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�جلمعة 15 ربيع �لأول 1443هـ �ملو�فق 22 �أكتوبر 2021م �ل�صنة 91 �لعدد 23474�ل�صحيفة �لأوىل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية  �صدرت يف 4/ �أبريل / 1932م

القيادة تهنئ سيندي كيرو بتعيينها حاكماً عاماً لنيوزيلندا

�لريا�س- و��س

بعث خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود، برقية 

تهنئة، لفخامة �ل�سيدة �سيندي كريو، مبنا�سبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلند�.

و�أعرب �مللك �سلمان، عن �أجمل �لتهاين، و�أطيب �لتمنيات بالنجاح لفخامتها، 

ول�سعب نيوزيلند� �ل�سديق �ملزيد من �لتقدم و�الزدهار.

عبد  بن  �سلمان  بن  حممد  �الأمييري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  بعث  جهته،  من 

وزييير  �ليييوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  �سعود  �آل  �لعزيز 

مبنا�سبة  كييريو،  �سيندي  �ل�سيدة  لفخامة  تهنئة،  برقية  �لدفاع، 

تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلند�.
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الريا�ض - خالد بن مر�ضاح

�سهد مو�سم الريا�س يف يومه الثاين اأم�س )اخلمي�س(، اإقباًل جماهريًيا 

كبريًا من كافة الفئات املجتمعية، و�سط اأجواء احتفالية مبهرة، اإذ تزينت 

�سماء العا�سمة بالألعاب النارية، واأطربت املو�سيقى ذات الطابع الرتفيهي 

املميز احل�سور.

الفتتاحي  احلفل  اأحيا  اأن  بعد  الغنائية،  احلفالت  يف  عامليون  فنانون  و�سارك 

الفنان العاملي "بيتبول"، و�سط ح�سور جماهريي �سخم جتاوز 750 األف �سخ�س، 

اأقيم  "بيتبول"، يف احلفل الذي  اأندرتيكر الفناَن  بينما قدم امل�سارُع العاملي ال�سهري 

�سمن م�سرية افتتاح مو�سم الريا�س 2021. وعبرّ الفنان بيتبول، عن �سعادته البالغة 

اجلمهور  اأمــام  واحل�سور  الريا�س،  مو�سم  افتتاح  من  جــزًءا  ليكون  له  الفر�سة  باإتاحة 

الكبري الذي مالأ اأرجاء املكان طوال وقت احلفلة، عك�ست قدرة اململكة على �سناعة الرتفيه 

ب�سكل عاملي مميز. ومن اأبرز الفعاليات التي يحتويها مو�سم الريا�س اأحداثا ريا�سية، اأولها 

نزال اأ�سطوري ين�سم اإىل قائمة فعالياته يف مناف�سات "WWE كراون جول"، التي انطلقت 

خالله  يواجه  نزال  خلو�س  اي،  "WWE" بيج  بلقب  املتوج  البطل  ي�ستعد  بينما  اأم�س،  م�ساء 

حامل اللقب �سابقا درو مكانتاير، يف وقت اأعلنت هيئة الرتفيه عن اإقامة مباراة كرة قدم ا�ستثنائية 

خالل املو�سم لتكرمي اأ�سطورة كرة القدم الراحل الأرجنتيني دييجو اأرماندو مارادونا، ليتناف�س فريقا 

بر�سلونة وبوكا جونيورز على كاأ�س مارادونا، و�ستقام املباراة التاريخية يوم 25 من نوفمب املقبل.

وعك�ست فعاليات املو�سم يف اأول اأيامه روح املهرجان الذي احت�سن عدًدا من الفرق التنكرية املُزيَّنة بالألوان، 

بح�سور عدد من ال�سخ�سيات ال�سهرية على م�ستوى العامل، من اأبرزهم امل�سارع ال�سهري اأندرتيكر، فيما امتزج 

افتتاح مو�سم الريا�س 2021 بروائع الفن العاملية، التي اجتمعت يف اأر�س امل�سرية عب 88 )فود ترك( ، جمعت 

اأنواع الأطعمة من خمتلف اأنحاء العامل، ف�ساًل عن خدمات الرعاية ال�سحية، والعيادات الطبية املتنقلة.

و�سمل احلفل عدًدا من الفعاليات املحلية والعاملية، حيث انطلقت من اأر�س امل�سرية عرو�س نارية �سخمة اأنارت �سماء 

العرو�س  من  اإىل عدد  اإ�سافة  املجدول،  اململكة، وبرج  برج  اأبرزها:  املدينة،  من  اأخرى  مع مواقع  بالتزامن  الريا�س، 

احليرّة، وعرو�س موروث ال�سامري، وعرو�س العربات، وعر�س الرجل الطائر.

ويعتب مو�سم الريا�س اإحدى املنا�سبات ال�سعودية الكبى التي توؤ�س�س لإحداث مفاهيم جديدة يف عامل الرتفيه، وجعل 

الريا�س الوجهة الأوىل للباحثني عن التنوع الرتفيهي العاملي على م�ستوى الفعاليات واملطاعم والفنادق، وغريها من عنا�سر 

الرتفيه التي ي�ستهدفها الباحثون عن املتعة وا�ستك�ساف اخليارات الرتفيهية امل�ستقبلية، بينما تتنوع الفعاليات بني املو�سيقية 

والريا�سية، وبرامج لالألعاب، وم�ساحات للم�سي والت�سوق، وخيارات وا�سعة من املقاهي واملطاعم العاملية، يف مواقع متعددة منها: 

ريا�س بوليفارد �سيتي، كومبات فيلد، فيا ريا�س، ونرتوندر لند، وواجهة الريا�س.

أجواء مبهرة 
وإقبال كبير على 

موسم الرياض

فعاليات متنوعة بنكهة عالمية



القيادة تهنئ سيندي كيرو 
بتعيينها حاكماً عاماً لنيوزيلندا

المفتي يستعرض جهود 
رئاسة الحرمين خالل الجائحة

االن��ق��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ملي�شيا  ت�شمر 

املدنيني  جت��اه  الهجمات  وتنفذ  ال�شر، 

داخل اليمن وعلى اململكة دون وازع اأو 

من  الردع  ياأتيها  لذلك  اإن�شاين،  �شمري 

قوات حتالف دعم ال�شرعية للق�شاء على 

اإجرامها، وحتييد خطرها على املدنيني 

العزل واملن�شاآت املدنية ال�شعودية.

وجاءت ال�شربة الع�شكرية التي نفذها 

ع�شكرية  اأه���داف  �شد  اأم�����س  التحالف 

�شنعاء،  اليمنية  بالعا�شمة  م�شروعة 

االإره��اب��ي��ة  امللي�شيا  اأن  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��دًا 

انتهاكاتها  ظ��ل  يف  باحل�شم،  ت��واج��ه 

رادع  دون  العدائية  واأعمالها  امل�شتمرة 

دويل، على الرغم من اأنها ت�شكل تهديدًا 

كبريًا على االأمن وال�شلم الدوليني.

اتخاذ  اأه��م��ي��ة  ت��وؤك��د  اململكة  ظلت  لقد 

االإج������راءات ال��ك��اف��ي��ة وال�����ش��ارم��ة من 

جمل�س  ال��دويل،   وخا�شة  املجتمع  قبل 

لوقف  امللي�شيات  ه���ذه  جت���اه  االأم����ن، 

اإقليميًا  واالأم���ن  زعزعتها   لا�شتقرار 

ودول���ي���ًا، م��ع دع����وة امل��ج��ل�����س لتحمل 

م�����ش��وؤول��ي��ات��ه جت����اه   ه����ذه امل��ل��ي�����ش��ي��ا 

االإجرامية.  اأفعالها  على  وحما�شبتها 

من  وغ�شبها  اأ���ش��ف��ه��ا  اململكة  واأب����دت 

وق����وف جم��ل�����س االأم�����ن ع���اج���زًا دون 

امللي�شيا  ومم��ار���ش��ات  لهجمات  اإدان����ة 

ال�شعودية،  االأرا�شي  جتاه  االإرهابية 

املجل�س  فعالية  م��دى  ح��ول  مت�شائلة 

اأخ��ريًا  التجاوب  لياأتي  دوره،  واأداء 

بهجمات  منددين  املجل�س  اأع�شاء  من 

احلوثيني �شد اململكة، والهجمات على 

ال�شفن املدنية والتجارية، مع ت�شديدهم 

احلوثي  الت�شعيد  وقف  �شرورة  على 

اإيجابية  خطوة  يعترب  م��ا  م���اأرب،  يف 

للملي�شيا  ال����دويل  ال����ردع  ط��ري��ق  يف 

االإرهابية، خ�شو�شًا اأن اأع�شاء جمل�س 

االأمن اأدانوا ب�شدة االنتهاكات احلوثية 

والقانون  ال���دويل  االإن�����ش��اين  للقانون 

الدويل حلقوق االإن�شان، و�شددوا على 

عن  امللي�شيا  م�شاءلة  �شمان  ���ش��رورة 

انتهاكاتها وجتاوزاتها امل�شتمرة.

ردع مليشيا الشر
كلمة
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نيويورك - وا�س
ندد اأع�شاء جمل�س االأمن الدويل، بهجمات احلوثيني 

ال�����ش��وء على  امل��م��ل��ك��ة، م�شلطني  ���ش��د  ع��رب احل����دود 

الله وهجمات  عبد  امللك  اأكتوبر على مطار   8 هجوم 

الطائرات دون طيار التي ا�شتهدفت مطار اأبها املدين، 

قبالة  للحوادث  املتزايد  العدد  اإدانتهم  عن  معربني 

ال�شواحل اليمنية، مبا يف ذلك الهجمات على ال�شفن 

على  كبريا  خطرا  ت�شكل  التي  والتجارية،  املدنية 

االأمن البحري لل�شفن يف خليج عدن والبحر االأحمر. 

و�شدد االأع�شاء، على �شرورة وقف الت�شعيد من قبل 

اجلميع يف اليمن، مبا يف ذلك الوقف الفوري لت�شعيد 

اإدان��ت��ه��م جتنيد  ع��ن  م����اأرب، معربني  احل��وث��ي��ني يف 

ال�شراع،  يف  اجلن�شي  العنف  وا�شتخدامهم  االأطفال 

ال�شعيد  على  النار  الإطاق  فوري  بوقف  طالبوا  كما 

اإىل حل اخلافات من خال احلوار  الوطني، داعني 

�شيا�شية،  اأه���داف  لتحقيق  العنف  ورف�س  ال�شامل 

 22 اململكة يف  ب��اإع��ان  ال�����ش��دد  ه��ذا  وم��رح��ب��ني يف 

اليمنية، م�شريين  مار�س الذي حظي بدعم احلكومة 

وا�شتقال  و���ش��ي��ادة  ب��وح��دة  ال��ق��وي  ال��ت��زام��ه��م  اإىل 

اأن  من  قلقهم  عن  معربني  اليمن،  اأرا���ش��ي  و�شامة 

اأن ي�شتغل  ال�شام ميكن  اإح��راز تقدم يف عملية  عدم 

ال��دول  جميع  داع��ني  اليمن،  يف  االإرهابيني  قبل  من 

االمتثال  اإىل  االأخ���رى  الفاعلة  واجل��ه��ات  االأع�����ش��اء 

الكامل اللتزاماتها مبوجب حظر االأ�شلحة امل�شتهدف. 

القانون  انتهاكات  العبارات  باأ�شد  االأع�شاء  واأدان 

االإن�شاين الدويل والقانون الدويل حلقوق االإن�شان، 

على  م�شددين  االإن�شان،  حقوق  انتهاكات  عن  ف�شا 

وجت��اوزات  انتهاكات  عن  امل�شاءلة  �شمان  �شرورة 

حقوق االإن�شان وانتهاكات القانون االإن�شاين الدويل 

يف اليمن، و�شرورة جتنب اأي اأعمال ميكن اأن ت�شبب 

معاناة لل�شكان املدنيني. وجدد اأع�شاء جمل�س االأمن، 

التاأكيد على التزامهم بحل �شيا�شي بقيادة مينية قائم 

على التوافق وامل�شاركة الكاملة واملت�شاوية والهادفة 

دعمهم  عن  معربني  ال�شباب،  م�شاركة  وكذلك  للمراأة، 

ذلك  يف  مبا  وامل�شاركة،  ال�شمولية  ملبادئ  الوا�شح 

امل�شلحة  اأ�شحاب  من  الكامل  والعدد  امل��راأة  م�شاركة 

ال�شيا�شيني، التي و�شعها موؤمتر احلوار الوطني.

اإزاء  البالغ  قلقهم  عن  جديد  من  االأع�شاء  اأع��رب  كما 

احلالة االإن�شانية االأليمة، مبا يف ذلك اجلوع املطول 

التي  النطاق،  وا�شعة  جماعة  ح��دوث  خطر  وتزايد 

داعني  املرتدية،  االقت�شادية  احلالة  ب�شبب  تفاقمت 

الوقود  �شفن  دخ��ول  ت�شهيل  اإىل  اليمنية  احلكومة 

كما  احلديدة،  ميناء  اإىل  تاأخري  ودون  منتظم  ب�شكل 

دعو اإىل اإنهاء ح�شار العبودية، م�شريين اإىل التهديد 

اخلطري الذي ت�شكله ناقلة النفط �شافر، وم�شوؤولية 

بتعاون  للرتحيب  تطلعهم  ج��ان��ب  اإىل  احل��وث��ي��ني، 

جميع االأطراف املعنية حلل الو�شع �شلميا.

من جهته، جدد رئي�س الوزراء اليمني معني عبدامللك، 

الريا�س  ات��ف��اق  تنفيذ  ا�شتكمال  اأن  على  ال��ت��اأك��ي��د 

خال  موؤكدا  ق�شوى،  اأولوية  يحتل  جوانبه  بجميع 

دائمة  اخلم�س  ال��دول  �شفراء  مع  افرتا�شي  اجتماع 

الريا�س  ات��ف��اق  اإن  االأم���ن،  جمل�س  ل��دى  الع�شوية 

االأط����راف،  امل�����ش��روع��ة جلميع  امل�����ش��ال��ح  ا���ش��ت��وع��ب 

اإ�شافة اإىل ت�شمنه اإ�شاحات �شرورية وتوحيد كافة 

لوائها،  وحت��ت  الدولة  بنية  داخ��ل  واجلهود  القوى 

الفو�شى  الإث��ارة  حم��اوالت  اأية  على  الطريق  ويقطع 

املوؤقتة واملحافظات  العا�شمة  وتهديد اال�شتقرار يف 

اأن تنفيذ اتفاق الريا�س هو امل�شار  املحررة، معتربا 

لتثبيت  وجهودها  الدولة  موؤ�ش�شات  لتمكني  ال�شليم 

اال�شتقرار.

نور �سلطان - وا�س
الدكتور  ال�شيخ  ال�����ش��ورى  جمل�س  رئي�س  عقد 

ال�شيخ، جل�شة  اآل  اإبراهيم  بن  عبدالله بن حممد 

ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  م��ع  م�شرتكة  مباحثات 

يف  جنمتولني،  ن��ورالن  كازاخ�شتان  بجمهورية 

اإطار  يف  �شلطان،  نور  الكازاخ�شتانية  العا�شمة 

جمل�س  رئي�س  بها  يقوم  التي  الر�شمية  الزيارة 

اجلانبان  بحث  اإذ  كازاخ�شتان،  اإىل  ال�����ش��ورى 

ال  امل�شرتك،  االهتمام  ذات  املو�شوعات  من  عددًا 

�شيما مناق�شة �شبل تعزيز العاقات على ال�شعيد 

الربملاين، وتفعيل دور جلان ال�شداقة الربملانية 

ب���ني جم��ل�����س ال�������ش���ورى وجم��ل�����س ال���ن���واب يف 

كازاخ�شتان.

وامتنانه  تقديره  عن  جنمتولني  نورالن  واأع��رب 

ال��داع��م��ة  للمملكة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل���واق���ف  اإزاء 

لكازاخ�شتان منذ االأيام االأوىل ال�شتقالها، مبينًا 

باململكة  العاقة  الكازاخ�شتانية تويل  القيادة  اأن 

�شريكا  ال�شعودية  عادًا  اأهمية خا�شة،  وتعزيزها 

رئي�شيا باملنطقة، موؤكدا عمق العاقات ال�شيا�شية 

الثنائي  التن�شيق  يف  واأهميتها  البلدين  ب��ني 

الدويل �شواء يف منظمة  امل�شتوى  امل�شرتك على 

االإ���ش��ام��ي.  ال��ت��ع��اون  منظمة  اأو  املتحدة  االأمم 

ولفت اإىل اأن اململكة وكازاخ�شتان يعمان �شويًا 

ب�شكل فاعل من اأجل حل الكثري من الق�شايا على 

ال�شعيد الدويل.

