القيادة تهنئ سيندي كيرو بتعيينها حاكماً عاماً لنيوزيلندا
الريا�ض -وا�س

�12صفحة | رياالن

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،برقية
تهنئة ،لفخامة ال�سيدة �سيندي كريو ،مبنا�سبة تعيينها حاكم ًا عام ًا لنيوزيلندا.
و�أعرب امللك �سلمان ،عن �أجمل التهاين ،و�أطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها،
ول�شعب نيوزيلندا ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.
من جهته ،بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر
الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة ال�سيدة �سيندي ك�يرو ،مبنا�سبة
تعيينها حاكم ًا عام ًا لنيوزيلندا.

األسبـوعية

ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م
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فعاليات متنوعة بنكهة عالمية

أجواء مبهرة
وإقبال كبير على
موسم الرياض
الريا�ض  -خالد بن مر�ضاح

�شهد مو�سم الريا�ض يف يومه الثاين �أم�س (اخلمي�س)� ،إقبا ًال جماهرييًا
كبري ًا من كافة الفئات املجتمعية ،و�سط �أجواء احتفالية مبهرة� ،إذ تزينت
�سماء العا�صمة بالألعاب النارية ،و�أطربت املو�سيقى ذات الطابع الرتفيهي
املميز احل�ضور.
و�شارك فنانون عامليون يف احلفالت الغنائية ،بعد �أن �أحيا احلفل االفتتاحي
الفنان العاملي "بيتبول" ،و�سط ح�ضور جماهريي �ضخم جتاوز � 750ألف �شخ�ص،
بينما قدم امل�صارعُ العاملي ال�شهري �أندرتيكر الفنانَ "بيتبول" ،يف احلفل الذي �أقيم
وعب الفنان بيتبول ،عن �سعادته البالغة
�ضمن م�سرية افتتاح مو�سم الريا�ض  .2021رّ
ب�إتاحة الفر�صة له ليكون ج��زءًا من افتتاح مو�سم الريا�ض ،واحل�ضور �أم��ام اجلمهور
الكبري الذي ملأ �أرجاء املكان طوال وقت احلفلة ،عك�ست قدرة اململكة على �صناعة الرتفيه
ب�شكل عاملي مميز .ومن �أبرز الفعاليات التي يحتويها مو�سم الريا�ض �أحداثا ريا�ضية� ،أولها
نزال �أ�سطوري ين�ضم �إىل قائمة فعالياته يف مناف�سات " WWEكراون جول" ،التي انطلقت
م�ساء �أم�س ،بينما ي�ستعد البطل املتوج بلقب " "WWEبيج اي ،خلو�ض نزال يواجه خالله
حامل اللقب �سابقا درو مكانتاير ،يف وقت �أعلنت هيئة الرتفيه عن �إقامة مباراة كرة قدم ا�ستثنائية
خالل املو�سم لتكرمي �أ�سطورة كرة القدم الراحل الأرجنتيني دييجو �أرماندو مارادونا ،ليتناف�س فريقا
بر�شلونة وبوكا جونيورز على ك�أ�س مارادونا ،و�ستقام املباراة التاريخية يوم  25من نوفمرب املقبل.
وعك�ست فعاليات املو�سم يف �أول �أيامه روح املهرجان الذي احت�ضن عددًا من الفرق التنكرية املُز َّينة بالألوان،
بح�ضور عدد من ال�شخ�صيات ال�شهرية على م�ستوى العامل ،من �أبرزهم امل�صارع ال�شهري �أندرتيكر ،فيما امتزج
افتتاح مو�سم الريا�ض  2021بروائع الفن العاملية ،التي اجتمعت يف �أر�ض امل�سرية عرب ( 88فود ترك)  ،جمعت
�أنواع الأطعمة من خمتلف �أنحاء العامل ،ف�ضلاً عن خدمات الرعاية ال�صحية ،والعيادات الطبية املتنقلة.
و�شمل احلفل عددًا من الفعاليات املحلية والعاملية ،حيث انطلقت من �أر�ض امل�سرية عرو�ض نارية �ضخمة �أنارت �سماء
الريا�ض ،بالتزامن مع مواقع �أخرى من املدينة� ،أبرزها :برج اململكة ،وبرج املجدول� ،إ�ضافة �إىل عدد من العرو�ض
احليّة ،وعرو�ض موروث ال�سامري ،وعرو�ض العربات ،وعر�ض الرجل الطائر.
ويعترب مو�سم الريا�ض �إحدى املنا�سبات ال�سعودية الكربى التي ت�ؤ�س�س لإحداث مفاهيم جديدة يف عامل الرتفيه ،وجعل
الريا�ض الوجهة الأوىل للباحثني عن التنوع الرتفيهي العاملي على م�ستوى الفعاليات واملطاعم والفنادق ،وغريها من عنا�صر
الرتفيه التي ي�ستهدفها الباحثون عن املتعة وا�ستك�شاف اخليارات الرتفيهية امل�ستقبلية ،بينما تتنوع الفعاليات بني املو�سيقية
والريا�ضية ،وبرامج للألعاب ،وم�ساحات للم�شي والت�سوق ،وخيارات وا�سعة من املقاهي واملطاعم العاملية ،يف مواقع متعددة منها:
ريا�ض بوليفارد �سيتي ،كومبات فيلد ،فيا ريا�ض ،ونرتوندر الند ،وواجهة الريا�ض.

األسبـوعية
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القيادة تهنئ سيندي كيرو
بتعيينها حاكماً عاماً لنيوزيلندا
الريا�ض  -وا�س

بعث خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبد
العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة ال�سيدة �سيندي
كريو ،مبنا�سبة تعيينها حاكم ًا عام ًا لنيوزيلندا.و�أعرب
امللك �سلمان ،عن �أجمل التهاين ،و�أطيب التمنيات
بالنجاح لفخامتها ،ول�شعب نيوزيلندا ال�صديق
املزيد من التقدم واالزدهار.

من جهته ،بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة ال�سيدة
�سيندي كريو ،مبنا�سبة تعيينها حاكم ًا عام ًا لنيوزيلندا.
و�أع���رب �سمو ويل العهد ،ع��ن �أ���ص��دق ال��ت��ه��اين ،و�أطيب
التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامتها ،ول�شعب نيوزيلندا
ال�صديق املزيد من التقدم والرقي.

وزير الخارجية :المملكة
تدعم جهود استقرار ليبيا

طرابل�س  -البالد

�شارك وزي��ر اخلارجية الأم�ير في�صل بن
فرحان بن عبدالله �أم�س (اخلمي�س) ،يف
م�ؤمتر دعم ا�ستقرار ليبيا ،م�شيد ًا باجلهود
التي تقوم بها ال�سلطة الليبية املنتخبة
من قبل ملتقى احلوار الليبي الذي انعقد
يف جنيف ،مثم ًنا اخل�ط��وات املهمة التي
اتخذتها م��ن �أج��ل تلبية تطلعات و�آم��ال
ال�شعب الليبي نحو بلوغ دولة موحدة ذات
�سيادة تنعم بالأمن واال�ستقرار والتنمية.
و�أك��د �سموه �أن م�شاركة اململكة يف هذا
االج�ت�م��اع ت��أك�ي��د على نهجها وا�ستمرار
ل�سيا�ستها الرامية �إىل التو�صل حللول
ت�صب يف م�صلحة املجتمع العربي وتعود
ب��ال�ن�ف��ع ع�ل��ى ��ش�ع��وب امل�ن�ط�ق��ة وال �ع��امل.

وقال" :ت�ؤكد اململكة �أهمية تظافر اجلهود
الدولية ملحاربة الإره ��اب ،وامليلي�شيات
املتطرفة حتى ال تكون ليبيا مالذ ًا �آمن ًا لهذه
اجلماعات ،تهدد من خاللها ا�ستقرار هذا
البلد وحميطه الإقليمي والدويل" ،جمدد ًا
ت�أكيد اململكة دعمها لكافة اجلهود الهادفة
لتحقيق اال�ستقرار يف ليبيا .و�أ��ض��اف:
"يحدونا الأم ��ل �أن ي�ك��ون ه��ذا امل��ؤمت��ر
ونتائجه عام ًال ممكن ًا لل�سلطة التنفيذية
املنتخبة ،وبعثة الأمم املتحدة للدعم يف
ليبيا ،للقيام بواجباتهم وم�س�ؤولياتهم
جت��اه خططهم ال�ع��اج�ل��ة ذات الأول��وي��ة،
وعلى ر�أ�سها �إجراء انتخابات وطنية عامة
نزيهة وذات �شفافية تخدم نتائجها تطلعات
و�آمال ال�شعب الليبي ال�شقيق".

المفتي يستعرض جهود
رئاسة الحرمين خالل الجائحة
الريا�ض  -وا�س

قدّر �سماحة مفتي عام اململكة رئي�س هيئة كبار العلماء رئي�س اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية ال�شيخ عبدالعزيز بن عبدالله �آل ال�شيخ،
اجلهود والإجنازات التي حققتها رئا�سة احلرمني ال�شريفني خالل
جائحة كورونا وما بعدها.
جاء ذلك يف كلمة ل�سماحته خالل ا�ستقباله مبكتبه �أم�س ،الرئي�س
العام ل�ش�ؤون امل�سجد احل��رام وامل�سجد النبوي ال�شيخ الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س ،وعدد من وكالء رئا�سة �ش�ؤون

احلرمني ،وذلك مبقر الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء يف
الريا�ض .من جهته ا�ستعر�ض ال�شيخ ال�سدي�س ل�سماحة املفتي،
جهود الرئا�سة العامة للحرمني التي قامت بها خالل جائحة كورونا
وما بعد ذلك ،وكذلك امل�شاريع التي تقام يف احلرمني.
وت�سلم �سماحته ،عددًا من مطبوعات و�إ�صدارات الرئا�سة ،م�شيدًا
باجلهود الدعوية التي يقومون بها يف جانب الإفتاء واالر�شاد
والتب�صري بالعلوم ال�شرعية وفق كتاب الله و�سنة ر�سوله عليه
ال�صالة.

أكد أن هجمات المليشيا تشكل خطرا على المالحة

مجلس األمن يندد بهجمات الحوثيين ضد المملكة
نيويورك  -وا�س

ندد �أع�ضاء جمل�س الأمن الدويل ،بهجمات احلوثيني
ع�بر احل ��دود ��ض��د امل�م�ل�ك��ة ،م�سلطني ال���ض��وء على
هجوم � 8أكتوبر على مطار امللك عبد الله وهجمات
الطائرات دون طيار التي ا�ستهدفت مطار �أبها املدين،
معربني عن �إدانتهم العدد املتزايد للحوادث قبالة
ال�سواحل اليمنية ،مبا يف ذلك الهجمات على ال�سفن
املدنية والتجارية ،التي ت�شكل خطرا كبريا على
الأمن البحري لل�سفن يف خليج عدن والبحر الأحمر.
و�شدد الأع�ضاء ،على �ضرورة وقف الت�صعيد من قبل
اجلميع يف اليمن ،مبا يف ذلك الوقف الفوري لت�صعيد
احل��وث�ي�ين يف م� ��أرب ،معربني ع��ن �إدان�ت�ه��م جتنيد
الأطفال وا�ستخدامهم العنف اجلن�سي يف ال�صراع،
كما طالبوا بوقف فوري لإطالق النار على ال�صعيد
الوطني ،داعني �إىل حل اخلالفات من خالل احلوار

ال�شامل ورف�ض العنف لتحقيق �أه��داف �سيا�سية،
وم��رح�ب�ين يف ه��ذا ال���ص��دد ب ��إع�لان اململكة يف 22
مار�س الذي حظي بدعم احلكومة اليمنية ،م�شريين
�إىل ال�ت��زام�ه��م ال�ق��وي ب��وح��دة و��س�ي��ادة وا�ستقالل
و�سالمة �أرا��ض��ي اليمن ،معربني عن قلقهم من �أن
عدم �إح��راز تقدم يف عملية ال�سالم ميكن �أن ي�ستغل
من قبل الإرهابيني يف اليمن ،داع�ين جميع ال��دول
الأع���ض��اء واجل�ه��ات الفاعلة الأخ ��رى �إىل االمتثال
الكامل اللتزاماتها مبوجب حظر الأ�سلحة امل�ستهدف.
و�أدان الأع�ضاء ب�أ�شد العبارات انتهاكات القانون
الإن�ساين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان،
ف�ضال عن انتهاكات حقوق الإن�سان ،م�شددين على
�ضرورة �ضمان امل�ساءلة عن انتهاكات وجت��اوزات
حقوق الإن�سان وانتهاكات القانون الإن�ساين الدويل
يف اليمن ،و�ضرورة جتنب �أي �أعمال ميكن �أن ت�سبب

معاناة لل�سكان املدنيني .وجدد �أع�ضاء جمل�س الأمن،
الت�أكيد على التزامهم بحل �سيا�سي بقيادة مينية قائم
على التوافق وامل�شاركة الكاملة واملت�ساوية والهادفة
للمر�أة ،وكذلك م�شاركة ال�شباب ،معربني عن دعمهم
الوا�ضح ملبادئ ال�شمولية وامل�شاركة ،مبا يف ذلك
م�شاركة امل��ر�أة والعدد الكامل من �أ�صحاب امل�صلحة
ال�سيا�سيني ،التي و�ضعها م�ؤمتر احلوار الوطني.
كما �أع��رب الأع�ضاء من جديد عن قلقهم البالغ �إزاء
احلالة الإن�سانية الأليمة ،مبا يف ذلك اجلوع املطول
وتزايد خطر ح��دوث جماعة وا�سعة النطاق ،التي
تفاقمت ب�سبب احلالة االقت�صادية املرتدية ،داعني
احلكومة اليمنية �إىل ت�سهيل دخ��ول �سفن الوقود
ب�شكل منتظم ودون ت�أخري �إىل ميناء احلديدة ،كما
دعو �إىل �إنهاء ح�صار العبودية ،م�شريين �إىل التهديد
اخلطري الذي ت�شكله ناقلة النفط �صافر ،وم�س�ؤولية

احل��وث�ي�ين� ،إىل ج��ان��ب تطلعهم للرتحيب بتعاون
جميع الأطراف املعنية حلل الو�ضع �سلميا.
من جهته ،جدد رئي�س الوزراء اليمني معني عبدامللك،
ال�ت��أك�ي��د على �أن ا�ستكمال تنفيذ ات �ف��اق الريا�ض
بجميع جوانبه يحتل �أولوية ق�صوى ،م�ؤكدا خالل
اجتماع افرتا�ضي مع �سفراء ال��دول اخلم�س دائمة
الع�ضوية ل��دى جمل�س الأم ��ن� ،إن ات�ف��اق الريا�ض
ا��س�ت��وع��ب امل���ص��ال��ح امل���ش��روع��ة جلميع الأط� ��راف،
�إ�ضافة �إىل ت�ضمنه �إ�صالحات �ضرورية وتوحيد كافة
القوى واجلهود داخ��ل بنية الدولة وحت��ت لوائها،
ويقطع الطريق على �أية حم��اوالت لإث��ارة الفو�ضى
وتهديد اال�ستقرار يف العا�صمة امل�ؤقتة واملحافظات
املحررة ،معتربا �أن تنفيذ اتفاق الريا�ض هو امل�سار
ال�سليم لتمكني م�ؤ�س�سات الدولة وجهودها لتثبيت
اال�ستقرار.

مباحثات سعودية  -كازاخستانية لتفعيل لجان الصداقة البرلمانية
نور �سلطان  -وا�س

عقد رئي�س جمل�س ال���ش��ورى ال�شيخ الدكتور
عبدالله بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،جل�سة
مباحثات م�شرتكة م��ع رئي�س جمل�س ال�ن��واب
بجمهورية كازاخ�ستان ن��ورالن جنمتولني ،يف
العا�صمة الكازاخ�ستانية نور �سلطان ،يف �إطار
الزيارة الر�سمية التي يقوم بها رئي�س جمل�س
ال���ش��ورى �إىل كازاخ�ستان� ،إذ بحث اجلانبان
عدد ًا من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك ،ال
�سيما مناق�شة �سبل تعزيز العالقات على ال�صعيد
الربملاين ،وتفعيل دور جلان ال�صداقة الربملانية
ب�ي�ن جم�ل����س ال �� �ش��ورى وجم �ل ����س ال� �ن ��واب يف
كازاخ�ستان.
و�أع��رب نورالن جنمتولني عن تقديره وامتنانه
�إزاء امل ��واق ��ف ال �ت��اري �خ �ي��ة للمملكة ال��داع �م��ة
لكازاخ�ستان منذ الأيام الأوىل ال�ستقاللها ،مبين ًا
�أن القيادة الكازاخ�ستانية تويل العالقة باململكة
وتعزيزها �أهمية خا�صة ،عاد ًا ال�سعودية �شريكا
رئي�سيا باملنطقة ،م�ؤكدا عمق العالقات ال�سيا�سية
ب�ين البلدين و�أهميتها يف التن�سيق الثنائي
امل�شرتك على امل�ستوى الدويل �سواء يف منظمة
الأمم املتحدة �أو منظمة ال�ت�ع��اون الإ��س�لام��ي.
ولفت �إىل �أن اململكة وكازاخ�ستان يعمالن �سوي ًا
ب�شكل فاعل من �أجل حل الكثري من الق�ضايا على
ال�صعيد الدويل.
و�أ�� � �ش � ��اد ن� � � ��ورالن جن �م �ت��ول�ي�ن ب��ال �ت �ح��والت
والإ��ص�لاح��ات التنموية التي ت�شهدها اململكة،
م� ��ؤك ��د ًا رغ �ب��ة ب �ل�اده يف ت�ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ة مع
اململكة واال�ستفادة مما لدى البلدين من جتارب
و�إمكانات خلدمة الأهداف التنموية وال�سيا�سية
بينهما مب��ا يحقق امل�صلحة امل�شرتكة والتقدم
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كلمة

ردع مليشيا الشر
ت�ضمر ملي�شيا احل��وث��ي االن�ق�لاب�ي��ة
ال�شر ،وتنفذ الهجمات جت��اه املدنيني
داخل اليمن وعلى اململكة دون وازع �أو
�ضمري �إن�ساين ،لذلك ي�أتيها الردع من
قوات حتالف دعم ال�شرعية للق�ضاء على
�إجرامها ،وحتييد خطرها على املدنيني
العزل واملن�ش�آت املدنية ال�سعودية.
وجاءت ال�ضربة الع�سكرية التي نفذها
التحالف �أم����س �ضد �أه ��داف ع�سكرية
م�شروعة بالعا�صمة اليمنية �صنعاء،
ت ��أك �ي��د ًا ع�ل��ى �أن امللي�شيا الإره��اب �ي��ة
ت��واج��ه باحل�سم ،يف ظ��ل انتهاكاتها
امل�ستمرة و�أعمالها العدائية دون رادع
دويل ،على الرغم من �أنها ت�شكل تهديد ًا
كبري ًا على الأمن وال�سلم الدوليني.
لقد ظلت اململكة ت��ؤك��د �أه�م�ي��ة اتخاذ
الإج� � ��راءات ال�ك��اف�ي��ة وال �� �ص��ارم��ة من
قبل املجتمع ال��دويل ،وخا�صة جمل�س
الأم� ��ن ،جت��اه ه��ذه امللي�شيات لوقف
زعزعتها لال�ستقرار والأم ��ن �إقليمي ًا
ودول� �ي� � ًا ،م��ع دع ��وة امل�ج�ل����س لتحمل
م �� �س ��ؤول �ي��ات��ه جت� ��اهه� ��ذه امل�ل�ي���ش�ي��ا
وحما�سبتها على �أفعالها الإجرامية.
و�أب� ��دت اململكة �أ��س�ف�ه��ا وغ�ضبها من
وق� ��وف جم�ل����س الأم � ��ن ع ��اج ��ز ًا دون
�إدان ��ة لهجمات ومم��ار��س��ات امللي�شيا
الإرهابية جتاه الأرا�ضي ال�سعودية،
مت�سائلة ح��ول م��دى فعالية املجل�س
و�أداء دوره ،لي�أتي التجاوب �أخ�ير ًا
من �أع�ضاء املجل�س منددين بهجمات
احلوثيني �ضد اململكة ،والهجمات على
ال�سفن املدنية والتجارية ،مع ت�شديدهم
على �ضرورة وقف الت�صعيد احلوثي
يف م� ��أرب ،م��ا يعترب خطوة �إيجابية
يف ط��ري��ق ال� ��ردع ال� ��دويل للملي�شيا
الإرهابية ،خ�صو�ص ًا �أن �أع�ضاء جمل�س
الأمن �أدانوا ب�شدة االنتهاكات احلوثية
للقانون الإن���س��اين ال��دويل والقانون
الدويل حلقوق الإن�سان ،و�شددوا على
��ض��رورة �ضمان م�ساءلة امللي�شيا عن
انتهاكاتها وجتاوزاتها امل�ستمرة.

