحلافالت وال�سفن، ويعمل م�سدًرا للطاقة النظيفة املطّبقة على 
نطاق وا�سع، ليحّد بذلك من انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون يف 

العامل، مبعّدل يقارب الثالثة ماليني طّن �سنوًيا.

ق�صة الهيدروجني

   اإنتاج الهيدروجني الأخ�سر يتم من خالل عملية ف�سل جزيئات 
ال��ه��ي��دروج��ني ع��ن الأك�����س��ج��ني امل���وج���ودة يف امل����اء، ع��ر عملية 
من  تاأتي  عالية،  كهربائية  طاقة  تتطّلب  التي  الكهربائي  التحليل 

ال�سم�سية،  والطاقة  الرياح  طاقة  مثل  ومتجّددة  نظيفة  م�سادر 
ولدى نيوم اإمكانات عالية من مقوماتها.

خالل  م��ن  الق�سرية،  للم�سافات  الهيدروجني  نقل  وب��الإم��ك��ان 
ة، لكن بالن�سبة للم�سافات البعيدة �ستكون ال�سفن  �ساحنات خا�سّ
ة  والأنابيب هي الو�سائل املنا�سبة، ونظًرا لعدم وجود �سفن خا�سّ
ر عر حتويله اإىل ماّدة الأمونيا  الآن لنقل الهيدروجني، �سُي�سدَّ

التي ي�سهل نقلها على �سفن معّدة لذلك.
 لذا يوؤّكد م�سروع اإنتاج الهيدروجني وم�ساريع الطاقة املتجددة 
تقدم خطوات اململكة يف التعامل مع  تنويع م�سادرها. وبح�سب 
القوي  ال�ستثمار  على  عينيها  اململكة  و�سعت  الطاقة،  خ��راء  
وكالة  اأ���س��ارت  اأن  �سبق  ال�سياق  ه��ذا  ويف   ، القطاع  ه��ذا  يف 

بالزدهار،  بداأ  الذي  الهيدروجني  �سوق  اأن  "بلومبريغ" اإىل 
غاز  لإنتاج  فيه  العاملية  القوى  اأكر  من  واح��دة  اململكة  �ستكون 
اإنه رغم �سروع عدة دول   الهيدروجني، م�سيفة يف تقرير لها، 
مثل  البديلة  للطاقة  كم�سدر  ال��ه��ي��دروج��ني  �سناعة  جم��ال  يف 
اململكة متلك  فاإن   ، واأملانيا  وال�سني  واليابان  وبريطانيا  اأمريكا 
هذا  وتت�سدر  مناف�سة  �ستجعلها  التي  وال��ق��درات  املقومات  كل 

ال�سوق.

اأهداف طموحة

نيوم  يف  ال��ه��ي��دروج��ني  م�سنع  ا�ستثمارات  ت��ق��در  وتف�سيال    
للت�سدير،  الأخ�����س��ر  ال��وق��ود  لإن��ت��اج  دولر  م��ل��ي��ارات   5 بنحو 
وتقليل اعتماد الدولة على النفط، وُيتوقع اأن يكون اأكر م�سانع  

الهيدروجني النظيف يف العامل لدى افتتاحه عام 2025، 
ويعمل بطاقة ال�سم�س والرياح ، وقد �سبق واأن اأكد �سمو 
وزير الطاقة الأمري عبدالعزيز بن �سلمان ، اأن اململكة لديها 
للهيدروجني يف  اأكر م�سدر  ت�سبح  لكي  خطط طموحة 
مل�ستقبل  احللول  اإيجاد  قائدة يف  �ستكون  واأنها   ، العامل 

الطاقة اخل�سراء.
 يف ال�سياق توقع تقرير مر�سد قطاع دعم الأعمال بغرفة 
الريا�س، بلوغ حجم ال�ستثمارات يف م�ساريع الرنامج 
الوطني للطاقة املتجددة من ال�سم�س والرياح حوايل 60 

مليار ريال )16 مليار دولر(، ويعزز ذلك وجود مقومات جناح 
العامل�ي  ال�سم�س�ي  "احل�زام  بنط�اق  التمتع  على  ترتكز  وا�سعة 
 . ال�ستثماري  امل��ن��اخ  بتح�سني  اخلا�سة  التنظيمات  وت��ط��ور   ،

ت�م   ، الوطني  للرنامج  املتكاملة  اجلديدة  لال�سرتاتيجية  ووفقا 
رف�ع اله�دف ال�سم�سي لعام 2023م من 5.9 غيغاواط اإىل 20 
الطاقة  خارطة  على  للمملكة  قوية  مكانة  يحقق  مما   ، جيجاواط 

املتجددة وامل�ستدامة يف العامل. 

جدة - البالد

بتنويع  العاملي  االهتمام  ت�سارع  االأخـــرة  القليلة  ال�سنوات  يف   

م�سادر الطاقة ، ويف هذا االجتاه كان للمملكة مبادراتها القوية التي 

مثلما   ، بها  املرتبطة  واأن�سطتها  املتجددة  الطاقة  يف  تقدمها  توؤكد 

حافظت على موقعها االأهم وال تزال ، كم�سَدر رئي�س للنفط ورمانة 

اأ�سواقه، وما حتققه من ا�ستثمارات �سخمة يف  امليزان ال�ستقرار 

ال�سناعات النفطية والتحويلية  ذات الطلب العاملي الوا�سع.

واقت�ساد  ال�ساملة  ال�سعودية  للتنمية  االأهم   العنوان  يكمن  هنا   

الطاقة  ومنها  القطاعات  كافة  يف  "اال�ستدامة"  وهــو  امل�ستقبل 

املتجددة التي بداأ اإنتاجها ووقود الهيدروجني القادم ، يف اإطار 

م�ستهدفات روؤية اململكة 2030.

مما   ، والــريــاح  وال�سم�س  االأرا�ــســي  من  وفــرة  اململكة  متتلك   

مينحها املكونات الرئي�سة الإنتاج الطاقة املتجددة عرب امل�ساريع 

الكربى ومدن امل�ستقبل.. وعلى اأر�س الواقع اأجنزت خطوات 

يتمتع  التي  الفريدة  للمّيزات  نظرًا  الهيدروجني  الإنتاج  مهمة 

بها ، وجتعله من اأكرث القطاعات منوًا يف العامل. 

اال�سطناعي  الــذكــاء  مدينة  "نيوم"  مــ�ــســروع  خــال  فمن    

اأكرب  اإن�ساء  على  اململكة  تعمل  الــعــامل،  يف  طموًحا  االأكــرث 

م�سروع الإنتاج الهيدروجني االأخ�سر بطريقة �سديقة للبيئة، 

وت�سديره لاإ�سهام يف توفر حلول م�ستدامة لقطاع النقل 

�سُينتج  املناخي،  حيث  التغّر  العاملي، وملواجهة حتّديات 

االأخ�سر  الهيدروجني  من  يومًيا  االأطنان  مايني  امل�سروع 

الكربوين   احلياد  اإىل  الو�سول  ا�سرتاتيجية  وحتقيق   ،

ال�سريفني  احلرمني  خادم  اإليها  يطمح  التي  الروؤية  وهي 

االأمر  العهد  ويل  و�سمو   ، العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 

لتحقيق  وذلك   ، الله  حفظهما   ، �سلمان  بن  حممد 

الريادة يف اإنتاج الوقود االأخ�سر عاملًيا. 

 بداية ن�ست�سيف فهد احلربي، متخ�س�س مبجال العالقات العامة، 
الت�سوق  ع��رو���س  ع��الق��ة  م��دى  ، و���س��األ��ن��اه ح��ول  الفني  والإن���ت���اج 
امل�ستمر وال��دائ��م  اط��الع��ي  م��ن خ��الل  ف��ق��ال:   ، مب�ستويات اجل���ودة 
يف  تناق�سا  جند  عليها  اجلمهور  واإق��ب��ال  التخفي�سات  لعرو�س 
تخفي�سات  عرو�س  ت��زال  ل  املثال  �سبيل  فعلى  امل�ستهلك.  وع��ي 
الكماليات تطغى ب�سكل كبري على قرارات ال�سراء من امل�ستهلكني 
بع�س  لكن  املنتجات،  ل�سراء  والآخ��ر  احل��ني  بني  وينتظرونها   ،
ي�ستعني  وبع�سها  الكافية،  بالدرجة  حقيقية  تكون  ل  العرو�س 
اإىل  البع�س  ي�سارع  وبالتايل   ، ميديا  ال�سو�سيال  مب�ساهري 
ال�سراء نتيجة تلك الدعاية، وباملقارنة جند اأن اأ�سعار املنتجات 
الأ�سا�سية ل جتد قبول لدى بع�س امل�ستهلكني ، وعند وجود 
من  ا�ستغالل  هناك  ب��اأن  يتوقعون  عليها  التخفي�سات  بع�س 
قبل التاجر اأو قرب نهاية �سالحية املنتج وبالتايل عدم ثقتهم 

بهذه التخفي�سات.
كثرية،  الن�سائح  ق��ائ��ال:  ع��دة  مقرتحات  احل��رب��ي  وي��ق��دم   
من  عليها  العمل  ميكن  ومرجعيات  اأ�سا�سيات  هناك  لكن 
خالل  ال�سري  املت�سوق  تفعيل  منها   ، املخت�سة  اجلهات 
فرتة التخفي�سات ب�سكل اأكر، ومنع م�ساهري ال�سو�سيل 
يكون  ان  التخفي�سات، ويجب  الإع��الن وقت  ميديا من 
مع  بالتن�سيق  ر�سمية  بوابات  عر  التخفي�سات  اإع��الن 
جمعية حماية امل�ستهلك وعر�س ال�سعر قبل التخفي�س 

وبعده. 
 كذلك التدقيق يف اأ�سعار العطور املحلية، وحمالت الب�سائع املخف�سة 
رخي�سة  الأ�سا�س  من  املنتجات  تلك  اأ�سعار  اأن  لفرتا�س   ، للمعرفة 
�سواء كانت زيوت عطرية اأو كماليات وبالتايل فاإن اأي تخفي�س ليقلل 
هناك عطور حتمل عالمة جتارية  ذل��ك  وم��ث��ال   ، اأرب��اح��ه��ا  م��ن  كثريا 
وزجاجة خا�سة ، ول تكلف العبوة الواحدة من العطر نحو 35 ريال 
وتباع يف ال�سوق باأكرث من 150ريال ، ومع البيع بخ�سم 50 % حتقق 

م�ستوى ربحية كبري ، مايعني عدم م�سداقية ملثل تلك التخفي�سات.