واأ������ش�����اد ن��������ورالن جن���م���ت���ول���ني ب���ال���ت���ح���والت 

اململكة،  ت�شهدها  التي  التنموية  واالإ���ش��اح��ات 

م���وؤك���دًا رغ��ب��ة ب����اده يف ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة مع 

جتارب  من  البلدين  لدى  مما  واال�شتفادة  اململكة 

وال�شيا�شية  التنموية  االأهداف  واإمكانات خلدمة 

والتقدم  امل�شرتكة  امل�شلحة  يحقق  مب��ا  بينهما 

للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

الكازاخ�شتاين  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  واأع���رب 

اجلهود  اإزاء  اململكة  لقيادة  البالغ  تقديره  ع��ن 

العظيمة التي تبذلها يف خدمة احلرمني ال�شريفني 

وامل�����ش��اع��ر امل��ق��د���ش��ة وال��ت��ي�����ش��ري ع��ل��ى احل��ج��اج 

املعتمرين الأداء فري�شتهم بي�شر و�شهولة، م�شريًا 

باململكة  تربطه  الكازاخ�شتاين  ال�شعب  اأن  اإىل 

زيارتهم  اأث��ن��اء  يجدونه  ما  نظري  روحية  عاقة 

خ��دم��ات.  م��ن  وال��ع��م��رة  احل���ج  فري�شتي  الأداء 

الكازاخ�شتاين  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ون���وه 

يف  اململكة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب���االإجن���ازات 

زيارة  اأن  معتربا  كورونا،  جائحة  مواجهة  اإطار 

تعاون  اآف��اق  لفتح  �شتوؤ�ش�س  لباده  ال�شيخ  اآل 

اأو�شع، وتتيح الفر�شة لتبادل وجهات النظر اإزاء 

خمتلف الق�شايا التي تهم البلدين. من جانبه، اأكد 

عبدالله  الدكتور  ال�شيخ  ال�شورى  جمل�س  رئي�س 

اأهمية العاقات  اآل ال�شيخ  اإبراهيم  بن حممد بن 

يف  كازاخ�شتان  وجمهورية  اململكة  تربط  التي 

�شتى املجاالت، م�شريًا اإىل اأن هذه العاقة حتظى 

باهتمام ورعاية خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو 

ويل العهد -يحفظهما الله-، معربًا عن تطلعه اإىل 

�شراكة  عاقات  واإقامة  الثنائي  التعاون  تطوير 

امل��ج��االت  �شتى  يف  البلدين  ب��ني  اإ�شرتاتيجية 

ويج�شد  ال�شيا�شية  ال��ع��اق��ات  ق��وة  يعك�س  مب��ا 

اململكة  اأن  واأو���ش��ح  ال��ب��ل��دي��ن.  ق��ي��ادَت��ي  ح��ر���س 

واقعًا  متثل  خمتلفة  تنموي  حتول  مبرحلة  متر 

ملمو�شًا على االأ�شعدة كافة، م�شريًا اإىل اأنها وفق 

يف  رائ���دًا  من��وذج��ًا  اأ�شبحت  الطموحة  روؤيتها 

التطوير واالإ�شاح والتطور، الفتًا النظر اإىل اأن 

االقت�شادية  الفر�س  من  العديد  ميتلكان  البلدين 

تعزيزها  �شاأن  من  التي  والثقافية  واال�شتثمارية 

وبناء  الثنائية،  العاقات  يف  اأكرب  اأبعاد  حتقيق 

م�شتقبل اأكرث تقدمًا لل�شعبني ال�شقيقني.

الريا�س - وا�س

عبد  ب��ن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  بعث 

العزيز اآل �شعود، برقية تهنئة، لفخامة ال�شيدة �شيندي 

كريو، مبنا�شبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا.واأعرب 

امللك �شلمان، عن اأجمل التهاين، واأطيب التمنيات 

بالنجاح لفخامتها، ول�شعب نيوزيلندا ال�شديق 

املزيد من التقدم واالزدهار.

بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  جهته،  من 

رئي�س  نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة ال�شيدة 

لنيوزيلندا. عامًا  حاكمًا  تعيينها  مبنا�شبة  كريو،  �شيندي 

واأطيب  ال��ت��ه��اين،  اأ���ش��دق  ع��ن  العهد،  ويل  �شمو  واأع���رب 

التمنيات بال�شحة وال�شعادة لفخامتها، ول�شعب نيوزيلندا 

ال�شديق املزيد من التقدم والرقي.

الريا�س - وا�س

قّدر �شماحة مفتي عام اململكة رئي�س هيئة كبار العلماء رئي�س اللجنة 

ال�شيخ،  اآل  ال�شيخ عبدالعزيز بن عبدالله  العلمية  للبحوث  الدائمة 

اجلهود واالإجنازات التي حققتها رئا�شة احلرمني ال�شريفني خال 

جائحة كورونا وما بعدها.

اأم�س، الرئي�س  جاء ذلك يف كلمة ل�شماحته خال ا�شتقباله مبكتبه 

الدكتور  ال�شيخ  النبوي  وامل�شجد  احل��رام  امل�شجد  ل�شوؤون  العام 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�شدي�س، وعدد من وكاء رئا�شة �شوؤون 

احلرمني، وذلك مبقر الرئا�شة العامة للبحوث العلمية واالإفتاء يف 

املفتي،  ل�شماحة  ال�شدي�س  ال�شيخ  ا�شتعر�س  جهته  من  الريا�س. 

جهود الرئا�شة العامة للحرمني التي قامت بها خال جائحة كورونا 

وما بعد ذلك، وكذلك امل�شاريع التي تقام يف احلرمني.

الرئا�شة، م�شيًدا  وت�شلم �شماحته، عدًدا من مطبوعات واإ�شدارات 

واالر�شاد  االإفتاء  جانب  يف  بها  يقومون  التي  الدعوية  باجلهود 

عليه  ر�شوله  و�شنة  الله  كتاب  وفق  ال�شرعية  بالعلوم  والتب�شري 

ال�شاة.

أكد أن هجمات المليشيا تشكل خطرا على المالحة

مجلس األمن يندد بهجمات الحوثيين ضد المملكة

مباحثات سعودية - كازاخستانية لتفعيل لجان الصداقة البرلمانية

وزير الخارجية: المملكة
تدعم جهود استقرار ليبيا

طرابل�س - البالد
بن  في�شل  االأم��ري  اخلارجية  وزي��ر  �شارك 

يف  )اخلمي�س(،  اأم�س  عبدالله  بن  فرحان 

موؤمتر دعم ا�شتقرار ليبيا، م�شيدًا باجلهود 

املنتخبة  الليبية  ال�شلطة  بها  تقوم  التي 

انعقد  الذي  الليبي  احلوار  ملتقى  قبل  من 

التي  املهمة  اخل��ط��وات  مثمًنا  جنيف،  يف 

واآم���ال  تطلعات  تلبية  اأج���ل  م��ن  اتخذتها 

ال�شعب الليبي نحو بلوغ دولة موحدة ذات 

�شيادة تنعم باالأمن واال�شتقرار والتنمية.

هذا  يف  اململكة  م�شاركة  اأن  �شموه  واأك���د 

وا�شتمرار  نهجها  على  ت��اأك��ي��د  االج��ت��م��اع 

حللول  التو�شل  اإىل  الرامية  ل�شيا�شتها 

ت�شب يف م�شلحة املجتمع العربي وتعود 

ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ���ش��ع��وب امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل. 

"توؤكد اململكة اأهمية تظافر اجلهود  وقال: 

وامليلي�شيات  االإره����اب،  ملحاربة  الدولية 

املتطرفة حتى ال تكون ليبيا ماذًا اآمنًا لهذه 

هذا  ا�شتقرار  خالها  من  تهدد  اجلماعات، 

البلد وحميطه االإقليمي والدويل"، جمددًا 

الهادفة  اجلهود  لكافة  دعمها  اململكة  تاأكيد 

واأ���ش��اف:  ليبيا.  يف  اال�شتقرار  لتحقيق 

امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن  االأم���ل  "يحدونا 
التنفيذية  لل�شلطة  ممكنًا  عامًا  ونتائجه 

يف  للدعم  املتحدة  االأمم  وبعثة  املنتخبة، 

وم�شوؤولياتهم  بواجباتهم  للقيام  ليبيا، 

االأول���وي���ة،  ذات  ال��ع��اج��ل��ة  خططهم  جت���اه 

وعلى راأ�شها اإجراء انتخابات وطنية عامة 

نزيهة وذات �شفافية تخدم نتائجها تطلعات 

واآمال ال�شعب الليبي ال�شقيق".

مجلس التنسيق السعودي - العراقي
يبحث تطوير العالقات المصرفية

46 إصابة جديدة بكورونا

ضربات التحالف تحبط استهداف 
الحوثي لمنشآت سعودية

الريا�س - وا�س
وامل�شرفية  امل��ال��ي��ة  اللجنة  ا�شتعر�شت 

 - ال�����ش��ع��ودي  التن�شيق  ملجل�س  ال��ت��اب��ع��ة 

االهتمام  ذات  الق�شايا  من  عددا  العراقي، 

امل�شرتك، و�شبل تطوير العاقات امل�شرفية 

واملالية يف البلدين، وذلك خال االجتماع 

ال�شعودي  املركزي  البنك  ا�شت�شافه  الذي 

يف مقره مبدينة الريا�س. وتراأ�س اجلانب 

ال�����ش��ع��ودي يف االج��ت��م��اع م��ع��ايل ن��ائ��ب 

اأمي��ن  ال�����ش��ع��ودي  امل��رك��زي  البنك  حم��اف��ظ 

اجلانب  تراأ�س  فيما  ال�شياري،  حممد  بن 

ال��ع��راق��ي م��ع��ايل حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

العراقي م�شطفى غالب خميف، ومب�شاركة 

اأع�شاء اللجنة من اجلانبني.

الريا�س - البالد
جديدة  اإح�شائية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

مل�شتجدات كورونا يف اململكة خال ال24 

 )46( ت�شجيل  ت�شمنت  املا�شية،  �شاعة 

حالة موؤكدة وتعايف)54( حالة فيما بلغ 

عدد احلاالت احلرجة )79( حالة وبينت 

االإ�شابات  ع��دد  اإجمايل  اأن  االإح�شائية 

وبلغ  حالة  ب���ل���غ)548111(  اململكة  يف 

حالة،   )537149( التعايف  ح��االت  ع��دد 

وف��اة  )3(ح����االت  ع��دد  ت�شجيل  مت  فيما 

اململكة  يف  الوفيات  عدد  اإجمايل  لي�شل 

ال����وزارة  ودع���ت  ح��ال��ة.    )8773( اإىل 

الثانية  باجلرعة  التح�شني  ال�شتكمال 

م��ن ل��ق��اح ك��ورون��ا ل��اإ���ش��ه��ام ب����اإذن الله 

يف ال���وق���اي���ة م���ن امل���ت���ح���ورات، ح��اث��ًة 

تطبيق  يف  بالت�شجيل  امل�����ش��ارع��ة  على 

)�شحتي( اأو تطبيق ) توكلنا( للح�شول 

على لقاح كورونا.

الريا�س - وا�س
حتالف  قوات  با�شم  الر�شمي  املتحدث  اأكد 

الركن  العميد  ال��ي��م��ن،  يف  ال�شرعية  دع��م 

اجلوية  التحالف  قوات  اأن  املالكي،  تركي 

ع�شكرية  عملية  )اخلمي�س(،  اأم�س  نفذت 

بالعا�شمة  م�شروعة  ع�شكرية  اأه��داف  �شد 

خطر  وحتييد  للتهديد  ا�شتجابًة  �شنعاء 

البال�شتية  بال�شواريخ  الو�شيكة  الهجمات 

والطائرات امل�شرّية املفخخة على املن�شاأت 

املالكي،  العميد  واأو�شح  باململكة.  املدنية 

للتحالف  امل�����ش��رتك��ة  ال���ق���وات  ق���ي���ادة  اأن 

مار�شت خال االأ�شهر املا�شية اأعلى درجات 

االإن�شانية  االنتهاكات  اأم��ام  النف�س  �شبط 

الوح�شية  العدائية  واالأع��م��ال  اجل�شيمة 

امللي�شيا  ق��ب��ل  م��ن  وامل��م��ن��ه��ج��ة  امل��ت��ع��م��دة 

دعم  بهدف  اإي��ران،  من  املدعومة  احلوثية 

اإىل  للو�شول  االأممية  واملبادرات  اجلهود 

اليمن،  يف  وم�شتدام  �شامل  �شيا�شي  حل 

امللي�شيا  �شلوك  وموا�شلة  ا�شتمرار  ومع 

ا�شتهداف  بتعمد  وال��ام�����ش��وؤول  العدائي 

املدنيني واالأعيان املدنية كاملطارات املدنية 

عبدالله  امللك  ومطار  ال��دويل  اأبها  )مطار 

امل�شافرين  ا���ش��ت��ه��داف  بتعمد  ب���ج���ازان( 

حماولة  وك��ذل��ك  اجلن�شيات،  خمتلف  م��ن 

ا�شتهداف حمطات توليد الطاقة الكهربائية 

االنتهاكات  هذه  واأم��ام  التحتية،  والبنية 

قبل  من  الام�شوؤولة  العدائية  واالأع��م��ال 

باعتبار  ال���دويل  ال����رادع  ودون  امللي�شيا 

امللي�شيا احلوثية تهديد وجودي يهدد االأمن 

العملية  تنفيذ  مت  فقد  الدوليني،  وال�شلم 

الع�شكرية حلماية املدنيني واالأعيان املدنية 

باعتبار  اجل�شيمة  االن��ت��ه��اك��ات  ه���ذه  م��ن 

املدنيني واالأعيان املدنية خط اأحمر. واأكد 

العميد املالكي، اأن العملية الع�شكرية التي 

ال��دويل  القانون  م��ع  تتوافق  تنفيذها  مت 

االإن�����ش��اين وق���واع���دة ال��ع��رف��ي��ة، واأخ���ذت 

لتجنيب  الوقائية  االإج����راءات  باالعتبار 

حال  ويف  جانبية،  اأ���ش��رار  اأي  امل��دن��ي��ني 

ا���ش��ت��م��رار ومت�����ادي امل��ل��ي�����ش��ي��ا احل��وث��ي��ة 

ال�شتهداف  اجل�شيمة  انتهاكاتها  وموا�شلة 

املدنيني واالأعيان املدنية والبنية التحتية، 

اأو���ش��ع  ه��و  مل��ا  اال���ش��ت��ع��داد  امللي�شيا  فعلى 

الدويل  القانون  مع  يتوافق  ومبا  واأ�شمل 

االإن�شاين.
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الذي  واملعلم  املكرمة  مكة  ابــن  بكري  د.   •
عطاء  مــ�ــســوار   .. جلامعتها  ــرا  مــدي اأ�ــســبــح 

الــنــ�ــســاأة والــبــدايــات  نــ�ــســاأل عــن  بـــاأن  يغرينا 

و�سكل  التعليمية  م�سريته  يف  املحطات  واأهم 

احلياة التي عا�سها يف هذه املراحل. 

الــنــا�ــســريــة  ــة  مــدر�ــس مـــن  الــبــدايــة  •• كــانــت 
بعدها  النتقال  ثم  امل�سفلة،  بحارة  البتدائية 

يف  الأوىل  ال�سنة  فكانت  املتو�سطة  املرحلة  اإىل 

مدر�سة خالد بن الوليد باأجياد وبقية ال�سنوات 

يف مدر�سة بالل بن رباح بامل�سفلة والتي ح�سلت 

بعدها  لأنتقل  املتو�سطة،  ال�سهادة  على  منها 

على  فيها  ح�سلت  التي  الثانوية  مكة  ملدر�سة 

على  الثالث  الله  بف�سل  وكنت  العامة  الثانوية 

خريجي ذلك العام. ثم ر�سحت لدرا�سة الهند�سة 

والتي  واملــعــادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  يف 

كانت كلية يف ذلك الوقت، وبعد �سهرين انتقلت 

على  منها  ح�سلت  والتي  القري  اأم  جامعة  اىل 

وكنت  والفيزياء  الريا�سيات  يف  البكالوريو�س 

بف�سل الله تعاىل الأول على الدفعة بتقدير ممتاز 

مع مرتبة ال�سرف الأوىل يف ذلك العام. وتوجتها 

بتوفيق الله بح�سويل على درجة الدكتوراه يف 

الإح�ساء التطبيقي من جامعة ويلز الربيطانية. 

وخالل هذه الفرتة والتي امتدت ل�سنوات تقريبًا 

اأعماله  الــلــه- يف  -رحــمــه  ـــدي  وال ا�ــســاعــد  كنت 

كبرية  خــربة  ذلــك  اأك�سبني  املتعددة  التجارية 

والتعامل  الإداري  والعمل  امل�ساريع  اإدارة  يف 

تربية  ال�سائد يف  النمط  كان  الآخرين وهذا  مع 

الآباء لأبنائهم يف تلك الفرتة.  

 مبتكرون ال موظفون 
هــذه  يف  بــالــ�ــســبــاب  الهــتــمــام  كـــان  • كــيــف 
احلــايل  بالو�سع  تقارنها  وكــيــف  ؟  املــرحــلــة 

ال�سباب مرتكزا   «  2030 روؤيــة   « حيث جعلت 

لإدارة دفة التنمية ؟

احلمد  ولــلــه  ال�سعودية  العربية  اململكة   ••
العامل  قلب  فهي  كــثــرية  بنعم  الــلــه  حباها  بلد 

ال�سريفني  احلرمني  بوجود  الناب�س  الإ�سالمي 

ــركــن اخلام�س  و�ــســرفــهــا الــلــه كــذلــك بــرعــايــة ال

اإليه  ا�ستطاع  ملن  البيت  حج  الإ�سالم  اأركــان  من 

�سبيال فقدمت الغايل والنفي�س لرعاية احلرمني 

ال�سريفني وعمارتها وخدمة احلجاج واملعتمرين 

وي�سهد على ذلك التو�سعات املتتابعة التي قام بها 

ملوك هذه البالد بدءًا من تو�سعة امللك املوؤ�س�س 

وانتهاء بتو�سعة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. 