ضربات التحالف تحبط استهداف
الحوثي لمنشآت سعودية
الريا�ض  -وا�س

�أكد املتحدث الر�سمي با�سم قوات حتالف
دع��م ال�شرعية يف ال�ي�م��ن ،العميد الركن
تركي املالكي� ،أن قوات التحالف اجلوية
نفذت �أم�س (اخلمي�س) ،عملية ع�سكرية
�ضد �أه��داف ع�سكرية م�شروعة بالعا�صمة
ً
ا�ستجابة للتهديد وحتييد خطر
�صنعاء
الهجمات الو�شيكة بال�صواريخ البال�ستية
والطائرات امل�سيرّ ة املفخخة على املن�ش�أت
املدنية باململكة .و�أو�ضح العميد املالكي،
�أن ق �ي��ادة ال� �ق ��وات امل �� �ش�ترك��ة للتحالف
مار�ست خالل الأ�شهر املا�ضية �أعلى درجات
�ضبط النف�س �أم��ام االنتهاكات الإن�سانية
اجل�سيمة والأع �م��ال العدائية الوح�شية
امل�ت�ع�م��دة وامل�م�ن�ه�ج��ة م��ن ق�ب��ل امللي�شيا
احلوثية املدعومة من �إي��ران ،بهدف دعم
اجلهود واملبادرات الأممية للو�صول �إىل
حل �سيا�سي �شامل وم�ستدام يف اليمن،
ومع ا�ستمرار وموا�صلة �سلوك امللي�شيا
العدائي وال�لام���س��ؤول بتعمد ا�ستهداف
املدنيني والأعيان املدنية كاملطارات املدنية
(مطار �أبها ال��دويل ومطار امللك عبدالله

ب��ج��ازان) بتعمد ا��س�ت�ه��داف امل�سافرين
م��ن خمتلف اجلن�سيات ،وك��ذل��ك حماولة
ا�ستهداف حمطات توليد الطاقة الكهربائية
والبنية التحتية ،و�أم��ام هذه االنتهاكات
والأع �م��ال العدائية الالم�س�ؤولة من قبل
امللي�شيا ودون ال ��رادع ال ��دويل باعتبار
امللي�شيا احلوثية تهديد وجودي يهدد الأمن
وال�سلم الدوليني ،فقد مت تنفيذ العملية
الع�سكرية حلماية املدنيني والأعيان املدنية
م��ن ه��ذه االن�ت�ه��اك��ات اجل�سيمة باعتبار
املدنيني والأعيان املدنية خط �أحمر .و�أكد
العميد املالكي� ،أن العملية الع�سكرية التي
مت تنفيذها تتوافق م��ع القانون ال��دويل
الإن �� �س��اين وق��واع��دة ال�ع��رف�ي��ة ،و�أخ ��ذت
باالعتبار الإج� ��راءات الوقائية لتجنيب
امل��دن�ي�ين �أي �أ� �ض��رار جانبية ،ويف حال
ا� �س �ت �م��رار ومت � ��ادي امل�ل�ي���ش�ي��ا احل��وث�ي��ة
وموا�صلة انتهاكاتها اجل�سيمة ال�ستهداف
املدنيني والأعيان املدنية والبنية التحتية،
فعلى امللي�شيا اال��س�ت�ع��داد مل��ا ه��و �أو��س��ع
و�أ�شمل ومبا يتوافق مع القانون الدويل
الإن�ساين.

مجلس التنسيق السعودي  -العراقي
يبحث تطوير العالقات المصرفية
الريا�ض  -وا�س

ا�ستعر�ضت اللجنة امل��ال�ي��ة وامل�صرفية
ال�ت��اب�ع��ة ملجل�س التن�سيق ال���س�ع��ودي -
العراقي ،عددا من الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك ،و�سبل تطوير العالقات امل�صرفية
واملالية يف البلدين ،وذلك خالل االجتماع
الذي ا�ست�ضافه البنك املركزي ال�سعودي

يف مقره مبدينة الريا�ض .وتر�أ�س اجلانب
ال �� �س �ع��ودي يف االج �ت �م��اع م �ع��ايل ن��ائ��ب
حم��اف��ظ البنك امل��رك��زي ال���س�ع��ودي �أمي��ن
بن حممد ال�سياري ،فيما تر�أ�س اجلانب
ال �ع��راق��ي م�ع��ايل حم��اف��ظ ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
العراقي م�صطفى غالب خميف ،ومب�شاركة
�أع�ضاء اللجنة من اجلانبني.

 46إصابة جديدة بكورونا
للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
و�أع��رب رئي�س جمل�س ال�ن��واب الكازاخ�ستاين
ع��ن تقديره البالغ لقيادة اململكة �إزاء اجلهود
العظيمة التي تبذلها يف خدمة احلرمني ال�شريفني
وامل �� �ش��اع��ر امل�ق��د��س��ة وال�ت�ي���س�ير ع�ل��ى احل�ج��اج
املعتمرين لأداء فري�ضتهم بي�سر و�سهولة ،م�شري ًا
�إىل �أن ال�شعب الكازاخ�ستاين تربطه باململكة
عالقة روحية نظري ما يجدونه �أث�ن��اء زيارتهم
لأداء فري�ضتي احل��ج وال �ع �م��رة م��ن خ��دم��ات.
ون ��وه رئي�س جمل�س ال �ن��واب الكازاخ�ستاين
ب��الإجن��ازات ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي حققتها اململكة يف

�إطار مواجهة جائحة كورونا ،معتربا �أن زيارة
�آل ال�شيخ لبالده �ست�ؤ�س�س لفتح �آف��اق تعاون
�أو�سع ،وتتيح الفر�صة لتبادل وجهات النظر �إزاء
خمتلف الق�ضايا التي تهم البلدين .من جانبه� ،أكد
رئي�س جمل�س ال�شورى ال�شيخ الدكتور عبدالله
بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ �أهمية العالقات
التي تربط اململكة وجمهورية كازاخ�ستان يف
�شتى املجاالت ،م�شري ًا �إىل �أن هذه العالقة حتظى
باهتمام ورعاية خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو
ويل العهد -يحفظهما الله ،-معرب ًا عن تطلعه �إىل
تطوير التعاون الثنائي و�إقامة عالقات �شراكة

�إ�سرتاتيجية ب�ين البلدين يف �شتى امل�ج��االت
مب��ا يعك�س ق��وة ال�ع�لاق��ات ال�سيا�سية ويج�سد
ح��ر���ص ق�ي��اد َت��ي ال�ب�ل��دي��ن .و�أو� �ض��ح �أن اململكة
متر مبرحلة حتول تنموي خمتلفة متثل واقع ًا
ملمو�س ًا على الأ�صعدة كافة ،م�شري ًا �إىل �أنها وفق
ر�ؤيتها الطموحة �أ�صبحت من��وذج� ًا رائ ��د ًا يف
التطوير والإ�صالح والتطور ،الفت ًا النظر �إىل �أن
البلدين ميتلكان العديد من الفر�ص االقت�صادية
واال�ستثمارية والثقافية التي من �ش�أن تعزيزها
حتقيق �أبعاد �أكرب يف العالقات الثنائية ،وبناء
م�ستقبل �أكرث تقدم ًا لل�شعبني ال�شقيقني.

الريا�ض  -البالد

�أعلنت وزارة ال�صحة �إح�صائية جديدة
مل�ستجدات كورونا يف اململكة خالل ال24
�ساعة املا�ضية ،ت�ضمنت ت�سجيل ()46
حالة م�ؤكدة وتعايف( )54حالة فيما بلغ
عدد احلاالت احلرجة ( )79حالة وبينت
الإح�صائية �أن �إجمايل ع��دد الإ�صابات
يف اململكة ب �ل��غ( )548111حالة وبلغ
ع��دد ح��االت التعايف ( )537149حالة،

فيما مت ت�سجيل ع��دد ()3ح� ��االت وف��اة
لي�صل �إجمايل عدد الوفيات يف اململكة
�إىل ( )8773ح��ال��ة .ودع ��ت ال���وزارة
ال�ستكمال التح�صني باجلرعة الثانية
م��ن ل�ق��اح ك��ورون��ا ل�ل�إ��س�ه��ام ب� ��إذن الله
يف ال��وق��اي��ة م ��ن امل� �ت� �ح ��ورات ،ح��اث� ً�ة
على امل���س��ارع��ة بالت�سجيل يف تطبيق
(�صحتي) �أو تطبيق ( توكلنا) للح�صول
على لقاح كورونا.
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د .بكري عساس المدير السابق لجامعة أم القرى لــ

:

المبتكرون والمخترعون مستهدفات التعليم الجامعي
جدة  -البالد

عندما دعا الدكتور بكري ع�سا�س املدير ال�سابق جلامعة �أم القرى قبل ع�شر �سنوات اجلامعات ال�سعودية ب�أن ت�ستغل فر�صة الرخاء لإيجاد م�صادر دخل بديلة م�ؤكدا �أن "دوام احلال
من املحال" قوبل ب�أ�صوات معار�ضة حتذر من و�ضع اجلامعة حتت رحمة رجال املال خا�صة حني قال ان على اجلامعات االهتمام باالقت�صاد املعريف وبث ثقافة الأوقاف والهبات.
معاليه يتذكر هذه الأيام وما كتبه حني كان مديرا جلامعة �أم القرى حتت عنوان " اجلامعات ال�سعودية والر�ؤية اليو�سفية"  ..ويف حوار الذكريات ي�ستعيد بداياته وكيف تعلم من
ا�صدقائه الأفارقة الذين �شاركوه العي�ش يف حي امل�سفلة مبكة لغة الهو�سا ثم حمطات من م�شواره الدرا�سي داخل وخارج اململكة وعمله يف جامعة امللك عبدالعزيز قبل ان يعود
�إىل �أم القرى م�ست�شارا ووكيال ومديرا جلامعتها م�ستعر�ضا م�شواره مع العمل اجلامعي وكيف ا�سهم يف ان يجعله يف خدمة املجتمع  ..ويتوقف مليا �أمام جتربتي معهد خادم
احلرمني لأبحاث احلج ووادي مكة للتقنية  ..ويتذكر حكاية امل�صعد مع الوزير االفريقي وحكايات كثرية من اوراقه يت�ضمنها هذا احلوار مع "البالد":

احتياجات سوق عمل  2030مختلفة تماما وعلى الجامعة توفيرها
• د .بكري اب��ن مكة املكرمة واملعلم الذي
�أ���ص��ب��ح م��دي��را جلامعتها  ..م�����ش��وار عطاء
يغرينا ب����أن ن�����س���أل ع��ن ال��ن�����ش���أة وال��ب��داي��ات
و�أهم املحطات يف م�سريته التعليمية و�شكل
احلياة التي عا�شها يف هذه املراحل.
•• ك��ان��ت ال��ب��داي��ة م���ن م��در���س��ة ال��ن��ا���ص��ري��ة
االبتدائية بحارة امل�سفلة ،ثم االنتقال بعدها
�إىل املرحلة املتو�سطة فكانت ال�سنة الأوىل يف
مدر�سة خالد بن الوليد ب�أجياد وبقية ال�سنوات
يف مدر�سة بالل بن رباح بامل�سفلة والتي ح�صلت
منها على ال�شهادة املتو�سطة ،لأنتقل بعدها
ملدر�سة مكة الثانوية التي ح�صلت فيها على
الثانوية العامة وكنت بف�ضل الله الثالث على
خريجي ذلك العام .ثم ر�شحت لدرا�سة الهند�سة
يف جامعة امللك فهد للبرتول وامل��ع��ادن والتي
كانت كلية يف ذلك الوقت ،وبعد �شهرين انتقلت
اىل جامعة �أم القري والتي ح�صلت منها على
البكالوريو�س يف الريا�ضيات والفيزياء وكنت
بف�ضل الله تعاىل الأول على الدفعة بتقدير ممتاز
مع مرتبة ال�شرف الأوىل يف ذلك العام .وتوجتها
بتوفيق الله بح�صويل على درجة الدكتوراه يف
الإح�صاء التطبيقي من جامعة ويلز الربيطانية.
وخالل هذه الفرتة والتي امتدت ل�سنوات تقريب ًا
كنت ا���س��اع��د وال���دي -رح��م��ه ال��ل��ه -يف �أعماله
التجارية املتعددة �أك�سبني ذل��ك خ�برة كبرية
يف �إدارة امل�شاريع والعمل الإداري والتعامل
مع الآخرين وهذا كان النمط ال�سائد يف تربية
الآباء لأبنائهم يف تلك الفرتة.
مبتكرون ال موظفون
• ك��ي��ف ك���ان االه��ت��م��ام ب��ال�����ش��ب��اب يف ه��ذه
امل��رح��ل��ة ؟ وك��ي��ف تقارنها بالو�ضع احل��ايل
حيث جعلت « ر�ؤي��ة  « 2030ال�شباب مرتكزا
لإدارة دفة التنمية ؟
•• اململكة العربية ال�سعودية ول��ل��ه احلمد
بلد حباها ال��ل��ه بنعم ك��ث�يرة فهي قلب العامل
الإ�سالمي الناب�ض بوجود احلرمني ال�شريفني
و���ش��رف��ه��ا ال��ل��ه ك��ذل��ك ب��رع��اي��ة ال��رك��ن اخلام�س
من �أرك��ان الإ�سالم حج البيت ملن ا�ستطاع �إليه
�سبيال فقدمت الغايل والنفي�س لرعاية احلرمني
ال�شريفني وعمارتها وخدمة احلجاج واملعتمرين
وي�شهد على ذلك التو�سعات املتتابعة التي قام بها
ملوك هذه البالد بدء ًا من تو�سعة امللك امل�ؤ�س�س
وانتهاء بتو�سعة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
وم��ع��روف �أن اململكة �أك�ب�ر بلد يف ال��ع��امل يف
ت�صدير النفط ال��ذي يتم ا�ستخراجه بكميات
كبرية من باطن الأر����ض ،وم��ع��روف �أن النفط
م���ادة ل��ه��ا ع��م��ر حم���دود ف��ف��ي درا����س���ات ق���ام بها
معهد بريطاين متخ�ص�ص منذ �سنوات تبني �أنه
ب�سبب اال�ستهالك الداخلي املتزايد للنفط يف
دول اخلليج نتيجة لزيادة عدد ال�سكان ال�سنوي
الكبري ف�إنه من املتوقع �أن تكون هذه الدول من
ال��دول امل�ستوردة امل��واد للمزاد البرتولية من
اخل���ارج بحلول ع��ام 2050م ،ل��ذل��ك مت و�ضع
ال��ر�ؤي��ة م��ن قبل رج��ل ال��ر�ؤي��ة وال��ت��ح��ول ويل
العهد حفظه الله ويف جوهرها �إيجاد م�صادر
بديلة للدخل يف اململكة ،ومبعنى �آخر االعتماد
على العقل الب�شري وما ينتجه من اخرتاعات
وابتكارات بغري ح��دود ب��د ًال من اعتمادها على
املوارد الطبيعية والتي لها عمر حمدود .وهذه
ال��ر�ؤي��ة ال ميكن �أن تنجح �إال ب���إي��ج��اد جمتمع

الجامعات مصانع إلنتاج المعرفة واألبحاث ليست للترقيات فقط

علي الت�أهيل والتمكني مبعني متكني ال�شباب
وت�أهيلهم خلدمة بلدهم و�سد احتياجات �سوق
ع��م��ل (  ،) 2030ال���ذي يختلف بالكلية عن
احتياجات �سوق العمل يف وقتنا احلا�ضر.