تخفي�ضات حقيقية

اأن   ، اق��ت�����س��ادي  ك��ات��ب  امل��زي��د،  عبدالرحمن  علي  ي��رى  ال�سياق  يف   
اأ�سلوب  التخفي�سات لي�ست بال�سرورة مرتبطة بعدم  اجلودة ، لكنها 

ي�ستخدم للت�سويق، على �سبيل املثال اأ�سعار ال�سيارات  معروفة وتكون 
التخفي�سات حقيقية، وكذلك اأجهزة التكييف وغريها من اأجهزة و�سلع 
يح�سل  حتى  الربح  هام�س  تقليل  اإىل  تخفي�ساتها  تهدف    ، معمرة  
تكون  ق��د  ��ا   اأي�����سً  ، منها  ي�ستفيد  و�سريعة  عالية  �سيولة  على  البائع 
الب�ساعة جيدة ولكن يخ�سى من ذهاب موديلها مثل ال�ساعات وغريها 
، لذلك يلجاأ التاجر اأو امل�سّنع اإىل ت�سويقها عر التخفي�سات بحيث ل 
يذهب موديلها وبالتايل تكون خ�سارة عليه، فهو يغري امل�ستهلك بهذه 

التخفي�سات وهذا اأمر  م�سروع يف النهاية.
 الأم����ر الآخ����ر  اأع��ت��ق��د اأن ه��ن��اك ث��ق��ة ت����رتاوح م��ا ب��ني 70 -80 % يف 
التخفي�سات واإنها بالفعل حقيقية، ومثلما ذكرت �سابًقا التخفي�سات ل 
ترتبط بعدم اجلودة، واأحيانا التخفي�سات تكون نوع من اأنواع الإعالن 
الت�سويقي للب�ساعة، فبع�س املنتجني يجعلها على �سكل تخفي�سات يف 
وعليها  معروفة  الب�ساعة  تكون  واأحيانًا  ب�ساعته  ترز  بحيث  املحالت 
تخفي�س فيقبل عليها، اأو تعريف امل�ستهلك بب�سائع جديدة ، وبالتايل 

التخفي�سات لي�ست بال�سرورة مرتبطة بانعدام اجلودة.
 من جهته قال د. يا�سر بن حممد احلربي ، رجل اأعمال ع�سو جمعية 
القت�ساد ال�سعودية اأن اإعالنات بع�س التخفي�سات تتالعب باملفردات 
الرتويجية ، بينما حقيقة ال�سلعة قد تكون متقادمة وحقق ارباحا منها ، 
لذا اأن�سح بقراءة الإعالن بتمعن ، ومقارنة املنتج يف منافذ بيع اأخرى ، 

اأو با�ستخدام حمركات البحث ب�ساأن ذلك.

يا�ضر احلربي علي املزيد

بصمات سعودية ملستقبل الطاقة املتجددة 

الهيدروجين األخضر .. طموح تسطره "نيوم" 

جدة - جنود النهدي 

جولة جديدة لر�سد اآراء املواطنني حول فروقات ال�سعر بني منافذ الت�سويق ومنها االلكرتونية،  حيث وجدنا فرقا ب�سعر منتج ن�سكافيه القهوة العربية منتج 

اأربيانا 20 عبوة �سغرة  يف اإحدى املحات ب�سعر 40.٥0 ريال ويف اأحد املواقع ب�سعر 42.2٥ ريال ، ومن ثم نتعرف على بع�س االآراء حول التخفي�سات 

، وما ت�سهده مراكز الت�سوق الكربى من اإقبال على العرو�س. 

 استراتيجية الطاقة المتجددة

 222 ألف أسرة استفادت من الدعم

 344 ألف وحدة جاهزة في المناطق

30 % نمو الوحدات الداخلة للسوق

تضاعفت األسهم المتداولة للقطاع

1
2
3

4

عروض األسعار.. فّتش عن الجودة



جدة - البالد

الإي���رادات  على  معظمه  يف  يقوم  ك��ان  اقت�صاد  م��ن   

اقت�صاد  اإىل  وهبوطا،  �صعودا  مبتغرياتها  النفطية 

القطاعات،  لكافة  النمو  ومت�صاعد  متجدد  م�صتدام 

ت�صهد اململكة  حتولت غري عادية يف م�صرية التنمية 

ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  بقيادة  ال�صاملة  احلديثة 

امللك �صلمان بن عبد العزيز وويل عهده الأمري حممد 

وتوا�صل   ، الله  حفظهما   ، عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن 

والإجن�����ازات  الإرادة  يف  امل��ل��ه��م  من��وذج��ه��ا  ت��ع��زي��ز 

باأنها   ، �صموه  و�صفها  التي   2030 لروؤية  النوعية 

املرحلية  امل�صتهدفات  فاقت   " ا�صتثناية  "اإجنازات 
يف  وا�صتثنائية   ، امل�صتدامة  التنمية  ل�صرتاتيجية 

زمنها القيا�صي".

 ولأن الطموح متجدد والتطلعات ل ين�صب معينها، ل 

يزال هناك، كما قال ويل العهد " الكثري الذي يتوجب 

القيام به على خمتلف الأ�صعدة؛ ل�صتمرار العمل على 

حتقيق اأهداف الروؤية على النحو املاأمول واملطلوب" 

للتنمية   اأ�صا�صية  بنية  اأ�صخم  اململكة  حققت  فقد   ،

بناء  من   ، امل�صتدام  والقت�صاد  والرقمنة  ال�صاملة 

ال�صيا�صات  وو�صع  والت�صريعية  املوؤ�ص�صية  الهياكل 

ال�صتثمارات  وحتفيز  امل��ب��ادرات  ومتكني  ال��ع��ام��ة، 

املحلية والأجنبية.

لال�صتثمار  الأم��ث��ل  ال��وج��ه��ة  اململكة  اأ�صبحت  لقد   

فاعال  وع�����ص��وا  باملنطقة  اقت�صاد  اأك���ر  باعتبارها 

مكانتها  الريا�ض  تر�صخ  كما   ، الع�صرين  مبجموعة 

الق��ت�����ص��ادي��ة ك��م��ق��ر ل��ف��روع ال�����ص��رك��ات وال��ك��ي��ان��ات 

ملنظمات  الإقليمية  واملكاتب  الكرى  ال�صتثمارية 

هذه  ويف   ، العاملية  ال�صياحة  "منظمة  منها  دول��ي��ة 

لبنك  الإجن���از  عجلة  ودف��ع  التنفيذ،  يتتابع  املرحلة 

ا�صتثمار  مقدمتها  ويف  الطموحة  الوطنية  الأه��داف 

واب��ت��ك��ارا،  وع��م��ال  علما  الوطنية  الب�صرية  ال���روة 

تكامل  يعك�ض  مما  اخلا�ض،  القطاع  �صراكة  وتعزيز 

م�صارات املثلث ال�صرتاتيجي ملحاور الروؤية )جمتمع 

حيوي، واقت�صاد مزدهر، ووطن طموح(.

ركائز قوية
   املتابعة الدقيقة لتفا�صيل برنامج التحول للتنمية 

التقدم   الواقع  اأر���ض  على  جيدا  يلحظ   ، امل�صتدامة 

يف  �صجل  ال��ذي   ، النفطي  غ��ري  القطاع  وق��اط��رت��ه  

الربع الثاين 8.4 %، مدفوعا بنمو القطاع اخلا�ض 

.% 11.1

تبدو  اأرق���ام  اإىل  الطموحة  الن�صب  ه��ذه  وبرتجمة   

ووفًقا   ، ال�صتدامة  ركائز  تعميق  يف  قوية  ال��دللت 

القطاع غري  ، �صجل  لالإح�صاء  العامة  الهيئة  لبيانات 

يف  م�صاهمته  وبلغت  ري��ال  مليار   366.5 النفطي 

القطاع  و�صاهم   ،  %  60.2 الإجمايل  املحلي  الناجت 

الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   %48 بن�صبة  اخل��ا���ض 

النفطي  القطاع  �صاهم  بينما  اجل��اري��ة،  ب��الأ���ص��ع��ار 

29.3 %، كما �صاهم القطاع احلكومي بن�صبة  بن�صبة 

 .% 22.6

 ، وامل�صتهدفات  التخطيط  لغة  هي  الأرق���ام  ودائ��م��ا   

التي  القت�صادية  ال�صيا�صة  يف  ال�صفافية  ورك��ي��زة 

تنتهجها احلكومة الر�صيدة ، وحتر�ض على تر�صيخها 

واأداء  ال��ع��ام��ة  للموازنة  ال��دوري��ة  النتائج  ب��اإع��الن 

خمتلف القطاعات التنموية الإنتاجية منها واخلدمية 

يف  اأ�صا�صيا  رقما  النفطية  غري  لل�صادرات  ويظل   ،

"روؤية  اإجن��ازات  اأن  وتوؤكد   ، ال�صتدامة  م�صتهدفات 

2030" ت�صري يف الجتاه ال�صحيح، حيث كان النفط 

ي�صكل قبل تطبيق "الروؤية" نحو 90 % من الإيرادات.

         قاطرة ال�صادرات
 ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ال�������ص���ادرات غ���ري ال��ب��رتول��ي��ة ، فقد 

مللخ�ض  لالإح�صاء  العامة  الهيئة  تقرير  وفق  �صجلت 

املا�صي  يونيو  ل�صهر  اخلارجية  التجارة  اإح�صاءات 

ارتفاعًا  )40.5 %( باملقارنة مع �صهر يونيو من العام 

 ، ري��ال  مليار   23.6 لت  �صجَّ حيث  2020م،  املا�صي 

ومنتجات  وم�صنوعاتهم،  واملطاط  اللدائن  �صملت 

ال�صناعات الكيماوية.

 ومن الدللت املهمة ما ي�صهده القطاع ال�صناعي يف 

لكميات  القيا�صي  الرقم  موؤ�صر  ارتفع  حيث   ، اململكة 

الإنتاج ال�صناعي 11.9 % يف يونيو املا�صي، مقارنة 

بال�صهر نف�صه من العام ال�صابق 2020، م�صجال اأعلى 

م�صتوى مقارنة بالأ�صهر ال�صابقة له.