يف  الــعــامل  يف  بلد  اأكـــرب  اململكة  اأن  ومــعــروف 

بكميات  ا�ستخراجه  يتم  ــذي  ال النفط  ت�سدير 

النفط  اأن  ومــعــروف  الأر�ـــس،  باطن  من  كبرية 

مـــادة لــهــا عــمــر حمـــدود فــفــي درا�ـــســـات قـــام بها 

معهد بريطاين متخ�س�س منذ �سنوات تبني اأنه 

يف  للنفط  املتزايد  الداخلي  ال�ستهالك  ب�سبب 

دول اخلليج نتيجة لزيادة عدد ال�سكان ال�سنوي 

الكبري فاإنه من املتوقع اأن تكون هذه الدول من 

من  البرتولية  للمزاد  ــواد  امل امل�ستوردة  ــدول  ال

و�سع  مت  لــذلــك  2050م،  عــام  بحلول  اخلـــارج 

ــة والــتــحــول ويل  ــروؤي ــة مــن قبل رجــل ال ــروؤي ال

م�سادر  اإيجاد  جوهرها  ويف  الله  حفظه  العهد 

العتماد  اآخر  اململكة، ومبعنى  للدخل يف  بديلة 

اخرتاعات  من  ينتجه  وما  الب�سري  العقل  على 

على  اعتمادها  من  بــدًل  حــدود  بغري  وابتكارات 

املوارد الطبيعية والتي لها عمر حمدود.  وهذه 

جمتمع  بــاإيــجــاد  اإل  تنجح  اأن  ميكن  ل  الــروؤيــة 

واأهــم  متطلباتها،  مــع  ويتكيف  معها  يتعامل 

البلد  هــذا  �سباب  هــم  الــروؤيــة  جنــاح  يف  عن�سر 

اعــداد جيل جديد  على اجلامعات  والــذي يجب 

على  اأن  مبعنى  جديدة  بخربات  اخلريجني  من 

وخمرتعني  مبتكرين  �سباب  تخريج  اجلامعات 

الوظائف  خلق  يف  ي�ساهمون  اأعــمــال  ورواد 

ولي�سوا �سبابا متعلمني يبحثون عن وظائف يف 

الدولة كما كانت مهمتها يف ال�سابق. 

الجامعة أعطتني الكثير 
بجامعة  الأكــادميــيــة  املــواقــع  يف  تدرجتم   •
املكرمة  مكة  اىل  عــدمت  ثــم  عبدالعزيز  املــلــك 

الــقــرى  اأم  جــامــعــة  يف  مــتــفــرغــا  مــ�ــســتــ�ــســارا 

مــــاذا تعني   .. املــعــريف  ــالأعــمــال والبــــــداع  ل

املعريف«  والبـــداع  »العــمــال  عــن  امل�سوؤولية 

هذا امل�سطلح الذي كان جديدا يف حينه ؟.. ثم 

ا�سبحت مديرا للجامعة لثماين �سنوات فماذا 

قدمت لها وماذا قدمت لك ؟

الــقــرى  اأم  جــامــعــة  يف  بــالــعــمــل  �ــســرفــت   ••
اجلامعة  وكالة  اإن�ساء  مت  اأن  وبعد  كم�ست�سار 

وكيل  اأول  كــنــت  املــعــريف  والإبــــــداع  لــالأعــمــال 

احلرمني  خــادم  ثقة  نلت  ثم  ومــن  الوكالة  لهذه 

اأطهر  يف  تقع  جامعة  اأعـــرق  لقيادة  ال�سريفني 

كــلــيــًا عن  ــادة اجلــامــعــات تختلف  ــي الــبــقــاع. وق

هذه  يف  املــديــر  لأن  اأخـــرى  موؤ�س�سة  اأي  قــيــادة 

احلالة يدير جمتمعا من النخب اإذا جاز التعبري 

و�سيادلة  واأطباء  ومفكرون  واأدبــاء  علماء  فيه 

مـــدار�ـــس خمتلفة  ومــهــنــد�ــســون تــخــرجــوا مــن 

وجامعات خمتلفة فيجب اأن يكون على م�ستوى 

النخب يف التعامل والإدارة. يف وكالة الأعمال 

البداية  الوكالة يف  الإبــداع املعريف كانت مهمة 

ـــراءات  وب والبــتــكــار  ــــداع  الإب ثقافة  ن�سر  هــي 

الخــــرتاع بــني جمتمع اجلــامــعــة وكــانــت مهمة 

اأوًل  الله  بتوفيق  بنجاح  جتاوزها  ومت  �سعبة 

ثم بدعم الدولة وهمة ون�ساط من�سوبي اجلامعة 

للتقنية  مكة  وادي  ان�ساء  نتيجتها  من  وكانت 

لتخريج  وم�سنع  للجامعة  احل�سارية  الواجهة 

رواد الأعمال ولإنتاج براءات الخرتاع والأفكار 

ال�سركات  قبل  من  ت�سويقها  مت  التي  الإبداعية 

النا�سئة يف الوادي. 

امتدت  والتي  اجلامعة  بـــاإدارة  ت�سريف  وخــالل 

التكليف  بني  ون�سف  �سنوات  ثماين  من  لأكــر 

والتعيني هناك الكثري من النجاحات ولله احلمد 

واملنة ح�سلت بتوفيق الله تعايل وبدعم الدولة 

الــكــرام  اجلــامــعــة  من�سوبي  ونــ�ــســاط  بهمة  ثــم 

والذين �سرفت بالعمل معهم خالل تلك املدة. اأما 

�سرف  اأهمها  من  الكثري  يل  قدمت  فقد  اجلامعة 

العمل مع نخبة املجتمع.

المرجع البحثي الوحيد 
النتاج  على  امل�سرف  كنت  الأثــنــاء  هــذه  يف   •
خــادم  ملعهد  والــتــنــمــوي  والــتــطــويــر  الهند�سي 

ــذي  احلــرمــني لأبـــحـــاث احلـــج .. هـــذا املــعــهــد ال

على  للجامعة  احلقيقية  الــبــوابــة  اعــتــربمتــوه 

دور اجلامعة  نت�ساءل عن  يجعلنا  .. مما  العامل 

عن  ومــــاذا   .. بــهــا  املــحــيــط  املجتمع  خــدمــة  يف 

املعهد يف خدمة احلج والعمرة  اأبــرز اجنــازات 

و�سيوف الرحمن والعامل الإ�سالمي؟ 

جلامعة  القوة  مراكز  من  املعهد  هذا  •• يعترب 
اأم القري واملرجع البحثي الوحيد يف كل اأمور 

الكثري  خرجت  املعهد  هذا  فمن  والعمرة،  احلج 

من الأفكار البحثية التي �ساهمت يف حل الكثري 

من العقبات التي كانت تواجه متخذي القرار يف 

منظومة احلج والعمرة والتي من اأهمها م�سروع 

ملركبات  الرتددية  والرحالت  اجلمرات،  تو�سعة 

وتو�سعة  واحل�سود،  النقل  ودرا�سات  احلجاج، 

ــاحــي، واملــواقــيــت  ــهــدي والأ�ــس الــ�ــســاحــات، وال

وغريها.

عقول وأصول 
كتبتم  القرى  ام  جامعة  را�ــس  على  وانتم   •
يف الـــرابـــع مــن ديــ�ــســمــرب مــقــالت بــعــنــوان » 

 « اليو�سفية   والــروؤيــة  ال�سعودية  اجلامعات 

مرحلة  ت�ستغل  بان  اجلامعات  فيه  طالبتم   ..

الرخاء لأيام م�سادر دخل بديلة .. مربرا  ذلك 

وذكــرت   .. املــحــال  مــن  احلـــال  دوام   « بقولك 

وبث  املــعــريف  بالقت�ساد  الهــتــمــام  حتــديــدا 

ــات.. وقــابــلــت حينها  ــب ــث ثــقــافــة الأوقـــــاف وال

اجلامعة  جعل  من  حــذرت  معار�سة  بعا�سفة 

حتت رحمة رجال املال .. ما تفا�سيل ما حدث؟ 

ا�ستقاللية  نظام  ظل  يف  الو�سع  ترى  وكيف 

اجلامعات ؟

هو  الب�سيط  معناه  يف  املعريف  القت�ساد   ••
م�سانع  واجلــامــعــات  املعرفة  وت�سويق  انــتــاج 

ــمــام بــالأبــحــاث  لإنـــتـــاج املــعــرفــة فــيــجــب الهــت

املــنــتــجــة والـــتـــي ميــكــن ا�ــســتــخــراج بـــــراءات 

اخـــــرتاع مــنــهــا وحتــويــلــهــا ملــنــتــجــات تــ�ــســوق 

للجامعة من  ذاتـــي  هــنــاك دخــل  يــكــون  وبــذلــك 

فقط  الأبحاث  كانت  ال�سابق  ففي  الأبحاث  هذه 

فنحن  الآن  اأمــا  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لرتقية 

ت�سري  ما  والإبــداع وهذا  البتكار  نعي�س ع�سر 

على  فيجب  العاملية  اجلامعات  من  الكثري  عليه 

عن  بديلة  دخــل  م�سادر  عن  البحث  اجلامعات 

العلمي  البحث  توظيف  مــن  الــدولــة  ميزانية 

خلدمة املجتمع ومن الهبات والأوقاف وغريها 

الله-  يف  الدولة-رعاها  اأن ت�ستمر  فمن املحال 

تخ�سي�س ميزانيات �سنوية كبرية لل�سرف على 

اجلامعات. فعلى �سبيل املثال يف �سنة 2020م، 

الأمريكية وهي  اإيــرادات جامعة هارفارد  كانت 

5 مليارات ون�سف  اأهلية تقدر بحوايل  جامعة 

املليار دولر، لديها اأوقاف قيمتها ال�سوقية تقدر 

ي�سل  �سنوي  بعائد  دولر  مليار   42 بحوايل 

اإيرادات اأخرى على  7.3%، ولديها م�سادر  اإىل 

التي  التربعات  مــن  منها   %37 الــتــايل:  النحو 

الأعمال  ورجال  ال�سركات  من  اجلامعة  تتلقاها 

الإيــرادات  من   %22 الكبرية، وحــوايل  والآ�سر 

تاأتي من الأوقاف، و18% من البحوث املنتجة، 

من  و%3  الدار�سني،  الطالب  ر�سوم  من  و%20 

الكلي  الــدخــل  وقـــدر  اجلــامــعــي.  ال�سكن  دخـــل 

للجامعة باأنه يعادل دخل بع�س دول من ال�سرق 

الأو�سط. لذلك يجب على اجلامعات العمل على 

الذاتية  املوارد  لزيادة  من�سوبيها  بت�سجيع  هذا 

نرى  ــا  ــداأن وب والأ�ـــســـول.  الــعــقــول  با�ستخدام 

بع�س اجلامعات ال�سعودية -ولله احلمد- بداأت 

ذلك،  مثال على  واأكــرب  هــذا الجتــاه  ال�سري يف 

جامعة امللك �سعود بالريا�س والتي قدرت قيمة 

اأوقافها ح�سب اأخر اإح�سائية بقرابة 4 مليارات 

مليون   200 بحوايل  يقدر  �سنوي  بعائد  ريــال 

اأن  واأتــ�ــســور  اأ�سلوها.  بع�س  دخــل  مــن  ــال  ري

ا�ستقاللية  نظام  ظل  يف  اأف�سل  �سيكون  الأمــر 

اجلامعات ال�سعودية من الرقابة ال�سديدة التي 

كبلتها ل�سنوات.

تأهيل وتمكين 
اعـــادة  اىل  اجلــامــعــات  الــكــثــريون  دعـــا   •
لكي  خمرجاتها  وجـــدوى   جـــودة  يف  النظر 

الــروؤيــة  احتياجات  تلبية  على  قـــادرة  تكون 

هذه  واقــع  تــرى  كيف   .. التنمية  ومتطلبات 

املخرجات يف ظل ما تعول عليه الروؤية؟ وهل 

انت مع هذه الدعوات ؟ وما املطلوب حتديدا 

من اجلامعات ؟ 

تــكــون  اأن  اأهــمــيــة  الـــبـــدايـــة  يف  ذكـــــرت   ••
ومتطلبات  تــتــمــا�ــســى  اجلــامــعــيــة  ــخــرجــات  امل

على  تعتمد  روؤيــة  نعي�س  فنحن  حاليًا،  ال�سوق 

وجوهرها  للدولة  بديلة  دخــل  م�سادر  اإيــجــاد 

باطن  بــه  يجود  مــا  على  العتماد  مــن  النتقال 

العقل  بــه  يجود  مــا  على  العتماد  اإىل  الأر�ـــس 

الب�سري ال�سعودي ونعرف اأن ما بداخل الأر�س 

حمدود وعطاء العقل لي�س له حدود، فعلى �سبيل 

املثال، الطبيب الذي كانت تخرجه اجلامعات يف 

ال�سابق ل يحتاجه �سوق العمل حاليًا بل يحتاج 

طبيبا يتما�سى والتقنية والنفجار املعريف يف 

فيجب  التخ�س�سات،  لبقية  وهكذا  املجالت  كل 

والعتماد  التلقني   عن  البتعاد  اجلامعات  على 

ال�سباب  متكني  مبعني  والتمكني  التاأهيل  علي  

بلدهم و�سد احتياجات �سوق  وتاأهيلهم خلدمة 

عن  بالكلية  يختلف  الـــذي   ،)  2030  ( عــمــل 

احتياجات �سوق العمل يف وقتنا احلا�سر. 

 من خيول التنوير الى اإلعالم 
منها  كتب  عــدة  العربية  للمكتبة  قــدمــت   •
ــاين » اىل ان  ــث » مــعــاد » وال بــعــنــوان  واحـــد 

العادة  غــري  وعلى  لــه  قــدم  ــذي  ال  « الله  ي�ساء 

وزير  العنقري  خالد  د.   ( �سابقًان  وزيـــران  

التعليم العايل ود. فوؤاد فار�سي وزير الإعالم 

واحلج ( .. ما هي حكاية التقدمي غري العادي 

؟ وما الر�سالة التي حملها الكتابان؟

اجلميلة  الأ�ــســيــاء  مــن  ــقــراءة  وال الكتابة   ••
زلت  ومــا  وكــنــت  الب�سري  العقل  تــري  الــتــي 

وبف�سل  املف�سلة  هوايتي  وهي  فيها  متعة  اأجد 

تــنــوعــت يف  قــدمــت حــــوايل �سبعة كــتــب  ــلــه  ال

وق�سة  التنوير(،  )خيول  العلوم  بني  حمتواها 

ح�سويل على �سهادة الدكتوراه من جامعة ويلز 

البقاع  اأطهر  وعــن  ـــدال(،   ال )�سنوات  بعنوان 

الــبــلــد(، وعــن جتــارب  بعنوان )مــعــاد( و)هـــذا 

الله(،  ي�ساء  اأن  )اإل  بعنوان  واملواقف  احلياة 

اأو  مبعرفتهم  �سرفت  ممن  الأعــالم  من  وبع�س 

الذاكرة(  العمل معهم بعنوان)اأعالم يف حديث 

 ... الــقــرى  اأم  )جامعة  بعنوان  كــان  واأخــرهــا 

مــواقــف وذكـــريـــات(،  وقــد �سرفت ا�ــســداراتــي 

املعايل  اأ�سحاب  من  جمموعة  من  لها  بالتقدمي 

الوزراء وبع�س اأ�سدقائي من مديري اجلامعات 

والأكادمييني وهذا �سرف  كبري اأعتز به.

 حكايتي مع الهوسا 
اإحدى  تعلم  اىل  دعــاك  الــذي  ما   .. اخــريا   •
وهــل  تعلمتها؟  وكــيــف  الأفــريــقــيــة؟  الــلــغــات 

اأجدتها؟ وهل تعر�ست ملواقف طريفة  بالفعل 

ب�سببها؟

ثقافات  اإليها  وفــدت  مدينة  املكرمة  مكة   ••
لدعوة  ا�ستجابة  خمتلفة  واأجــنــا�ــس  واأعــــراق 

مكة  اأبناء  فتجد  ال�سالم،  عليه  اإبراهيم  �سيدنا 

يف  ن�ساأتي  وب�سبب  لغة،  مــن  اأكــر  يتحدثون 

افريقية  جالية  بها  ي�سكن  والتي  امل�سفلة  حارة 

الآن  حلد  املقربني  اأ�سدقائي  معظم  كان  كبرية 

تعلمت  والتي  الكرمية  اجلالية  هــذا  اأبناء  من 

منهم لغة الهو�سا على وجه التحديد وقد اجدتها 

حتدثًا. ومن اأجمل املواقف يف هذا اخل�سو�س، 

اأذكر يف اإحدى زيارات جلنة الدعوة يف افريقيا 

للجامعة اأن كان رئي�س جلنة الدعاة الأفارقة من 

جمهورية نيجرييا، فتحدثت معه بلغة الهو�سىا 

جامعة  مدير  اأن  واأ�ستغرب  كــثــريًا  بذلك  ف�سر 

له،  فخر  جمــال  وكـــان  لغته  يتحدث  �سعودية 

ال�ستمرار  مني  طلب  اللجنة  رئي�س  اأن  لدرجة 

يف التحدث بها وكان موقفا جميال جدًا تبادلنا 

عنده ال�سحكات. 