يتعامل معها ويتكيف م��ع متطلباتها ،و�أه��م
عن�صر يف جن��اح ال��ر�ؤي��ة ه��م �شباب ه��ذا البلد
وال��ذي يجب على اجلامعات اع��داد جيل جديد
من اخلريجني بخربات جديدة مبعنى �أن على
اجلامعات تخريج �شباب مبتكرين وخمرتعني
ورواد �أع��م��ال ي�ساهمون يف خلق الوظائف
ولي�سوا �شبابا متعلمني يبحثون عن وظائف يف
الدولة كما كانت مهمتها يف ال�سابق.
الجامعة أعطتني الكثير
• تدرجتم يف امل��واق��ع الأك��ادمي��ي��ة بجامعة
امل��ل��ك عبدالعزيز ث��م ع��دمت اىل مكة املكرمة
م�����س��ت�����ش��ارا م��ت��ف��رغ��ا يف ج��ام��ع��ة �أم ال��ق��رى
ل�ل�أع��م��ال واالب������داع امل��ع��ريف  ..م����اذا تعني
امل�س�ؤولية ع��ن «االع��م��ال واالب���داع املعريف»
هذا امل�صطلح الذي كان جديدا يف حينه ؟ ..ثم
ا�صبحت مديرا للجامعة لثماين �سنوات فماذا
قدمت لها وماذا قدمت لك ؟
•• ���ش��رف��ت ب��ال��ع��م��ل يف ج��ام��ع��ة �أم ال��ق��رى
كم�ست�شار وبعد �أن مت �إن�شاء وكالة اجلامعة
ل�ل�أع��م��ال والإب������داع امل��ع��ريف ك��ن��ت �أول وكيل
لهذه الوكالة وم��ن ثم نلت ثقة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني لقيادة �أع���رق جامعة تقع يف �أطهر
ال��ب��ق��اع .وق��ي��ادة اجل��ام��ع��ات تختلف ك��ل��ي�� ًا عن
ق��ي��ادة �أي م�ؤ�س�سة �أخ���رى لأن امل��دي��ر يف هذه
احلالة يدير جمتمعا من النخب �إذا جاز التعبري
فيه علماء و�أدب��اء ومفكرون و�أطباء و�صيادلة
وم��ه��ن��د���س��ون ت��خ��رج��وا م��ن م���دار����س خمتلفة
وجامعات خمتلفة فيجب �أن يكون على م�ستوى
النخب يف التعامل والإدارة .يف وكالة الأعمال
الإب��داع املعريف كانت مهمة الوكالة يف البداية
ه��ي ن�شر ثقافة الإب����داع واالب��ت��ك��ار وب���راءات
االخ��ت�راع ب�ين جمتمع اجل��ام��ع��ة وك��ان��ت مهمة
�صعبة ومت جتاوزها بنجاح بتوفيق الله �أو ًال
ثم بدعم الدولة وهمة ون�شاط من�سوبي اجلامعة
وكانت من نتيجتها ان�شاء وادي مكة للتقنية

نظام استقاللية الجامعات أفضل
لها بعد رقابة شديدة كبلتها لسنوات
رجل الرؤية والتحول يراهن
على الشباب ثروتنا الحقيقية
ثلث إيرادات جامعة هارفارد تبرعات
شركات ورجال أعمال وأسر كبيرة

الواجهة احل�ضارية للجامعة وم�صنع لتخريج
رواد الأعمال ولإنتاج براءات االخرتاع والأفكار
الإبداعية التي مت ت�سويقها من قبل ال�شركات
النا�شئة يف الوادي.
وخ�لال ت�شريف ب����إدارة اجلامعة والتي امتدت
لأك�ثر من ثماين �سنوات ون�صف بني التكليف
والتعيني هناك الكثري من النجاحات ولله احلمد
واملنة ح�صلت بتوفيق الله تعايل وبدعم الدولة
ث��م بهمة ون�����ش��اط من�سوبي اجل��ام��ع��ة ال��ك��رام
والذين �شرفت بالعمل معهم خالل تلك املدة� .أما
اجلامعة فقد قدمت يل الكثري من �أهمها �شرف
العمل مع نخبة املجتمع.
المرجع البحثي الوحيد
• يف ه��ذه الأث��ن��اء كنت امل�شرف على النتاج
الهند�سي وال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ن��م��وي ملعهد خ��ادم
احل��رم�ين لأب���ح���اث احل���ج  ..ه���ذا امل��ع��ه��د ال��ذي
اع��ت�برمت��وه ال��ب��واب��ة احلقيقية للجامعة على
العامل  ..مما يجعلنا نت�ساءل عن دور اجلامعة
يف خ��دم��ة املجتمع امل��ح��ي��ط ب��ه��ا  ..وم����اذا عن
�أب��رز اجن��ازات املعهد يف خدمة احلج والعمرة
و�ضيوف الرحمن والعامل الإ�سالمي؟
•• يعترب هذا املعهد من مراكز القوة جلامعة
�أم القري واملرجع البحثي الوحيد يف كل �أمور
احلج والعمرة ،فمن هذا املعهد خرجت الكثري
من الأفكار البحثية التي �ساهمت يف حل الكثري
من العقبات التي كانت تواجه متخذي القرار يف
منظومة احلج والعمرة والتي من �أهمها م�شروع
تو�سعة اجلمرات ،والرحالت الرتددية ملركبات
احلجاج ،ودرا�سات النقل واحل�شود ،وتو�سعة
ال�����س��اح��ات ،وال��ه��دي والأ���ض��اح��ي ،وامل��واق��ي��ت
وغريها.
عقول وأصول
• وانتم على را���س جامعة ام القرى كتبتم
يف ال���راب���ع م��ن دي�����س��م�بر م��ق��االت ب��ع��ن��وان «

اجلامعات ال�سعودية وال��ر�ؤي��ة اليو�سفية «
 ..طالبتم فيه اجلامعات بان ت�ستغل مرحلة
الرخاء لأيام م�صادر دخل بديلة  ..مربرا ذلك
بقولك « دوام احل���ال م��ن امل��ح��ال  ..وذك��رت
حت��دي��دا االه��ت��م��ام باالقت�صاد امل��ع��ريف وبث
ث��ق��اف��ة الأوق�����اف وال��ث��ب��ات ..وق��اب��ل��ت حينها
بعا�صفة معار�ضة ح��ذرت من جعل اجلامعة
حتت رحمة رجال املال  ..ما تفا�صيل ما حدث؟
وكيف ترى الو�ضع يف ظل نظام ا�ستقاللية
اجلامعات ؟
•• االقت�صاد املعريف يف معناه الب�سيط هو
ان��ت��اج وت�سويق املعرفة واجل��ام��ع��ات م�صانع
لإن���ت���اج امل��ع��رف��ة ف��ي��ج��ب االه��ت��م��ام ب��الأب��ح��اث
امل��ن��ت��ج��ة وال���ت���ي مي��ك��ن ا���س��ت��خ��راج ب�����راءات
اخ��ت��راع م��ن��ه��ا وحت��وي��ل��ه��ا مل��ن��ت��ج��ات ت�����س��وق
وب��ذل��ك ي��ك��ون ه��ن��اك دخ��ل ذات���ي للجامعة من
هذه الأبحاث ففي ال�سابق كانت الأبحاث فقط
لرتقية �أع�ضاء هيئة التدري�س �أم��ا الآن فنحن
نعي�ش ع�صر االبتكار والإب��داع وهذا ما ت�سري
عليه الكثري من اجلامعات العاملية فيجب على
اجلامعات البحث عن م�صادر دخ��ل بديلة عن
ميزانية ال��دول��ة م��ن توظيف البحث العلمي
خلدمة املجتمع ومن الهبات والأوقاف وغريها
فمن املحال �أن ت�ستمر الدولة-رعاها الله -يف
تخ�صي�ص ميزانيات �سنوية كبرية لل�صرف على
اجلامعات .فعلى �سبيل املثال يف �سنة 2020م،
كانت �إي��رادات جامعة هارفارد الأمريكية وهي
جامعة �أهلية تقدر بحوايل  5مليارات ون�صف
املليار دوالر ،لديها �أوقاف قيمتها ال�سوقية تقدر
بحوايل  42مليار دوالر بعائد �سنوي ي�صل
�إىل  ،%7.3ولديها م�صادر �إيرادات �أخرى على
النحو ال��ت��ايل %37 :منها م��ن التربعات التي
تتلقاها اجلامعة من ال�شركات ورجال الأعمال
والآ�سر الكبرية ،وح��وايل  %22من الإي��رادات
ت�أتي من الأوقاف ،و %18من البحوث املنتجة،
و %20من ر�سوم الطالب الدار�سني ،و %3من

دخ���ل ال�سكن اجل��ام��ع��ي .وق���در ال��دخ��ل الكلي
للجامعة ب�أنه يعادل دخل بع�ض دول من ال�شرق
الأو�سط .لذلك يجب على اجلامعات العمل على
هذا بت�شجيع من�سوبيها لزيادة املوارد الذاتية
با�ستخدام ال��ع��ق��ول والأ����ص���ول .وب��د�أن��ا نرى
بع�ض اجلامعات ال�سعودية -ولله احلمد -بد�أت
ال�سري يف ه��ذا االجت��اه و�أك�بر مثال على ذلك،
جامعة امللك �سعود بالريا�ض والتي قدرت قيمة
�أوقافها ح�سب �أخر �إح�صائية بقرابة  4مليارات
ري��ال بعائد �سنوي يقدر بحوايل  200مليون
ري��ال م��ن دخ��ل بع�ض �أ�صلوها .و�أت�����ص��ور �أن
الأم��ر �سيكون �أف�ضل يف ظل نظام ا�ستقاللية
اجلامعات ال�سعودية من الرقابة ال�شديدة التي
كبلتها ل�سنوات.
تأهيل وتمكين
• دع���ا ال��ك��ث�يرون اجل��ام��ع��ات اىل اع���ادة
النظر يف ج���ودة وج���دوى خمرجاتها لكي
تكون ق���ادرة على تلبية احتياجات ال��ر�ؤي��ة
ومتطلبات التنمية  ..كيف ت��رى واق��ع هذه
املخرجات يف ظل ما تعول عليه الر�ؤية؟ وهل
انت مع هذه الدعوات ؟ وما املطلوب حتديدا
من اجلامعات ؟
•• ذك�����رت يف ال���ب���داي���ة �أه��م��ي��ة �أن ت��ك��ون
امل��خ��رج��ات اجل��ام��ع��ي��ة ت��ت��م��ا���ش��ى ومتطلبات
ال�سوق حالي ًا ،فنحن نعي�ش ر�ؤي��ة تعتمد على
�إي��ج��اد م�صادر دخ��ل بديلة للدولة وجوهرها
االنتقال م��ن االعتماد على م��ا يجود ب��ه باطن
الأر����ض �إىل االعتماد على م��ا يجود ب��ه العقل
الب�شري ال�سعودي ونعرف �أن ما بداخل الأر�ض
حمدود وعطاء العقل لي�س له حدود ،فعلى �سبيل
املثال ،الطبيب الذي كانت تخرجه اجلامعات يف
ال�سابق ال يحتاجه �سوق العمل حالي ًا بل يحتاج
طبيبا يتما�شى والتقنية واالنفجار املعريف يف
كل املجاالت وهكذا لبقية التخ�ص�صات ،فيجب
على اجلامعات االبتعاد عن التلقني واالعتماد

من خيول التنوير الى اإلعالم
• ق��دم��ت للمكتبة العربية ع��دة كتب منها
واح���د ب��ع��ن��وان « م��ع��اد « وال��ث��اين « اىل ان
ي�شاء الله « ال��ذي ق��دم ل��ه وعلى غ�ير العادة
وزي���ران �سابق ًان ( د .خالد العنقري وزير
التعليم العايل ود .ف�ؤاد فار�سي وزير الإعالم
واحلج )  ..ما هي حكاية التقدمي غري العادي
؟ وما الر�سالة التي حملها الكتابان؟
•• الكتابة وال��ق��راءة م��ن الأ���ش��ي��اء اجلميلة
ال��ت��ي ت�ثري العقل الب�شري وك��ن��ت وم��ا زلت
�أجد متعة فيها وهي هوايتي املف�ضلة وبف�ضل
ال��ل��ه ق��دم��ت ح����وايل �سبعة ك��ت��ب ت��ن��وع��ت يف
حمتواها بني العلوم (خيول التنوير) ،وق�صة
ح�صويل على �شهادة الدكتوراه من جامعة ويلز
بعنوان (�سنوات ال���دال) ،وع��ن �أطهر البقاع
بعنوان (م��ع��اد) و(ه���ذا ال��ب��ل��د) ،وع��ن جت��ارب
احلياة واملواقف بعنوان (�إال �أن ي�شاء الله)،
وبع�ض من الأع�لام ممن �شرفت مبعرفتهم �أو
العمل معهم بعنوان(�أعالم يف حديث الذاكرة)
و�أخ��ره��ا ك��ان بعنوان (جامعة �أم ال��ق��رى ...
م��واق��ف وذك���ري���ات) ،وق��د �شرفت ا���ص��دارات��ي
بالتقدمي لها من جمموعة من �أ�صحاب املعايل
الوزراء وبع�ض �أ�صدقائي من مديري اجلامعات
والأكادمييني وهذا �شرف كبري �أعتز به.
حكايتي مع الهوسا
• اخ�يرا  ..ما ال��ذي دع��اك اىل تعلم �إحدى
ال��ل��غ��ات الأف��ري��ق��ي��ة؟ وك��ي��ف تعلمتها؟ وه��ل
بالفعل �أجدتها؟ وهل تعر�ضت ملواقف طريفة
ب�سببها؟
•• مكة املكرمة مدينة وف��دت �إليها ثقافات
و�أع����راق و�أج��ن��ا���س خمتلفة ا�ستجابة لدعوة
�سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم ،فتجد �أبناء مكة
يتحدثون �أك�ثر م��ن لغة ،وب�سبب ن�ش�أتي يف
حارة امل�سفلة والتي ي�سكن بها جالية افريقية
كبرية كان معظم �أ�صدقائي املقربني حلد الآن
من �أبناء ه��ذا اجلالية الكرمية والتي تعلمت
منهم لغة الهو�سا على وجه التحديد وقد اجدتها
حتدث ًا .ومن �أجمل املواقف يف هذا اخل�صو�ص،
�أذكر يف �إحدى زيارات جلنة الدعوة يف افريقيا
للجامعة �أن كان رئي�س جلنة الدعاة الأفارقة من
جمهورية نيجرييا ،فتحدثت معه بلغة الهو�سىا
ف�سر بذلك ك��ث�ير ًا و�أ�ستغرب �أن مدير جامعة
�سعودية يتحدث لغته وك���ان جم��ال فخر له،
لدرجة �أن رئي�س اللجنة طلب مني اال�ستمرار
يف التحدث بها وكان موقفا جميال جد ًا تبادلنا
عنده ال�ضحكات.
وموقف �آخ��ر �أك�ثر طرافة ح��دث يف فندق دار
التوحيد مبكة �أث��ن��اء قيامي ب��زي��ارة ال��وال��دة
�أط���ال ال��ل��ه يف عمرها -خ�لال �شهر رم�ضاناملبارك (قبل اجلائحة) وبال�صدفة و�أن��ا داخل
امل�صعد دخ��ل علينا �أح���د ال����وزراء م��ن �إح��دى
الدول الأفريقية مع مرافقيه ،وكانوا يتحدثون
ب��ل��غ��ة ال��ه��و���س��ا ال��ت��ي �أج��ي��ده��ا ،ا���س��ت��م��روا يف
احلديث داخ��ل امل�صعد �إىل �أن توقف امل�صعد
عند ال���دور ال���ذي ت�سكن فيه ال���وال���دة ،وقبل
مغادرة امل�صعد قمت بتحيتهم وتوديعهم ولكن
با�ستخدام لغة الهو�سا وعندها �أوق��ف الوزير
امل�صعد وقام باحت�ضاين وعم ال�ضحك �أرجاء
الدور الرابع ع�شر.
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أكدوا على أهمية االستمرار في لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم  ..مختصون:
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االحترازات الصحية ثقافة وأسلوب حياة
البالد  -مها العواودة – رانيا الوجيه

يوما بعد الآخر ،تربهن اململكة العربية ال�سعودية على جناح قراراتها يف حماربة جائحة كورونا وانتقالها �إىل بر االمان بالتدريج  ،حيث �أن كافة القرارات التي اتخذتها الحتواء اجلائحة اثمرت
مكا�سب باهرة ومذهلة متثلت ب�إعالن اجلهات امل�س�ؤولة م�ؤخرا �صدور املوافقة الكرمية على تخفيف االحرتازات ال�صحية وبهذا االجراء تدخل اململكة يف املرحلة الأخرية من مواجهة اجلائحة بعد �أن
متكنت باقتدار من ك�سب املراحل ال�سابقة ب�أقل اخل�سائر  ،وات�ساقا مع هذه اجلهود ف�إن ال�ضرورة تقت�ضي �أن تكون االجراءات االحرتازية مبثابة �أ�سلوب حياة وثقافة يف كافة تفا�صيل احلياة اليومية وان
تكون عنوانا لل�سالمة والبعد عن املخاطر .ويف هذا ال�سياق �أكد خمت�صون �أن قرار تخفيف االحرتازات جاء نظرا للتقدم يف حت�صني املجتمع وهبوط عدد احلاالت امل�صابة اجلديدة وتخفيف ال�ضغط على
�أ�س ّرة العناية احلرجة يف امل�ست�شفيات ،الفتني �إىل �ضرورة �أن يلتزم املجتمع بكافة اطيافه باالحرتازات ويجعل منها ا�سلوب يومي يف حياته يف املكاتب واال�سواق واملطاعم واماكن الرتفيه واملالعب
الريا�ضية  ،الفتني يف الوقت نف�سه �إىل ان اجراءات اململكة يف احتواء اجلائحة يعد منوذجا عامليا مبهرا.
وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد لل�صحة الوقائية
الدكتور عبد الله ع�سريي �أو�ضح �أن االحتياطات
التنف�سية مطلب يف كل زمان ومكان.
داع��ي��ا �إىل �أه��م��ي��ة لب�س ال��ك��م��ام��ة الطبية يف
الأم���اك���ن امل��زدح��م��ة وامل��غ��ل��ق��ة و����ض���رورة غ�سل
اليدين جيدا واال�ستمرار يف التعقيم والتطهري
كقاعدة و�أ�سلوب حياة و�سلوك م�لازم لنا يف
ظل ا�ستمرار وج��ود الفريو�سات وذل��ك حلماية
النف�س والغري.
برتوكوالت اساسية
من جانبه قال الدكتور وائل باجهموم ا�ست�شاري
الأم���را����ض امل��ع��دي��ة ورئ��ي�����س �أق�����س��ام الباطنة
مب�ست�شفى امل��ل��ك فهد «لي�س ب��ال�����ض��رورة اب��دا
ا�ستمرار كل االح�ترازات خا�صة بعد انتهاء اي
وباء فعلى �سبيل املثال ل�سنا بحاجة اىل ارتداء
ال��ك��م��ام��ة يف االم��اك��ن امل��ف��ت��وح��ة ذات التهوية
اجليدة فيظل عدم وجود وباء او مبعنى �آخر
انخفا�ض ن�سبة انتقال العدوى «.
م�ؤكدا �أن هناك بع�ض االح�ت�رازات اال�سا�سية
والتي تعد من العادات احلميدة حتى يف حالة
عدم وج��ود وب��اء منت�شر او حتى يف انخفا�ض
ن�سبة العدوى كعادة غ�سل الأي��دي وه��ي عادة
جيدة تدعو لها كل املنظمات ال�صحية للمحافظة
على املجتمع يف كل الأوقات.
كما �أو�ضح �أن اختالف االحرتازات يف �أحوالها
و�سهولة تطبيقها وحتى يف حالة وجود بع�ض
ال��ف�يرو���س��ات وامل��ي��ك��روب��ات وال��ت��ي ق��د ت�سبب
�أم��را���ض��ا عر�ضية للبع�ض ف��ان تطبيقها يعتمد
ب�شكل كبري على �سهولتها و�إمكانية العمل بها
واحلاجة �إليها مثال يف وجود وباء ملر�ض معني.
اما يف احلاالت العامة فان تعاي�ش االن�سان مبا
ات��اه الله من مناعة طبيعية يعد كافيا ودائما
ندعو اىل الو�سطية يف التعامل يف كل االمور
احلياتية فال افراط وال تفريط ولكل وقت طلباته
وحاجاته امللحة لاللتزام باالحرتازات املنا�سبة
يف حينها.
فلي�س من املعقول العي�ش يف اخلوف غري املربر
ويف املقابل لي�س من املربر وال املعقول �إهمال
ك��ل االح��ت��رازات الأ���س��ا���س��ي��ة (كغ�سل االي���دي)
والتي تعد من العادات ال�صحية احلميدة يف كل
وقت.
وتابع « املحن والظروف ال�صعبة ك�أزمة كورونا
تهدي لنا الدرو�س والعرب والتي تفيدنا �صحيا
ب�إذن الله ملواجهة اي خطر يف امل�ستقبل».
ويوافقهم ال��ر�أي ا�ست�شاري الأم��را���ض املعدية
ال��دك��ت��ور ن���زار ب��اه�بري ال���ذي �أك���د على �أهمية
اال���س��ت��م��رار يف لب�س الكمامة وغ�سل اليدين
والتعقيم ك�أ�سلوب حياة و�سلوك مالزم لنا يف
ظل ا�ستمرار وجود الفريو�سات.