منظومة  من  به  يرتبط  وما  القطاع  ا�صتثمارات  اأما   

وف��ق  ط��م��وح��ة  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  فت�صهد   ، لوج�صتية 

ال�صرتاتيجية الوطنية " �صنع يف ال�صعودية" ، وما 

ك�صف عنه وزير ال�صناعة والروة املعدنية ، رئي�ض 

واخلدمات  الوطنية  ال�صناعة  تطوير  برنامج  جلنة 

تكامل  عن  اخلريف،  اإبراهيم  بن  بندر  اللوج�صتية 

القطاع  م��ع  وال��ت��ع��دي��ن  ال�����ص��ن��اع��ة  منظومة  ج��ه��ود 

احلقيقي  املعنى  يحقق  مبا  وامل�صتثمرين  اخلا�ض، 

ال���ص��ت��ث��م��ارات  ج���ذب  يف  وي�صهم  م��ع��ه��م،  لل�صراكة 

الوطن،  اقت�صاد  على  بالفائدة  تعود  التي  النوعية 

ال�صناعة  منظومة  اأط��راف  جميع  اأن  ذل��ك  وخال�صة 

الهدف  هذا  كبري خلدمة  وتكامل  بتناغم  اليوم  تعمل 

ال�صرتاتيجي املهم.

جهود المملكة اإلنسانية تقود العالم لمكافحة الجائحة

الجتماعية  احلقوق  جلنة  رئي�ض  نائب  واأكد 

املتحدة  ل���الأمم   75 ال����دورة  يف  والإن�����ص��ان��ي��ة 

الدكتور خالد املنزلوي ل�"البالد"، اأن مبادرة 

اإط��ار  ال���دول الأق���ل من���وا، تتما�صى م��ع  دع��م 

لتعاونها  اململكة  توليه  ال��ذي  البناء  التفاعل 

م���ع ن����داء م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون الإ����ص���الم���ي يف 

اأهمية  على  وتاأكيد  كورونا،  جائحة  مكافحة 

الإ�صالمي  الت�صامن  زي��ادة  يف  الدبلوما�صية 

وتوحيد اجلهود ملواجهة التهديدات امل�صرتكة 

التي تواجه دول املنظمة. 

اأروع  ت�صرب  الإن�صانية  مملكة  اأن  اإىل  ولفت 

وقبلها  املنظمة  دول  مع  الت�صامن  يف  الأمثلة 

ك��ورون��ا  اجل��ائ��ح��ة  ه��ذه  ملكافحة  ال��ع��امل  دول 

تداعيات  ملواجهة  اجلميع  بجانب  بوقوفها 

اللقاح  وت��وف��ري  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 

للفئات الأكر احتياجا يف هذه الدول.

الأوروب��ي  العربي  املنتدى  رئي�ض  يرى  فيما 

ل��ل��ح��وار وح���ق���وق الإن�������ص���ان ب��ج��ن��ي��ف اأمي���ن 

 20 مبلغ  بتوفري  اململكة  مبادرة  اأن  ن�صري، 

كورونا  فريو�ض  لقاحات  لتوفري  ريال  مليون 

مع  بالتن�صيق  منوا  الأقل  الأع�صاء  الدول  يف 

تعك�ض  الن�صانية،  لالإغاثة  �صلمان  امللك  مركز 

املعاناة  رفع  يف  امل�صاركة  على  اململكة  حر�ض 

وال��دويل  الإقليمي  امل�صتوي  على  الإن�صانية 

ول��ي�����ض امل��ح��ل��ي ف��ق��ط، وه��و 

تعود  فقد  باجلديد  لي�ض  اأم��ر 

ال���ع���امل م���ن امل��م��ل��ك��ة حتمل 

م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة 

والدولية من منطلق دورها 

الذي  الأم��ر  وهو  الريادي 

دائما  ال�صعودية  يجعل 

يف قلب احل��دث ال��دويل 

وت���������ص����ارك دائ����م����ا يف 

ال�صيا�صي  القرار  �صنع 

والقت�صادي.

اأن  ن�������ص���ري  واأك��������د 

ال�صعودية  امل��ب��ادرة 

ت�������ص���ج���ع  وحت���ف���ز 

ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري ال���دول 

يف  امل�صاركة  على  اخلا�ض  والقطاع  ال�صديقة 

مثل هذه النوعية من املبادرات الإن�صانية، ملا 

كافة  من  واح��رتام  وتقدير  قيمة  من  للمملكة 

اجلهات الدولية الر�صمية وغري الر�صمية، مبا 

فيهم منظمات املجتمع املدين والتي اأ�صبحت 

واأ�صبحت  اململكة  داخ��ل  كبرية  م�صاحة  لها 

وت�صارك  الإن�صان،  تنمية  يف  اأ�صا�صيا  �صريكا 

امل�صاكل  حل��ل  واخل�����رات  ب��امل��ج��ه��ود  دائ��م��ا 

التنموية وال�صحية والبيئية.

تاأتي �صمن  املبادرة  اأن هذه  ن�صري  واأو�صح 

للم�صاركة  ال�صعودية  امل��ب��ادرات  من  �صل�صلة 

ال��دول��ي��ة والأمم��ي��ة للحد من  يف امل��ج��ه��ودات 

ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19، وع��ل��ى راأ����ض 

 90 مببلغ  اململكة  م�صاهمة  امل���ب���ادرات  ه��ذه 

بغر�ض  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  دولر  مليون 

ملواجهة  ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  تنفيذ  دع��م 

توفري  على  املنظمة  ق��درة  ل�صمان  الفريو�ض 

املحلية  للمجتمعات  ال�صحية  الحتياجات 

ال�صغرية املت�صررة، وهو ما يوؤكد اأن اململكة 

من اجلهات الرئي�صية القليلة الداعمة للمنظمة 

يف جم����الت ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، خ��ا���ص��ة يف 

النوعية من  الطبية واأن هذه  جمال الطوارئ 

امل�صاهمات تعلن اململكة من خاللها  ت�صامنها 

ل�صعوب  ب��ق��وة  ودع��م��ه��ا  املنظمة  م��ع  املطلق 

دول  بع�ض  تتعامل  وقت  يف  املحتاجة  العامل 

على  فقط  ي��رك��ز  براغماتي  باأ�صلوب  ال��ع��امل 

مواجهة امل�صكلة داخليًا دون النظر اإىل معاناة 

الدول الفقرية.

من  اإ���ص��ادات  على  ح�صلت  اململكة  واأ���ص��اف 

اخلراء يف جمال ال�صحة واملنظمات الدولية 

ب�صبب امل�صاهمات امل�صتمرة على مدار اخلم�ض 

مليون   300 تخطي  مببلغ  املا�صية  �صنوات 

منظمة  فيها  ت�صارك  التي  العمليات  يف  دولر 

والعراق  اليمن  من  كال  يف  العاملية  ال�صحة 

اأمر  وهو  وباك�صتان،  وبنجالد�ض  وفل�صطني 

لتقدمي  امل���دي  طويلة  �صيا�صية  �صمن  ي��اأت��ي 

خطر  مل��واج��ه��ة  اللوجي�صتي  امل����ادي  ال��دع��م 

انت�صار الأمرا�ض والفريو�صات على امل�صتوي 

الإقليمي والدويل".

ضربة مزدوجة لـ"اإلخوان" 
في شمال إفريقيا

جدة - البالد

ترف�صهم  اأجنحتهم،  تق�ض  الإخ����وان..  اأح���الم  تتبخر 

اإذ تلقوا  الدول واإن حاولوا الت�صبث بكرا�صي ال�صلطة، 

اأن  فبعد  اأفريقيا،  �صمال  يف  موجعة  �صربات  م��وؤخ��رًا 

التون�صي  الرئي�ض  واأق�صاهم  التون�صي،  ال�صارع  لفظهم 

باأيديهم،  ي��ده  و���ص��ع  راف�����ص��ًا  ال�صيا�صي،  امل�صهد  م��ن 

تلقوا  ال��ب��الد،  لقت�صاد  خم��رب��ني  فا�صدين  واع��ت��ره��م 

�صربة اأخرى يف املغرب، عندما اأ�صقطهم الناخبون اأثناء 

النتخابات الرملانية، حيث فقد حزب العدالة والتنمية 

يف  مقاعده  معظم  الإخ���وان،  جلماعة  املنتمي  املغربي 

احتفظ  الذي  الأول  املركز  من  مندحرا  النواب،  جمل�ض 

الثامنة  للمرتبة  و�صل  اأن  اإىل  �صنوات،  ع�صر  طيلة  به 

ب�12 مقعدًا فقط، ما يعني نهاية حتمية لن�صاط التنظيم 

يف املغرب.

اآخر  �صقوط  والتنمية،  العدالة  ح��زب  هزمية  وت�صكل 

يف  ال�صيا�صي"،  "الإ�صالم  بتيارات  يعرف  م��ا  معاقل 

الدول العربية، وذلك بعدما عاقبه الناخبون، على خلفية 

ما اعتروها "ح�صيلة خمجلة" يف ت�صيري احلكومة منذ 

الهزمية  هذه  اأن  متابعون  يرى  فيما   ،2011 انتخابات 

الذي راهن على  الإخ��وان  لتنظيم  اأخ��رى  ت�صكل �صربة 

عن  نهايته  فكانت  ال���دول،  م��ن  ع��دد  يف  ال�صلطة  بلوغ 

يوليو  خ��الل  تون�ض،  يف  د�صتورية  اإج����راءات  طريق 

املا�صي، ثم اختار الناخبون املغاربة، اأن يتخل�صوا من 

العدالة والتنمية عن طريق �صناديق القرتاع.

ال�صيا�صي مل يعد  اأن امل�صهد  ويرى مراقبون �صيا�صيون 

يحتمل ف�صاد الإخوان، لذلك توالت عليهم ال�صربات يف 

م�صر، ثم ال�صودان، وبعده يف تون�ض، وليبيا، واملغرب، 

بعد اأن ت�صببوا يف تدهور اقت�صادات هذه البلدان بنهب 

العاملي  الإخ��وان  تنظيم  مل�صروع  وت�صخريها  خرياتها، 

ك�صفت  التي  العربية  ال�صعوب  ثقة  اأفقدهم  الإره��اب��ي، 

لرتف�صهم  ف�صادهم،  مدى  على  �صعاراتهم، ووقفت  زيف 

اإىل الأبد، يف ظل متاديهم يف دعم التنظيمات الإرهابية، 

وعدم اهتمامهم بتنمية الأوطان، اإمنا ت�صخريها ل�صالح 

م�صاريعهم اخلا�صة، والتي تخ�ض التنظيم الإجرامي.