دار  فندق  يف  حــدث  طرافة  اأكــر  اآخــر  وموقف 

الــوالــدة  بــزيــارة  قيامي  اأثــنــاء  مبكة  التوحيد 

رم�سان  �سهر  خــالل  عمرها-  يف  الــلــه  -اأطـــال 

داخل  واأنــا  وبال�سدفة  اجلائحة(  )قبل  املبارك 

اإحــدى  مــن  الــــوزراء  اأحـــد  علينا  دخــل  امل�سعد 

الدول الأفريقية مع مرافقيه، وكانوا يتحدثون 

ــدهــا، ا�ــســتــمــروا يف  بــلــغــة الــهــو�ــســا الــتــي اأجــي

امل�سعد  توقف  اأن  اإىل  امل�سعد  داخــل  احلديث 

وقبل  الـــوالـــدة،  فيه  ت�سكن  الـــذي  الـــدور  عند 

مغادرة امل�سعد قمت بتحيتهم وتوديعهم ولكن 

الوزير  اأوقــف  وعندها  الهو�سا  لغة  با�ستخدام 

اأرجاء  ال�سحك  وعم  باحت�ساين  وقام  امل�سعد 

الدور الرابع ع�سر.

عندما دعا الدكتور بكري ع�سا�س املدير ال�سابق جلامعة اأم القرى قبل ع�سر �سنوات اجلامعات ال�سعودية باأن ت�ستغل فر�سة الرخاء لإيجاد م�سادر دخل بديلة موؤكدا اأن "دوام احلال 

من املحال" قوبل باأ�سوات معار�سة حتذر من و�سع اجلامعة حتت رحمة رجال املال خا�سة حني قال ان على اجلامعات الهتمام بالقت�ساد املعريف وبث ثقافة الأوقاف والهبات.  

معاليه يتذكر هذه الأيام وما كتبه حني كان مديرا جلامعة اأم القرى حتت عنوان " اجلامعات ال�سعودية والروؤية اليو�سفية" .. ويف حوار الذكريات ي�ستعيد بداياته وكيف تعلم من 

ا�سدقائه الأفارقة الذين �ساركوه العي�س يف حي امل�سفلة مبكة لغة الهو�سا ثم حمطات من م�سواره الدرا�سي داخل وخارج اململكة وعمله يف جامعة امللك عبدالعزيز قبل ان يعود 

اإىل اأم القرى م�ست�سارا ووكيال ومديرا جلامعتها م�ستعر�سا م�سواره مع العمل اجلامعي وكيف ا�سهم يف ان يجعله يف خدمة املجتمع .. ويتوقف مليا اأمام جتربتي معهد خادم 

احلرمني لأبحاث احلج ووادي مكة للتقنية .. ويتذكر حكاية امل�سعد مع الوزير الفريقي وحكايات كثرية من اوراقه يت�سمنها هذا احلوار مع "البالد":

 جدة - البالد 

المبتكرون والمخترعون مستهدفات التعليم الجامعي
د. بكري عساس المدير السابق لجامعة أم القرى  لــ               : 

الجامعات مصانع إلنتاج المعرفة واألبحاث ليست للترقيات فقطاحتياجات سوق عمل 2030 مختلفة تماما وعلى الجامعة توفيرها

رجل الرؤية والتحول يراهن 
على الشباب ثروتنا الحقيقية

نظام استقاللية الجامعات أفضل 
لها بعد رقابة شديدة كبلتها لسنوات 

ثلث إيرادات جامعة هارفارد تبرعات 
شركات ورجال أعمال وأسر كبيرة
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أكدوا على أهمية االستمرار في لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم .. مختصون: 

الوقائية  لل�سحة  امل�ساعد  ال�سحة  وزارة   وكيل 

الدكتور عبد الله ع�سريي اأو�سح اأن الحتياطات 

التنف�سية مطلب يف كل زمان ومكان. 

يف  الطبية  الــكــمــامــة  لب�س  اأهــمــيــة  اإىل  داعــيــا   

الأمـــاكـــن املــزدحــمــة واملــغــلــقــة و�ـــســـرورة غ�سل 

التعقيم والتطهري  اليدين جيدا وال�ستمرار يف 

يف  لنا  مــازم  و�سلوك  حياة  واأ�سلوب  كقاعدة 

حلماية  وذلــك  الفريو�سات  وجــود  ا�ستمرار  ظل 

النف�س والغري.

برتوكوالت اساسية 
من جانبه قال الدكتور وائل باجهموم ا�ست�ساري 

الباطنة  ــام  اأقــ�ــس ورئــيــ�ــس  املــعــديــة  الأمـــرا�ـــس 

ابــدا  بــالــ�ــســرورة  »لي�س  فهد  املــلــك  مب�ست�سفى 

ا�ستمرار كل الحــرازات خا�سة بعد انتهاء اي 

وباء فعلى �سبيل املثال ل�سنا بحاجة اىل ارتداء 

التهوية  ذات  املــفــتــوحــة  ــاكــن  الم يف  الــكــمــامــة 

اآخر  او مبعنى   وباء  فيظل عدم وجود  اجليدة 

انخفا�س ن�سبة انتقال العدوى ».

ال�سا�سية  الحـــرازات  بع�س  هناك  اأن  موؤكدا 

حالة  يف  حتى  احلميدة  العادات  من  تعد  والتي 

انخفا�س  او حتى يف  عدم وجــود وبــاء منت�سر 

عادة  وهــي  الأيــدي  غ�سل  كعادة  العدوى  ن�سبة 

جيدة تدعو لها كل املنظمات ال�سحية للمحافظة 

على املجتمع يف كل الأوقات.

كما اأو�سح اأن اختاف الحرازات يف اأحوالها 

و�سهولة تطبيقها وحتى يف حالة وجود بع�س 

ــتــي قــد ت�سبب  الــفــريو�ــســات واملــيــكــروبــات وال

يعتمد  تطبيقها  فــان  للبع�س  عر�سية  اأمــرا�ــســا 

بها  العمل  واإمكانية  �سهولتها  على  كبري  ب�سكل 

واحلاجة اإليها مثا يف وجود وباء ملر�س معني. 

اما يف احلالت العامة فان تعاي�س الن�سان مبا 

ودائما  كافيا  يعد  طبيعية  مناعة  من  الله  اتــاه 

المور  كل  يف  التعامل  يف  الو�سطية  اىل  ندعو 

احلياتية فا افراط ول تفريط ولكل وقت طلباته 

املنا�سبة  بالحرازات  لالتزام  امللحة  وحاجاته 

يف حينها. 

فلي�س من املعقول العي�س يف اخلوف غري املربر 

اإهمال  املعقول  ول  املربر  من  لي�س  املقابل  ويف 

اليـــدي(  )كغ�سل  الأ�ــســا�ــســيــة  الحـــــرازات  كــل 

والتي تعد من العادات ال�سحية احلميدة يف كل 

وقت. 

وتابع » املحن والظروف ال�سعبة كاأزمة كورونا 

تفيدنا �سحيا  الدرو�س والعرب والتي  لنا  تهدي 

باإذن الله ملواجهة اي خطر يف امل�ستقبل«.

املعدية  الأمــرا�ــس  ا�ست�ساري  ــراأي  ال ويوافقهم 

اأهمية  اأكـــد على  الـــذي  بــاهــربي  نـــزار  الــدكــتــور 

اليدين  وغ�سل  الكمامة  لب�س  يف  ال�ــســتــمــرار 

يف  لنا  مازم  و�سلوك  حياة  كاأ�سلوب  والتعقيم 

ظل ا�ستمرار وجود الفريو�سات.

إلغاء التباعد 
قــال«  الإ�ــســامــي  الــداعــيــة  ال�سرب  حممد  ال�سيخ 

ــتــواىل نــعــم الــلــه عــلــى عـــبـــاده، بــالنــفــراجــات  ت

�سهدت  اأن  فبعد  املتتابعة،  والب�سائر  املتوالية، 

التعامل  من  م�سيا  عامني  خال  الأوىل  املراحل 

مع جائحة كورونا قيوًدا على احلركة، واإغاًقا 

مراحل  بـــداأت  واملــنــ�ــســاآت؛  املــرافــق  مــن  للكثري 

حتى  ف�سيًئا،  �سيًئا  للحياة  التدريجية  العودة 

تي�سر بف�سل الله ومنته التخفيف من الجراءات 

واإلغاء التباعد وقدمت اململكة العربية ال�سعودية  

نتائج مبهرة  وجناحات متميزة يف التعامل مع  

هذه اجلائحة بروح الواقع والحتواء واخلروج 

باأقل الأ�سرار ما كان مثار اإعجاب ومثال يحتذى 

اأن  اأمل يف  مع هكذا جائحة، وكلنا  التعامل  يف 

تطوى ف�سول هذه اجلائحة باإذن الله ثم بتعاون 

وتعا�سد اجلميع«.

هذه  على  للمحافظة  ال�سعي  يتوجب  مما  ويرى 

من  ال�سعد،  كــافــة  على  واملكا�سب  الجنــــازات 

الوقائية  الإجــراءات  بكافة  التام  اللتزام  خال 

التي حددتها اجلهات املخت�سة، وعدم ال�ستهتار 

لدولتنا  عــوًنــا  ولــنــكــن  اإزاءهــــــا،  ــتــهــاون  ال اأو 

وموؤ�س�ساتها يف حتقيق ذلك.

ال�سحيحة  املفاهيم  ون�سر  التوعية،  ولأهمية 

درو�س  ا�ستلهام  �سرورة  يرى  امل�سمار  هذا  يف 

الأمرا�س  من  الوقائي  الطب  ومنها   اجلائحة 

والأوبــئــة مــن خــال الــعــزل واحلــجــر ال�سحي 

الغذائي  الأمـــن  وحتقيق  والــطــهــارة  والنظافة 

والقواعد  والنبوية  القراآنية  لاأدلة  ذلك،  وغري 

ال�سرعية التي توجب على امل�سلم املحافظة على 

لاَ  النف�س، وعدم الإ�سرار بها، كما قال تعاىل: واَ

ِة. ْهلُكاَ ُتْلُقوا ِباأاَْيِديُكْم اإِىلاَ التاَّ

والوقاية من الأمرا�س املعدية بالعزل واحلجر 

ناَّ  ـــوِرداَ ُي »ل   : قــال  هــدٌي نبوي  املخالطة،  وعــدم 

ال�سرع  عناية  تعدت  بل   ،» ُم�سٍحّ على  مُمــر�ــٌس 

اإيــذاء  منع  �سمل  حتى  الــبــاب  هــذا  يف  احلنيف 

ــْن  »ماَ  : النبي  فقال  مــوؤذيــة،  برائحة  ولــو  الآخــر 

ِزْل  ْعتاَ ْلياَ : فاَ الاَ ا، اأاَْو قاَ ِزلْناَ ْعتاَ ْلياَ ًا، فاَ لاَ ُثوًما اأاَْو باَ�ساَ اأاَكاَ

البخاري  «رواه  ــْيــِتــِه  باَ يِف  ــْقــُعــْد  لْــياَ واَ ا،  ناَ �ْسِجداَ ماَ

وم�سلم.

حماية المجتمع 
 – الــدولــة  �سعت  »لقد  ال�سرب  ال�سيخ  واأ�ــســاف 

وفقها الله – منذ اليوم الأول اإىل مكافحة الوباء 

وحماية املجتمع منه، وتعزيز الوعي املجتمعي 

بـــالإجـــراءات الحــرازيــة، كما �سنت  لــالــتــزام 

وخا�ست  بذلك،  الإخــال  ملنع  احلازمة  الأنظمة 

واأبلى  الوباء،  هذا  �سد  �ساملة  معركة  الدولة، 

جنودها باء ح�سًنا، �سواء جنود اخلط الأمامي 

من اأطباء وممر�سني ورجال �سرطة ومتطوعني 

وغريهم، اأو عامة الأفراد من مواطنني ومقيمني، 

الذين �ساهموا يف اإجناح هذه اجلهود بالتزامهم 

بالإجراءات الوقائية.

اأجزل  والأمني  الطبي  املجال  يف  فللعاملني 

ال�سكر واأعطره، على ما يبذلونه من جهود 

�سفينة  قــيــادة  يف  ومــتــوا�ــســلــة  حثيثة 

بل  الأ�ـــســـرار،  بــاأقــل  الأزمــــة  لتخطي  املجتمع 

باإجنازات نوعية متوالية«.

المتثال  املجتمعي  ـــدور  ال اأن  اإىل  اأ�ــســار  كما 

اأهمية  وا�ست�سعار  احلياة  مناحي  يف  للنظام 

اأنف�سهم  على  احلــفــاظ  يف  اجلميع  م�سوؤولية 

واأ�ـــــســـــرهـــــم 

والتطعيمات  الطبية  بالفحو�س  واللـــتـــزام 

والأدوية.

لبنة  ال�سامة  اإجراءات  وحمافظة اجلميع على 

الت�سدي  يف  الــدولــة  جهود  لإجنـــاح  اأ�سا�سية 

يف  فهم  �سرعٌي  واجــٌب  ذلــك  قبل  وهــو  للوباء، 

طاعة لله تعاىل، وطاعة لويل الأمر، وي�ساهمون 

ــام  ــات الإ�ــس ــروري يف حــفــظ �ـــســـرورة مــن �ــس

من  و�سيانتها  الأنــفــ�ــس،  حفظ  وهــي  الــكــربى، 

الهاك.

عقوبات وغرامات 
ويرى من وجهة نظره دكتور هاين احل�سرمي 

للت�سخي�س  ــارك  ــس ــ� م واأ�ـــســـتـــاذ  ــتــ�ــســاري  ا�ــس

من  اأرى  عبدالعزيز:  امللك  بجامعة  اجلزيئي 

املجتمع  افــراد  �سلوكيات  يف  ن�ساهده  ما  خال 

بالإجراءات  اللتزام  على  اعتادت  قد  اأنها 

ــــة ، ولـــكـــن بــعــد اعـــان  الحــــرازي

تلك  بتخفيف  الداخلية  وزارة 

اأن  اأتـــوقـــع  الحــــــــرازات 

ن�سبة كبرية من املجتمع 

بــاللــتــزام   �ستتهاون 

ومن ال�سعب عليهم 

مع  يتعاي�سوا  اأن 

الحـــرازات  تلك 

ــزمــوا  ــت ــل ي واأن 

كبري  ب�سكل  بــهــا 

لبــــد  ـــــك  ـــــذل ول  ،

مــــــــــن تــــ�ــــســــنــــني 

عقوبات وغرامات 

ـــاون  ـــه ـــت ـــي ـــس ملـــــــن �

تلك  تخفيف  ب�سروط 

وا�ستمرار  الحــرازات 

والتباعد  الكمامة  ـــداء  ارت

يف الأماكن املغلقة،  ومن جانب 

ا�ستخدام  مــو�ــســوع  اأن  جنــد  اخــر 

املعقمات قل ا�ستخدامها بني افراد املجتمع 

من قبل اأن ي�سدر قرار تخفيف الإجراءات. 

النظافة الشخصية 
حممد  ا�سماعيل  الــدكــتــور  اأو�ــســح  جهته  مــن   

الــركــ�ــســتــاين ا�ــســتــ�ــســاري الـــعـــدوى واملــنــاعــة 

م�ست�سفى التاأهيل الطبي باملدينة املنورة.

نعم، اأدركنا من خال الفرة ال�سعبة التي مرت 

اجلائحة  فــرة  وهــي  الب�سرية  املجتمعات  بها 

ال�سخ�سية  بالنظافة  الهــتــمــام  ان  الــكــونــيــة 

وحماية  نف�سه  الفرد  حماية  يف  جدا  هام  للفرد 

املجتمع من انتقال الأمرا�س التنف�سية يف تلك 

املجتمعات ب�سورة عامة وبني الأفراد ب�سورة 

خا�سة.

ينت�سر  اأن  املر�س ميكن  ان  �ساهد اجلميع،  لقد 

ويــنــتــقــل مـــن فــــرد ايل اخــــر وذلـــــك بــتــجــاهــل 

بالنظافة  تتعلق  التي  الب�سيطة  الأمــور  بع�س 

الورقية  املــنــاديــل  ا�ستخدام  مثل  ال�سخ�سية 

عند  الأيــدي  غ�سيل  او  الكحة  او  العطا�س  عند 

مام�سة الأ�سطح املك�سوفة. 

الــفــرد  عــامــة وثــقــافــة  بــ�ــســورة  ثــقــافــة املجتمع 

ب�سورة خا�سة بتطبيق بع�س العادات الفردية 

ان  ممار�ستها  خــال  من  ميكن  التي  الب�سيطة 

من  الله  بــاإذن  حمايتنا  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم 

الكثري من الأمرا�س التي ميكن اأن تنتقل وذلك 

الثقافات  بع�س  تطبيق  يف  الإهــمــال  نتيجة 

الب�سيطة يف املجتمعات وبني الأفراد.