عبداهلل عسيري

هاني الحضرمي

التي حددتها اجلهات املخت�صة ،وعدم اال�ستهتار
�أو ال��ت��ه��اون �إزاءه������ا ،ول��ن��ك��ن ع��و ًن��ا لدولتنا
وم�ؤ�س�ساتها يف حتقيق ذلك.
ولأهمية التوعية ،ون�شر املفاهيم ال�صحيحة
يف هذا امل�ضمار يرى �ضرورة ا�ستلهام درو�س
اجلائحة ومنها الطب الوقائي من الأمرا�ض
والأوب��ئ��ة م��ن خ�لال ال��ع��زل واحل��ج��ر ال�صحي
والنظافة وال��ط��ه��ارة وحتقيق الأم���ن الغذائي
وغري ذلك ،للأدلة القر�آنية والنبوية والقواعد
ال�شرعية التي توجب على امل�سلم املحافظة على
النف�س ،وعدم الإ�ضرار بها ،كما قال تعاىل :و اََل
ُت ْل ُقوا ِب�أَ ْيدِي ُك ْم ِ�إلىَ ال َّت ْهلُ َك ِة.

عادل ثقفان

محمد السبر

والوقاية من الأمرا�ض املعدية بالعزل واحلجر
���ور َد َّن
وع��دم املخالطة ،ه��ديٌ نبوي ق��ال « :ال ُي ِ
ٌ
ُ�صح» ،بل تعدت عناية ال�شرع
ممُ��ر���ض على م ٍ ّ
احلنيف يف ه��ذا ال��ب��اب حتى �شمل منع �إي��ذاء
الآخ��ر ول��و برائحة م���ؤذي��ة ،فقال النبي « :م َْ��ن
�أَ َك َل ُثومًا �أَ ْو َب�صَلاً َ ،ف ْل َي ْع َت ِزلْ َنا� ،أَ ْو َقا َلَ :ف ْل َي ْع َت ِز ْل
مَ�سْ ِج َد َناَ ،ولْ��يَ�� ْق��عُ�� ْد فيِ بَ�� ْي�� ِت�� ِه »رواه البخاري
وم�سلم.
حماية المجتمع
و�أ���ض��اف ال�شيخ ال�سرب «لقد �سعت ال��دول��ة –
وفقها الله – منذ اليوم الأول �إىل مكافحة الوباء

إلغاء التباعد
ال�شيخ حممد ال�سرب ال��داع��ي��ة الإ���س�لام��ي ق��ال»
ت��ت��واىل ن��ع��م ال��ل��ه ع��ل��ى ع���ب���اده ،ب��االن��ف��راج��ات
املتوالية ،والب�شائر املتتابعة ،فبعد �أن �شهدت
املراحل الأوىل خالل عامني م�ضيا من التعامل
مع جائحة كورونا قيودًا على احلركة ،و�إغال ًقا
للكثري م��ن امل��راف��ق وامل��ن�����ش���آت؛ ب���د�أت مراحل
العودة التدريجية للحياة �شي ًئا ف�شي ًئا ،حتى
تي�سر بف�ضل الله ومنته التخفيف من االجراءات
و�إلغاء التباعد وقدمت اململكة العربية ال�سعودية
نتائج مبهرة وجناحات متميزة يف التعامل مع
هذه اجلائحة بروح الواقع واالحتواء واخلروج
ب�أقل الأ�ضرار ما كان مثار �إعجاب ومثاال يحتذى
يف التعامل مع هكذا جائحة ،وكلنا �أمل يف �أن
تطوى ف�صول هذه اجلائحة ب�إذن الله ثم بتعاون
وتعا�ضد اجلميع».
ويرى مما يتوجب ال�سعي للمحافظة على هذه
االجن����ازات واملكا�سب على ك��اف��ة ال�صعد ،من
خالل االلتزام التام بكافة الإج��راءات الوقائية

نتائج مبهرة ونجاحات متميزة في التعامل مع الجائحة
انتهاج عادة غسل اليدين والنظافة في كل األوقات
البرتوكوالت لبنة إلنجاح جهود الدولة في التصدي للوباء
دروس وعبر لمواجهة أي خطر في المستقبل

وائل جمجوم

اسماعيل تركستاني

وحماية املجتمع منه ،وتعزيز الوعي املجتمعي
ل�لال��ت��زام ب���الإج���راءات االح�ترازي��ة ،كما �سنت
الأنظمة احلازمة ملنع الإخ�لال بذلك ،وخا�ضت
الدولة ،معركة �شاملة �ضد هذا الوباء ،و�أبلى
جنودها بالء ح�س ًنا� ،سواء جنود اخلط الأمامي
من �أطباء وممر�ضني ورجال �شرطة ومتطوعني
وغريهم� ،أو عامة الأفراد من مواطنني ومقيمني،
الذين �ساهموا يف �إجناح هذه اجلهود بالتزامهم
بالإجراءات الوقائية.
فللعاملني يف املجال الطبي والأمني �أجزل
ال�شكر و�أعطره ،على ما يبذلونه من جهود
حثيثة وم��ت��وا���ص��ل��ة يف ق��ي��ادة �سفينة

نزار باهبري

واالل���ت���زام بالفحو�ص الطبية والتطعيمات
والأدوية.
وحمافظة اجلميع على �إجراءات ال�سالمة لبنة
�أ�سا�سية لإجن���اح جهود ال��دول��ة يف الت�صدي
�شرعي فهم يف
للوباء ،وه��و قبل ذل��ك واج��بٌ
ٌ
طاعة لله تعاىل ،وطاعة لويل الأمر ،وي�ساهمون
يف ح��ف��ظ ����ض���رورة م��ن ���ض��روري��ات الإ���س�لام
ال��ك�برى ،وه��ي حفظ الأن��ف�����س ،و�صيانتها من
الهالك.

املجتمع لتخطي الأزم����ة ب���أق��ل الأ����ض���رار ،بل
عقوبات وغرامات
ب�إجنازات نوعية متوالية».
ويرى من وجهة نظره دكتور هاين احل�ضرمي
االمتثال
املجتمعي
كما �أ���ش��ار �إىل �أن ال���دور
ا���س��ت�����ش��اري و�أ����س���ت���اذ م�����ش��ارك للت�شخي�ص
أهمية
�
وا�ست�شعار
احلياة
للنظام يف مناحي
اجلزيئي بجامعة امللك عبدالعزيز� :أرى من
أنف�سهم
�
على
��اظ
ف
��
حل
ا
يف
م�س�ؤولية اجلميع
خالل ما ن�شاهده يف �سلوكيات اف��راد املجتمع
و�أ������س�����ره�����م
�أنها قد اعتادت على االلتزام بالإجراءات
االح��ت�رازي����ة  ،ول���ك���ن ب��ع��د اع�ل�ان
وزارة الداخلية بتخفيف تلك
االح����ت���رازات �أت���وق���ع �أن
ن�سبة كبرية من املجتمع
�ستتهاون ب��االل��ت��زام
ومن ال�صعب عليهم
ما الفرق بني العادة والروتني بينما يت�ضمن الروتني �سلو ًكا
�أن يتعاي�شوا مع
ً
أ�صل،
ا�ستجابة لدافع مت�
متكررًا� ،إال �أنه ال يتم �إجرا�ؤه بال�ضرورة
تلك االح�ت�رازات
مثل العادة .قد تغ�سل �سيارتك ب�شكل روتيني �أو تذهب �إىل �صالة
و�أن ي��ل��ت��زم��وا
الألعاب الريا�ضية دون ال�شعور باالندفاع للقيام بذلك لأنك ت�شعر
ب��ه��ا ب�شكل كبري
العادات
�أنك بحاجة �إىل القيام بهذه الأ�شياء .غالبًا ما يكون تطوير
 ،ول�����ذل�����ك الب����د
من
التكرار،
ال�صحية �أ�صعب مما يرغب فيه املرء .ولكن من خالل
م����������ن ت���������س����ن��ي�ن
املمكن تكوين عادات جديدة واحلفاظ عليها ،وهذا ما حدث نتيجة
عقوبات وغرامات
لالحرتازات خالل جائحة كورونا والتي جعلتنا ننتقل من
مل�������ن ����س���ي���ت���ه���اون
االلتزام بالنظافة والتعقيم خلوفنا من الإ�صابة �إىل
ب�شروط تخفيف تلك
عادة ح�سنة تنعك�س على ثقافتنا ال�صحية
االح�ترازات وا�ستمرار
والوقاية من الأمرا�ض.
ارت���داء الكمامة والتباعد
يف الأماكن املغلقة ،ومن جانب
اخ��ر جن��د �أن م��و���ض��وع ا�ستخدام
املعقمات قل ا�ستخدامها بني افراد املجتمع
من قبل �أن ي�صدر قرار تخفيف الإجراءات.

الفرق بين
العادة والروتين

النظافة الشخصية
م��ن جهته �أو���ض��ح ال��دك��ت��ور ا�سماعيل حممد
ال�ترك�����س��ت��اين ا���س��ت�����ش��اري ال���ع���دوى وامل��ن��اع��ة
م�ست�شفى الت�أهيل الطبي باملدينة املنورة.
نعم� ،أدركنا من خالل الفرتة ال�صعبة التي مرت
بها املجتمعات الب�شرية وه��ي ف�ترة اجلائحة
ال��ك��ون��ي��ة ان االه��ت��م��ام بالنظافة ال�شخ�صية
للفرد هام جدا يف حماية الفرد نف�سه وحماية
املجتمع من انتقال الأمرا�ض التنف�سية يف تلك
املجتمعات ب�صورة عامة وبني الأفراد ب�صورة
خا�صة.
لقد �شاهد اجلميع ،ان املر�ض ميكن �أن ينت�شر
وي��ن��ت��ق��ل م���ن ف����رد ايل اخ����ر وذل�����ك ب��ت��ج��اه��ل
بع�ض الأم��ور الب�سيطة التي تتعلق بالنظافة
ال�شخ�صية مثل ا�ستخدام امل��ن��ادي��ل الورقية
عند العطا�س او الكحة او غ�سيل الأي��دي عند
مالم�سة الأ�سطح املك�شوفة.
ث��ق��اف��ة املجتمع ب�����ص��ورة ع��ام��ة وث��ق��اف��ة ال��ف��رد
ب�صورة خا�صة بتطبيق بع�ض العادات الفردية
الب�سيطة التي ميكن من خ�لال ممار�ستها ان
ت�ساهم ب�شكل كبري يف حمايتنا ب���إذن الله من
الكثري من الأمرا�ض التي ميكن �أن تنتقل وذلك
نتيجة الإه��م��ال يف تطبيق بع�ض الثقافات
الب�سيطة يف املجتمعات وبني الأفراد.
تحفيز وحرص
ويحلل م��ن الناحية االجتماعية الأخ�صائي
االجتماعي ع��ادل ثقفان مو�ضحا بقوله :كون
ال��ع��ادة ه��ي العملية ال��ت��ي م��ن خاللها ت�صبح
ال�سلوكيات تلقائية ،وميكن �أن تت�شكل العادات
دون �أن ينوي ال�شخ�ص اكت�سابها ،ولكن ميكن
� ً
أي�ضا تنميتها � -أو التخل�ص منها  -لتنا�سب
�أهداف الفرد ال�شخ�صية ب�شكل �أف�ضل.
يطور النا�س عادات ال ح�صر لها� ،سواء كانوا
على دراية بها �أم ال .وميكن �أن ت�ساعد الطبيعة
غ�ير امل��ب��ا���ش��رة ل��ه��ذه ال�سلوكيات الأ�شخا�ص
على تلبية احتياجاتهم ب�شكل �أك�ثر كفاءة يف
احلياة اليومية .فالعادات ُتبنى من خالل التعلم
والتكرار والتحفيز واحلر�ص..
ويُعتقد �أن ال�شخ�ص يطور عادة ما �أثناء ال�سعي
لتحقيق الأه�����داف م��ن خ�ل�ال ال��ب��دء يف رب��ط
�إ���ش��ارات معينة باال�ستجابات ال�سلوكية التي
ت�ساعد يف حتقيق الهدف.

الريا�ض:
هاتف وفاك�س:
0114627842

�أبها:
هاتف وفاك�س:
0172249738

املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:
0148226966

جازان:
هاتف وفاك�س:
0173226559

فجر الصحافة السعودية

6

اقتصاد

األسبـوعية

اجلمعة  15ربيع الأول 1443هـ املوافق � 22أكتوبر 2021م ال�سنة  91العدد 23474

زيادة فرص متلك املساكن ..خبراء االقتصاد:

«الرهن الميسر» ينعش سوق العقار
جدة -يا�سر بن يو�سف

كل �إجن��از تنموي يحمل يف معناه روح ومعنى البناء ،وما
�أعظم هذا امل�صطلح الذي يعني للمملكة دالالت عميقة للإرادة
والطموح مل�سريتها التنموية احلديثة بقيادتها الر�شيدة ،حفظها
الله �،ضمن م�ستهدفات رئي�سية لر�ؤية .2030
وم��ا ي�شهده ق�ط��اع الإ� �س �ك��ان وا�سرتاتيجيته ال�شاملة من
خيارات وا�سعة ملنتجات �سكنية ومتويلية وخمططات �أرا�ضي،
ميثل �أحد العناوين امل�ضيئة لواقع النه�ضة والبناء  ،جت�سدها
م�شاريع �ضخمة منجزة وحتت الإن�شاء  ،وبنك �أهداف طموحة
للإ�سكان يف �أنحاء اململكة ،وجاء قرار جمل�س الوزراء بتمديد
ب��رن��ام��ج "الرهن املي�سر" للتمويل ال�ع�ق��اري  ،م �ع��ززا لهذه
اال�سرتاتيجية والتنمية امل�ستدامة للقطاع.
املي�سر" للتمويل
"الرهن
خالل ال�سنوات املا�ضية �أثبت برنامج
ّ
العقاري فاعليته يف ت�سريع �إجراءات ح�صول امل�ستهدفني على
والتو�سع يف طرح املنتجات العقارية  ،ووفق
الدعم ال�سكني،
ّ
الربنامج يقوم �صندوق التنمية العقاري
بتقدمي �ضمان مايل �إىل البنوك �أو �شركات
التمويل تعادل قيمته  % 5من الدفعة الأوىل
للم�سكن  ،وتخفي�ض ن�سبة الدفعة الأوىل
من � % 15إىل  % 10من قيمة العقار ،وبحد
�أق�صى � 120ألف ريال ،وبالتايل يخف�ض
تكلفة التمويل وي�سهل على املواطنني متلك
ال�سكن خالل مدة زمنية ق�صرية ،وت�ضمن
د .املغلوث
وزارة املالية ما ال يتجاوز  % 15من قيمة
املمول للم�ستفيدين على �شكل وديعة
العقار ّ
املمول العقاري.
لدى ّ
و ُي���ش�ترط للح�صول على ال��ره��ن املي�سر
�أن تنطبق ��ش��روط ال��دع��م ال�سكني ،وهي
�أن يكون ل��دى الفرد عائلة ،و�أن يتجاوز
عمره  25ع��ام�اً ،و�أال ميلك منز ًال �صاحل ًا
لل�سكن  ،وي�ستمر ال�ضمان �إىل �أن ي�صل
ر�صيد مبلغ التمويل القائم �إىل  % 70من
د .ال�صحفي
املمول عند املنح ,بحيث يقت�صر
قيمة العقار ّ
ا�ستخدام مبلغ الوديعة على �ضمان الدفعة
املقدمة فقط ،وال يجوز ا�ستخدامه �إ َّال يف حال تعرث امل�ستفيد يف
ال�سداد وعدم كفاية املبلغ املتح�صل من بيع امل�سكن املرهون.

أهمية الرهن الميسر

انتعا�ش عقاري
حول ذلك ا�شاد عدد من اخلرباء واالقت�صاديني بقرار جمل�س
الوزراء متديد برنامج "الرهن املي�سر" للتمويل العقاري لثالث
�سنوات  ،م�ؤكدين �أنه �سينعك�س �إيجابيا على قطاع الإ�سكان
 ،وي�سهم ب�شكل كبري يف انتعا�شته باملزيد من فر�ص متلك
املواطنني للوحدات ال�سكنية.
يقول اخلبري االقت�صادي وع�ضو اجلمعية ال�سعودية لالقت�صاد
املي�سر) للتمويل
الدكتور عبد الله املغلوث �أن برنامج (الرهن ّ
العقاري ومنذ انطالقه� ،أظهر فاعليته يف ت�سريع �إج��راءات
والتو�سع يف طرح املنتجات
احل�صول على الدعم ال�سكني،
ّ
العقارية يف قطاع الإ�سكان؛ حيث ي�ستهدف الربنامج رفع
ن�سب متلك امل�ساكن.

قرار جمل�س ال��وزراء متديد برنامج "الرهن املي�سر" للتمويل

 1خفض تكلفة التمويل

العقاري لثالث �سنوات يف زيادة فر�ص متويل متلك املواطنني  2زيادة تملك السكن
و�أو�ضح �أن متديد العمل بالربنامج �سريفع ن�سبة التملك �إىل ما
وي�ضيف :ج��اءت موافقة جمل�س ال ��وزراء على متديد العمل يقارب  ،% 50م�ؤكدا �أن كثري من امل�ستفيدين �سبق �أن واجهوا للم�ساكن والتقليل من ت�ضخم �أ�سعار العقار  ،م�شريا �إىل �أن  3انتعاش القطاع العقاري
بالربنامج داعمة لفر�ص املواطن يف متلك امل�سكن  ،وحماية

�صعوبة يف توفري الدفعة التي ت�شرتطها البنوك مبقدار ،% 30

القطاع العقاري حتكمه عوامل اقت�صادية عديدة ومن �ش�أن

م�صادر التمويل املي�سرة  ،و�سي�ساعد العمل بالربنامج على
ا��س�ت�ق��رار ال���س��وق ال�ع�ق��اري واحل ��راك اق�ت���ص��ادي .و�أ��ض��اف
املغلوث �أن برنامج الرهن املي�سر �سي�سهم كثريا يف خدمة
ال�شريحة امل�ستهدفة من هذا القرار عرب ت�سهيل الإمكانات يف
متلك امل�ساكن.

وزارة املالية والبنك املركزي ال�سعودي "�ساما" بتخفي�ضها ،
ومن ثم تقوم البنوك بتقدمي التمويل الالزم لبقية قيمة العقار.