20 مليون ريال تعزز لقاحات العاملني الصحيني وكبار السن

نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر تونس تلفظهم.. وانتخابات املغرب تسقطهم
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خمتلف  م�صاعدة  �صبيل  يف  اململكة  تبذلها  كبرية  اإن�صانية  جهود 

ب�20  ال�صعودي  الدعم  ا�صتمر  اإذ  القاتل،  الوباء  ملواجهة  الدول 

العاملني  للفئتني:  كورونا  لقاحات  توفري  اأجل  من  ريال  مليون 

ال�صحيني وكبار ال�صن يف الدول الأع�صاء الأقل منوًا مبنظمة 

بينما �صبق  22 دولة،  يبلغ عددها  الإ�صالمي، والتي  التعاون 

مواجهة  يف  مل�صاعدتها  ع��دي��دة  ل���دول  ل��ق��اح��ات  ت��ق��دمي  ذل��ك 

للت�صدي  للمملكة  الريادي  ال��دور  على  تاأكيد  يف  اجلائحة، 

لالأزمات العاملية مبا فيها ال�صحية.

التنمية المستدامة.. إنجازات استثنائية 

البالد - مها العواودة 



مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي 

ال�شرقية  باملنطقة  اجلوي  الدفاع  رقباء  رئي�س  احتفل 

اأحمد،  املهند�س  جنله  ق��ران  بعقد  فالته  اأحمد  عثمان 

من  ع��دد  بح�شور  عائلي  جو  يف  عمر  حممد  ابنة  على 

للعرو�شني،  باركوا  الذين  والأق��ارب  والأ�شدقاء  الأهل 

ظل  يف  دعوتهم  م��ن  يتمكنوا  مل  مل��ن  ال��ع��ذر  متلم�شني 

اأن يوفق  الله، عزوجل،  الإجراءات الحرتازية، داعني 

العرو�شني واأن يرزقهما الذرية ال�شاحلة.

بتوديع  الغامرة  فرحته  عن  اأحمد  العري�س  عرب  وق��د 

ع�س  ب��ن��اء  اأن  م��وؤك��ًدا  دي��ن��ه  ن�شف  واإك��م��ال  العزوبية 

�شفينته م�شوؤولية كبرية  املتما�شك وا�شتقرار  الزوجية 

فرحته  عن  عثمان  العري�س  وال��د  عرب  كما  لل�شريكني.  

ملايحبه  يوفقهما  اأن  الله  �شائال  املباركة  الليلة  هذه  يف 

وير�شاه واأن يجمع بينهما على خري ويرزقهما الذرية 

ال�شاحلة، مبديا �شكره وامتانه لكل من ح�شر اأو اأر�شل 

التهاين والتربيكات بهذه املنا�شبة الغالية.

�أخبارهم
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 الدمام- البالد

عبدالعزيز  ب��ن  نايف  ب��ن  �شعود  الأم���ري  قّلد 

اأمري املنطقة ال�شرقية مبكتب �شموه بديوان 

الإمارة ، قائد حرا�شات اإمارة املنطقة �شلطان 

جريد ال�شمري، رتبته اجلديدة )رائد(.

اأم��ري  ل�شمو  �شكره  ال�شمري  ال��رائ��د  ورف��ع    

املنطقة ال�شرقية على دعمه، �شائاًل الله، العلي 

القدير، العون والتوفيق.

أمير الشرقية يقّلد "الشمري" رتبة رائد

"رائد وسمر" يحتفيان بزفافهما

عقد قران أحمد فالتةعكيلة والحداد يحتفلون بـ)لؤي وبيسان(

الحازمي إلى القفص الذهبي

جدة- البالد

يف  العالجي  املفت�س  املغربي،  �شمري  ال�شيديل  احتفل   

ال�شوؤون ال�شحية بجدة �شابقا بزواج كرميته �شمر، على 

الف��راح  ق��اع��ات  اإح���دى  ال�شريف، وذل��ك يف  رائ��د طلعت 

بجدة ، واقت�شر احلفل على عدد من الأقارب الذين قدموا 

التهاين والتربيكات للعري�شني حيث يق�شيان �شهر الع�شل 

يف ربوع م�شر. وقد عرب العري�س رائد عن �شعادته بهذه 

الله  من  متمنيا  �شاب،  كل  يتمناها  التي  ال�شعيدة  الليلة 

العلي القدير اأن يدمي عليه ال�شعادة والتوفيق.

كما عرب والد العرو�س �شمري عن �شعادته بزفاف كرميته، 

�شائال املوىل جلت قدرته اأن يرزقهما الله الذرية ال�شاحلة 

واأن يدمي عليهما الفرح وال�شرور.

 جدة - حمودالزهراين 

احتفل �شلطان حممد احلازمي بزواجه على ابنة علي 

الأهل  بح�شور  راب��غ،  يف  وذلك  احلازمي،  نا�شر  بن 

والأقارب يف ظل الحرتازات ال�شحية، الذين باركوا 

للعرو�شني بهذه الليلة.

بدخوله  الغامرة  �شعادته  عن  �شلطان  العري�س  وعرب 

هذه  عليه  اأمت  اأن  على  الله  �شاكرا  الذهبي  القف�س 

الذرية  ويرزقهما  يوفقهما  اأن  امل��وىل  �شائال  الليلة، 

ال�شاحلة.

وعربت اأ�شرتا العرو�شني عن فرحتهما يف هذه الليلة 

يحبه  ملا  العرو�شني  يوفق  اأن  الله  �شائلني  املباركة 

وير�شاه واأن يجمع بينهما على خري ويرزقهما الذرية 

ال�شاحلة، مبدين �شكرهم وامتنانهم لكل من ح�شر اأو 

اأر�شل التهاين والتربيكات بهذه املنا�شبة الغالية.

بقار  اآل  جابر  حممد  جابر  ال�شيخ  بتعيني  ق��رار  �شدر 

املدخلي، مالزًما ق�شائيًّا مبنطقة الريا�س.

بجامعة  ال�شريعة  كلية  خريجي  اأحد  و"املدخلي" هو 

جازان. ن�شاأل الله تعاىل له دوام التوفيق.

املدخلي.. مالزًما قضائًيا

الله- تعاىل- �شامل �شعيد باطوق،  اإىل رحمة  انتقل 

عمر  عن  املكرمة،  مكة  يف  الأهلي  للبنك  مدير  اأول 

بامل�شجد  عليه  ال�شالة  اأدي��ت  وقد  عاما،   80 يناهز 

الفقيد وال��د كل من  املعالة.   احل��رام ودف��ن مبقربة 

و�شامي  �شمري  الك�شفي  والقائد  خالد،  اأول  الرقيب 

ال��ع��زاء  يتلقون  الفقيد  اأب��ن��اء  و���ش��ع��ي��د.   ، وخ��ال��د 

ج��وال  وعلى  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  على 

0564989394 �شمري.

باطوق يف ذمة اهلل

لرئي�س  فريق  نائًبا  احل��رب��ي  عبدالعزيز  تكليف  مت 

م�شرًفا  عمله  اإىل  بالإ�شافة  التطوعي،  املدينة  �شواعد 

عاًما اعتباًرا من تاريخه.

تهانينا  املوؤهلة،  ال�شابة  الكفاءات  من  يعد  احلربي 

وعقبال املراتب الأعلى.

احلربي نائًبا

اأنثى؛  مبولودة  احلربي  جويرب  حمد  ال�شاعر  رزق 

اإىل  لتن�شم  "لنا"  ت�شميتها  ع��ل��ى  وح��رم��ه  ات��ف��ق 

�شقيقيها "حامت وتالة".

جعلها الله من مواليد ال�شعادة واأقر بها اأعني والديها.

النا يف منزل حمد

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

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

الدمام- حمود الزهراين

التعليمات  الأهل والأ�شدقاء، ويف ظل  لفيف من  بح�شور 

بن  عبدالله  احتفل  ال�شحية،  والح����رتازات  الوقائية 

عبدالعزيز،  ابنه  بزواج  الزهراين  جعدان  بن  م�شرع 

يف  وذل���ك  ال�شهري،  يحيى  ب��ن  غ��رم��ان  ك��رمي��ة  على 

التهاين  اجلميع  فيها  تبادل  ليلة  يف  الدمام،  مدينة 

الرق�شات  فيها  واأدي���ت  باملنا�شبة،  وال��ت��ربي��ك��ات 

وقد  ال�شيالت،  ول��ون  الزير  اإيقاع  على  ال�شعبية 

�شارك وا�شتمتع فيها اجلميع.

اأن  موؤكدا  الليلة  بهذه  �شعادته  العري�س  واأب��دى 

ليلة  يف  فرحته  نب�س  كانت  املهنئني  م�شاعر 

العمر.

الزهراين  عبدالله  العري�س  والد  عرب  كما 

عبدالعزيز،  اب��ن��ه  ب��زف��اف  �شعادته  ع��ن 

يرزقه  اأن  قدرته،  جلت  امل��ويل  �شائال 

الله الذرية ال�شاحلة، واأن يدمي عليه 

الفرح وال�شرور مع �شريكة حياته.

جدة - البالد

على  لوؤي  الدكتور  بزفاف جنله  عكيلة  احتفل وهيب 

مبدينة  وذلك  احل��داد،  علي  �شبحي  بي�شان  املهند�شة 

ا�شتجابة  الأ���ش��رت��ني  ع��ل��ى  احل��ف��ل  واق��ت�����ش��ر  ج���دة، 

لالإجراءات الحرتازية والتدابري.

يوفقه  اأن  وج��ل،  عز  الله،  من  ل��وؤي  العري�س  ومتنى 

وعرو�شه حلياة كلها اأمل وتفاوؤل وبناء عائلة �شعيدة، 

ح�شر  من  كل  �شاكرا   ال�شاحلة،  الذرية  يرزقه  واأن 

التوا�شل  التهاين والتربيكات عرب �شبكات  اأر�شل  اأو 

الجتماعي بهذه املنا�شبة الغالية.