تحفيز وحرص 
الأخ�سائي  الجتماعية  الناحية  مــن  ويحلل 

كون  بقوله:  مو�سحا  ثقفان  عــادل  الجتماعي 

ت�سبح  خالها  مــن  الــتــي  العملية  هــي  ــعــادة  ال

ال�سلوكيات تلقائية، وميكن اأن تت�سكل العادات 

دون اأن ينوي ال�سخ�س اكت�سابها، ولكن ميكن 

لتنا�سب   - منها  التخل�س  اأو   - تنميتها  ا  اأي�سً

اأهداف الفرد ال�سخ�سية ب�سكل اأف�سل.

كانوا  �سواء  لها،  عادات ل ح�سر  النا�س  يطور 

على دراية بها اأم ل. وميكن اأن ت�ساعد الطبيعة 

الأ�سخا�س  ال�سلوكيات  لــهــذه  املــبــا�ــســرة  غــري 

يف  كفاءة  اأكــر  ب�سكل  احتياجاتهم  تلبية  على 

احلياة اليومية. فالعادات ُتبنى من خال التعلم 

والتكرار والتحفيز واحلر�س.. 

وُيعتقد اأن ال�سخ�س يطور عادة ما اأثناء ال�سعي 

ربــط  ــبــدء يف  ال خـــال  مــن  الأهـــــداف  لتحقيق 

التي  ال�سلوكية  بال�ستجابات  معينة  اإ�ــســارات 

ت�ساعد يف حتقيق الهدف.

 يوما بعد  الآخر، تربهن اململكة العربية ال�سعودية  على جناح  قراراتها  يف حماربة جائحة كورونا وانتقالها  اإىل بر المان بالتدريج ، حيث اأن كافة القرارات التي اتخذتها لحتواء اجلائحة اثمرت 

مكا�سب  باهرة  ومذهلة  متثلت  باإعان اجلهات امل�سوؤولة موؤخرا  �سدور املوافقة الكرمية على تخفيف الحرازات ال�سحية  وبهذا الجراء تدخل  اململكة  يف املرحلة الأخرية من مواجهة اجلائحة بعد اأن 

متكنت باقتدار من ك�سب املراحل ال�سابقة باأقل اخل�سائر ، وات�ساقا مع هذه اجلهود فاإن ال�سرورة تقت�سي اأن تكون الجراءات الحرازية مبثابة اأ�سلوب حياة وثقافة  يف كافة تفا�سيل احلياة اليومية وان 

تكون عنوانا لل�سامة والبعد عن املخاطر.  ويف هذا ال�سياق اأكد خمت�سون اأن قرار تخفيف الحرازات جاء نظرا للتقدم يف حت�سني املجتمع وهبوط عدد احلالت امل�سابة اجلديدة وتخفيف ال�سغط على 

اأ�سّرة العناية احلرجة يف امل�ست�سفيات، لفتني اإىل �سرورة اأن يلتزم املجتمع بكافة اطيافه بالحرازات ويجعل منها ا�سلوب يومي  يف حياته يف املكاتب وال�سواق  واملطاعم واماكن الرفيه  واملاعب 

الريا�سية ، لفتني يف الوقت نف�سه اإىل ان اجراءات اململكة يف احتواء اجلائحة يعد منوذجا عامليا مبهرا.  

البالد - مها العواودة  – رانيا الوجيه

االحترازات الصحية ثقافة وأسلوب حياة

ما الفرق بني العادة والروتني بينما يت�سمن الروتني �سلوًكا 

متكرًرا، اإل اأنه ل يتم اإجراوؤه بال�سرورة ا�ستجابًة لدافع متاأ�سل، 

مثل العادة. قد تغ�سل �سيارتك ب�سكل روتيني اأو تذهب اإىل �سالة 

الألعاب الريا�سية دون ال�سعور بالندفاع للقيام بذلك لأنك ت�سعر 

اأنك بحاجة اإىل القيام بهذه الأ�سياء. غالًبا ما يكون تطوير العادات 

ال�سحية اأ�سعب مما يرغب فيه املرء. ولكن من خال التكرار، من 

املمكن تكوين عادات جديدة واحلفاظ عليها، وهذا ما حدث نتيجة 

لاحرازات خال جائحة كورونا والتي جعلتنا ننتقل من 

اللتزام بالنظافة والتعقيم خلوفنا من الإ�سابة اإىل 

عادة ح�سنة تنعك�س على ثقافتنا ال�سحية 

والوقاية من الأمرا�س.

الفرق بين
العادة والروتين

اسماعيل تركستانيعادل ثقفانعبداهلل عسيري وائل جمجومهاني الحضرمي نزار باهبريمحمد السبر

نتائج مبهرة ونجاحات متميزة في التعامل مع الجائحة

 البرتوكوالت لبنة إلنجاح جهود الدولة في التصدي للوباء

انتهاج عادة غسل اليدين والنظافة في كل األوقات 

دروس وعبر لمواجهة أي خطر في المستقبل



 جدة- يا�سر بن يو�سف

وما  البناء،  ومعنى  روح  معناه  يف  يحمل  تنموي  اإجن��از  كل 
للمملكة دالالت عميقة للإرادة  اأعظم هذا امل�صطلح الذي يعني 
والطموح مل�صريتها التنموية احلديثة بقيادتها الر�صيدة، حفظها 

الله ،�صمن م�صتهدفات رئي�صية لروؤية 2030.
من  ال�صاملة  وا�صرتاتيجيته  االإ���ص��ك��ان  ق��ط��اع  ي�صهده  وم���ا   
خيارات وا�صعة ملنتجات �صكنية ومتويلية وخمططات اأرا�صي، 
ميثل اأحد العناوين امل�صيئة لواقع النه�صة والبناء ، جت�صدها 
م�صاريع �صخمة منجزة وحتت االإن�صاء ، وبنك اأهداف طموحة 
للإ�صكان يف اأنحاء اململكة، وجاء قرار جمل�س الوزراء بتمديد 
لهذه  م��ع��ززا   ، ال��ع��ق��اري  للتمويل  املي�صر"  "الرهن  ب��رن��ام��ج 

اال�صرتاتيجية والتنمية امل�صتدامة للقطاع. 
  خلل ال�صنوات املا�صية اأثبت برنامج "الرهن املي�ّصر" للتمويل 
العقاري فاعليته يف ت�صريع اإجراءات ح�صول امل�صتهدفني على 
الدعم ال�صكني، والتو�ّصع يف طرح املنتجات العقارية ، ووفق 

العقاري  التنمية  �صندوق  يقوم  الربنامج 
بتقدمي �صمان مايل اإىل البنوك اأو �صركات 
التمويل تعادل قيمته 5 % من الدفعة االأوىل 
االأوىل  الدفعة  ن�صبة  وتخفي�س   ، للم�صكن 
من 15 % اإىل 10 % من قيمة العقار، وبحد 
يخف�س  وبالتايل  ريال،  األف  اأق�صى 120 
تكلفة التمويل وي�صهل على املواطنني متلك 
ال�صكن خلل مدة زمنية ق�صرية ،وت�صمن 
وزارة املالية ما ال يتجاوز 15 % من قيمة 
العقار املمّول للم�صتفيدين على �صكل وديعة 

لدى املمّول العقاري.
املي�صر  ال��ره��ن  على  للح�صول  وُي�����ص��رتط   
وهي  ال�صكني،  ال��دع��م  ���ص��روط  تنطبق  اأن 
يتجاوز  واأن  عائلة،  الفرد  ل��دى  يكون  اأن 
�صاحلًا  منزاًل  ميلك  واأال  ع��ام��ًا،   25 عمره 
ي�صل  اأن  اإىل  ال�صمان  وي�صتمر   ، لل�صكن 
ر�صيد مبلغ التمويل القائم اإىل 70 % من 

قيمة العقار املمّول عند املنح، بحيث يقت�صر 
الدفعة  �صمان  على  الوديعة  مبلغ  ا�صتخدام 

املقدمة فقط، وال يجوز ا�صتخدامه اإالَّ يف حال تعرث امل�صتفيد يف 
ال�صداد وعدم كفاية املبلغ املتح�صل من بيع امل�صكن املرهون.

انتعا�ش عقاري

 حول ذلك ا�صاد عدد من اخلرباء واالقت�صاديني بقرار جمل�س 
الوزراء متديد برنامج "الرهن املي�صر" للتمويل العقاري لثلث 
االإ�صكان  اإيجابيا على قطاع  اأنه �صينعك�س  ، موؤكدين  �صنوات 
متلك  فر�س  من  باملزيد  انتعا�صته  يف  كبري  ب�صكل  وي�صهم   ،

املواطنني للوحدات ال�صكنية.
 يقول اخلبري االقت�صادي وع�صو اجلمعية ال�صعودية للقت�صاد 
للتمويل  املي�ّصر(  )الرهن  برنامج  اأن  املغلوث  الله  عبد  الدكتور 
اإج���راءات  ت�صريع  يف  فاعليته  اأظهر  انطلقه،  ومنذ  العقاري 
املنتجات  طرح  يف  والتو�ّصع  ال�صكني،  الدعم  على  احل�صول 
رفع  الربنامج  ي�صتهدف  حيث  االإ�صكان؛  قطاع  يف  العقارية 

ن�صب متلك امل�صاكن. 

 

العمل  متديد  على  ال���وزراء  جمل�س  موافقة  ج��اءت  وي�صيف: 
، وحماية  امل�صكن  املواطن يف متلك  لفر�س  بالربنامج  داعمة 
تنوع  اال���ص��ه��ام يف  م��ن خ���لل  اململكة  ال��ع��ق��اري��ة يف  ال�����ص��وق 
على  بالربنامج  العمل  و�صي�صاعد   ، املي�صرة  التمويل  م�صادر 
ا���ص��ت��ق��رار ال�����ص��وق ال��ع��ق��اري واحل����راك اق��ت�����ص��ادي. واأ���ص��اف 
خدمة  يف  كثريا  �صي�صهم  املي�صر  الرهن  برنامج  اأن  املغلوث 
ال�صريحة امل�صتهدفة من هذا القرار عرب ت�صهيل االإمكانات يف 

متلك امل�صاكن.

 

واأو�صح اأن متديد العمل بالربنامج �صريفع ن�صبة التملك اإىل ما 
يقارب 50 %، موؤكدا اأن كثري من امل�صتفيدين �صبق اأن واجهوا 
�صعوبة يف توفري الدفعة التي ت�صرتطها البنوك مبقدار 30 %، 
اإىل اأن �صاهمت وزارة ال�صوؤون البلدية واالإ�صكان بالتعاون مع 
وزارة املالية والبنك املركزي ال�صعودي "�صاما" بتخفي�صها ، 

ومن ثم تقوم البنوك بتقدمي التمويل اللزم لبقية قيمة العقار.

   تي�سري وحتفيز

اأهمية  ال�صحفي  ع���ادل  االق��ت�����ص��ادي  اخل��ب��ري  اأك���د  م��ن جانبه   

"الرهن املي�صر" للتمويل  ال��وزراء متديد برنامج  قرار جمل�س 
العقاري لثلث �صنوات يف زيادة فر�س متويل متلك املواطنني 
للم�صاكن  والتقليل من ت�صخم اأ�صعار العقار ، م�صريا اإىل اأن 
�صاأن  ومن  عديدة  اقت�صادية  عوامل  حتكمه  العقاري  القطاع 
اأن  م�صريا  االأ���ص��ع��ار،  ارت��ف��اع  املي�صر" كبح  " ال��ره��ن  متديد 
لفئة  املي�صر  الرهن  برنامج  متديد  بعد  ارتفاع  ب��اأي  التنبوؤات 
من املواطنني، هي جمرد عوامل نف�صية وال تعك�س املوؤ�صرات 

احلقيقية على اأر�س ال�صوق. 
ي�صهم  ال��ذي  الرئي�س  العامل  تعد  امل�صاربة  اأن  اإىل  وك�صف 
للأرا�صي، لكن هذه  بالن�صبة  املنطقية  االأ�صعار غري  يف زيادة 

الر�صوم على  فر�س  قرار  مع  تدريجيا  تتل�صى  بداأت  امل�صكلة 
يف  الحقا  وتطبيقها  الرئي�صة،  امل��دن  يف  البي�صاء  االأرا���ص��ي 

مناطق اأخرى من اململكة. 
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جدة- جنود النهدي 
اآراء  اأ���ص��ب��وع��ي��ة ج���دي���دة وخم��ت��ل��ف��ة ح����ول  ج���ول���ة 
ه��ذه  ويف  االأ���ص��ع��ار،  ف���روق���ات  ح���ول  امل�صتهلكني 
اأ�صعار االأدوية وغريها من منتجات  اجلولة نتناول 
اأخ����رى ذات ال�����ص��ل��ة ب��االح��ت��ي��اج��ات ال�����ص��ح��ي��ة من 
ال�صخ�صية  العناية  ومنتجات  واأدوات  م��ط��ه��رات 
العني  قطرة  �صعر  املثال  �صبيل  على  ر�صدنا  وق��د   ،
اإحدى  يف  عبوة  فوجدنا   ، بل�س" املعقمة  "رفر�س 
املواقع  اإح���دى  ويف  ري��اال   25 ب�صعر  ال�صيدليات 
التفاوت يف �صعر  فلماذا هذا  ب�صعر 1٨.٤0 ريال. 

هذا الدواء ويف غريه.
اأ�صعار  احلارثي" اإن  "رهف  املواطنة  ت��رى  بداية   
يف  ول��ك��ن  م��رت��ف��ع��ة،  ال�صيدالنية  امل��ن��ت��ج��ات  بع�س 
اأعلى،  ال�صعر  اأن  لل�صراء رغم علمنا  النهاية ن�صطر 
بع�س  ب�صيطا يف  ي��ك��ون  ق��د  ال��ف��ارق  اأن  اإىل  الف��ت��ًة 
ال�صيدليات  بع�س  مبالغة  يعقل  ال  ولكن  املنتجات، 
�صلعة  ال���دواء  اإن  وت�صيف  ال�صعري.  التجاوز  يف 
وهناك  كماليا،  �صيئا  ولي�س  عنه  غنى  وال  اأ�صا�صية 
والقلب  الدم  و�صغط  كال�صكر  مزمنة  اأمرا�س  ذوو 
يحتاجون اىل االأدوية با�صتمرار ، ولذا فان الطلب 
يف  اأ�صعارها   تكون  اأن  ال�صروري  وم��ن   ، ي��زداد 

متناول قدرات ال�صرائح االأقل قدرة.

  فهم االأ�صباب
 ط����رح����ن����ا اأ������ص�����ب�����اب اخ����ت����لف 
االأ����ص���ع���ار ال���دوائ���ي���ة وغ���ريه���ا من 
املحلل  على   ، �صيدالنية  منتجات 
االقت�صادي حممد القرين ، فقال: 
ومعرو�صات  حل��ال  املتابع  اب��ت��داء 
اأنها  يجد  اململكة  يف  ال�صيدليات 
ال����دواء ومتجات  بيع  م��ن  حت��ول��ت 
العناية ال�صحية ، اإىل متجر ي�صم 

االأحذية  منها  اأخرى  كثرية  اأ�صناف 
الطبية والعكازات وغريها، ويفرت�س منع بيعها مع 
لتح�صني  اأخ��رى  متاجر  لها  يخ�ص�س  واأن  االأدوي��ة 
اجلودة والتناف�صية يف بيع الدواء ومنح فر�س عمل 

لل�صباب يف ت�صويق للمنتجات االأخرى.
ال�صيدالنية  املنتجات  اأ�صعار  تباين  اأما عن م�صكلة   
خا�صة ، فهذا يعود اإىل �صيدليات القطاع اخلا�س 
مقارنة  اأرباحه  ورف��ع  االأ�صعار  يف  يغايل  وبع�صها 
فلذلك   ، بع�صها  الرتفاع  وبالن�صبة   ، اأخ��رى  ب��دول 
تقلب  اأول��ه��ا  واال���ص��ت��رياد،  االن��ت��اج  ملنظومة  اأ�صباب 
عامليا  النهائية  واملنتجات  الدوائية  اخلامات  اأ�صعار 
واأج��ور  العملت  �صرف  اأ�صعار  متغريات  كذلك   ،
ال�صراء  وكميات   ، وال�صرائب  وال��ت��اأم��ني  ال�صحن 

البيعية  و���ص��ي��ا���ص��ات��ه��م  وامل���وردي���ن 
االأدوي����ة  بع�س  م�����ص��در  واخ��ت��لف 
وم��ك��ان اإن��ت��اج��ه��ا وك��ذل��ك اخ��ت��لف 
الدوائي  لل�صنف  التجارية  اال�صماء 
اأ���ص��م��ه العلمي  ث��ب��ات  ال��واح��د رغ���م 
وا�صتخدامه العلجي وكذلك تركيز 

املادة العلجية يف املنتج الوحد .
النقل  االأ�صباب تكاليف  اأي�صا من    
اأدوية  والتخزين واملتابعة الأن هناك 
ت��خ��زن يف ظ���روف خ��ا���ص��ة ودرج���ات 
بيع  اأ���ص��ع��ار  حتديد  يف  يدخل  كما   ، ثابته  ح���رارة 
وتغرياتها  الت�صغيل  تكاليف  بال�صيدليات  ال���دواء 
وامل�صاريف املتغرية تبعا لها من ديكورات واأجور 