التنب�ؤات ب��أي ارتفاع بعد متديد برنامج الرهن املي�سر لفئة
من املواطنني ،هي جمرد عوامل نف�سية وال تعك�س امل�ؤ�شرات
احلقيقية على �أر�ض ال�سوق.
وك�شف �إىل �أن امل�ضاربة تعد العامل الرئي�س ال��ذي ي�سهم
يف زيادة الأ�سعار غري املنطقية بالن�سبة للأرا�ضي ،لكن هذه

ال���س��وق ال�ع�ق��اري��ة يف اململكة م��ن خ�ل�ال اال��س�ه��ام يف تنوع �إىل �أن �ساهمت وزارة ال�ش�ؤون البلدية والإ�سكان بالتعاون مع متديد " ال��ره��ن املي�سر" كبح ارت�ف��اع الأ��س�ع��ار ،م�شريا �أن  4توازن واستقرار السوق

تي�سري وحتفيز
م��ن جانبه �أك��د اخل�ب�ير االق�ت���ص��ادي ع��ادل ال�صحفي �أهمية

امل�شكلة بد�أت تتال�شى تدريجيا مع قرار فر�ض الر�سوم على
الأرا� �ض��ي البي�ضاء يف امل��دن الرئي�سة ،وتطبيقها الحقا يف
مناطق �أخرى من اململكة.

املنتجات الصيدالنية  ..أسعار تستنزف اجليوب

القرني :للغالء أسباب  ..والمهم وعي المستهلك
جدة -جنود النهدي
ج��ول��ة �أ� �س �ب��وع �ي��ة ج ��دي ��دة وخم �ت �ل �ف��ة ح� ��ول �آراء
امل�ستهلكني ح��ول ف��روق��ات الأ� �س �ع��ار ،ويف ه��ذه
اجلولة نتناول �أ�سعار الأدوية وغريها من منتجات
�أخ� ��رى ذات ال���ص�ل��ة ب��االح�ت�ي��اج��ات ال���ص�ح�ي��ة من
م�ط�ه��رات و�أدوات ومنتجات العناية ال�شخ�صية
 ،وق��د ر�صدنا على �سبيل املثال �سعر قطرة العني
"رفر�ش بل�س" املعقمة  ،فوجدنا عبوة يف �إحدى
ال�صيدليات ب�سعر  ٢٥ري��اال ويف �إح��دى املواقع
ب�سعر  ١٨.٤٠ريال .فلماذا هذا التفاوت يف �سعر
هذا الدواء ويف غريه.
بداية ت��رى املواطنة "رهف احلارثي" �إن �أ�سعار
بع�ض امل�ن�ت�ج��ات ال�صيدالنية م��رت�ف�ع��ة ،ول�ك��ن يف
النهاية ن�ضطر لل�شراء رغم علمنا �أن ال�سعر �أعلى،
الف�ت� ًة �إىل �أن ال�ف��ارق ق��د ي�ك��ون ب�سيطا يف بع�ض
املنتجات ،ولكن ال يعقل مبالغة بع�ض ال�صيدليات
يف التجاوز ال�سعري .وت�ضيف �إن ال��دواء �سلعة
�أ�سا�سية وال غنى عنه ولي�س �شيئا كماليا ،وهناك
ذوو �أمرا�ض مزمنة كال�سكر و�ضغط الدم والقلب
يحتاجون اىل الأدوية با�ستمرار  ،ولذا فان الطلب
ي��زداد  ،وم��ن ال�ضروري �أن تكون �أ�سعارها يف
متناول قدرات ال�شرائح الأقل قدرة.

وامل ��وردي ��ن و��س�ي��ا��س��ات�ه��م البيعية
فهم الأ�سباب
واخ �ت�لاف م���ص��در بع�ض الأدوي ��ة
ط ��رح � �ن ��ا �أ�� � �س� � �ب � ��اب اخ � �ت �ل�اف
وم �ك��ان �إن�ت��اج�ه��ا وك��ذل��ك اخ�ت�لاف
الأ� �س �ع��ار ال��دوائ �ي��ة وغ�ي�ره��ا من
اال�سماء التجارية لل�صنف الدوائي
منتجات �صيدالنية  ،على املحلل
ال��واح��د رغ��م ث�ب��ات �أ��س�م��ه العلمي
االقت�صادي حممد القرين  ،فقال:
وا�ستخدامه العالجي وكذلك تركيز
اب�ت��داء املتابع حل��ال ومعرو�ضات
املادة العالجية يف املنتج الوحد .
ال�صيدليات يف اململكة يجد �أنها
�أي�ضا من الأ�سباب تكاليف النقل
حت��ول��ت م��ن بيع ال ��دواء ومتجات
القرين
والتخزين واملتابعة لأن هناك �أدوية
العناية ال�صحية � ،إىل متجر ي�ضم
ت�خ��زن يف ظ ��روف خ��ا��ص��ة ودرج ��ات
�أ�صناف كثرية �أخرى منها الأحذية
الطبية والعكازات وغريها ،ويفرت�ض منع بيعها مع ح��رارة ثابته  ،كما يدخل يف حتديد �أ��س�ع��ار بيع
الأدوي��ة و�أن يخ�ص�ص لها متاجر �أخ��رى لتح�سني ال��دواء بال�صيدليات تكاليف الت�شغيل وتغرياتها
اجلودة والتناف�سية يف بيع الدواء ومنح فر�ص عمل وامل�صاريف املتغرية تبعا لها من ديكورات و�أجور
عاملني و�إيجارات املحالت.
لل�شباب يف ت�سويق للمنتجات الأخرى.
�سوق كبري ومتنوع
�أما عن م�شكلة تباين �أ�سعار املنتجات ال�صيدالنية
خا�صة  ،فهذا يعود �إىل �صيدليات القطاع اخلا�ص وي�ضيف القرين� :إذا كان �ضعف املناف�سة يعد �أحد
وبع�ضها يغايل يف الأ�سعار ورف��ع �أرباحه مقارنة �أ�سباب ارتفاع الأ�سعاريف �أي دولة ،ف�إن الأ�سعار
ب��دول �أخ��رى  ،وبالن�سبة الرتفاع بع�ضها  ،فلذلك ومتغرياتها عندنا تخ�ضع للإ�شراف  ،خا�صة �أن
�أ�سباب ملنظومة االن�ت��اج واال��س�ت�يراد� ،أول�ه��ا تقلب �سوق الدواء واملنتجات ال�صيدالنية يف اململكة ن�شط
�أ�سعار اخلامات الدوائية واملنتجات النهائية عامليا وه��و الأك�بر يف املنطقة  ،واال�سترياد منفتح على
 ،كذلك متغريات �أ�سعار �صرف العمالت و�أج��ور املنتجات العاملية وفق �ضوابط دقيقة من الأجهزة
ال�شحن وال�ت��أم�ين وال�ضرائب  ،وكميات ال�شراء ال��رق��اب�ي��ة كهيئة ال �غ��ذاء وال� ��دواء و��ض�م��ان��ات قوية

للجودة والأف�ضل مفعوال لل�صحة ،كما �أن اململكة
مقبلة على ا�ستثمارات ك�ب�يرة يف �إن �ت��اج الأدوي ��ة
�سرتيح الأ�سعار بدرجة �أف�ضل.
ودائما حتر�ص اجلهات املعنية ويف مقدمتها وزارة
ال�صحة على ت�أمني احتياطيات ا�سرتاتيجية قوية
ت�ؤ ّمن احتياجات الطلب لفرتات كافية ،لكن هناك
جانب مهم وه��و �ضعف ثقافة امل�ستهلك يف تقييم
البدائل واالختيار بينها كون الدواء �سلعة حتوطها
الثقافة العلمية ولي�ست كغريها م��ن ال�سلع التي
ميكن املفا�ضلة ب�سهولة بينها وكذلك �ضعف ثقافة
الت�سويق الإل�ك�تروين ال��ذي ي�سهل معه احل�صول
ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن الأدوي� ��ة وامل�ن�ت�ج��ات ال�صيدالنية
ب�أ�سعار �أق��ل بكثري من �أ�سعارها يف ال�صيدليات
اخلا�صة .ويف ظل تباين الأ�سعار ،فقد �أعطت الدولة
� ،أي��ده��ا الله  ،احل��ق للمري�ض يف احل�صول على
ال��دواء جمان ًا يف الكثري من ال�صيدليات اخلا�صة
مبجرد �صدور الو�صفة االلكرتونية له من �أي من�ش�أة
�صحية حكومية .ويختتم االقت�صادي حممد القرين
 ،ر�أيه بالت�أكديد على وعي امل�ستهلك با�ستخدامات
الأدوي��ة بو�صفات طبية ودون ع�شوائية  ،والوعي
بطريقة حفظها منزليا وم��راع��ات ت��واري�خ�ه��ا قبل
اال�ستخدام والتخل�ص من املنتهي �صالحياتها.

«طمني» ..رافد توعية
تطبيق "طمني" عرب الأجهزة الذكية �سبق �أن �أطلقته
الهيئة العامة للغذاء والدواء  ،لتعزيز �صحة املجتمع
بال�سلوك الغذائي والوعي الدوائي ال�صحيح  ،يوفر
معلومات دقيقة للم�ستهلكني ع��ن املنتجات التي
ت�شرف عليها الهيئة  ،فعند البحث با�سم املنتج او
م�سح ال�ب��ارك��ود اخل��ا���ص ب��ه يقدم التطبيق جميع
املعلومات التي ميكن عر�ضها وتهم امل�ستهلك من
خالل اخلدمات التالية :البحث عن الأدوية امل�سجلة
وتفا�صيلها و�أ�سعارها املعتمدة  -البدائل الدوائية
ب�أقل �سعر -املنتجات الغذائية با�ستخدام الباركود

اخلا�ص باملنتج ومعرفة م�سببات احل�سا�سية للمنتج
 تقدمي البالغات واال�ستف�سارات حول املنتجات-�إ�� �ش� �ع ��ارات ال �ت �ح��ذي��رات وال�ت�ن�ب�ي�ه��ات ال��ر��س�م�ي��ة
ال�صادرة من الهيئة.
وميكن من خالل هذا التطبيق االط�لاع على �آخر
ال�ت�ح��ذي��رات وال�شائعات والأخ �ب��ار ال���ص��ادرة من
الهيئة وم�شاركتها  ،كذلك بودكا�ست غذاء ودواء
 ،ك�م��ا ي�ن���ش��ر امل��رك��ز االع�ل�ام��ي ج�م�ي��ع التعاميم
وال �ف �ع��ال �ي��ات وال��و� �س��ائ��ط ال �ت��ي ت �ه��م امل�ستهلكني
والقطاعات ذات ال�صلة.
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«المال العام أمانة»
البالد  -مها العواودة ،رانيا الوجيه
حماية النزاهة ..مكافحة الف�ساد ،وحما�سبة املف�سدين� ،أهداف تعمل اململكة بحزم لتحقيقها عرب هيئة الرقابة
ومكافحة الف�ساد التي ت�ضرب بقوة كل من ت�سول له نف�سه امل�سا�س باملال العام ،ويف هذا الإطار �أطلق الديوان
العام للمحا�سبة ،ممثلاً باملركز ال�سعودي للمراجعة املالية والرقابة على الأداء (تدريب) ،بالتعاون مع هيئة
الرقابة ومكافحة الف�ساد ،املرحلة الثانية من مبادرة "املال العام �أمانة" ،التي ت�ستهدف من�سوبي اجلهات
احلكومية من خالل عقد جمموعة من اللقاءات وور���ش العمل ينفذها عدد من املخت�صني واخل�براء من
الديوان وهيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد يف مقار اجلهات احلكومية وعلى مدار �أ�شهر متتالية ،للتوعية
ب�أهمية املحافظة على املال العام.
و�أكد �أن املبادرة ت�أتي لتح�سني دور العاملني يف القطاع احلكومي للقيام مبهام و�أعمال حماية النزاهة
ومكافحة الف�ساد يف الأجهزة احلكومية بكفاءة وفاعلية ،من خالل حت�سني دور املراجعة الداخلية،
وتفعيل الرقابة الداخلية ،وحوكمة العمليات املالية ،وتعزيز النزاهة وال�شفافية بجميع �أ�شكالها.
و�أك��د �أ�ستاذ القانون اجلنائي الدكتور �أ�صيل اجلعيد� ،أن التعر�ض
للمال العام ب��أي من اجلرائم كاالختال�س وغريها يعد جرمية �شنعاء
ت�سرق الفر�ص واملمكنات من الأجيال القادمة ،ويف هذا الإط��ار تعمل
اجلهات الرقابية ب�سالح تطبيق القوانني العقابية التي �أ�صدرها امل�شرع
ال�سعودي وج��زء من ه��ذه ال�سيا�سة اجلنائية �سيا�سة وقائية ،تتمثل
يف زيادة الوعي باملمار�سات القانونية واملحا�سبية لتكون ذات معايري
وا�ضحة و�أدلة تنظيمية تبني ال�صالحيات لكل ذي من�صب م�س�ؤول ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر عن املال العام لهذا انطلقت مبادرة "املال العام
�أمانة" ،الهادفة لتوعية املجتمع بالقوانني العقابية وحتديدا قوانني
مكافحة الف�ساد ،وتكري�س ومتكني الوعي والإدراك ب�أهمية احلفاظ على
املال العام.
ولفت �إىل �أن الأجهزة الرقابية كالديوان العام للمحا�سبة وهيئة الرقابة
ومكافحة الف�ساد عليها م�س�ؤوليات اجتماعية ال لتنفيذ القانون فقط
وحما�سبة املجرمني ،ب��ل توعية اجلمهور لأن الف�ساد قبل �أن يكون
�آف��ة وجرمية فهو ثقافة �سلبية ال ت��زول ب�سالح القانون العقابي� ،إمنا
بالتوعية باملمار�سات العملية وب�أهم م�ؤ�شر من م�ؤ�شرات احلوكمة وهو
معيار ال�سالمة املالية .و�أ�ضاف "يقدم الديوان العام للمحا�سبة وهيئة
الرقابة ومكافحة الف�ساد منوذجا م�شرفا للأجهزة احلكومية الأخرى
حيث �أنهم ا�سرتجعوا �أموال طائلة م�ؤخرا من �أيادي الفا�سدين وال يفلح
الفا�سد حيث �أتى ولن ينجو فا�سد مهما كان".
من جهته ،ق��ال امل�ست�شار يف املنتدى االقت�صادي العاملي يف دافو�س
الدكتور حميي الدين ال�شحيمي" :تعد م�ؤ�س�سة دي��وان املحا�سبة من

امل�ؤ�س�سات اال�ستقاللية الرقابية املهمة يف رقابته على
�أداء الأجهزة وال��وزارات وحتديدا يف حمورية الرقابة
على كافة الإي��رادات املالية فهو اجلهاز الأعلى للرقابة
املالية واجلزء الأ�سا�سي من الرقابة يكمن يف التوعية
وال�شراكة والتعاون قبل ا�ستعمال االليات العقابية
الرقابية" ،م�ؤكدا �أهمية هذه املبادرة امل�س�ؤولة بالوعي
والتدريب وت�أ�سي�س ور�ش العمل وا�ستثمار للخرباء
والتنفيذيني ،والتي جتعل من املال العام �ضمري لكل
مواطن ب�إلزامية احلفاظ عليه وحمايته و�صونه
والعمل ب�شكل �شفافية لتجنب �أي ق�ضية من ق�ضايا
الف�ساد واملح�سوبية لتعزيز ال�شفافية من خالل
تفعيل الرقابة املحلية وحوكمة العمليات املالية.
ويرى رئي�س دار الدرا�سات االقت�صادية بالريا�ض
دكتور عبدالعزيز �إ�سماعيل داغ�ستاين� ،أن املال
العام ثروة املجتمع ،والكل م�ؤمتن عليه والدولة
راعية له ،تنظم وحتوكم املحافظة عليه و�إنفاقه يف الأوج��ه ال�شرعية
والنظامية ،وت�ضمن ع��دم امل�سا�س ب��ه بطرق غ�ير م�شروعة ،وتقيم
الأجهزة الرقابية الداعمة لذلك وت�ضع ما ي�ضمن ال�شفافية والو�ضوح
يف �إنفاقه والنزاهة يف �صرفه ،وه��ذا هو املبد�أ ال��ذي قد ال ي�سلم من
جتاوزات وخمالفات تعمل الأجهزة املخت�صة على متابعتها وحما�سبة
مرتكبيها ،وهي يف الوقت نف�سه تعمل على ن�شر الوعي ب�أهمية املال
العام والأم��ان��ة وتبيان مزالق اخللل وم��ا ي�شكله من تداعيات مالية

وزراء يشاركون بالمسيرة ..واعتصام القصر يدخل يومه السادس

السودان ..مليونية لحماية االنتقال المدني

يا�سر اخلويل

واجتماعية و�أخ�لاق�ي��ة .وتابع "التوعية �ضرورية حتى تكون حجة
للمحا�سبة والعقاب ،فالدولة تدعوك لاللتزام بالنظام ليكون ذلك حجتها
يف معاقبة من يخرج عنه ،والرتكيز على التوعية ي�ساند النظام ويدفع
�إىل �أحقية املحا�سبة وامل�ساءلة و�أن النظام ي�سود وال بد من تطبيقه
لتت�ساوى احلقوق كما تت�ساوى الواجبات".
و�أ�شار املحلل االقت�صادي يا�سر اخلويل� ،إىل �أن �إىل القافلة انطلقت نحو
ر�ؤية  2030وترليونات الرياالت خ�ص�صت لإع��ادة تعريف االقت�صاد

اخلرطوم  -البالد
خرجت جموع غفرية �أم�س (اخلمي�س) ،يف م�سريات ب�شوارع
اخلرطوم وعدد من املدن ال�سودانية ،لإحياء ذكرى ثورة �أكتوبر،
وت�أييد وحماية االنتقال امل��دين ،مب�شاركة وزراء ب��ارزي��ن يف
احلكومة االنتقالية ،من بينهم وزي��ر �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء،
ووزي��ري ال�صناعة والنقل ،ووزراء �آخرين مرددين �شعارات
الثورة «احلرية وال�سالم والعدالة» ودع��م احلكم امل��دين ،بينما
يدخل «اعت�صام الق�صر» الذي تنظمه قوى جمموعة من�شقة من
قوى احلرية والتغيري يومه ال�ساد�س على التوايل.
وجتمع الآالف يف ��ش��وارع املطار وال�ستني ،وم�ي��دان �شروين
باخلرطوم ،و�آخرون يف طريق الأربعني واملوردة ومقر الربملان
يف �أم درم��ان وبحري ،داعمني التحول الدميقراطي ومنددين
مبحاوالت تقوي�ضه ،ا�ستجابة لدعوات قوى احلرية والتغيري
بامل�شاركة يف م�سريات داع�م��ة للتحوّل الدميقراطي واحلكم
امل ��دين ،بالتزامن م��ع ذك��رى ث��ورة � 21أك�ت��وب��ر ،ال�ت��ي �أ�شعلها
ال�سودانيون العام  1964و�أنهت حكم الرئي�س الراحل �إبراهيم
عبود ،بينما انق�سم �سيا�سيون يف ت�أييدهم للح�شود واحل�شود
امل �� �ض��ادّة يف اخل��رط��وم ب�ين م��ن ي��دع�م��ون احل�ك��م امل ��دين وم��ن
يطالبون بح ّل احلكومة.
وو�ضعت ال�شرطة والنيابة العامة يف ال�سودان خطة م�شرتكة
لت�أمني املواكب ال�سلمية وم�ؤ�س�سات الدولة احليوية ،وركزت على
حماية �سجن «كوبر» القومي الذي يحتجز فيه الرئي�س املعزول
عمر الب�شري والع�شرات من �أفراد نظامه ،بجانب نحو  34مرفقا.
وت�أتي امل�سريات ا�ستجابة للدعوة التي �أطلقها جتمع ي�ضم �أكرث
من  200كيان من قوى الثورة؛ ويف ظل انق�سام كبري يف ال�شارع

ال�سعودي ،وبكل ت�أكيد هناك نفو�س �ضعيفة تعمل يف ثنايا هذه القافلة
تثقل �سرعتها وتكدر رحلها ،بيد �أن الدولة تقف بحزم الجتثاث املف�سدين
يف كل القطاعات .وا�ستطرد قائال" :البد من معاجلة مفاهيم عديدة
للف�ساد ،فكما حققت مبادرة (املال العام �أمانة) النجاح يف املرحلة الأوىل
عرب رفع م�ستوى ال�شفافية وحتقيق معدالت عالية يف ح�صار اال�ستيالء
على املال العام ها نحن نواكب انطالقة املرحلة الثانية التي �ستكون
مهمة للغاية ملنع �إهدار املال العام".