اأ�شرتا عكيلة واحل��داد عن فرحتهما بهذه   كما عربت 

ملا  العرو�شني  يوفق  اأن  الله  �شائلني  املباركة،  الليلة 

بينهما يف خري ويرزقهما  واأن يجمع  يحب وير�شى 

الذرية ال�شاحلة واأن يدمي عليهما الفرح وال�شرور.

مشاعر المهنئين نبض الفرح في ليلة العمر
أفراح الزهراني والشهري بزفاف عبدالعزيز .. العريس:
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الريا�ض ـ  هاين الب�شر 

االعــدادي  مع�سكره  لل�سيدات،اأم�س  للمبارزة  ال�سعودي  املنتخب  اأنهى 

يف  جلوي  بــن  �سعود  االأمـــر  مدينة  يف  املــبــارزة  �سالة  يف  اأقــيــم  الــذي 

ا�ستعدادا  وذلــك  والفويل(   وال�سايرب  )االبيه  الثالث  لالأ�سلحة  الراكة، 

لبطولة اجلولة الذهبية لل�سيدات )عمومي وحتت 15 عام( التي �ستنطلق 

و�ستبداأ  العبة،   60 مب�ساركة  بالدمام،  املبارزة  �سالة  يف  اجلمعة  البوم 

مناف�سات اجلمعة ب�سالحي ال�سايرب والفويل، فيما تختم البطولة  ال�سبت 

مبناف�سات �سالح االبيه.

اخدمي عميلك ياقناة!!
يف  ال�سبب  واأنه  العميل،  اأهمية  تعلمنا  وال�سناعات  القطاعات  خمتلف 

تنعك�س  بدورها  التي  لالأرباح  من�ساآتنا  وحتقيق  بوظائفنا  احتفاظنا 

املوظفني  اأو  االأعمال  اأ�سحاب  كنا  �سواء  لننمو  كموظفني  علينا  اإيجابا 

فيها. مهما تراوح م�ستوى اهتمام القنوات التلفزيونية املرئية ) بطبيعة 

عميلها  ت�سبق  منها  احرتافية  االأكرث  فاإن  عملها(،  بجودة  يرتبط  احلال 

بخطوات تقلل اأو تنهي احتمالية �سكواه اأو ا�سطراره اإىل التوا�سل معها 

والتذمر العلني؛ ب�سبب جتربته ال�سلبية، اأي اأنها تبادر بحل امل�ساكل قبل 

زاد  وكلما  عميلها  مع  التوا�سل  يف  املبادرة  كلمة  على  واأوؤكد  ح�سولها، 

حجم امل�سكلة يزداد التوا�سل، وهذا االأمر يجعل امل�سرتك اأحيانا يلتم�س 

العذر للقناة؛ بناء على جتارب ومواقف اإيجابية �سابقة.. ولكن عزيزي 

القارئ يوؤ�سفني اأن اأخربك اأن جميع ما تعلمته اأو مررت به من جتارب 

يتنافى مع جتربتك الق�سرة مع القنوات الناقلة الأحداثنا الريا�سية. 

اإيجابية  كونها  على  الكثرون  يحر�س  التي  البداية-  نقطة  فمنذ 

التاأخر  البدء بطريقة ركيكة تتنوع ما بني  القنوات  وقوية- قررت تلك 

انتهاء ب�سوء  االأجهزة،  التاأخر يف توفر  اإىل  اآليات عملها  يف تو�سيح 

جودة النقل، و�سواًل لتجاهل الراأي العام اإجماال وامل�سرتكني على وجه 

انتهاء بعدم خروج م�سوؤوليها ب�سورة وا�سحة و�سريحة  اخل�سو�س، 

لتحمل امل�سوؤولية وحتديد نوع امل�سكلة ومتى يتم حلها؟ 

كل تلك اأمور اأ�سا�سية يف اإدارة االأزمات عموما.

على  الرتكيز  يف  لرغبتي  وحمددة  معينة  زاوية  من  حديثي  يكون  رمبا 

جوانب العمل االحرتافية، وكيف يجب اأن تكون- اإن اأردنا الريادة- ويف 

اخلدمات  تقدمي  جمال  يدخل  اأن  للخدمة  مزود  اأي  اأراد  اإن  الوقت  نف�س 

املدفوعة، فال زلت م�سًرا اأن امل�ساهد الريا�سي لن يكون لديه م�سكلة يف 

دفع املال يف مقابل خدمة عالية اجلودة ومتقنة ال اأن ي�سبح حقل جتارب 

مباله اخلا�س. 

ُبعد اآخر..
جتربة اأوربت �سبقت زمانها بع�سر �سنوات اإىل االأمام، وجتربتهم اأعادتنا 

ع�سرين عاما اإىل اخللف!!

@MohammedAAmri

حممد العمري 

 كالم كورة

اختتام معسكر المبارزة للسيدات

جدة – هالل �سلمان

اجلــولــة  والــ�ــســبــت  اجلــمــعــة  تختتم 

االأمــر  كــاأ�ــس  دوري  مــن  اخلام�سة 

ــلــمــان لــلــمــحــرتفــني،  ـــن �ــس حمــمــد ب

الق�سيم  ديــربــي  اجلمعة  يــقــام  حيث 

م�ساء،   6:45 الـ  يف  والرائد  التعاون  بني 

التوقيت  يف  �سمك  على  �سيفا  ال�سباب  ويحل 

 8:30 ـــ  ال يف  الفتح  نــظــره  االأهــلــي  ي�ستقبل  ثــم  ذاتـــه، 

 6:30 م�ساء، فيما يلعب ال�سبت الهالل مع االتفاق يف الـ 

م�ساء، واحلزم مع اأبها يف التوقيت نف�سه، وتقام مباراة 

 8:30 الـــ  يف  واالحتـــاد  الن�سر  بني  املرتقبة  الكال�سيكو 

م�ساء.

النصر VS االحتاد
 6 كال�سيكو مرتقب ي�ستقبل فيه الن�سر �سابع الرتتيب بـ 

تاأهل  9 نقاط، وذلك بعد  بـ  املت�سدر  نقاط �سيفه االحتاد 

ياأمل  حيث  اآ�سيا،  اأبــطــال  دوري  نهائي  لربع  )الــعــاملــي( 

بتحقيق الفوز من اأجل مزاحمة )العميد( على القمة، يف 

حني ي�سعى االأخر للحفاظ على �سدارته وحتقيق فوز 

رابع على التوايل يبتعد به عن اأقرب مناف�سيه.

الهالل VS االتفاق
النهائي  لــربــع  تاأهله  بعد  ـــدوري  ال ملــبــاريــات  الــهــالل  يــعــود 

املا�سية  اجلــولــة  يف  عرثته  بتجاوز  يــاأمــل  حيث  الــقــاري، 

ال�سدارة وجعلته يرتاجع  اأفقدته  التي  الباطن،  بتعادله مع 

اأمام  �سعبة  �ستكون  مهمته  لكن  نقاط،   7 بـ  الرابع  للمركز 

املركز  يف  وحيدة  بنقطة  �سوى  عنه  يبتعد  ال  الذي  االتفاق 

الكويكبي  �سي�ستعيد خدمات جنمه حممد  الثامن، واالأخر 

فيما �سيغيب قائد الهالل �سلمان الفرج ب�سبب االإ�سابة.

األهلي VS الفتح
ي�سعى االأهلي للتخل�س من عقدة التعادالت التي الزمته يف 

اجلوالت االأربع املا�سية، وذلك يحدث الأول مرة يف تاريخه 

زال  وال  نقاط   4 بـ  التا�سع  للمركز  تراجع  حيث  بــالــدوري، 

يبحث عن فوزه االأول، فيما يحتل مناف�سه املركز الثاين بـ 7 

نقاط، ويهدف لتحقيق نتيجة اإيجابية متكنه من البقاء يف 

مواقع املقدمة بعد فوزين متتاليني على ال�سباب والباطن.

ضمك VS الشباب
هو  ثقيال  �سيفا  نقاط   7 بر�سيد  ال�ساد�س  �سمك  ي�ستقبل 

ال�سباب العا�سر بـ 4 نقاط، يف مواجهة ي�سعى فيها )الليث( 

لتحقيق فوز ثان على التوايل وو�سع حد للبطاقات احلمراء 

4 يف اجلوالت املا�سية، لكن �سمك لن يكون  التي نال منها 

لقمة �سائغة خ�سو�سا بعد فوزه على الفي�سلي الذي قّربه من 

فرق املقدمة، وم�ستواه املتطور من جولة الأخرى.

التعاون VS الرائد
ديربي الق�سيم املثر يجمع الرائد اخلام�س بر�سيد 7 نقاط 

14 بنقطتني فقط، يف  الـ  املركز  الذي يقبع يف  التعاون  مع 

الذي  مانويل  جوزيه  مدربه  بقيادة  لل�سكري  مباراة  ثاين 

�سيكون  به  الفوز  اأن  ويــدرك  جيدا  الديربي  اأجــواء  يعرف 

�سيكون  اأنه  خ�سو�سا  الــدوري  يف  الفريق  مل�سرة  انطالقة 

اأول انت�سار هذا املو�سم، اأما الرائد فياأمل مبوا�سلة نتائجه 

اجليدة وحتقيق الفوز لالقرتاب اأكرث من املقدمة.

احلزم VS أبها
قد تكون هذه املباراة الفر�سة االأخرة ملدرب احلزم هيلدر 

بطل  تعرث  حــال  يف  الإقالته  النية  تتجه  الــذي  كري�ستوفاو 

اأن يحقق  دون  نقطتني  �سوى  الذي مل يجمع  االأوىل  دوري 

اأي فوز ليقبع يف املركز قبل االأخر، فيما يحتل اأبها املركز الـ 

13 بر�سيد 4 نقاط وال يزال بعيدا عن امل�ستوى املميز الذي 

قدمه يف املو�سم املا�سي.

جدة – هالل �سلمان

الدور  قرعة  �سحب  نتائج  الكرة  ع�ساق  يرتقب 

ربع النهائي من دوري اأبطال اآ�سيا التي جتري 

اليوم اجلمعة مبقر االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم 

يف العا�سمة املاليزية كواالملبور.