عاملني واإيجارات املحلت.
   �صوق كبري ومتنوع

 وي�صيف القرين: اإذا كان �صعف املناف�صة يعد اأحد 
االأ�صعار  فاإن  اأي دولة،  االأ�صعاريف  اأ�صباب ارتفاع 
اأن  خا�صة   ، للإ�صراف  تخ�صع  عندنا  ومتغرياتها 
�صوق الدواء واملنتجات ال�صيدالنية يف اململكة ن�صط 
على  منفتح  واال�صترياد   ، املنطقة  يف  االأك��رب  وه��و 
االأجهزة  من  دقيقة  �صوابط  وفق  العاملية  املنتجات 
وال�����دواء و���ص��م��ان��ات قوية  ال��غ��ذاء  ال��رق��اب��ي��ة كهيئة 

اململكة  اأن  كما  لل�صحة،  مفعوال  واالأف�صل  للجودة 
االأدوي���ة  اإن��ت��اج  يف  ك��ب��رية  ا�صتثمارات  على  مقبلة 

�صرتيح االأ�صعار بدرجة اأف�صل. 
  ودائما حتر�س اجلهات املعنية ويف مقدمتها وزارة 
قوية  ا�صرتاتيجية  احتياطيات  تاأمني  على  ال�صحة 
هناك  لكن  كافية،  لفرتات  الطلب  احتياجات  توؤّمن 
تقييم  يف  امل�صتهلك  ثقافة  �صعف  وه��و  مهم  جانب 
البدائل واالختيار بينها كون الدواء �صلعة حتوطها 
التي  ال�صلع  م��ن  كغريها  ولي�صت  العلمية  الثقافة 
ثقافة  �صعف  وكذلك  بينها  ب�صهولة  املفا�صلة  ميكن 
احل�صول  معه  ي�صهل  ال��ذي  االإل��ك��رتوين  الت�صويق 
ال�صيدالنية  وامل��ن��ت��ج��ات  االأدوي�����ة  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى 
ال�صيدليات  يف  اأ�صعارها  من  بكثري  اأق��ل  باأ�صعار 
اخلا�صة. ويف ظل تباين االأ�صعار، فقد اأعطت الدولة 
على  احل�صول  يف  للمري�س  احل��ق   ، الله  اأي��ده��ا   ،
اخلا�صة  ال�صيدليات  من  الكثري  يف  جمانًا  ال��دواء 
مبجرد �صدور الو�صفة االلكرتونية له من اأي من�صاأة 
�صحية حكومية. ويختتم االقت�صادي حممد القرين 
با�صتخدامات  امل�صتهلك  على وعي  بالتاأكديد  راأيه   ،
والوعي   ، ع�صوائية  ودون  طبية  بو�صفات  االأدوي��ة 
قبل  ت��واري��خ��ه��ا  وم��راع��ات  منزليا  حفظها  بطريقة 

اال�صتخدام والتخل�س من املنتهي �صلحياتها. 

القرني: للغالء أسباب .. والمهم وعي المستهلك

تطبيق "طمني" عرب االأجهزة الذكية �صبق اأن اأطلقته 
الهيئة العامة للغذاء والدواء ، لتعزيز �صحة املجتمع 
بال�صلوك الغذائي والوعي الدوائي ال�صحيح ، يوفر 
التي  املنتجات  ع��ن  للم�صتهلكني  دقيقة  معلومات 
الهيئة ، فعند البحث با�صم املنتج او  ت�صرف عليها 
جميع  التطبيق  يقدم  ب��ه  اخل��ا���س  ال��ب��ارك��ود  م�صح 
من  امل�صتهلك  وتهم  عر�صها  ميكن  التي  املعلومات 
خلل اخلدمات التالية: البحث عن االأدوية امل�صجلة 
الدوائية  البدائل  املعتمدة -  وتفا�صيلها واأ�صعارها 
باأقل �صعر- املنتجات الغذائية با�صتخدام الباركود 

اخلا�س باملنتج ومعرفة م�صببات احل�صا�صية للمنتج 
- تقدمي البلغات واال�صتف�صارات حول املنتجات- 
اإ����ص���ع���ارات ال��ت��ح��ذي��رات وال��ت��ن��ب��ي��ه��ات ال��ر���ص��م��ي��ة 

ال�صادرة من الهيئة.
 وميكن من خلل هذا التطبيق االط��لع على اآخر 
من  ال�����ص��ادرة  واالأخ��ب��ار  وال�صائعات  ال��ت��ح��ذي��رات 
ودواء  غذاء  بودكا�صت  كذلك   ، وم�صاركتها  الهيئة 
التعاميم  ج��م��ي��ع  االع���لم���ي  امل���رك���ز  ي��ن�����ص��ر  ك��م��ا   ،
امل�صتهلكني  ت��ه��م  ال��ت��ي  وال��و���ص��ائ��ط  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

والقطاعات ذات ال�صلة.

»طمني«.. رافد توعية القرين



جدة - البالد

الطريق  وخارطة  والإرادة  ال��روؤي��ة  ذات  ال��دول 

، وت��خ��و���ض غمار  ب��ر���ض��ي��د ح��ا���ض��ره��ا  ت��ع��ل��و   ،

م�ضتقبلها بكفاءة واقتدار.. وهذه املعادلة الأكرث 

حتمية يف ع�ضرنا احلا�ضر ، متثل جوهر اأهداف 

و�ضواهد  بب�ضمات  املوثقة  ال�ضعودية  ال��روؤي��ة 

الذكية  وامل��دن  ال�ضخمة  امل�ضاريع  من  الإجن���از 

يف  ال�ضتثمار  ل�ضرتاتيجية  طموحة  وانطالقة 

كافة القطاعات.

التنموي  بر�ضيدها  اململكة  م��ن��اط��ق  ه��ي  وه���ا   

تباعا  ت�ضهد   ، مناخها  وتنوع  خرياتها  ومكنون 

ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات ط��م��وح��ة لإع�����ادة ر���ض��م خ��ارط��ة 

ب�ضراكة  امل��ت��وازن��ة  التنمية  وتاأ�ضيل  التطوير 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض، وخ��ل��ق ف��ر���ض العمل وري���ادة 

لتعظيم  رائع  عطاء  يف  وبناتها،  لأبنائها  الأعمال 

يف  دوره��ا  وتكامل  منطقة  لكل  التناف�ضية  املزايا 

القت�ضاد الوطني املتنوع وامل�ضتدام. 

 نذكر ما �ضبق واأعلنه �ضمو الأمري حممد بن �ضلمان 

جمل�ض  رئي�ض  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز،  بن 

القت�ضادية  ال�����ض��وؤون  جمل�ض  رئي�ض  ال����وزراء 

والتنمية،  اأثناء م�ضاركته يف جل�ضة حوار بعنوان 

"مبادرة  ل�  الرابعة  بالدورة  الريا�ض"  "م�ضتقبل 
طموحة  ا�ضرتاتيجيات  عن  ال�ضتثمار"  م�ضتقبل 

جلميع مناطق ومدن اململكة مبا يعود بالنفع على 

جميع املواطنني، وخلق اقت�ضاد مزدهر وجمتمع 

حيوي ل�وطن طموح.

 ه���ذا ال���وع���د ي���وؤك���د احل�����راك ال��ن�����ض��ط ، درا���ض��ة 

العمل  وان��ط��الق   ، الأه����داف  متكامل  وتخطيطا 

قليلة  اأ�ضابيع  فقبل   . واع��دة  ا�ضرتاتيجيات  وفق 

"�ضبتمرب"  املا�ضي  ال�ضهر  نهايات  يف  وحتديدا 

تطوير  ا�ضرتاتيجية   ، الله  حفظه   ، �ضموه  اأطلق 

ب�ضخ  و�ضيم"  "قمم  �ضعار  حت��ت  ع�ضري  منطقة 

50 مليار ريال عرب ا�ضتثمارات متنوعة، لتمويل 
اجل��ذب  مناطق  وتطوير  احليوية،  امل�ضروعات 

ط��وال  عاملية  وجهة  املنطقة  لتكون   ، ال�ضياحي 

العام لأكرث من 10 ماليني زائر من داخل اململكة 

وخارجها بحلول عام 2030.

برحابة  اأهدافها  ت�ضرع  الطموح  خارطة  وهاهي   

مكاتب  اإط��الق  �ضموه  ب��اإع��الن   ، اأو���ض��ع  جغرافية 

واجلوف،  )الباحة،  مناطق  لتطوير  ا�ضرتاتيجية 

هيئات  لتاأ�ضي�ض  ن��واة  �ضتكون  والتي  وج��ازان( 

ت��ط��وي��ر م�����ض��ت��ق��ب��اًل، ب��ه��دف ت��ع��ظ��ي��م ال���ض��ت��ف��ادة 

منطقة  لكل  والتناف�ضية  الن�ضبية  املميزات  م��ن 

البيئة  تطوير  اإىل  اإ�ضافة  ال��ث��الث،  املناطق  م��ن 

لال�ضتثمار  ج��اذب��ة  مناطق  لتكون  ال�ضتثمارية 

بال�ضراكة مع القطاع اخلا�ض.

يف  الإ�ضرتاتيجية  املكاتب  ع��ن  الإع���الن  وي��اأت��ي 

وحر�ضه  �ضموه  اهتمام  اإطار  يف  الثالثة  املناطق 

على اأن تطال التنمية ال�ضاملة جميع مناطق ومدن 

املواطنني،  جميع  على  بالنفع  يعود  مبا  اململكة 

مكاتب  تاأ�ضي�ض  على  ق��ائ��ٌم  العمل  اأن  وت��اأك��ي��ده 

اإ�ضرتاتيجية يف املناطق التي ل يوجد بها هيئات 

تطوير  بهدف  اإ�ضرتاتيجية،  مكاتب  اأو  تطوير 

مناطق الوطن كافة بال ا�ضتثناء.

  هذه املكاتب الإ�ضرتاتيجية ت�ضطلع مبهام دقيقة 

مكونات  تعظيم  وعنوانها   ، امل�ضتهدفات  لتحقيق 

املقومات  ا�ضتثمار  خالل  من   ، امل�ضتدامة  التنمية 

منطقة  ك��ل  بها  تزخر  التي  الن�ضبية  وامل��م��ي��زات 

لتحقيق اأعلى ا�ضتفادة منها وحتويلها اإىل عنا�ضر 

كل  متثل  ثم  وم��ن   ، بها  املحلي  لالقت�ضاد  داعمة 

الكلي  منها رقما طموحا ي�ضهم يف منو القت�ضاد 

قيام  اإىل  بالإ�ضافة  الوطني،  ال��ن��اجت  واإج��م��ايل 

املكاتب الإ�ضرتاتيجية باأعمال التطوير والتن�ضيق 

للعمل  ك��اف��ة،  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  وامل��ت��اب��ع��ة 

تنمية  يف  اخلا�ض  القطاع  واإ���ض��راك  حتفيز  على 

املكونات املكانية لزدهار كل منطقة ورخاء اأهلها.

  من هنا تكمن اأهمية الأهداف يف التايل:

البيئة  تطوير   - تنموية  اإ�ضرتاتيجيات  اإطالق   -

توطني   - اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  حتفيز   - الطبيعية 

ال��وظ��ائ��ف لأب���ن���اء امل��ن��اط��ق - م��راج��ع��ة اخلطط 

لقطاعات  امل�ضافة  القيمة  تعظيم   - وال�ضيا�ضات 

التحتية  والبنية  الطرق  م�ضتوى  رفع   - التنمية 

املخطط  تطوير   - العمرانية  التنمية  حتقيق   -

الإقليمي - حت�ضني جودة احلياة - تعزيز التنمية 

ال�ضياحية وحتقيق التنمية املتوازنة.

الفاعلية  ل�ضمان  امل��ه��م��ة  ال��رك��ائ��ز  م��ن  اأخ����ريا   

وال���ن���ج���اح ، مت��ت��ع امل���ك���ات���ب ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

واإداري،  م��ايل  وا�ضتقالل  اعتبارية  ب�ضخ�ضية 

وترتبط بلجنة اإ�ضرافية للتطوير. 

»المال العام أمانة«

التعر�ض  اأن  اجلعيد،  اأ�ضيل  الدكتور  اجلنائي  القانون  اأ�ضتاذ  واأك��د 

�ضنعاء  جرمية  يعد  وغريها  كالختال�ض  اجلرائم  من  ب��اأي  العام  للمال 

تعمل  الإط��ار  هذا  ويف  القادمة،  الأجيال  من  واملمكنات  الفر�ض  ت�ضرق 

اجلهات الرقابية ب�ضالح تطبيق القوانني العقابية التي اأ�ضدرها امل�ضرع 

تتمثل  وقائية،  �ضيا�ضة  اجلنائية  ال�ضيا�ضة  ه��ذه  من  وج��زء  ال�ضعودي 

القانونية واملحا�ضبية لتكون ذات معايري  يف زيادة الوعي باملمار�ضات 

وا�ضحة واأدلة تنظيمية تبني ال�ضالحيات لكل ذي من�ضب م�ضوؤول ب�ضكل 

العام  "املال  مبادرة  انطلقت  لهذا  العام  املال  عن  مبا�ضر  غري  اأو  مبا�ضر 

قوانني  وحتديدا  العقابية  بالقوانني  املجتمع  لتوعية  الهادفة  اأمانة"، 

مكافحة الف�ضاد، وتكري�ض ومتكني الوعي والإدراك باأهمية احلفاظ على 

املال العام. 

ولفت اإىل اأن الأجهزة الرقابية كالديوان العام للمحا�ضبة وهيئة الرقابة 

فقط  القانون  لتنفيذ  ل  اجتماعية  م�ضوؤوليات  عليها  الف�ضاد  ومكافحة 

يكون  اأن  قبل  الف�ضاد  لأن  اجلمهور  توعية  ب��ل  املجرمني،  وحما�ضبة 

اإمنا  العقابي،  القانون  ب�ضالح  ت��زول  ل  �ضلبية  ثقافة  فهو  وجرمية  اآف��ة 

بالتوعية باملمار�ضات العملية وباأهم موؤ�ضر من موؤ�ضرات احلوكمة وهو 

للمحا�ضبة وهيئة  العام  الديوان  "يقدم  واأ�ضاف  املالية.  ال�ضالمة  معيار 

الأخرى  احلكومية  لالأجهزة  م�ضرفا  منوذجا  الف�ضاد  ومكافحة  الرقابة 

حيث اأنهم ا�ضرتجعوا اأموال طائلة موؤخرا من اأيادي الفا�ضدين ول يفلح 

الفا�ضد حيث اأتى ولن ينجو فا�ضد مهما كان".

دافو�ض  يف  العاملي  القت�ضادي  املنتدى  يف  امل�ضت�ضار  ق��ال  جهته،  من 

من  املحا�ضبة  دي��وان  موؤ�ض�ضة  "تعد  ال�ضحيمي:  الدين  حميي  الدكتور 

على  رقابته  يف  املهمة  الرقابية  ال�ضتقاللية  املوؤ�ض�ضات 

الرقابة  الأجهزة وال��وزارات وحتديدا يف حمورية  اأداء 

للرقابة  الأعلى  اجلهاز  فهو  املالية  الإي��رادات  كافة  على 

املالية واجلزء الأ�ضا�ضي من الرقابة يكمن يف التوعية 

العقابية  الليات  ا�ضتعمال  قبل  والتعاون  وال�ضراكة 

الرقابية"، موؤكدا اأهمية هذه املبادرة امل�ضوؤولة بالوعي 

والتدريب وتاأ�ضي�ض ور�ض العمل وا�ضتثمار للخرباء 

والتنفيذيني، والتي جتعل من املال العام �ضمري لكل 

و�ضونه  وحمايته  عليه  احلفاظ  باإلزامية  مواطن 

والعمل ب�ضكل �ضفافية لتجنب اأي ق�ضية من ق�ضايا 

خالل  من  ال�ضفافية  لتعزيز  واملح�ضوبية  الف�ضاد 

تفعيل الرقابة املحلية وحوكمة العمليات املالية.

ويرى رئي�ض دار الدرا�ضات القت�ضادية بالريا�ض 

دكتور عبدالعزيز اإ�ضماعيل داغ�ضتاين، اأن املال 

العام ثروة املجتمع، والكل موؤمتن عليه والدولة 

ال�ضرعية  الأوج��ه  يف  واإنفاقه  عليه  املحافظة  وحتوكم  تنظم  له،  راعية 

وتقيم  م�ضروعة،  غ��ري  بطرق  ب��ه  امل�ضا�ض  ع��دم  وت�ضمن  والنظامية، 

والو�ضوح  ال�ضفافية  ي�ضمن  ما  وت�ضع  لذلك  الداعمة  الرقابية  الأجهزة 

من  ي�ضلم  ل  قد  ال��ذي  املبداأ  هو  وه��ذا  �ضرفه،  يف  والنزاهة  اإنفاقه  يف 

وحما�ضبة  متابعتها  على  املخت�ضة  الأجهزة  تعمل  وخمالفات  جتاوزات 

املال  باأهمية  الوعي  ن�ضر  على  تعمل  نف�ضه  الوقت  يف  وهي  مرتكبيها، 

مالية  تداعيات  من  ي�ضكله  وم��ا  اخللل  مزالق  وتبيان  والأم��ان��ة  العام 

حجة  تكون  حتى  �ضرورية  "التوعية  وتابع  واأخ��الق��ي��ة.  واجتماعية 

للمحا�ضبة والعقاب، فالدولة تدعوك لاللتزام بالنظام ليكون ذلك حجتها 

يف معاقبة من يخرج عنه، والرتكيز على التوعية ي�ضاند النظام ويدفع 

تطبيقه  من  بد  ول  ي�ضود  النظام  واأن  وامل�ضاءلة  املحا�ضبة  اأحقية  اإىل 

لتت�ضاوى احلقوق كما تت�ضاوى الواجبات". 