إستراتيجية تطوير المناطق

رافعات قوية للتنمية المتوازنة
جدة  -البالد

ال���س��وداين ب�ين جمموعتني �إح��داه�م��ا -وه��ي الأك�ب�ر -م�ساندة
للتحول امل��دين؛ و�أخ ��رى حم��دودة جلها م��ن �أح ��زاب وعنا�صر
موالية للإخوان وعدد من احلركات امل�سلحة التي ت�سعى لتفوي�ض
اجلي�ش ال�ستالم ال�سلطة وتعار�ض خطوات تفكيك نظام الإخوان
وتطالب ب�إعادتهم للم�شهد ال�سيا�سي جمددا.
وقال جتمع املهنيني ال�سودانيني� ،إن موقفه الثابت من ال�سلطة
احلالية يف البالد مل يتغري ،معتربا �أنها ال متثل «الثورة» ،حاثا
على �إ��ص�لاح امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ب�إ�شراف املدنيني .و�أ�ضاف
«جن��دد موقفنا الثابت من ال�سلطة احلالية ،وه��و ع��دم متثيلها
للثورة ،بل و�إبحارها عك�س �أماين اجلماهري ،ون�ؤكد �أن ال�صراع
امل��اث��ل ب�ين �أط��راف�ه��ا ي��دور ح��ول تق�سيم املنا�صب واالم�ت�ي��ازات
وخدمة املحاور اخلارجية ،وال ميت لأهداف ال�شعب وتطلعاته يف
�شيء» ،راف�ضا االنقالب ب�أي واجهة ع�سكرية �أو مدنية ،وو�ضع
ال�سلطة بيد القوى الثورية ،وت�صفية النظام البائد وم�ؤ�س�ساته.
م��ن جهته� ،شدد رئي�س جمل�س ال�سيادة االنتقايل عبد الفتاح
الربهان ،على حر�ص القوات امل�سلحة واملكون املدين علي �إجناح
الفرتة االنتقالية و�صوال �إىل حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات
ال�شعب ال���س��وداين ،فيما ق��ال رئي�س ال ��وزراء ال���س��وداين عبد
الله حمدوك �إن الثورة ال�سودانية و�ضعت �أهدافا توافق عليها
ال�سودانيون ،الذين و�صفهم ب�أنهم الأحر�ص على امل�ضي بها �إىل
نهاياتها بتحقيق االنتقال املدين� .إىل ذلك ،دعا وزير اخلارجية
الأمريكي �أنتوين بلينكن ،ال�شعب ال�سوداين �إىل ممار�سة حقه يف
التجمع ب�سالم ودون عنف ومبا يتفق مع روح االنتقال .و�أ�ضاف
يف تغريدة عرب «تويرت»� ،أن وا�شنطن تدعو ال�سودانيني ملمار�سة
حق التجمع ب�سلمية.

�أ�صيل اجلعيد

حميي الدين ال�شحيمي

عبدالعزيز داغ�ساتني

ال��دول ذات ال��ر�ؤي��ة والإرادة وخارطة الطريق
 ،ت�ع�ل��و ب��ر��ص�ي��د ح��ا��ض��ره��ا  ،وت �خ��و���ض غمار
م�ستقبلها بكفاءة واقتدار ..وهذه املعادلة الأكرث
حتمية يف ع�صرنا احلا�ضر  ،متثل جوهر �أهداف
ال��ر�ؤي��ة ال�سعودية املوثقة بب�صمات و�شواهد
الإجن ��از من امل�شاريع ال�ضخمة وامل��دن الذكية
وانطالقة طموحة ال�سرتاتيجية اال�ستثمار يف
كافة القطاعات.
وه��ا ه��ي م�ن��اط��ق اململكة بر�صيدها التنموي
ومكنون خرياتها وتنوع مناخها  ،ت�شهد تباعا
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ط�م��وح��ة لإع� ��ادة ر� �س��م خ��ارط��ة
التطوير وت�أ�صيل التنمية امل�ت��وازن��ة ب�شراكة
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ،وخ�ل��ق ف��ر���ص العمل وري��ادة
الأعمال لأبنائها وبناتها ،يف عطاء رائع لتعظيم
املزايا التناف�سية لكل منطقة وتكامل دوره��ا يف
االقت�صاد الوطني املتنوع وامل�ستدام.
نذكر ما �سبق و�أعلنه �سمو الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال� ��وزراء رئي�س جمل�س ال �� �ش ��ؤون االقت�صادية
والتنمية� ،أثناء م�شاركته يف جل�سة حوار بعنوان
"م�ستقبل الريا�ض" بالدورة الرابعة لـ "مبادرة
م�ستقبل اال�ستثمار" عن ا�سرتاتيجيات طموحة
جلميع مناطق ومدن اململكة مبا يعود بالنفع على
جميع املواطنني ،وخلق اقت�صاد مزدهر وجمتمع
حيوي لـوطن طموح.
ه ��ذا ال��وع��د ي ��ؤك��د احل� ��راك ال�ن���ش��ط  ،درا� �س��ة
وتخطيطا متكامل الأه���داف  ،وان �ط�لاق العمل
وفق ا�سرتاتيجيات واع��دة  .فقبل �أ�سابيع قليلة
وحتديدا يف نهايات ال�شهر املا�ضي "�سبتمرب"
�أطلق �سموه  ،حفظه الله  ،ا�سرتاتيجية تطوير
منطقة ع�سري حت��ت �شعار "قمم و�شيم" ب�ضخ
 50مليار ريال عرب ا�ستثمارات متنوعة ،لتمويل
امل�شروعات احليوية ،وتطوير مناطق اجل��ذب
ال�سياحي  ،لتكون املنطقة وجهة عاملية ط��وال
العام لأكرث من  10ماليني زائر من داخل اململكة
وخارجها بحلول عام .2030
وهاهي خارطة الطموح ت�شرع �أهدافها برحابة
جغرافية �أو��س��ع  ،ب��إع�لان �سموه �إط�لاق مكاتب

ا�سرتاتيجية لتطوير مناطق (الباحة ،واجلوف،
وج��ازان) والتي �ستكون ن��واة لت�أ�سي�س هيئات
ت �ط��وي��ر م���س�ت�ق�ب� ً
لا ،ب �ه��دف ت�ع�ظ�ي��م اال� �س �ت �ف��ادة
م��ن املميزات الن�سبية والتناف�سية لكل منطقة
م��ن املناطق ال�ث�لاث� ،إ�ضافة �إىل تطوير البيئة
اال�ستثمارية لتكون مناطق ج��اذب��ة لال�ستثمار
بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
وي ��أت��ي الإع�ل�ان ع��ن املكاتب الإ�سرتاتيجية يف
املناطق الثالثة يف �إطار اهتمام �سموه وحر�صه
على �أن تطال التنمية ال�شاملة جميع مناطق ومدن
اململكة مبا يعود بالنفع على جميع املواطنني،
وت��أك�ي��ده �أن العمل ق��ائ� ٌم على ت�أ�سي�س مكاتب
�إ�سرتاتيجية يف املناطق التي ال يوجد بها هيئات
تطوير �أو مكاتب �إ�سرتاتيجية ،بهدف تطوير
مناطق الوطن كافة بال ا�ستثناء.
هذه املكاتب الإ�سرتاتيجية ت�ضطلع مبهام دقيقة
لتحقيق امل�ستهدفات  ،وعنوانها تعظيم مكونات
التنمية امل�ستدامة  ،من خالل ا�ستثمار املقومات
وامل�م�ي��زات الن�سبية التي تزخر بها ك��ل منطقة
لتحقيق �أعلى ا�ستفادة منها وحتويلها �إىل عنا�صر

داعمة لالقت�صاد املحلي بها  ،وم��ن ثم متثل كل
منها رقما طموحا ي�سهم يف منو االقت�صاد الكلي
و�إج �م��ايل ال�ن��اجت الوطني ،بالإ�ضافة �إىل قيام
املكاتب الإ�سرتاتيجية ب�أعمال التطوير والتن�سيق
وامل�ت��اب�ع��ة م��ع اجل �ه��ات احلكومية ك��اف��ة ،للعمل
على حتفيز و�إ��ش��راك القطاع اخلا�ص يف تنمية
املكونات املكانية الزدهار كل منطقة ورخاء �أهلها.
من هنا تكمن �أهمية الأهداف يف التايل:
 �إطالق �إ�سرتاتيجيات تنموية  -تطوير البيئةالطبيعية  -حتفيز ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص  -توطني
ال��وظ��ائ��ف لأب �ن��اء امل �ن��اط��ق  -م��راج �ع��ة اخلطط
وال�سيا�سات  -تعظيم القيمة امل�ضافة لقطاعات
التنمية  -رفع م�ستوى الطرق والبنية التحتية
 حتقيق التنمية العمرانية  -تطوير املخططالإقليمي  -حت�سني جودة احلياة  -تعزيز التنمية
ال�سياحية وحتقيق التنمية املتوازنة.
�أخ�ي�را م��ن ال��رك��ائ��ز امل�ه�م��ة ل�ضمان الفاعلية
وال� �ن� �ج ��اح  ،مت �ت��ع امل �ك��ات��ب اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة
ب�شخ�صية اعتبارية وا�ستقالل م��ايل و�إداري،
وترتبط بلجنة �إ�شرافية للتطوير.

ترقية الزهراني إلى رتبة عميد ركن
الدمام-البالد
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ت�ل�ق��ى ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن ��س�م�ير ب��ن �أح �م��د الب�شريي
ال��زه��راين بال�شرطة الع�سكرية اخلا�صة للقوات
الربية باملنطقة ال�شرقية التهاين والتربيكات من
الأهل والأ�صدقاء والزمالء و�أبناء القبيلة؛ مبنا�سبة
ترقيته .وع رَّ�َّب� العميد الركن ال��زه��راين ،عن عظيم
�شكره وتقديره للقيادة احلكيمة ،م�ؤكد ًا �أن الرتقية
�ستكون ح��اف��ز ًا ق��وي� ًا ل��ه ملوا�صلة امل��زي��د م��ن البذل
والعطاء ،يف خدمة الدين ثم املليك والوطن.

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
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أسرة الشريف حتتفل بزواج عبيد  ..العريس:

التهاني تعطر ليلة العمر بالفرح والسرور
جدة -البالد

اح �ت �ف��ل ع �ب �ي��د ع �ط �ي��ة ال��ل��ه ال �� �ش��ري��ف،
م��ن من�سوبي م�ست�شفى ج��ام�ع��ة امللك
ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��زواج��ه ع�ل��ى اب�ن��ة م�شعل
�صالح ال�شريف -رح �م��ه ال �ل��ه ،ب��إح��دى
ق��اع��ات الأف � ��راح مبنطقة م�ك��ة امل�ك��رم��ة
بح�ضور جمع من الأق ��ارب والأ�صدقاء
ال��ذي��ن ب��ارك��وا للعرو�سني بهذه الليلة.
وت �خ �ل��ل االح �ت �ف��ال ع��رو���ض فلكلورية

هادي يحتفل بعقد قرانه

م �ت �ن��وع��ة ،يف ال ��وق ��ت ال � ��ذي ع�ب�ر فيه
العري�س ال�شريف عن �سعادته الغامرة
بدخوله القف�ص الذهبي ،وقال :التهاين
تعطر ليلة ال�ع�م��ر ب��ال �ف��رح وال �� �س��رور،
� �ش��اك��را ال �ل��ه �أن �أمت ع�ل�ي��ه ه ��ذه الليلة
ال �� �س �ع �ي��دة � � ،س��ائ�لا امل� ��وىل �أن ي��وف�ق��ه
وزوج �ت��ه ويرزقهما ال��ذري��ة ال�صاحلة.
وتلقى العري�س التهاين والتربيكات من
الأ� �ص��دق��اء والأط �ب��اء والإع�لام �ي�ين عرب
االت�صال الهاتفي واملرئي؛ حيث متنوا
له حياة زوجية �سعيدة .وعربت �أ�سرتا
ال�ع��رو��س�ين ع��ن فرحتهما ب �ه��ذه الليلة
املباركة �سائلني الله �أن يوفق العرو�سني
مل��ا يحبه وي��ر��ض��اه ،و�أن يجمع بينهما
على خ�ير ويرزقهما ال��ذري��ة ال�صاحلة،
مبدين �شكرهما وامتنانهما لكل من ح�ضر
�أو �أر� �س��ل ال�ت�ه��اين وال �ت�بري �ك��ات بهذه
املنا�سبة الغالية.

�أخبارهم

آل المسيفري يزفون أحمد إلى القفص الذهبي

ترقية احلربي للسابعة

ت�ت�ل�ق��ى �أ�� �س ��رة ه��اج��د احل��رب��ي ه ��ذه الأي� ��ام
التهاين؛ مبنا�سبة ترقية ابنهم "هاجد" �إىل
املرتبة ال�سابعة يف فرع وزارة البيئة واملياه
والزراعة باملدينة املنورة.
وع رّ�ّب� "احلربي" ع��ن �سعادته البالغة بهذه
املنا�سبة� ،سائ ًال الله تعاىل �أن يجعلها عني
ال�ت��وف�ي��ق واخل�ي�ر ع�ل�ي��ه مل��ا ف�ي��ه خ��دم��ة دينه
ومليكه ووطنه.
جازان -البالد

احتفل �أبناء يحيى �أحمد علي طالبي مدخلي ،بعقد
ق ��ران ه ��ادي ب��ن حم�م��د ي�ح�ي��ى ،ع�ل��ى ك��رمي��ة �أح�م��د
ب��ن حم�م��د ع�م�ير -رح �م��ه ال �ل��ه ،يف ح��ي اجل��رادي��ة،
غ��رب حمافظة �صامطة ،وذل��ك و�سط ح�ضور الأه��ل
والأ�صدقاء ورجال الأعمال وامل�س�ؤولني الذين باركوا
للعرو�سني بهذه الليلة.
وع�بر العري�س ه��ادي عن �سعادته الغامرة بدخوله
القف�ص الذهبي� ،شاكرا الله على �أن �أمت عليه هذه
الليلة ،و�سعيدا بالأهل والأحبة املهنئني بهذه املنا�سبة
ال�سعيدة� ،سائال امل��وىل �أن يوفقه يف �إمت��ام الفرح
الكبري ويرزقهما الذرية ال�صاحلة.
كما عرب �أه��ل العرو�سني عن �سعادتهم بهذه الليلة،
�سائلني امل��وىل جلت قدرته� ،أن يرزقهما الله الذرية
ال�صاحلة و�أن يدمي عليهما الفرح وال�سرور.

الريا�ض -البالد

املاجستير للمهندس ماجد
ح���ص��ل امل�ه�ن��د���س م��اج��د ب��ن ��س�ع��د ب��ن ج�ع��دان
الزهراين على درجة املاج�ستري من جامعة امللك
فهد للبرتول وامل�ع��ادن يف تخ�ص�ص املحفزات
ال�صناعية� .أل��ف م�بروك ..جعلها الله عون ًا له
خلدمة دينه ومليكه ووطنه.

"شباب الخيمة" يطمئنون على صحة الزميل مالي

اح �ت �ف��ل �أح��م��د ب��ن م � ��رزوق امل���س�ي�ف��ري
ب��زواج��ه ،م��ن ك��رمي��ة عبدالله ب��ن ثابت
امل�سيفري ،يف مدينة ال��ري��ا���ض ،وذل��ك
و�سط ح�ضور عدد من الأ�سرتني ،الذين
ب��ارك��وا للعرو�سني ،ومت�ن��وا لهما حياة
�سعيدة
وعرب العري�س �أحمد عن �سعادته الغامرة
ب ��ال ��زواج ،ومت �ن��ى م��ن ال �ل��ه �أن يوفقه
وع��رو��س��ه مل��ا بحبه وير�ضى ويرزقهما
الذرية ال�صاحلة.
وعرب �آل امل�سيفري عن فرحتهم بهذه الليلة املباركة،

�سائلني الله �أن يوفق العرو�سني ملا يحب وير�ضى
و�أن يجمع بينهما يف خري ويرزقهما الذرية ال�صاحلة
و�أن يدمي عليهما الفرح وال�سرور.

الغامدي يكرم الطبيب حامد
الهوساوي للسابعة

�صدر قرار مدير عام امل��وارد الب�شرية ب�أمانة
العا�صمة املقد�سة برتقية املوظف عاطف بن
حممد هو�ساوي للمرتبة ال�سابعة يف الأمانة.
وي �ع��د ال �ه��و� �س��اوي م��ن ال �ك �ف��اءات ال���ش��اب��ة
والن�شطة� ..ألف مبارك وعقبال املراتب العليا.

من العار�ض ال�صحي الذي �ألزمه ال�سرير الأبي�ض ،ودخل
على �إث��ره �إح��دى م�ست�شفيات مكة املكرمة .و�أعربو خالل
االحتفال عن متنياتهم للزميل مايل بال�شفاء العاجل ،و�أن
ميتعه الله بال�صحة والعافية .ح�ضر الزيارة عمر حممد
م�ؤذن ،من من�سوبي ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة الطائف،
وقلده الزميل ال�صحفي عثمان خليفة مدين امل�شرف العام
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
على فريق ك�شافة �شباب مكة املكرمة بجمعية مراكز الأحياء
احتفل جمموعة �شباب "اخليمة" الريا�ضية ،بح�ضور مبكة املكرمة و�سام �شركة الوحدة اخلا�صة للحرا�سات
ع��دد م��ن الريا�ضيني والإع�لام �ي�ين والك�شافني بالزميل الأمنية مبكة املكرمة للإبداع والتميز؛ وذلك تقديرا لدوره
الكاتب ال�صحفي عثمان �أبوبكر مايل بعد متاثله لل�شفاء يف خدمة املجتمع وامل�س�ؤولية املجتمعية والريا�ضية.

زينة يف منزل عقيل
رزق املهند�س منذر �أحمد ها�شم عقيل ب�أمانة
مدينة جدة مبولوده الثاين "�أنثى" وقد اتفق
وح��رم��ه ال��دك �ت��ورة ه��دي��ل �صالح احل ��داد على
ت�سميتها (زينة) لتن�ضم �إىل �شقيقها (يزن).
جعلها الله من مواليد ال�سعادة و�أق��ر بها �أعني
والديها وجديها.