الــدور  اإىل  املتاأهلة  الــفــرق  ن�ساب  اكتمل  وقــد 

العربية  اململكة  يف  �سيقام  الــذي  النهائي  ربــع 

ومعهما  والن�سر  الهالل  تاأهل  حيث  ال�سعودية، 

االإيـــراين  وبر�سيبولي�س  االإمــاراتــي  الــوحــدة 

القارة،  �سرق  رباعي  اإليهم  وان�سم  الغرب،  من 

هيونداي،  اجلنوبي" اأول�سان  الكوري  الثالثي 

نــاغــويــا  اإىل جــانــب  ــبــوك،  ــغ وجــيــون ــوهــان وب

الياباين.

 نظام القرعة
اإىل  تق�سيمهم  يتم  املتاأهلة  االأندية  اكتمال  بعد 

الق�سم ال�سرقي والق�سم الغربي.

من  اآخــر  ال�سرق  من  نــاٍد  اأي  يواجه  اأن  ال ميكن 

�ستجرى  لــذا  النهائي؛  قبل  دور  اأي  يف  الغرب 

القرعة للغرب وال�سرق منف�سلتني، وقد يتواجه 

فريقان من نف�س الدولة يف هذا الدور.

قد يكونون على موعد  القدم  اأن ع�ساق كرة  اأي 

ن�سف  اأو  النهائي،  ربع  الريا�س يف  ديربي  مع 

النهائي، وذلك يف حالة تاأهل الثنائي ال�سعودي.

اأكتوبر،   16 بالريا�س  الغرب  مباريات  �ستقام 

ومباريات ال�سرق بكوريا اجلنوبية 17 اأكتوبر.

ما  النهائية، وهو  املباراة  الريا�س  وت�ست�سيف 

االأهم  لكن  العا�سمة،  لقطبي  قوية  دفعة  ي�سكل 

يف  بع�سهما  مواجهة  القرعة  جتنبهما  اأن  هو 

املرحلة املقبلة، الأن ذلك �سيفقد الكرة ال�سعودية 

اأحدهما مبكرا.

جدة- البالد

اأكد ن�سال بحران، املتحدث الر�سمي لالحتاد االآ�سيوي لكرة القدم، اأن مواجهات 

ربع نهائي دوري اأبطال اآ�سيا �ستقام يف ال�سعودية بالن�سبة الأندية الغرب، واأن 

االآ�سيوي  االحتاد  اأعلن  ن�سال:  وقال  جماهريا.  ح�سورا  �ست�سهد  املواجهات 

االإق�سائية  املباريات  �ست�ست�سيف  ال�سعودية  اأن  املا�سي  اأغ�سط�س   20 يف 

ال�سعودية، و�سيحدد  املباريات يف  للجماهر بح�سور  والنهائي، كما �سي�سمح 

االحتاد ال�سعودي الن�سبة وفقا للربوتوكول ال�سحي. واأ�ساف: مل يكن هناك اأي 

�سكوى تظلم من اأي فريق، بخ�سو�س اإقامة البطولة بنظام التجمع واحل�سور 

اجلماهري، وقرعة ربع النهائي �ستكون مفتوحة دون اأي توجيه، ومن املمكن 

اأن يتواجه فريقان من بلد واحد يف ربع النهائي، كما �ستتواجد تقنية الفيديو 

الثمانية. دور  من  بداية  املقبلة  االأدوار  "فار" يف 

اإلثارة تشعل اجلولة اخلامسة من دوري احملترفني..

كالسيكو نار بين النصر واالتحاد.. والهالل يصطدم باالتفاق

اليوم .. سحب قرعة ربع نهائي أبطال آسيا 

هل يصطدم الهالل مع النصر مبكًرا؟؟

اآلسيوي: ربع النهائي 
سيكون بحضور جماهيري

الريا�ض- البالد

االإلكرتوين.  ال�سعودي  ــدوري  ال مناف�سات  اجلمعة  اليوم  تنطلق 

التي   Rainbow Six Siege لعبة  مع  البداية  �ستكون  حيث 

 .OshTekkWarriors نادي  االأوىل  الن�سخة  يف  لقبها  نال 

وقد اأعلن الدوري ال�سعودي االإلكرتوين عن فتح بوابات احل�سور 

box- وباإمكان اجلماهر حجز تذاكرهم عن طريق الرابط التايل

علمًا   tickets.com/boxevent/saudi-e-leauge
و�سي�سمح  االحــرتازيــة  االإجـــــراءات  بحكم  املــقــاعــد حمـــدودة  بـــاأن 

�سريطة   19-COVID لقاح  من  جرعتني  تلقى  ملن  باحل�سور 

االإلكرتوين  ال�سعودي  الــدوري  و�سي�ستمر  توكلنا.  تطبيق  اإبــراز 

ملدة 10 اأ�سابيع متتالية. و�ستكون هناك معار�س داخل مقر الدوري 

االإلكرتونية  الريا�سات  الأندية  خم�س�سة  االإلــكــرتوين  ال�سعودي 

لعر�س منتجاتها، و�ستكون البطولة التالية بطولة CS: GO التي 

ثم   15/10 بتاريخ   2 DOTA تليها بطولة   1/10 �ستنطلق يف 

بطولة Call of duty يف 29/10 فبطولة Overwatch يف 

االإلكرتونية من  الريا�سات  12/11. و�سيتمكن اجلمهور وجمتمع 

االحتاد  قنوات  االإلكرتوين عرب  ال�سعودي  الدوري  اأحداث  متابعة 

ال�سعودي للريا�سات االإلكرتونية يف من�سة تويت�س ويوتيوب. 

بحضور جماهيري..  الدوري السعودي اإللكتروني ينطلق اليوم
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الفنانة السعودية ليلى السليمان بطلة اختطاف لـ              : 

 هواي هاللي وأنوي شراء الزعيم 
الفنانة ال�سعودية ليلى ال�سليمان.. الأم التي فقدت اإحدى بناتها التواأم 

منذ 20 �سنة، ومل تفقد الأمل يف الو�سول اإليها.. هذا هو دورها يف 

م�سل�سل " اختطاف" الذي يعر�ض حاليا على من�سة �ساهد، من اإنتاج اإم 

بي �سي واإخراج الربيطاين العاملي مارك �سليبريز املتخ�س�ض يف اأفالم 

اجلرمية، وت�سوير الإيطايل  ال�سهري بيرت لك�ست.

 تقول ليلى ال�سليمان – التي بداأت م�سريتها الفنية  عام 2000 مب�سل�سل 

ومل  " اختطاف" جديد  م�سل�سل  مو�سوع  " اإن  اجلليد  على  " خطوات 
ت�سعى  اأنها  وتوؤكد  واخلليجية،  ال�سعودية  الدراما  يف  قبل  من  يطرح 

الفنية  التمثيل وامل�ساركة  الإبداع يف  ال�سعودية على  املراأة  قدرة  لإثبات 

الفاعلة، وبعيًدا عن " اختطاف " حلت ليلى ال�سليمان �سيفة على "البالد" 

عرب" فرف�سة" يف هذا  احلوار..

حاورتها- رانيا الوجيه

لم أخضع لجراحات تجميل .. واإلبر والليزر ال غنى عنهما 
أتمنى أن أكون سفيرة بالدي للسعادة والحب واألمن 

تعلمت مؤخًرا أنه 
من الصعب البوح 

بأسراري لآلخرين 

ألبي دعوة ميسي 
وأحب فريقه 

إرضاء البني

ما ُبني على غش فهو 
باطل وال أحتاج متابعين 

مدفوعي األجر 

الكرة تجارة البد 
فيها من الحسم.. 
إما فوز أو خسارة 

 هاللية 
الأندية  بني  من  ت�شجعيه  الذي  الفريق   • ماهو 

ال�شعودية؟ وملاذا؟

كرة  وزعيم  وبطال  فريقا مميزا  كونه  الهالل؛  فريق  اأ�شجع   -
القدم. 

 املطربة حلمي القدمي 
اأن  تتمنني  كنت  م��اذا  فنانة..  تكوين  مل  لو   •

تكوين؟

اأك��ون مطربة، هذه  اأن  اأحلم واأمتنى  اأكن ممثلة، كنت  - لو مل 
اأمنيتي من قبل الدخول يف جمال التمثيل.

 * خ�شخ�شة الأندية الريا�شية باتت قريبة.. لو قدر لك �شراء 
ناد.. فاأي الأندية �شتختارين؟

-  بالتاأكيد نادي الهالل. 

الكرة جتارة 
" مل ل يقولون:  " الكرة فوز وخ�شارة  • يقولون: 

ا؟ وتعادل اأي�شً

لن توجد  تعادل بني فريقني؛ حيث  اأن يكون هناك  - ل ميكن 
نتيجة نهائية بينهما،  و1+1=2 .. هذه بالن�شبة للح�شابات اأما 
بالن�شبة للكرة فيجب اأن يكون بها خ�شارة وكرة القدم اعتربها 
اأو  اجل���دارة  واإث��ب��ات  النجاح  اأم��ا  امل�����ش��روع؛  اأو  التجارة  مثل 
اإذا كان هناك تعادل يف املباريات احلا�شمة  اخل�شارة. وحتى 

يخ�ش�ص وقت اإ�شايف ليفوز اأحد الفريقني.

 أنصح نفسي 
هل  م�شمياتها..  حتاكي  الأ�شماء  اإن  يقولون:   •

ترى اأن ا�شمك يحاكيِك؟

الإن�شان  اإن  بل  م�شمياتها  التي حتاكي  هي  الأ�شماء  -لي�شت   
اأوق��ات  اأو  جناحه  وق��ت  يف  �شواء  نف�شه؛  مع  احلديث  يف�شل 
الأ�شخا�ص  من  ال�شخ�شي  ال�شعيد  على  واأن��ا  وف�شله،  �شعفه 
وحما�شبتها  معها  للحديث  باأنف�شهم  النفراد  يف�شلون  الذين 

يف  بها  اأم��ر  التي  امل��واق��ف  ك��ل  يف  بنف�شي  نف�شي  واأن�شح 
حياتي. 

 لست عاملية 
�شفوف  يف  للعب  فر�شة  جاءتك   •
ك��اأ���س  ال���رازي���ل���ي يف  امل��ن��ت��خ��ب 

اأو  ب��ع��ده��ا..  تعتزلني  ال���ع���امل.. 