واأ�ضار املحلل القت�ضادي يا�ضر اخلويل، اإىل اأن اإىل القافلة انطلقت نحو 

القت�ضاد  تعريف  لإع��ادة  خ�ض�ضت  الريالت  وترليونات   2030 روؤية 

ال�ضعودي، وبكل تاأكيد هناك نفو�ض �ضعيفة تعمل يف ثنايا هذه القافلة 

تثقل �ضرعتها وتكدر رحلها، بيد اأن الدولة تقف بحزم لجتثاث املف�ضدين 

عديدة  مفاهيم  معاجلة  من  "لبد  قائال:  وا�ضتطرد  القطاعات.  كل  يف 

للف�ضاد، فكما حققت مبادرة )املال العام اأمانة( النجاح يف املرحلة الأوىل 

عرب رفع م�ضتوى ال�ضفافية وحتقيق معدلت عالية يف ح�ضار ال�ضتيالء 

�ضتكون  التي  الثانية  املرحلة  انطالقة  نواكب  نحن  ها  العام  املال  على 

مهمة للغاية ملنع اإهدار املال العام".

اخلرطوم - البالد

ب�ضوارع  م�ضريات  يف  )اخلمي�ض(،  اأم�ض  غفرية  جموع  خرجت 

اخلرطوم وعدد من املدن ال�ضودانية، لإحياء ذكرى ثورة اأكتوبر، 

يف  ب��ارزي��ن  وزراء  مب�ضاركة  امل��دين،  النتقال  وحماية  وتاأييد 

ال��وزراء،  جمل�ض  �ضوؤون  وزي��ر  بينهم  من  النتقالية،  احلكومة 

�ضعارات  مرددين  اآخرين  ووزراء  والنقل،  ال�ضناعة  ووزي��ري 

بينما  امل��دين،  احلكم  ودع��م  والعدالة«  وال�ضالم  »احلرية  الثورة 

من  من�ضقة  جمموعة  قوى  تنظمه  الذي  الق�ضر«  »اعت�ضام  يدخل 

قوى احلرية والتغيري يومه ال�ضاد�ض على التوايل.

�ضروين  وم��ي��دان  وال�ضتني،  املطار  ���ض��وارع  يف  الآلف  وجتمع 

باخلرطوم، واآخرون يف طريق الأربعني واملوردة ومقر الربملان 

ومنددين  الدميقراطي  التحول  داعمني  وبحري،  درم��ان  اأم  يف 

والتغيري  احلرية  قوى  لدعوات  ا�ضتجابة  تقوي�ضه،  مبحاولت 

واحلكم  الدميقراطي  للتحّول  داع��م��ة  م�ضريات  يف  بامل�ضاركة 

اأ�ضعلها  ال��ت��ي  اأك��ت��وب��ر،   21 ث���ورة  ذك���رى  م��ع  بالتزامن  امل���دين، 

اإبراهيم  الراحل  الرئي�ض  حكم  واأنهت   1964 العام  ال�ضودانيون 

واحل�ضود  للح�ضود  تاأييدهم  يف  �ضيا�ضيون  انق�ضم  بينما  عبود، 

امل�����ض��اّدة يف اخل��رط��وم ب��ني م��ن ي��دع��م��ون احل��ك��م امل���دين وم��ن 

يطالبون بحّل احلكومة. 

م�ضرتكة  خطة  ال�ضودان  يف  العامة  والنيابة  ال�ضرطة  وو�ضعت 

لتاأمني املواكب ال�ضلمية وموؤ�ض�ضات الدولة احليوية، وركزت على 

املعزول  الرئي�ض  فيه  الذي يحتجز  القومي  »كوبر«  حماية �ضجن 

عمر الب�ضري والع�ضرات من اأفراد نظامه، بجانب نحو 34 مرفقا. 

اأكرث  اأطلقها جتمع ي�ضم  وتاأتي امل�ضريات ا�ضتجابة للدعوة التي 

من 200 كيان من قوى الثورة؛ ويف ظل انق�ضام كبري يف ال�ضارع 

م�ضاندة  الأك���رب-  اإح��داه��م��ا -وه��ي  ب��ني جمموعتني  ال�����ض��وداين 

وعنا�ضر  اأح���زاب  م��ن  جلها  حم���دودة  واأخ���رى  امل���دين؛  للتحول 

موالية لالإخوان وعدد من احلركات امل�ضلحة التي ت�ضعى لتفوي�ض 

اجلي�ض ل�ضتالم ال�ضلطة وتعار�ض خطوات تفكيك نظام الإخوان 

وتطالب باإعادتهم للم�ضهد ال�ضيا�ضي جمددا.

ال�ضلطة  من  الثابت  موقفه  اإن  ال�ضودانيني،  املهنيني  جتمع  وقال 

»الثورة«، حاثا  اأنها ل متثل  البالد مل يتغري، معتربا  احلالية يف 

واأ�ضاف  املدنيني.  باإ�ضراف  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  اإ���ض��الح  على 

متثيلها  ع��دم  وه��و  احلالية،  ال�ضلطة  من  الثابت  موقفنا  »جن��دد 

للثورة، بل واإبحارها عك�ض اأماين اجلماهري، ونوؤكد اأن ال�ضراع 

املنا�ضب والم��ت��ي��ازات  تق�ضيم  ي��دور ح��ول  اأط��راف��ه��ا  ب��ني  امل��اث��ل 

وخدمة املحاور اخلارجية، ول ميت لأهداف ال�ضعب وتطلعاته يف 

مدنية، وو�ضع  اأو  ع�ضكرية  باأي واجهة  النقالب  راف�ضا  �ضيء«، 

ال�ضلطة بيد القوى الثورية، وت�ضفية النظام البائد وموؤ�ض�ضاته.

الفتاح  عبد  النتقايل  ال�ضيادة  جمل�ض  رئي�ض  �ضدد  جهته،  م��ن 

الربهان، على حر�ض القوات امل�ضلحة واملكون املدين علي اإجناح 

الفرتة النتقالية و�ضول اإىل حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات 

عبد  ال�����ض��وداين  ال���وزراء  رئي�ض  ق��ال  فيما  ال�����ض��وداين،  ال�ضعب 

عليها  توافق  اأهدافا  و�ضعت  ال�ضودانية  الثورة  اإن  حمدوك  الله 

ال�ضودانيون، الذين و�ضفهم باأنهم الأحر�ض على امل�ضي بها اإىل 

اخلارجية  وزير  دعا  ذلك،  اإىل  املدين.  النتقال  بتحقيق  نهاياتها 

الأمريكي اأنتوين بلينكن، ال�ضعب ال�ضوداين اإىل ممار�ضة حقه يف 

التجمع ب�ضالم ودون عنف ومبا يتفق مع روح النتقال. واأ�ضاف 

يف تغريدة عرب »تويرت«، اأن وا�ضنطن تدعو ال�ضودانيني ملمار�ضة 

حق التجمع ب�ضلمية.

تحسين دور القطاع الحكومي في مكافحة الفساد

 إستراتيجية تطوير المناطق

السودان.. مليونية لحماية االنتقال المدني
وزراء يشاركون بالمسيرة.. واعتصام القصر يدخل يومه السادس
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حماية النزاهة.. مكافحة الف�ضاد، وحما�ضبة املف�ضدين، اأهداف تعمل اململكة بحزم لتحقيقها عرب هيئة الرقابة 

ومكافحة الف�ضاد التي ت�ضرب بقوة كل من ت�ضول له نف�ضه امل�ضا�ض باملال العام، ويف هذا الإطار اأطلق الديوان 

العام للمحا�ضبة، ممثاًل باملركز ال�ضعودي للمراجعة املالية والرقابة على الأداء )تدريب(، بالتعاون مع هيئة 

ت�ضتهدف من�ضوبي اجلهات  التي  اأمانة"،  العام  "املال  مبادرة  الثانية من  املرحلة  الف�ضاد،  الرقابة ومكافحة 

من  واخل��رباء  املخت�ضني  من  عدد  ينفذها  العمل  وور���ض  اللقاءات  من  جمموعة  عقد  خالل  من  احلكومية 

للتوعية  متتالية،  اأ�ضهر  مدار  مقار اجلهات احلكومية وعلى  الف�ضاد يف  الرقابة ومكافحة  الديوان وهيئة 

باأهمية املحافظة على املال العام.

اأن املبادرة تاأتي لتح�ضني دور العاملني يف القطاع احلكومي للقيام مبهام واأعمال حماية النزاهة  واأكد 

الداخلية،  املراجعة  دور  حت�ضني  خالل  من  وفاعلية،  بكفاءة  احلكومية  الأجهزة  يف  الف�ضاد  ومكافحة 

وتفعيل الرقابة الداخلية، وحوكمة العمليات املالية، وتعزيز النزاهة وال�ضفافية بجميع اأ�ضكالها.

رافعات قوية للتنمية المتوازنة

البالد - مها العواودة، رانيا الوجيه

عبدالعزيز داغ�صاتنيحميي الدين ال�صحيمي اأ�صيل اجلعيد يا�صر اخلويل



جدة- البالد

اح��ت��ف��ل ع��ب��ي��د ع��ط��ي��ة ال���ل���ه ال�����ش��ري��ف، 

امللك  ج��ام��ع��ة  م�شت�شفى  من�شوبي  م��ن 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��زواج��ه ع��ل��ى اب��ن��ة م�شعل 

ب��اإح��دى  ال��ل��ه،  -رح��م��ه  ال�شريف  �شالح 

امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  مبنطقة  الأف�����راح  ق��اع��ات 

والأ�شدقاء  الأق���ارب  من  جمع  بح�شور 

الليلة.  بهذه  للعرو�شني  ب��ارك��وا  ال��ذي��ن 

فلكلورية  ع��رو���ض  الح��ت��ف��ال  وت��خ��ل��ل 

ع���ر فيه  ال�����ذي  ال���وق���ت  م��ت��ن��وع��ة، يف 

الغامرة  �شعادته  عن  ال�شريف  العري�ض 

التهاين  وقال:  الذهبي،  القف�ض  بدخوله 

وال�����ش��رور،  ب��ال��ف��رح  ال��ع��م��ر  ليلة  تعطر 

الليلة  ه���ذه  ع��ل��ي��ه  اأمت  اأن  ال��ل��ه  ���ش��اك��را 

ي��وف��ق��ه  اأن  امل����وىل  ���ش��ائ��ا   ، ال�����ش��ع��ي��دة 

ال�شاحلة.  ال��ذري��ة  ويرزقهما  وزوج��ت��ه 

من  والتريكات  التهاين  العري�ض  وتلقى 

الأ���ش��دق��اء والأط��ب��اء والإع��ام��ي��ني عر 

متنوا  حيث  واملرئي؛  الهاتفي  الت�شال 

اأ�شرتا  وعرت  �شعيدة.  زوجية  حياة  له 

الليلة  ب��ه��ذه  فرحتهما  ع��ن  ال��ع��رو���ش��ني 

املباركة �شائلني الله اأن يوفق العرو�شني 

بينهما  يجمع  واأن  وي��ر���ش��اه،   يحبه  مل��ا 

ال�شاحلة،  ال��ذري��ة  ويرزقهما  خ��ر  على 

مبدين �شكرهما وامتنانهما لكل من ح�شر 

بهذه  وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين  اأر���ش��ل  اأو 

املنا�شبة الغالية.

الريا�ض- البالد

اح��ت��ف��ل اأح���م���د ب���ن م�����رزوق امل�����ش��ي��ف��ري 

ثابت  ب��ن  عبدالله  ك��رمي��ة  م��ن  ب��زواج��ه، 

وذل��ك  ال��ري��ا���ض،  مدينة  يف  امل�شيفري، 

الذين  الأ�شرتني،  من  عدد  ح�شور  و�شط 

حياة  لهما  ومت��ن��وا  للعرو�شني،  ب��ارك��وا 

�شعيدة

وعر العري�ض اأحمد عن �شعادته الغامرة 

يوفقه  اأن  ال��ل��ه  م��ن  ومت��ن��ى  ب���ال���زواج، 

ويرزقهما  وير�شى  بحبه  مل��ا  وع��رو���ش��ه 

الذرية ال�شاحلة.

وعر اآل امل�شيفري عن فرحتهم بهذه الليلة املباركة، 

وير�شى  يحب  ملا  العرو�شني  يوفق  اأن  الله  �شائلني 

واأن يجمع بينهما يف خر ويرزقهما الذرية ال�شاحلة 

واأن يدمي عليهما الفرح وال�شرور.

�أخبارهم
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جازان- البالد

بعقد  مدخلي،  طالبي  علي  اأحمد  يحيى  اأبناء  احتفل 

ق���ران ه���ادي ب��ن حم��م��د ي��ح��ي��ى، ع��ل��ى ك��رمي��ة اأح��م��د 

ب��ن حم��م��د ع��م��ر -رح��م��ه ال��ل��ه، يف ح��ي اجل��رادي��ة، 

الأه��ل  ح�شور  و�شط  وذل��ك  �شامطة،  حمافظة  غ��رب 

والأ�شدقاء ورجال الأعمال وامل�شوؤولني الذين باركوا 

للعرو�شني بهذه الليلة.

بدخوله  الغامرة  �شعادته  عن  ه��ادي  العري�ض  وع��ر 

هذه  عليه  اأمت  اأن  على  الله  �شاكرا  الذهبي،  القف�ض 

الليلة، و�شعيدا بالأهل والأحبة املهنئني بهذه املنا�شبة 

الفرح  اإمت��ام  يف  يوفقه  اأن  امل��وىل  �شائا  ال�شعيدة، 

الكبر ويرزقهما الذرية ال�شاحلة.

الليلة،  بهذه  �شعادتهم  عن  العرو�شني  اأه��ل  عر  كما   

الذرية  الله  يرزقهما  اأن  قدرته،  جلت  امل��وىل  �شائلني 

ال�شاحلة واأن يدمي عليهما الفرح وال�شرور.

ترقية الزهراني إلى رتبة عميد ركن 

"شباب الخيمة" يطمئنون على صحة الزميل مالي

آل المسيفري يزفون أحمد إلى القفص الذهبيهادي يحتفل بعقد قرانه

الغامدي يكرم  الطبيب حامد 

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

بح�شور  الريا�شية،  "اخليمة"  �شباب  جمموعة  احتفل 

بالزميل  والك�شافني  والإع��ام��ي��ني  الريا�شيني  م��ن  ع��دد 

لل�شفاء  متاثله  بعد  مايل  اأبوبكر  عثمان  ال�شحفي  الكاتب 

الأبي�ض، ودخل  ال�شرير  األزمه  الذي  ال�شحي  العار�ض  من 

خال  واأعربو  املكرمة.  مكة  م�شت�شفيات  اإح��دى  اإث��ره  على 

واأن  العاجل،  بال�شفاء  للزميل مايل  الحتفال عن متنياتهم 

الزيارة عمر حممد  بال�شحة والعافية.   ح�شر  الله  ميتعه 

الطائف،  ال�شحية مبحافظة  ال�شوؤون  موؤذن، من من�شوبي 

العام  وقلده الزميل ال�شحفي عثمان خليفة مدين امل�شرف 

على فريق ك�شافة �شباب مكة املكرمة بجمعية مراكز الأحياء 

للحرا�شات  اخلا�شة  الوحدة  �شركة  و�شام  املكرمة  مبكة  

الأمنية مبكة املكرمة لاإبداع والتميز؛ وذلك تقديرا لدوره 

يف خدمة املجتمع وامل�شوؤولية املجتمعية والريا�شية.

جدة - يا�سر بن يو�سف

والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  فرع  عام  مدير  كرم 

الله  ج��ار  ب��ن  �شعيد  املهند�ض  املكرمة  مكة  مبنطقة 

الغامدي، الطبيب البيطري حامد بن تركي احلربي؛ 

وذلك تقديرا جلهوده خال فرتة عمله مديرا ملحجر 

وزارة البيئة واملياه والزراعة مبيناء جدة الإ�شامي، 

من�شوبيه خال  بكفاءة  املحاجر متيز  عمل  اأن  مبينًا 

بكل  ك��ورون��ا  فرو�ض  جائحة  واأث��ن��اء  احل��ج  مو�شم 

اح��رتاف��ي��ة واق���ت���دار، واأن ال��ظ��روف م��وؤه��ل��ة دائ��م��ًا 

لتوا�شل املحاجر، باإذن الله، ا�شتمرارية متيزها.