جدة  -يا�سر بن يو�سف

كرم مدير عام فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة
مبنطقة مكة املكرمة املهند�س �سعيد ب��ن ج��ار الله
الغامدي ،الطبيب البيطري حامد بن تركي احلربي؛
وذلك تقديرا جلهوده خالل فرتة عمله مديرا ملحجر

وزارة البيئة واملياه والزراعة مبيناء جدة الإ�سالمي،
مبين ًا �أن عمل املحاجر متيز بكفاءة من�سوبيه خالل
مو�سم احل��ج و�أث�ن��اء جائحة فريو�س ك��ورون��ا بكل
اح�تراف�ي��ة واق��ت��دار ،و�أن ال �ظ��روف م��ؤه�ل��ة دائ�م� ًا
لتوا�صل املحاجر ،ب�إذن الله ،ا�ستمرارية متيزها.
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 1384-2-16هـ

1385-2-12هـ

1385-2-9هـ

1385-2-12هـ

1385-2-14هـ

 1384-2-3هـ

1383-12-29هـ

جدة تحتضن ثاني بطوالت الهويك
الريا�ض -في�صل الرقيبة

يحت�ضن ملعب ردي���ف اجل��وه��رة
مب��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه الريا�ضية
يف جدة ،اليوم البطولة املفتوحة
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ه��وك��ي ال���ت���ي ي�����ش��رف
على تنظيمها االحت���اد ال�سعودي
للهوكي ،وت�شهد م�شاركة عدة فرق
و �أك�ثر م��ن  35الع��ب�� ًا مل��دة يومني.
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اجلدير بالذكر �أن البطولة املفتوحه
الأوىل للهوكي �أقيمت يف مدينة
الدمام ،وقد توج فريق (NAQI
 )Strikersب��ك���أ���س ال��ب��ط��ول��ة،
وامليدالية الذهبية.
ويهدف احت��اد الهوكي من �إقامة
مثل هذه البطوالت ن�شر اللعبة يف
اململكة وزيادة �شعبيتها.

اجلمعة  15ربيع الأول 1443هـ املوافق � 22أكتوبر 2021م ال�سنة  91العدد 23474

في الجولة التاسعة من دوري المحترفين..

كالم كورة

االتحاد يصطدم بالشباب ..والهالل يواجه الرائد
حممد العمري

نيوكاسل والقوة
الناعمة والصورة النمطية
�صفقة ا�ستحواذ �صندوق اال�ستثمارات العامة على نادي نيوكا�سل
يونايتد العريق �صفقة �إيجابية على اجلانب االقت�صادي يف ظل تنوع
اال�ستثمارات االقت�صادية للمملكة حتت مظلة ر�ؤية  ،2030من خالل
العمل الد�ؤوب لل�صندوق للبحث عن �أف�ضل اال�ستثمارات ،وال حديث
يعلو على توقع حدوث ثورة يف �شراء الالعبني ،ولكني �أعتقد �أنه
لكي تدير نادي ًا البد من �أن تقوم بذلك بال�شكل ال�صحيح ،ولي�س هناك
طريقة للنجاح �سوى الطريقة ال�صحيحة؛ لذلك البد من العقالنية
يف املوازنة وال�صرف وعدم االجنراف خلف �إ�شاعات التعاقدات
اخلرافية التي قد تكون �ضرب ًا من اجلنون ،ولكن املهم �أي�ض ًا �أن يكون
التوا�صل مع اجلماهري بطريقة �صحيحة.
الفر�صة احلقيقية لتحقيق �أحد �أهم �أهداف هذه ال�صفقة هو نقل
ال�صورة ال�صحيحة عن الوطن وثقافته بالطريقة الإيجابية وعن
مقدار التقدم الذي تعي�شه اململكة يف ظل الر�ؤية العظيمة ،عن
طريق الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لذلك؛ �سواء من الإعالميني �أو امل�س�ؤولني
وطالبنا املبتعثني ،بل وحتى املواطنني �إجما ًال حيث نت�شارك جميعنا
تلك امل�س�ؤولية العظيمة ،ولي�س القيام بت�صرفات ع�شوائية قد يراها
البع�ض لطيفة �أو كوميدية اىل حد ما ،ولكنها للأ�سف ال�شديد تعك�س
�صورة منطية �سلبية عك�س الأهداف احلقيقية ملثل هذه اال�ستثمارات
التي لي�ست جميعها مادية واقت�صادية ،وذلك مدخل ملعرفة ما هي
«القوة الناعمة».
�إن مفهوم «القوة الناعمة» مفهوم �صاغه جوزيف ناي ،لو�صف القدرة
على اجلذب وال�ضم دون الإكراه كو�سيلة للإقناع ،وهو مفهوم مت
ا�ستخدامه م�ؤخ ًرا للت�أثري على الر�أي االجتماعي والعام وتغيريه
من خالل قنوات �أقل �شفافية ن�سبي ًا وال�ضغط من خالل املنظمات
ال�سيا�سية وغري ال�سيا�سية� ،أو كما و�صفه الدكتور جمال عبداجلواد
�أنه قوة النموذج ،وجاذبية الثقافة ،و�سمو القيم واملبادئ ،وامل�صداقية
يف االلتزام بكل هذا �أو امتالك اخل�صائ�ص التي جتعل الآخرين
يتطلعون للدولة باعتبارها منوذج ًا يحتذى ،وم�صدر ًا للإلهام.

جدة  -هالل �سلمان

ضمك يالقي الحزم ..وأبها يتحدى الفتح

تتوا�صل اجلمعة وال�سبت اجلولة التا�سعة من دوري ك�أ�س
الأم�ير حممد بن �سلمان للمحرتفني ،ب�إقامة  5مباريات،
حيث ي�ست�ضيف الفي�صلي نظريه التعاون يف ال��ـ 6:05
م�ساء اجلمعة ،و�ضمك �ضيفه احلزم يف الـ  6:20م�ساء ،فيما
يلعب االحتاد املت�صدر مع ال�شباب يف الـ  8م�ساء ،ويالقي
�أبها فريق الفتح يف الـ  6:20م�ساء ال�سبت ،يف حني ي�ستقبل
الهالل �ضيفه الرائد يف الـ  8م�ساء.

الفيصلي يهدد التعاون
ال��ف��وز بعد تعادله م��ع االحت���اد املت�صدر يف اجلولة
املا�ضية� ،أم��ا احل��زم التا�سع بر�صيد  10نقاط فلم
يخ�سر يف �آخ���ر  4ج���والت ح��ي��ث ف���از يف م��ب��ارات�ين
وتعادل يف مثلهما ،وحتقيق  3نقاط جديدة �سيجعله
ي�صعد ملراكز املقدمة.

االتحاد  VSالشباب

يخترب االحتاد �صاحب املركز الأول
بر�صيد  17نقطة� ،صدارته
�أم�����ام م��ن��اف�����س ع��ن��ي��د هو
ال�شباب ال�ساد�س بـ 12
ن��ق��ط��ة ،ح��ي��ث يبحث
ال��ع��م��ي��د ع���ن ال��ف��وز
ب���ع���د ت����ع����ادل����ه م��ع
���ض��م��ك يف اجل��ول��ة
الأخ�يرة ،فيما ي�أمل
ال�شباب يف موا�صلة
انت�صاراته بعد تغلبه
على الفيحاء والباطن
يف اجلولتني املا�ضيتني.

الفيصلي  VSالتعاون

تعادل الفي�صلي يف �آخ��ر  3ج��والت ليرتاجع للمركز
التا�سع بـ  10نقاط ،وي�أمل با�ستغالل ظروف التعاون
متذيل الرتتيب بر�صيد  3ن��ق��اط ،اخلا�سر يف �آخ��ر
جولتني والوحيد الذي مل يتذوق طعم االنت�صار حتى
الآن ،وعليه تدارك �أو�ضاعه خ�صو�صا مع عودة مدربه
غوميز.

أبها  VSالفتح

الهالل  VSالرائد

يعود الهالل �صاحب املركز ال�سابع بر�صيد
 12نقطة مع مباراتني م�ؤجلتني ،ملناف�سات الدوري

بعد ت�أهله لنهائي دوري
�أبطال �آ�سيا ،وال بديل له
عن الفوز �أم��ام الرائد الثامن
بـ  11نقطة من �أج��ل اللحاق بركب
املقدمة والتقدم يف �سلم الرتتيب ،خ�صو�صا

�أنه تعادل يف �آخر مباراتني� ،أما الرائد فخ�سر يف اجلولتني
املا�ضيتني وين�شد التعوي�ض ولو باخلروج بنقطة التعادل.

ضمك  VSالحزم

ي�سعى �ضمك ثاين الرتتيب بـ  15نقطة �إىل ا�ستعادة

الباطن يتغلب على الفيحاء

ثنائية السومة تمنح األهلي نقاط الطائي

ٌ
بعد �آخر..

هناك مقولة يف عامل الفن تقول« :العر�ض البد من �أن ي�ستمر مهما
كانت الظروف  ، « The Show Must Go Onوهناك ق�ص�ص
كثرية عن فنانني وريا�ضيني حتاملوا على ظروفهم لإكمال املهمة ويف
الوقت نف�سه ك�سبوا االحرتام والت�أييد لذلك ،وما فعله الكابنت �أبو
تريكة عك�س ذلك متاما ،ويف هذه احلالة ما يحكم املوقف هو قوانني
املنظمة �سواء كانت تت�ساهل مع ت�أثري الآراء والقناعات ال�شخ�صية
على �إكمال العمل من عدمه.
@MohammedAAmri

جدة  -هالل �سلمان
ت�صوير -معزي ال�سويدي

الشارة الدولية لـ  4حكام
سعوديين في المبارزة
الريا�ض -البالد

ح�صل الرباعي ال�سعودي خالد باتي (�سالح الأبيه) وحممد
هزازي (�سالح الفويل) ومن�صور ال�شمري (�سالح ال�سايرب)
تركي العنزي (�سالح ال�سايرب) حكام املبارزة على ال�شارة
الدولية ،بعد اجتيازهم االختبارات النظرية والعملية التي
�أقيمت يف العا�صمة الأوزبكية ط�شقند ملدة � 5أيام ،بح�ضور
� 4أع�ضاء من جلنة احلكام يف االحت��اد ال��دويل للمبارزة،
وم�شاركة  32حكما من  12دولة ،ولأول مرة ينجح  4حكام
�سعوديني يف اختبار واحد؛ لين�ضموا �إىل احلكام الدوليني
الت�سعة وي�صبح �إجمايل احلكام الدوليني ال�سعوديني يف
املبارزة  13حكما.

حقق ف��ري��ق الأه��ل��ي ف���وزه ال��ث��اين على ال��ت��وايل،
بعد تغلبه على م�ضيفه الطائي بنتيجة ()1-2
يف اجلولة التا�سعة من دوري ك�أ�س الأمري حممد
بن �سلمان للمحرتفني .تقدم الأهلي بهدف مبكر
�سجله جنمه ال�سوري عمر ال�سومة بعد عمل مميز
من املقدوين �إزج��ان �أليو�سكي �صاحب التمريرة
احلا�سمة يف الدقيقة ال�سابعة ،وقبل نهاية ال�شوط
الأول جن��ح الطائي يف �إدراك ال��ت��ع��ادل بر�أ�سية

الربازيلي لوكا�س �ألفي�ش لتنتهي احل�صة الأوىل
بالتعادل ( .)1-1ويف ال�شوط الثاين ،عاد ال�سومة
ليمنح الأهلي التقدم جمددا بعد ركلة ركنية نفذها
غريب وو�ضعها عمر بر�أ�سه م�ستغال �سوء تغطية
دفاع الطائي (د  ،)52لريفع الأهلي ر�صيده �إىل 11
نقطة ،ويتجمد ر�صيد الطائي عند  7نقاط.
ويف مباراة �أخرى ،فاز فريق الباطن على الفيحاء
( )0-2لريفع ر�صيده �إىل  9نقاط لي�صعد للمركز
احلادي ع�شر ،بينما جتمد ر�صيد الفيحاء عند 13
نقطة يف املرتبة الثالثة.

 4نجوم على الئحة تدعيم نيوكاسل
جدة -البالد

ي�ستعد ن��ادي نيوكا�سل يونايتد لع�صر جديد،
وميكن للجماهري توقع بع�ض التغيريات الكبرية
يف هيكل العبي و�إداريي الفريق ،ويف هذا الإطار
ارت��ب��ط ا���س��م م���ارك �أوف��رم��ار���س امل��دي��ر الريا�ضي
بنادي �أياك�س �أم�سرتدام مع بع�ض جن��وم فريق
�أياك�س باالنتقال �إىل نيوكا�سل ،خا�صة مع و�صول
مدرب جديد �إىل �سانت جيم�س بارك يف امل�ستقبل

القريب  ،بعد رح��ي��ل �ستيف ب��رو���س  ،بينما من
املتوقع �أن تب�شر نافذة االنتقاالت يف يناير مبزيد
م��ن الإ���ض��اف��ات �إىل الفريق؛ حيث يهدف النادي
�إىل ال�صعود للقمة .وق��د يكون امل�شروع اجلديد
املعرو�ض يف نيوكا�سل مغريًا لأوفر مار�س ،ال �سيما
مع الدعم امل��ايل الكبري ال��ذي كان �سيح�صل عليه.
و�إذا كان مقتنعًا ب�إجراء التغيري ،فهناك الكثري من
الالعبني يف �سجالت ناديه احل��ايل الذين ي�سعد

م�شجعو املكبايز بر�ؤيتهم يتبعونه �إىل �إجنلرتا؛
مثل املدافع ال��دويل "جورين تيمرب" ،وه��و قادر
على �شغل م��رك��ز الظهري ب��الإ���ض��اف��ة �إىل مركزه
املف�ضل يف مركز قلب الدفاع ،واملك�سيكي الدويل
"�إد�سون �ألفاريز" ،وري���ان جرافينبري�ش(19
عاما) وهو �أحد اجلواهر ال�شابة يف تاج �أياك�س،
والربازيلي الدويل"�أنتوين" الذي ظهر لأول مرة
مع الربازيل هذا ال�شهر و�سجل �ضد فنزويال.

بعد  4هزائم متتالية ،عرف �أبها طعم االنت�صار يف
اجلولة الأخ�ي�رة لريفع ر�صيده �إىل  7نقاط لكنه ال
ي��زال يف امل��رك��ز ال��ـ  ،14وي�سعى ال�ستغالل الأر���ض
واجلمهور لتحقيق الفوز على الفتح خام�س الرتتيب
بر�صيد  12نقطة ال��ط��ام��ح ب����دوره ل��ف��وز ث���ان على
التوايل.
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روال باحلمر التشكيلية والصحفية والسيناريست واملنتجة السعودية لـ
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:

هاللية الهوى ..اتحادية بالوراثة
حاورتها -مها العواودة
"روال بكر باحلمر" فنانة �سعودية �شاملة ،فهى ت�شكيلية و�صحفية وكاتبة �سيناريو
ومنتجة� .أما جديدها  -و� ً
أي�ضا غريبها  -فهو ح�صولها م�ؤخ ًرا على براءة ت�صميم
منوذج �صناعي من الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية عبارة عن مغ�سلة و�ضوء مبتكرة
جتعله �أكرث �سهولة� ..س�ألناها با�ستغراب :ملاذا؟ فقالت بابت�سامة جادة :حقيقة الأقرب
�إىل قلبي الأعمال الأدبية والغنائية للأطفال ول�صعوبة اال�ستمرار يف الإنتاج لعدم وجود
رعاة وقلة الوعي ب�أهمية هذه الأعمال الأدبية والرتبوية توجهت للت�صميم ال�صناعي.
�س�ألناها عن اجلديد � ً
أي�ضا -ونحن نتوقع ما هو �أكرث غرابة -ف�أعادتنا قريبًا من الفن قائلة:
�شاركت يف مو�سوعة فنية ت�ضم ال�سري الذاتية وبع�ض �أعمال عدد من الت�شكيليني العرب
حتت �إ�شراف الفنانة ال�سعودية �سالونا�س داغ�ستاين والفنان امل�صري �أحمد جمال.
اً
وتوا�صل مع حديث الفن �س�ألناها عن ر�ؤيتها لعودة الإعالم ال�سعودي املهاجر �إىل الريا�ض؛
حيث املدينة الإعالمية ال�سعودية ،فقالت :القلب ي�ضخ الدم �إىل جميع �أع�ضاء اجل�سم وي�أخذ
الدم دورته الكاملة ليعود للقلب ،وهكذا الريا�ض هي القلب الناب�ض واملركز الرئي�س للإعالم
ال�سعودي الذي يغذي ويدير باقي املراكز والقطاعات الإعالمية يف هذا الوطن احلبيب ،ومن
هنا كان البد من هذه اخلطوة املهمة .طرحنا عليها �أن نبتعد اً
قليل عن اخرتاعاتها وفنونها �إىل
حديث �إن�ساين نتعرف من خالله علي البعد الآخر من حياة الفنانة روال باحلمر ،فرحبت بـ "
فرف�شة " حتل فيها �ضيفة على " البالد "...

عرفت حب الوطن من
خالل قصص والدتي
اسمي عروبة وشعر
• يقولون� :إن الأ�سماء حتاكي م�سمياتها..
يحاكيك؟
هل ترين �أن ا�سمك
ِ
 لكل �إن�سان ن�صيب من ا�سمه ،وا�سمي م�شتق من قبيلةعربية بال�شام ا�سمها رول��ه ،فكان يل من ا�سم العروبة
والأ�صالة وحب الكرم وكتابة ال�شعر.