فريق  يف  �شنوات  لثالث  حترتفني 

عاملي.. اأيهما تف�شلني؟ 

العاملية  - ثقافتي يف كرة القدم 
قليلة نوعا ما. 

من أجل ابني 
جتمع  م���ب���اراة   •
مي�شي  اأ����ش���دق���اء 

وك���ري�������ش���ت���ي���ان���و 

رون���ال���دو.. ودع��ي��ت 

م�����ن الث�����ن�����ني.. 

تلبني  منهما  اأي 

دعوته؟ 

دع����وة  ����ش���األ���ب���ي   -
م��ي�����ش��ي ب��ال��ط��ب��ع؛ 
اأح��ب فريق  حيث 
مي�شي؛  ال��الع��ب 
يحبه  اب��ن��ي  لأن 

جًدا. 

سفيرة السعادة واحلب 
وطنك..  فيها  متثلني  خارجية،  ملهمة  • ر�شحت 

ما هو نوع املهمة التي تريدها؟ 

واأف�شل  وطن  اأعظم  وطنه  يكون  اأن  يتمنى  اإن�شان  كل   **
اأن  املهمة  ه��ذه  على  اإذا ح�شلت  واأمت��ن��ى  �شيء،  كل  بلد يف 
اأ�شعد الآخرين، واأحاول اأن اأجعلهم يف اأمن واأمان. ويكون 
هناك حب وتوا�شل مابني النا�ص اأجمعني؛ حتى لو كانت هذه 

الأمنية خيالية، فالله خلق يف هذه الدنيا اخلري وال�شر.

اختالف مشروط 
اأن ترتبطي ب�شريك حياة يخالفك  • هل تقبلني  

امليول؟ 

- لي�ص بال�شرورة اأن يوافقني �شريك حياتي نف�ص امليول ولو 
ويقدر  يحرتم  اأن  فيجب  امليول  بع�ص  يف  اختالف  هناك  كان 

ميويل الفنية؛ حتى اأ�شاركه بالراأي يف كل �شيء.

 هذا غش وباطل 
• يف ح�شابك يف تويرت.. لو طلب منك بائع متابعني 

مبلًغا ما؛ لزيادة عدد متابعيِك.. هل تدفعني له؟ 

- يف احلقيقة ل�شت ن�شطة جًدا على" تويرت" رمبا لقلة معرفتي 
بكيفية الدخول والتعمق يف بع�ص ح�شابات ال�شو�شيال ميديا، 
ولكني احرتفت على �شناب �شات منذ �شنتني. اأما بالن�شبة لدفع 
مبلغ للح�شول على متابعني اأكرث.. بالتاأكيد اأنا �شد ذلك متاًما، 
فما ُبني على غ�ص وباطل لبد اأن يخ�شر، فاأنا اأف�شل  اأن يتابعني 
النا�ص برغبتهم ولي�ص ا�شتناًدا على اأرقام وهمية، ونحن كفانني 
اإي�شال  على  وحر�شنا  لعملنا  وحبنا  بعطائنا  اجلمهور  نك�شب 

ر�شالة هادفة له. 

مطبات حياتية 
• يقولون: للخ�شارة اأب وللفوز األف اأب.. هل هذا 

يف الريا�شة فقط؟

 .. واخل�����ش��ارة  باملطبات  مليئة  ع��ام  ب�شكل  الإن�����ش��ان  ح��ي��اة   -
والفوز والنجاح ل ياأتي اإل بعد درو�ص ومطبات احلياة ولي�شت 
اخل�شارة  والفوز يف الريا�شة فقط،  

بل يف جميع املجالت. 

الوقت ال يكفي 
ل����ك  ه�����������ل   •
ح�������ش���اب���ات ع��ل��ى 

التوا�شل  م��واق��ع 

الج���ت���م���اع���ي؟ 

وم���اه���ي؟ وه��ل 

ت���ت���اب���ع���ي���ن���ه���ا 

ب�شكل منتظم؟

ل������دي  ن��������ع��������م..   -
ح���������ش����اب����ات ع��ل��ى 
م�����������واق�����������ع 

التوا�شل الجتماعي لكن ل اأتابعها يف كل الأوقات، وبالن�شبة 
يل الوقت ل يكفي للمتابعة والتوا�شل مع الكل، ولكن اأرد بكلمة 

اأو جملة جميلة على كل املتابعني يف نف�ص الوقت.

الدعوات اجلميلة 
 " ب�  عليه  الرد  يف  تكتفني  الذي  املتابع  هو  من   •

بلوك"؟ ومن الذي تهتمني بالكتابة اإليه؟

- نادًرا ما اأ�شتخدم البلوك؛ حيث لدي جمهور حمب وحمرتم 
بع�ص  اأو  روؤيتها  نود  اأ�شياء ل  نرى  الأوق��ات  بع�ص  ولكن يف 
اأو  ت��ردد  ب��دون  البلوك  اإىل  اأجل��اأ  هنا  منا�شبة..  التعليقات غري 
يقومون  من  لهم  بالكتابة  اأهتم  الذين  والأ�شخا�ص  مناق�شة، 
اأو معلومات جديدة ومفيدة،  اإعطاء ن�شائح  اإو  البناء  بالنتقاد 
ير�شمون  الذين  القلب  من  النا�ص  دع��وات  ذل��ك  ما يف  واأجمل 

ابت�شامتي اأثناء قراءة تعليقاتهم. 

ليس عيبا 
فلمن  الع��ت��ذار..  منك  طلب  اإذا  احل��ي��اة  يف   •

�شتعتذرين؟

- اإذا كنت خمطئة بحق �شخ�ص ما، �شاأعتذر فوًرا وهذا لي�ص 
عيًبا ول يقلل مني.  

وملاذا؟ ؟  جتميل  لعمليات  خ�شعت  • هل 
اأم��ا  ل��ه��ا،  اأخ�����ش��ع  مل  ك��ج��راح��ة  التجميل  لعمليات  بالن�شبة   -
بالن�شبة لالأمور الب�شيطة؛ كالإبر والليزر فهذه عمليات ل ميكن 

ال�شتغناء عنها. 

 نندم كثيًرا 
ماهو؟ عليه..  وندمت  فعلتيه  • �شيء 

- هناك اأمور عديدة نفعلها ونندم عليها ولي�ص بال�شرورة القيام 
باأفعال �شيئة ت�شتحق الندم ال�شديد، ولكن على �شبيل املثال اأن 
تعامل �شخ�شا معاملة ح�شنة وبعد ذلك تكت�شف اأنه ل ي�شتحقها. 

 أنا كامتة أسراري 
اأ�شرارك؟ كامت  هو  • من 

ي�شعر  الأم����ور  بع�ص  يف  ول��ك��ن  نف�شي،  اأ����ش���راري  ك���امت   -
اإىل احلديث مع �شديق خمل�ص،  اأنه يف حاجة  الإن�شان 
والآن اأ�شبح �شعب احلديث عن اأ�شرارنا لالآخرين، 
وتعلمت منذ فرتة ب�شيطة اأن اأكتفي بنف�شي يف كتم 

اأ�شراري. 

السفر مدرسة.. وأفضل مصر 
هو  وم��ن  زي��ارت��ه؟  حتبني  بلد  اأك���ر   •

رفيقك املف�شل يف ال�شفر؟

- اأح��ي��اًن��ا  اأ���ش��اف��ر وح���دي واأل��ت��ق��ي ب��اأن��ا���ص اآخ��ري��ن.. فال�شفر 
مدر�شة للتعليم والتعرف على النا�ص والأماكن، واأحياًنا اأخرى 
ال�شفر،  يف  ال�شيق  وق��ت  وال�شديق  اأ���ش��دق��ائ��ي،  م��ع  اأ���ش��اف��ر 
اأحب  دول��ة  واأك��رث  ال�شفر،  يف  فعاًل  تنك�شف  النا�ص  وم��ع��ادن 

ال�شفر اإليها هي م�شر. 

أم سوزان حياة الفهد 
• من هو �شاحب الف�شل عليك يف م�شرية جناحك؟
- يف بداية م�شواري اأتيحت يل الفر�شة من خالل تر�شيح اأم 
�شوزان الفنانة حياة الفهد للم�شاركة معها يف اأحد امل�شل�شالت 
عن طريق �شحفي اأخربين اأنها  تبحث عن وجوه جديدة، وكان 
وجه  اأعتربها  لذلك  ال��ف��رتة؛  تلك  يف  قلياًل  الن�شائي  العن�شر 
اخلري، وكان منتج وموؤلف العمل اأ. حمد بدر الذي وافق على 

قيامي  بالدور، ومن هنا كانت النطالقة الفنية.  

قرار اعتزال 
جمالك؟ نف�س  اأبنائك  اأحد  دخول  مع  اأنت  • هل 

اأخذت  ثم  ومن  الفن،  دخ��ول جمال  اأرادت  البداية  -ابنتي يف 
قرار العتزال بنف�شها.

كورونا.. التجربة األقسى 
بها؟ مررت  جتربة  اأق�شى  • ماهي 

اأق�شى جتربة يف حياتي، وكانت كورونا جتربة  الفراق هو   -
قا�شية ملعرفة قيمة التوا�شل، ومنذ 2019 اإىل الآن مل اأعد اإىل 
ومل  توفيت  وال��دت��ي  ا  اأي�شً اأره���م،  ومل  هناك  واأبنائي  الكويت 
وعرفت  نف�شيتي  على  اأثر  ما  كورونا؛  ب�شبب  توديعها  اأ�شتطع 
مع  ال�شعيدة  اأوقاتنا  من  اأخ��ذن��ا  فالفن  الأ���ش��ري  ال��رتاب��ط  قيمة 

العائلة واأبنائي. 
اأم  ورق��ًي��ا  ك��ان  وه��ل  قراأتيه؟  كتاب  اآخ��ر  ما   •

الكرتونًيا؟

- يف احلقيقة، اأتاأثر بال�شمع اأكرث من القراءة، وعلى م�شتوى 
الآخرين  ت�شف جناح  التي  الق�ش�ص  ق��راءة  اأف�شل  ال��ق��راءات 

وحتقيق طموحاتهم.