يتجاهلونالتعادل

سفيرة الطفولة
• ر���ش��ح��ت ملهمة خ��ارج��ي��ة متثلني فيها
وطنك ..ما هو نوع املهمة التي تريدينها؟
كل �إن�سان يتمنى �أن ميثل بلده ب�أح�سن �صورة ،و�إنحظيت بهذه الفر�صة ف�أمتنى �أن �أكون �سفرية الطفولة،
و�أن �أح�م��ل �صوت الطفل ال�سعودي ال��واع��ي واملثقف
جل�م�ي��ع �أن �ح��اء ال �ع��امل ،وي �ك��ون ل�ل�أط �ف��ال ال���س�ع��ودي�ين
م�شاركات دولية �أكرث يف جميع الأن�شطة املجتمعية.
أحب االختالف مع زوجي
• ه��ل تقبلني االرت��ب��اط ب�شريك حياة
يخالفك امليول؟
 �أنا مرتبطة فع ًال ب�شريك حياة يخالفني امليول والتفكري،ولكن االختالف لي�س عيب ًا �إذا تقبل كل �شخ�ص الآخر،
و�أحب هذا االختالف.
أرفض هؤالء وأولئك

ليهيئوا المشجع لتقبل
الفوز والخسارة

بلوك لشخصني فقط
• من هو املتابع الذي تكتفني يف الرد عليه بـ
" بلوك "؟ ومن الذي تهتمني بالكتابة �إليه؟
 ن��ادر ًا ما يحدث �أن �أ�ضع ل�شخ�ص بلوك ،ومل �أفعله�إال الثنني؛ �أحدهما م�شعوذ والآخر جتاوز حدود الأدب
يف احلديث� .أهتم ب�أن �أكتب ما ير�ضي الله؛ لأنه يرى
كتاباتي وهو من �سيحا�سبني عليها �إذا فارقت احلياة،
ف�أحاول جاهدة �أن �أترك �أثر ًا جميال بعدي ،ثم بعد ذلك
علي قلبي.
�أكتب كل ما ميليه َّ
هذا سبب اعتذاري

• يف ح�سابك على تويرت لو طلب منك بائع
متابعني مبل ًغا ما؛ لزيادة عدد متابعيك..
هل تدفعني له؟
 طبع ًا ال  ..وق��د ح�صل وع��ر���ض علي ذل��ك ،لكني مل • يف احلياة �إذا طلب منك االع��ت��ذار ..ملنُ
�أفعل ف�أنا �أحب املتابعني احلقيقيني الذين يتفاعلون معي �ستعتذرين؟
ويبدون �آراءهم يل ،وبالن�سبة يل �أرف�ض �إ�ضافة الأ�سماء  -لأمي و�أبي؛ لأنني مهما فعلت �أظل مق�صرة معهما وال
�أ�ستطيع رد جميلهما ما حييت.
امل�ستعارة رغم متابعة بع�ضهم يل.
أنا مع منتجات التجميل
تويتر وإنستجرام

• هل لك ح�سابات على مواقع التوا�صل • هل خ�ضعت لعمليات جتميل؟ وملاذا؟
االجتماعي؟ وهل تتابعينها ب�شكل منتظم؟  -ال � ..أن ��ا ��ض��د ع�م�ل�ي��ات التجميل غ�ير ال���ض��روري��ة،
 ل��دي ح�سابات يف تويرت والإن�ستجرام والتلجرام فالإن�سان جميل باختالفه ،وعلى الإن�سان �أن ي�ستغلوالفي�س ب��وك وال�سناب �شات خ��ا���ص ،ولكنني �أك�ثر تطور ال�صناعات واملنتجات التجميلية يف املحافظة على
�شبابه ون�ضارة وجهه ب�شكله احلقيقي الذي ميزه الله به.
متابعة لتويرت ثم االن�ستجرام.

البوية امللونة لأر�سم بها � ..أتذكر �أن��ه �أعطاين م�سج ًال
قدمي ًا لألونه ب�أقالم البوية و�أغري �شكله ،فجعلني �أ�شعر
�أنني مبدعة؛ رغم �أنني مل �أجتاوز العا�شرة ،فهو من زرع
فنه بذاكرتي ،وجعلني �أحلق مبخيلتي لعامل الإبداع.
أحرجتها بعفويتي
• هل �أن��ت مع دخ��ول �أح��د �أبنائك نف�س
• �شيء قمت به وندمت عليه ..ماهو؟
جمال تخ�ص�صك ؟
 �أردت م�ساعدة فتاة ،ولكنني �أحرجتها بعفويتي ،فلم �إذا �أراد �أحدهم ذلك ،ف�س�أكون له خري معني.تقبل امل�ساعدة.
وجع املرض
البحر وغادة
• ماهي �أق�سى جتربة مررت بها؟
• من هو كامت �أ�سرارك؟
 �أق�سى جت��رب��ة يل م��ررت بها م��ر���ض وال��دت��ي لفرتة البحر.طويلة وخ�ضوعها لعملية جراحية قا�سية.
• ما هو �أكرث بلد حتبني زيارته ..ومن هو
قر�أت " تعليم القيادة "
رفيقك املف�ضل يف ال�سفر؟
• ما �آخ��ر كتاب ق��ر�أت��ه روال ؟
 الإمارات ،و�أمتنى زيارة كل املدن التي مل �أزرها� ،أماوهل كان ورق ًيا �أم الكرتون ًيا ؟
رفيقتي املف�ضلة بال�سفر فهي ابنة خايل غادة ثابت رفيقة
 �آخر كتاب هو تعليم القيادة وهو ورقي.الطفولة.
احتادية ثم هاللية
والداي وخالي
• ماهو الفريق ال��ذي ت�شجعينه
• من هو �صاحب الف�ضل عليك يف م�سرية
من بني الأندية ال�سعودية؟ وملاذا؟
جناحك؟
 يف الطفولة كنت �أ�شجع نادي االحتاد مثل* الله �سبحانه وتعاىل �صاحب الف�ضل ومق�سم الأرزاق،
والدي� ،أما الآن ف�أميل لنادي الهالل ،وال�سبب
فق�سم يل من الإبداع ن�صيب ًا ،ثم والدي احلبيب هو �أكرث
�إعجابي ب�أدائه على �أر�ض امللعب.
م��ن ك��ان ي�شجعني وي�شرتي يل �أدوات الر�سم وير�سم
أشتري األكثر جماهيرية
يل على كفي احل�ي��وان��ات؛ م��ا يجعلني �سعيدة وي�شرتي
يل �أ�سبوعي ًا جملة ماجد وي�شجعني على ال�ق��راءة ،وقد • خ�صخ�صة الأن��دي��ة الريا�ضية
كان يحكي يل ق�ص�ص ًا من ت�أليفه قبل النوم ب�شخ�صيات باتت قريبة ..لو قدر لك �شراء ناد..
م�ضحكة مثل (�شو�شو مو�شو ) و(ب ��ودو ب��ودو) فكنت �أي الأندية �ستختارين؟
�أ�ستمتع بق�ص�صه وال �أنام �إال على ذراعه.
 �س�أختار النادي الأكرث جماهريية مثل ناديوك��ان لوالدتي احلبيبة الف�ضل بتعليمي الكتابة ،فكانت االحتاد.
جتعلني �أك�ت��ب ك�ث�ير ًا وتعلمني الإم�ل�اء ال�صحيح حتى
التعادل ...ال شعور يذكر
تتعرق �أ�صابعي ،وكانت تغني يل �أغاين الأطفال ،ف�أحفظها
منها ،فهي من زرعت بقلبي حب الوطن بق�ص�صها اجلميلة • يقولون " :الكرة فوز وخ�سارة " مل
ال يقولون :وتعادل � ً
أي�ضا؟
عن امللك في�صل ،رحمه الله ،ومواقفه التي ال تُن�سى.
لقد �أعطتني العقيدة ال�صحيحة وعلمتني الثقة بالله ،و�أن  -لأن الفوز مفرح واخل�سارة حمزنة� ،أم��ا التعادل ال
النجاح يحتاج ل�صرب .وكذلك خايل العزيز الفنان حممد �شعور ُيذكر  ..لكنهم يذكرون هذه العبارة؛ كي يكون
عمر ثابت ،ال��ذي ك��ان ي�شجعني على الر�سم والإب��داع ،الإن�سان ذا روح ريا�ضية ومهي�أ نف�سي ًا لتقبل الفوز
ويجعلني �أ�شاهد لوحاته التي ير�سمها ويعطي يل �أقالم واخل�سارة.

ال أقبل متابعين بثمن وأرفض أصحاب األسماء المستعارة

أتمنى أن أكون سفيرة
للطفولة وصوت الطفل
السعودي للعالم
الرياض القلب النابض
وعودة اإلعالم المهاجر
إليها خطوة مهمة

بعيدً ا عن الفن ..حصلت
على براءة اختراع لمغسلة
وضوء مبتكرة
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مبادرة لحماية الطبيعة
والحياة الفطرية

albiladdaily

albiladdaily

albiladdaily

albiladdailynews

�أبها  -البالد

ك�شفت ال �� �س��ودة للتطوير �-إح� ��دى ��ش��رك��ات �صندوق
اال�ستثمارات العامة -عن خطوات ومبادرات جديدة تهدف
لتعزيز اجلهود املبذولة حلماية الطبيعة واحلياة الفطرية،
بهدف تقييم الآثار البيئية واالجتماعية مل�شاريعها �ضمن
ج�ه��وده��ا امل�ت��وا��ص�ل��ة ل�ل�إ��س�ه��ام يف احل �ف��اظ ع�ل��ى البيئة
وحماية احلياة الفطرية وتنمية الغطاء النباتي ،مبا يدعم
توجهات اململكة فيما يتعلق باملبادرات اخلا�صة بالبيئة
وا�ستدامتها .و�أعلنت ال�سودة ع��ن �شراكتها م��ع �شركة
بيكون -التابعة جلامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية-
لإعداد ا�سرتاتيجية متكاملة لال�ستدامة و�إطالق تنظيمات
وت�شريعات ت�صب يف �إط ��ار حماية البيئة واملجتمع،
ت�ضمنت ه��ذه ال���ش��راك��ة و��ض��ع ك��ام�يرات خمفية و�سط
الطبيعة للتعرف على الكائنات الفطرية التي ت�ستوطن
املنطقة وتوثيقها وتطوير �آل �ي��ات احل�ف��اظ عليها ،وقد
متكنت الكامريات من ر�صد ف�صائل عديدة بينها ال�ضبع
املخطط والذئب العربي والثعلب العربي الأحمر وال�شيهم
الهندي املتوج والقطط الربية وعدد من الكائنات احلية.
وت�ستكمل "ال�سودة" ج �ه��وده��ا يف ر� �ص��د ال�ك��ائ�ن��ات
الفطرية التي ت�ستوطن املنطقة وتوثيق تواجدها وتطوير
�آليات للحفاظ عليها.

اتفاقية لبناء الكوادر
الوطنية بمهارات عالمية
الريا�ض  -البالد

وقعت امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
اتفاقية تعاون مع املجموعة الوطنية للتقنية ،تت�ضمن
التخطيط لإطالق وحدة تدريبية غري ربحية بال�شراكة
الإ�سرتاتيجية ،م��ن خ�لال من��وذج معاهد ال�شراكات
الإ�سرتاتيجية لت�أهيل وتوظيف كوادر وطنية مبهارات
عاملية تلبي اح�ت�ي��اج ال�ق�ط��اع التقني لتكون اململكة
حم��ور ًا عاملي ًا للتقنية .وتهدف االتفاقية �إىل توطني
الوظائف التقنية املتخ�ص�صة� ،إ�ضاف ًة �إىل بناء كادر
وظيفي ي��واك��ب متطلبات قطاع التقنية امل�ستقبلي،
�إىل ج��ان��ب �إع ��ادة ت�أهيل ال �ك��وادر لتحديث معارفها
ومهاراتها ،وامل�ساهمة يف �سد الفجوة بني التقنيات
احل��دي�ث��ة املطلوبة ح��ال� ًي��ا وامل �ع��ارف وامل �ه��ارات لدى
الكوادر ال�سعودية ،واال�ستفادة من االنت�شار الدويل
ل�شركات املجموعة جلعل ال �ك��وادر ال�سعودية ذات
قدرات عالية ومطلوبة يف املحافل العاملية .وقال نائب
حمافظ امل�ؤ�س�سة ل�سيا�سات التدريب واجلودة الدكتور
عبدالله �آل مرزوق� ،إن الرتكيز على املهارات الأ�سا�سية
جزء مهم يف هذه املرحلة اجلديدة من تاريخ اململكة،
م�ؤكدًا �أن قطاع الأعمال يف العامل يدعم هذا التوجه.

إحباط تهريب قات
وضبط محتالين
مكة املكرمة  -البالد

حماية البيئة

�أحبطت �شرطة منطقة ج ��ازان ،حم��اول��ة تهريب 650
كيلوجرامًا م��ن م��ادة ال�ق��ات امل�خ��در خم�ب��أة يف �شاحنة.
وقال املتحدث الإعالمي ل�شرطة منطقة جازان الرائد نايف
حكمي� ،إن اجلهات الأمنية متكنت من �إحباط تهريب مادة
قات خمدر خمب�أة يف �شاحنة يقودها مقيم من اجلن�سية
الفلبينية ،والقب�ض على ثالثة خمالفني لنظام �أمن احلدود
م��ن اجلن�سية اليمنية خمتبئني داخلها ،وج��رى ت�سليم
املتهمني وامل�ضبوطات للجهات املخت�صة .من جهة ثانية،
َ�ص ّرح املتحدث الإعالمي ل�شرطة منطقة مكة املكرمة ،ب�أن
املتابعة الأمنية ملكافحة ج��رائ��م االع �ت��داء على الأم��وال
وتعقب مرتكبيها� ،أ�سفرت عن القب�ض على مواطن و()4
مقيمني من اجلن�سيات اليمنية والبنجالد�شية وال�سودانية،
وم�شاركة مقيمة من بنجالدي�ش ،تراوح �أعمارهم ما بني
العقدين الثالث وال�ساد�س ،الرتكابهم ق�ضايا انتحال �صفة
رج��ال الأم��ن وال�سطو على م�ن��ازل و�سرقة حمتوياتها،
وج��رى �إيقافهم وات �خ��ذت بحقهم الإج� ��راءات النظامية
الأولية ،و�إحالتهم �إىل فرع النيابة العامة.

الريا�ض  -البالد

يحظى قطاع البيئة يف اململكة باهتمام ودعم كبري من القيادة
الر�شيدة �ضمن م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة  ،2030حيث حقق القطاع م�ؤخ ًرا
عدد ًا من املنجزات ،كان �أبرزها �إعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها ،و�إعداد
نظام البيئة اجلديد واعتماده ،و�إطالق مبادرات عاملية للبيئة يف جمموعة الع�شرين� ،إ�ضافة �إىل
تخ�صي�ص �أ�سبوع للبيئة على امل�ستوى الوطني.
وجاء التحول يف الأط��ر امل�ؤ�س�سية لقطاع البيئة بغية �ضمان جودة التنفيذ واال�ستدامة ب�إن�شاء  5مراكز
متخ�ص�صة يف املجاالت البيئية ،فيما تعمل جهود اململكة اخل�ضراء على ا�ستعادة النظم الإيكولوجية عرب �إطالق
احلمالت وامل�ب��ادرات مثل "حملة لنجعلها خ�ضراء" ،و"مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء" ،و"مبادرة ال�شرق الأو�سط
الأخ�ضر"� ،إ�سهام ًا يف تعزيز التنوع الأحيائي وحماية البيئة ،ومكافحة التغري املناخي ،وحت�سني جودة احلياة.

«التجربة» فيلم جديد لحورية فرغلى
جدة  -البالد

األلبان الدسمة ال تسبب تصلب الشرايين
مو�سكو  -البالد

دح���ض��ت خ�ب�يرة ت�غ��ذي��ة وطبيبة رو� �س �ي��ة ،م��ا ي�ت��داول
حول خماطر منتجات الألبان ،و�أثرها ال�سلبي على �صحة
الإن�سان ،م�ؤكدة �أن الأ�سطورة القائلة �إن تناول احلليب
الد�سم واجلنب واجلنب القري�ش ي�ؤدي �إىل زيادة م�ستويات
الكولي�سرتول يف الدم ،ويزيد من خطر الإ�صابة بت�صلب
ال���ش��راي�ين ،لي�ست �صحيحة ،م ��ؤك��دة �أن احلليب يقوي
املناعة .وقالت الطبيبة الرو�سية ،يكاترينا بورلييفا� ،إن
علماء �سويديون �أجروا درا�سة وتو�صلوا �إىل ا�ستنتاجات
معاك�سة ،ت�ؤكد �أن اتباع نظام غذائي غني بدهون احلليب

فوائد
احلليب

1

حماية القلب

2

ي�ساعد يف تقليل خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية.
وطبقا ملا �أكده العلماء يف تقرير نقلته �صحيفة "�آيف"،
ميكن للحليب والزبادي واجلنب حماية القلب ،فيما دح�ضت
بورلييفا احلديث القائل �إن النا�س يكت�سبون الوزن ب�سبب
الأطعمة الدهنية ،م�ستدلة ببيان لوزارة ال�صحة الربيطانية
الذي يقول �إن منتجات الألبان املعتدلة الد�سم ت�ساعد يف
تقليل خماطر ال�سمنة ،نا�صحة بتجنب الأطعمة التي حتمل
عالمات "قليلة الد�سم" و"خفيفة" ،م�شرية �إىل �أنها غالبًا ما
حتتوي على ملح و�سكر �ضار.

تقليل السمنة

3

تقوية المناعة

ت�شارك الفنانة حورية فرغلى فى فيلم �سينمائى جديد
يحمل ا�سم "التجربة" ،وهو ا�سم م�ؤقت يتوقع تغيريه
خالل الفرتة املقبلة.
الفيلم ق�صة و�سيناريو وح��وار �أحمد عثمان
و�إخ��راج حممود �سليم ،ويجرى حتديد بقية
الأب��ط��ال واال� �س �ت �ق��رار ال�ن�ه��ائ��ى ع�ل��ى ا�سم
الفيلم ،كما يتم خالل الفرتة املقبلة اختيار
بقية ط��اق��م ال�ع�م��ل ،وع�ق��ب االن�ت�ه��اء من
التعاقدات �سيبد�أ املخرج حممود �سليم
معاينة �أماكن الت�صوير بغر�ض البدء
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يف �أقرب وقت.
وتعي�ش الفنانة حورية فرغلى حالة من الن�شاط الفنى
بعد عودتها وجتاوز �أزمتها ال�صحية التي �أملت بها على
مدار ال�سنوات املا�ضية ،حيث جتمع حال ًيا بني ال�سينما
والدراما فى �آن واحد ب�أكرث من عمل حيث قامت الفرتة
املا�ضية بت�صوير ع��دد من م�شاهدها فى فيلم "براءة
ري��ا و�سكينة" مب�شاركة النجمة وف��اء عامر يف عمل
من ت�أليف �أحمد عا�شور ،و�إخراج ال�سورى عبد القادر
الأط��ر���ش ،كما تن�شغل حال ًيا �أي�ض ًا بت�صوير م�سل�سل
"�أيام وبنعي�شها" مب�شاركه �شريى ع��ادل و�سويدان
وميدو عادل ،و�آخرين.

مهارات مهمة لألطفال

جدة  -البالد

يحتاج الأط��ف��ال مل��ه��ارات
مهمة لت�ساعدهم يف مرحلة
الن�ضوج ،وفقا لأطباء نف�سيني
ي������رون �أن ه���ن���اك  4م���ه���ارات
�أ�سا�سية ي��درك ال��ك��ث�يرون عندما
يكربون �أنهم يفتقرون �إليها ويتمنون
لو �أن �آباءهم قد علموهم لها عندما كانوا
�صغارا.
ً
وطبقا لتقرير ن�شره موقع "برايت �سايد" ،ف�إن
�أهم تلك املهارات الدفاع عن النف�س ملنح الطفل مزي ًدا

من الثقة وجعله ي�شعر باال�ستقاللية ،و�إيجاد طريقة
للخروج من املواقف ال�صعبة دون طلب امل�ساعدة من
�شخ�ص بالغ ،والطبخ حيث �أظهرت الأبحاث �أن تعليم
الأطفال كيفية الطهي �سيجعلهم �أكرث عر�ضة الختيار
الأط��ع��م��ة ال�صحية م�ستقبال ،وكيفية الت�صرف يف
حالة الطوارئ ،ف�ضال عن كيفية �إدارة الوقت بطريقة
مثالية ،وهذه املهارة لن تكون مفيدة لهم فقط عندما
ي�صبحون بالغني �أو حتى يف املدر�سة ولكنها قد جتعل
حياة الوالدين مع الأطفال �أ�سهل ،وللت�أكد من معرفة
قيا�س الطفل للوقت ،ميكن منحه مهلة لإجناز �شيء ما
خالل  20دقيقة ملعرفة مدى اهتمامه بالوقت.