كورونا حرمتني من رؤية أوالدي وسرقت أوقاتنا السعيدة 



القاهرة - البالد
بت�صوير  الأي���ام  ه��ذه  ك��رمي،  نيللى  الفنانة  تن�صغل 
حلقات م�صل�صل "جانب مظلم"، مع كل من اإياد ن�صار 
الفرتة  خ��ال  طرحه  امل��ق��رر  وم��ن  داوود،  واأح��م��د 
من  وه��و  الرقمية  املن�صات  اإح��دى  على  املقبلة 

اإخراج كري�صتوفر �صابر.
�صرف  �صتظهر ك�صيفة  اإنها  نيللى،  وقالت 
بطولة  اإبلي�س"  "وعد  م�صل�صل  يف  كذلك 
من  انتهت  حيث  يو�صف،  عمرو  النجم 
اأح��د  يف  اأح��داث��ه  �صمن  حلقة  ت�صوير 

خال  امل�صل�صل  عر�س  العمل  �صناع  وقرر  الديكورات، 
الإلكرتونية،  املن�صات  اإحدى  على  املقبل  نوفمرب  �صهر 
حيث انتهى عمرو من ت�صوير حواىل 3 حلقات، ويعد 
املن�صات،  عامل  يف  يو�صف  عمرو  اأعمال  اأول  امل�صل�صل 
توا�صل  اأنها  وبينت  فقط.  حلقات   6 امل�صل�صل  وي�صم 
ت�صوير فيلم "ال�صرب" بطولة النجم احمد ال�صقا واآ�صر 
واآخ��رون، وجت�صد  فهمى  يا�صني و�صريف منري وكرمي 
خمرج  انتهى  حيث  اأحداثه،  �صمن  الهامة  الأدوار  اأحد 
العمل اأحمد نادر جال من ت�صوير جزء كبري من اأحداث 

الفيلم قبل توقف ت�صويره.

»جانب مظلم« يشغل نيللي كريم

عالمات تنذر بنوبة قلبية
جدة - البالد

باأمل  غالبًا  القلب  نوبات  ترتبط 
يف ال�صدر، ولكن هناك عددًا كبريًا 
اأن  للمرء  ميكن  التي  الأع��را���س  م��ن 

يعاين منها قبل حدوث نوبة مفاجئة.
واأ�صارت درا�صات حديثة اإىل ظهور اأربعة 
اأعرا�س تدل على اأن هناك اإ�صابة يف نوبة قلبية 
ح�صب  وذل��ك  اأ���ص��ب��وع،  بعد  ال�صخ�س  ت�صيب  قريبة 
العمر  من  يبلغون  مري�صًا   1145 ت�صمنت  التي  الدرا�صات 

55 عامًا اأو اأقل، بني عامي 2009 و2013، وكان ما يقارب ثلث 
امل�صاركني من الن�صاء. وكانت الأعرا�س الأكرث �صيوعا مت�صابهة 
بني الرجال والن�صاء، و�صملت التعب غري املعتاد وا�صطرابات 
النوم والقلق و�صعف الذراع اأو عدم الراحة. وُيعترب اأمل ال�صدر 
نادرا، حيث عانى ربع امل�صاركني فقط من هذه الأعرا�س املنذرة 
من  فقط   %  72 وبن�صبة  القلبية،  للنوبة  ال�صابق  الأ�صبوع  يف 
اأعرا�س مبكرة، مقارنة ب� 85 % من الن�صاء،  الرجال عانوا من 
اأقل من 40 % من املر�صى بداأوا  اأن  الدرا�صات  اأو�صحت  بينما 

العاج بعد ظهور عامات حتذيرية.

األسبـوعية

اجلمعة 9 �صفر 1443ه� املوافق 17 �صبتمرب 2021م ال�صنة 91 العدد 23444

جدة- البالد
اإىل  تدري�س  هيئة  ع�صو  الطائف  جامعة  اأح��ال��ت 
بحقه.وقالت  النظامية  الإج��راءات  لتخاذ  التحقيق 
اجلامعة يف بيان اأم�س،:" اإ�صارًة اإىل املقطع املتداول 
على من�صات التوا�صل الجتماعي لأحد اأع�صاء هيئة 
التدري�س بجامعة الطائف، واملت�صمن عبارات م�صيئة 
وغري مقبولة جتاه طابه، توؤكد اجلامعة رف�صها لهذا 
ال�صلوك الفردي الذي ل ميثل اجلامعة ومن�صوبيها".

جامعة الطائف حتيل عضو 
هيئة تدريس للتحقيق
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أصحاب األمراض المزمنةالحوامل والمرضعاتاألطفال فئات 
يضرها

ضبط مواد تصنيع 
عطور مخالفة

إغالق محل لتفصيل 
املالبس العسكرية 

الريا�ض- البالد
اأكرث  وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  مفت�صو  �صبط 
من 52 األف عبوة عطر ومل�صق ومغلف يف ا�صرتاحة 
ال�صمالية  احل����دود  منطقة  يف  رف��ح��اء  مب��ح��اف��ظ��ة 
التجميل  منتجات  وتعبئة  ت�صنيع  يف  ل�صتخدامها 

بطرق غري نظامية.
واأو���ص��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة اأن����ه اأث���ن���اء ع��م��ل��ي��ات ال��ر���ص��د 
جرى  العاقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  والتق�صي 
�صبط كميات من املواد الكيميائية والزيوت العطرية 
جمهولة امل�صدر، و )17.500( علبة وعبوة فارغة و 
األف مل�صق و5000 عبوة عطر جاهزة للتوزيع   30
�صامة  على  ت��وؤث��ر  منا�صبة  غ��ري  بطريقة  وخم��زن��ة 
منتجات  وج��ود  اإىل  اإ�صافة  وامل�صتهلك،  املنتجات 
الت�صاريح  على  احل�صول  وعدم  لديها،  مدرجة  غري 
وجرى  التجميل.  منتجات  وتعبئة  لت�صنيع  الازمة 
اإحالة املخالفني للجهات املعنية ل�صتكمال الإجراءات 
النظامية بحقهم وتطبيق اللوائح والأنظمة اخلا�صة 

مبخالفة نظام م�صتح�صرات التجميل.

الريا�ض- البالد
املاب�س  تف�صيل  حم��ات  ملتابعة  الأمنية  اللجنة  قامت 
اإمارة منطقة الريا�س بجولة تفتي�صية على  الع�صكرية يف 
اخلرج،  حمافظة  يف  الع�صكرية  املاب�س  تف�صيل  حمات 
جمهول  و�صبط  لاأنظمة،  خمالف  حم��ل  اإغ���اق  مت  حيث 
هوية يعمل يف اأحد املحات، كما مت �صبط اأكرث من 200 
قطعة من الرتب والأنواط وال�صعارات الع�صكرية املخالفة، 
ومت اتخاذ الإجراءات الأمنية الازمة حيالها وم�صادرتها.

والتجارة،  الوطني  احلر�س  وزارتا  احلملة  يف  و�صارك 
�صرطة  ال��ري��ا���س،  منطقة  اأم���ان���ة  ال���دول���ة،  اأم����ن  رئ��ا���ص��ة 
العمل  ومكتب  اخلا�صة،  املهمات  قوة  املنطقة،  وج��وازات 

بالريا�س، وقوة املهمات والواجبات يف اخلرج.
الريا�س  منطقة  اأمري  من  مبتابعة  اجلولت  هذه  وتاأتي 
بالنيابة، وت�صديده على �صرورة �صبط مثل هذه املمار�صات 

املخالفة.
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جدة - البالد
كبرية،  ب�صرعة  وزنهم  لإنقا�س  الكثريون  ي�صعى 
وهذا ما ي�صاعد فيه النظام الغذائي امل�صمى ب�"رجيم 
القمر"، املعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على ال�صيام ملدة 24 
�صاعة ي�صتهلك فيها ال�صخ�س املاء والع�صري فقط، ما 
ي�صاعده على خ�صارة اأكرث من 2.5 كيلوجرام يوميًا 

من وزنه.
الأنظمة  من  واح��دة  القمر"  "رجيم  حمية  وتعد 
لي�صت  اأنها  رغ��م  للكثريين  املعروفة  غري  الغذائية 
هذا  ويف  �صنوات،  منذ  عنها  احلديث  ومت  جديدة، 

الطعام  ت��ن��اول  ع��ن  التوقف  يتم  ال��غ��ذائ��ي  النظام 
املاء  با�صتثناء  �صاعة،   24 مل��دة  القمر  اكتمال  ليلة 

وامل�صروبات ال�صاخنة دون حتليتها بال�صكر.
يف  املتخ�ص�س  لين"  "هيلثى  م��وق��ع  وك�����ص��ف 
على  القمر  رجيم  خطورة  عن  ال�صحية،  الأخ��ب��ار 
جمموعة  هناك  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  الأ���ص��خ��ا���س،  بع�س 
ال��ذي  ال�صخ�س  يف  ت��وف��ره��ا  يجب  ال�����ص��روط  م��ن 
الأطفال،  اأن  اإىل  م�صريًا  القمر،  حمية  اتباع  يريد 
واحل���وام���ل وامل��ر���ص��ع��ات، واأ���ص��ح��اب الأم��را���س 

املزمنة، ممنوعون من اتباع هذا النظام.

»رجيم القمر«.. تأثير فوري على الوزن

البالد - وا�ض
تزخر اململكة برتاث موغل يف القدم، وبحرف يدوية تعمل 
الدولة جاهدة على املحافظة عليها ومنعها من الندثار �صمن برامج تنمية 
زوار مهرجان  اأنظار  لفت  الذي   اللنب  الوطني. ومن هذه احلرف �صميل  الرتاث 
مل  الذين  اجلن�صني،  من  وال�صغار  ال�صباب  جيل  من  خا�صة  للتمور،  الدوا�صر  وادي 

يعاي�صوا احلقبة الزمنية التي كان موجودًا بها.
وال�صميل عبارة عن وعاء جلدي م�صنوع من جلود ال�صاأن اأو املاعز املدبوغ، وتختلف م�صمياته 
وفقًا ل�صتخدامه وما يحتويه فاإذا كان يحتوي على املاء �صمي قربة، واإذا ماأناه باللنب ي�صمى �صكوة 
اأو �صعن اأو �صميل، واإذا احتوى على دقيقًا �صمي باملزود، واذا متت تعبئته بال�صمن �صموه عكة، واإذا 

و�صع فيه الدب�س �صمي بطانة، فيما اإذا خ�ص�س للتمر �صموه �صنة.

التراث الوطني
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