التهاني تعطر ليلة العمر بالفرح والسرور
أسرة الشريف حتتفل بزواج عبيد .. العريس:

ت��ت��ل��ق��ى اأ����ش���رة ه��اج��د احل���رب���ي ه����ذه الأي����ام 

اإىل  "هاجد"   ابنهم  ترقية  مبنا�شبة  التهاين؛ 

واملياه  البيئة  وزارة  فرع  يف  ال�شابعة  املرتبة 

والزراعة باملدينة املنورة.

بهذه  البالغة  �شعادته  ع��ن  "احلربي"  وع���ررّ 

عني  يجعلها  اأن  تعاىل  الله  �شائًا  املنا�شبة، 

ال��ت��وف��ي��ق واخل����ر ع��ل��ي��ه مل��ا ف��ي��ه خ��دم��ة دينه 

ومليكه ووطنه.

ترقية احلربي للسابعة

باأمانة  الب�شرية  امل��وارد  عام  مدير  قرار  �شدر 

بن  عاطف  املوظف  برتقية  املقد�شة  العا�شمة 

حممد هو�شاوي للمرتبة ال�شابعة يف الأمانة.

وي��ع��د ال��ه��و���ش��اوي م���ن ال���ك���ف���اءات ال�����ش��اب��ة 

والن�شطة.. األف مبارك وعقبال املراتب العليا.

الهوساوي للسابعة

ح�����ش��ل امل��ه��ن��د���ض م��اج��د ب��ن ���ش��ع��د ب��ن ج��ع��دان 

الزهراين على درجة املاج�شتر من جامعة امللك 

املحفزات  تخ�ش�ض  يف  وامل��ع��ادن  للبرتول  فهد 

له  عونًا  الله  جعلها  م��روك..  األ��ف  ال�شناعية. 

خلدمة دينه ومليكه ووطنه.

املاجستير للمهندس ماجد 

باأمانة  عقيل  ها�شم  اأحمد  منذر  املهند�ض  رزق 

اتفق  وقد  "اأنثى"  الثاين  مبولوده  جدة  مدينة 

ه��دي��ل �شالح احل���داد على  ال��دك��ت��ورة  وح��رم��ه 

ت�شميتها )زينة( لتن�شم اإىل �شقيقها )يزن(.

اأعني  بها  واأق��ر  ال�شعادة  مواليد  من  الله  جعلها 

والديها وجديها.

زينة يف منزل عقيل

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..

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

الدمام-البالد

اأح��م��د الب�شري  ب��ن  ال��رك��ن ���ش��م��ر  ال��ع��م��ي��د  ت��ل��ق��ى 

للقوات  اخلا�شة  الع�شكرية  بال�شرطة  ال��زه��راين 

من  والتريكات  التهاين  ال�شرقية  باملنطقة  الرية 

الأهل والأ�شدقاء والزماء واأبناء القبيلة؛ مبنا�شبة 

عظيم  عن  ال��زه��راين،  الركن  العميد  وع��ررَّ  ترقيته. 

الرتقية  اأن  موؤكدًا  للقيادة احلكيمة،  �شكره وتقديره 

البذل  م��ن  امل��زي��د  ملوا�شلة  ل��ه  ق��وي��ًا  ح��اف��زًا  �شتكون 

والعطاء، يف خدمة الدين ثم املليك والوطن.
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الريا�ض- في�صل الرقيبة

اجلــوهــرة   رديـــف  ملعب  يحت�سن 

الريا�سية  عــبــدالــلــه  املــلــك  مبــديــنــة 

املفتوحة  البطولة  اليوم  جدة،  يف 

ــلــهــوكــي الـــتـــي يــ�ــســرف  ــة ل ــي ــان ــث ال

ال�سعودي  الحتـــاد  تنظيمها  على 

للهوكي، وت�سهد م�ساركة عدة فرق 

و اأكــر مــن 35 لعــبــًا ملــدة يومني. 

اجلدير بالذكر اأن البطولة املفتوحه 

مدينة  يف  اأقيمت  للهوكي  الأوىل 

 NAQI( الدمام، وقد توج فريق

الــبــطــولــة،  بــكــاأ�ــس   )Strikers
وامليدالية الذهبية.

اإقامة  من  الهوكي  احتــاد  ويهدف   

مثل هذه البطولت ن�سر اللعبة يف 

اململكة وزيادة �سعبيتها. 

جدة تحتضن ثاني بطوالت الهويك

نيوكاسل والقوة
الناعمة والصورة النمطية

نيوكا�سل  نادي  على  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  ا�ستحواذ  �سفقة 

يونايتد العريق �سفقة اإيجابية على اجلانب القت�سادي يف ظل تنوع 

ال�ستثمارات القت�سادية للمملكة حتت مظلة روؤية 2030، من خالل 

العمل الدوؤوب لل�سندوق للبحث عن اأف�سل ال�ستثمارات، ول حديث 

اأنه  اأعتقد  ولكني  الالعبني،  �سراء  يف  ثورة  حدوث  توقع  على  يعلو 

لكي تدير ناديًا لبد من اأن تقوم بذلك بال�سكل ال�سحيح، ولي�س هناك 

العقالنية  من  لبد  لذلك  ال�سحيحة؛  الطريقة  �سوى  للنجاح  طريقة 

التعاقدات  اإ�ساعات  خلف  الجنراف  وعدم  وال�سرف  املوازنة  يف 

اخلرافية التي قد تكون �سربًا من اجلنون، ولكن املهم اأي�سًا اأن يكون 

التوا�سل مع اجلماهري بطريقة �سحيحة.

نقل  هو  ال�سفقة  هذه  اأهداف  اأهم  اأحد  لتحقيق  احلقيقية  الفر�سة 

وعن  الإيجابية  بالطريقة  وثقافته  الوطن  عن  ال�سحيحة  ال�سورة 

عن  العظيمة،  الروؤية  ظل  يف  اململكة  تعي�سه  الذي  التقدم  مقدار 

طريق الأ�سخا�س املوؤهلني لذلك؛ �سواء من الإعالميني اأو امل�سوؤولني 

وطالبنا املبتعثني، بل وحتى املواطنني اإجماًل حيث نت�سارك جميعنا 

تلك امل�سوؤولية العظيمة، ولي�س القيام بت�سرفات ع�سوائية قد يراها 

البع�س لطيفة اأو كوميدية اىل حد ما، ولكنها لالأ�سف ال�سديد تعك�س 

�سورة منطية �سلبية عك�س الأهداف احلقيقية ملثل هذه ال�ستثمارات 

هي  ما  ملعرفة  مدخل  وذلك  واقت�سادية،  مادية  جميعها  لي�ست  التي 

»القوة الناعمة«.

اإن مفهوم »القوة الناعمة« مفهوم �ساغه جوزيف ناي، لو�سف القدرة 

مت  مفهوم  وهو  لالإقناع،  كو�سيلة  الإكراه  دون  وال�سم  اجلذب  على 

وتغيريه  والعام  الجتماعي  الراأي  على  للتاأثري  موؤخًرا  ا�ستخدامه 

املنظمات  خالل  من  وال�سغط  ن�سبيًا  �سفافية  اأقل  قنوات  خالل  من 

ال�سيا�سية وغري ال�سيا�سية، اأو كما و�سفه الدكتور جمال عبداجلواد 

اأنه قوة النموذج، وجاذبية الثقافة، و�سمو القيم واملبادئ، وامل�سداقية 

الآخرين  جتعل  التي  اخل�سائ�س  امتالك  اأو  هذا  بكل  اللتزام  يف 

يتطلعون للدولة باعتبارها منوذجًا يحتذى، وم�سدرًا لالإلهام.

 بعٌد �آخر..
مهما  ي�ستمر  اأن  من  لبد  »العر�س  تقول:  الفن  عامل  يف  مقولة  هناك 

كانت الظروف The Show Must Go On » ، وهناك ق�س�س 

كثرية عن فنانني وريا�سيني حتاملوا على ظروفهم لإكمال املهمة ويف 

اأبو  الكابنت  فعله  وما  لذلك،  والتاأييد  الحرتام  ك�سبوا  نف�سه   الوقت 

تريكة عك�س ذلك متاما، ويف هذه احلالة ما يحكم املوقف هو قوانني 

ال�سخ�سية  والقناعات  الآراء  تاأثري  مع  تت�ساهل  كانت  �سواء  املنظمة 

على اإكمال العمل من عدمه.

@MohammedAAmri

حممد العمري 

 كالم كورة
 في الجولة التاسعة من دوري المحترفين..

االتحاد يصطدم بالشباب.. والهالل يواجه الرائد

4 نجوم على الئحة تدعيم نيوكاسل

جدة - هالل �صلمان

تتوا�سل اجلمعة وال�سبت اجلولة التا�سعة من دوري كاأ�س 

مباريات،   5 باإقامة  للمحرتفني،  �سلمان  بن  حممد  الأمــري 

 6:05 الـــ  يف  التعاون  نظريه  الفي�سلي  ي�ست�سيف  حيث 

م�ساء اجلمعة، و�سمك �سيفه احلزم يف الـ 6:20 م�ساء، فيما 

8 م�ساء، ويالقي  يلعب الحتاد املت�سدر مع ال�سباب يف الـ 

اأبها فريق الفتح يف الـ 6:20 م�ساء ال�سبت، يف حني ي�ستقبل 

الهالل �سيفه الرائد يف الـ 8 م�ساء.

  االتحاد VS الشباب
يخترب الحتاد �ساحب املركز الأول 

�سدارته  نقطة،   17 بر�سيد 

ـــــام مــنــافــ�ــس عــنــيــد هو  اأم

 12 بـ  ال�ساد�س  ال�سباب 

يبحث  حــيــث  نــقــطــة، 

ــعــمــيــد عـــن الــفــوز  ال

ــــه مــع  بـــعـــد تــــعــــادل

ــة  اجلــول �ــســمــك يف 

ياأمل  فيما  الأخــرية، 

ال�سباب يف موا�سلة 

تغلبه  بعد  انت�ساراته 

والباطن  الفيحاء  على 

يف اجلولتني املا�سيتني.

الهالل VS الرائد
يعود الهالل �ساحب املركز ال�سابع بر�سيد 

الدوري  ملناف�سات  موؤجلتني،  مباراتني  مع  نقطة   12

بعد تاأهله لنهائي دوري 

له  بديل  ول  اآ�سيا،  اأبطال 

الثامن  الرائد  اأمــام  الفوز  عن 

بركب  اللحاق  اأجــل  من  نقطة   11 بـ 

خ�سو�سا  الرتتيب،  �سلم  يف  والتقدم  املقدمة 

اأنه تعادل يف اآخر مباراتني، اأما الرائد فخ�سر يف اجلولتني 

املا�سيتني وين�سد التعوي�س ولو باخلروج بنقطة التعادل.

ضمك VS الحزم
ا�ستعادة  اإىل  15 نقطة  بـ  ي�سعى �سمك ثاين الرتتيب 

اجلولة  يف  املت�سدر  الحتـــاد  مــع  تعادله  بعد  الــفــوز 

فلم  نقاط   10 بر�سيد  التا�سع  احلــزم  اأمــا  املا�سية، 

مــبــاراتــني  فـــاز يف  4 جـــولت حــيــث  اآخـــر  يخ�سر يف 

وتعادل يف مثلهما، وحتقيق 3 نقاط جديدة �سيجعله 

ي�سعد ملراكز املقدمة. 

الفيصلي VS التعاون
للمركز  ليرتاجع  جــولت   3 اآخــر  يف  الفي�سلي  تعادل 

التا�سع بـ 10 نقاط، وياأمل با�ستغالل ظروف التعاون 

اآخــر  يف  اخلا�سر  نــقــاط،   3 بر�سيد  الرتتيب  متذيل 

جولتني والوحيد الذي مل يتذوق طعم النت�سار حتى 

الآن، وعليه تدارك اأو�ساعه خ�سو�سا مع عودة مدربه 

غوميز.

أبها VS الفتح
يف  النت�سار  طعم  اأبها  عرف  متتالية،  هزائم   4 بعد 

ل  لكنه  نقاط   7 اإىل  ر�سيده  لريفع  الأخـــرية  اجلولة 

الأر�ــس  ل�ستغالل  وي�سعى   ،14 الـــ  املــركــز  يف  يــزال 

واجلمهور لتحقيق الفوز على الفتح خام�س الرتتيب 

على  ثـــان  لــفــوز  بــــدوره  الــطــامــح  نقطة   12 بر�سيد 

التوايل.

جدة- البالد

جديد،  لع�سر  يونايتد  نيوكا�سل  نــادي  ي�ستعد   

الكبرية  التغيريات  بع�س  توقع  للجماهري  وميكن 

يف هيكل لعبي واإداريي الفريق، ويف هذا الإطار 

اأوفــرمــار�ــس املــديــر الريا�سي  ارتــبــط ا�ــســم مـــارك 

فريق  جنــوم  بع�س  مع  اأم�سرتدام  اأياك�س  بنادي 

اأياك�س بالنتقال اإىل نيوكا�سل، خا�سة مع و�سول 

اإىل �سانت جيم�س بارك يف امل�ستقبل  مدرب جديد 

من  بينما   ، بــرو�ــس  �ستيف  رحــيــل  بعد   ، القريب 

املتوقع اأن تب�سر نافذة النتقالت يف يناير مبزيد 

النادي  يهدف  حيث  الفريق؛  اإىل  الإ�ــســافــات  مــن 

اجلديد  امل�سروع  يكون  وقــد  للقمة.  ال�سعود  اإىل 

املعرو�س يف نيوكا�سل مغرًيا لأوفر مار�س، ل �سيما 

عليه.  �سيح�سل  كان  الــذي  الكبري  املــايل  الدعم  مع 

واإذا كان مقتنًعا باإجراء التغيري، فهناك الكثري من 

ي�سعد  الذين  احلــايل  ناديه  �سجالت  يف  الالعبني 

اإجنلرتا؛  اإىل  يتبعونه  بروؤيتهم  املكبايز  م�سجعو 

قادر  وهــو  تيمرب"،  "جورين  الــدويل  املدافع  مثل 

مركزه  اإىل  بــالإ�ــســافــة  الظهري  مــركــز  �سغل  على 

الدويل  واملك�سيكي  الدفاع،  قلب  مركز  يف  املف�سل 

جرافينبري�س)19  وريـــان  األفاريز"،  "اإد�سون 
اأياك�س،  تاج  ال�سابة يف  اأحد اجلواهر  عاما( وهو 

والربازيلي الدويل"اأنتوين" الذي ظهر لأول مرة 

مع الربازيل هذا ال�سهر و�سجل �سد فنزويال.

ثنائية السومة تمنح األهلي نقاط الطائي
الباطن يتغلب على الفيحاء 

جدة - هالل �صلمان

ت�صوير- معزي ال�صويدي

حقق فــريــق الأهــلــي فـــوزه الــثــاين على الــتــوايل، 

 )1-2( بنتيجة  الطائي  م�سيفه  على  تغلبه  بعد 

الأمري حممد  كاأ�س  التا�سعة من دوري  يف اجلولة 

مبكر  بهدف  الأهلي  تقدم  للمحرتفني.  �سلمان  بن 

�سجله جنمه ال�سوري عمر ال�سومة بعد عمل مميز 

التمريرة  �ساحب  األيو�سكي  اإزجــان  املقدوين  من 

احلا�سمة يف الدقيقة ال�سابعة، وقبل نهاية ال�سوط 

براأ�سية  الــتــعــادل  اإدراك  يف  الطائي  جنــح  الأول 

الأوىل  احل�سة  لتنتهي  األفي�س  لوكا�س  الربازيلي 

بالتعادل )1-1(. ويف ال�سوط الثاين، عاد ال�سومة 

ليمنح الأهلي التقدم جمددا بعد ركلة ركنية نفذها 

تغطية  �سوء  م�ستغال  براأ�سه  عمر  وو�سعها  غريب 

دفاع الطائي )د 52(، لريفع الأهلي ر�سيده اإىل 11 

نقطة، ويتجمد ر�سيد الطائي عند 7 نقاط.

ويف مباراة اأخرى، فاز فريق الباطن على الفيحاء 

للمركز  لي�سعد  نقاط   9 اإىل  ر�سيده  لريفع   )0-2(

 13 احلادي ع�سر، بينما جتمد ر�سيد الفيحاء عند 

نقطة يف املرتبة الثالثة.

الشارة الدولية لـ 4 حكام 
سعوديين في المبارزة

الريا�ض- البالد 

ح�سل الرباعي ال�سعودي خالد باتي )�سالح الأبيه( وحممد 

هزازي )�سالح الفويل( ومن�سور ال�سمري )�سالح ال�سايرب( 

ال�سارة  على  املبارزة  حكام  ال�سايرب(  )�سالح  العنزي  تركي 

الدولية، بعد اجتيازهم الختبارات النظرية والعملية التي 

اأقيمت يف العا�سمة الأوزبكية ط�سقند ملدة 5 اأيام، بح�سور 

للمبارزة،  الــدويل  الحتــاد  يف  احلكام  جلنة  من  اأع�ساء   4

وم�ساركة 32 حكما من 12 دولة، ولأول مرة ينجح 4 حكام 

�سعوديني يف اختبار واحد؛ لين�سموا اإىل احلكام الدوليني 

يف  ال�سعوديني  الدوليني  احلكام  اإجمايل  وي�سبح  الت�سعة 

املبارزة 13 حكما. 

ضمك يالقي الحزم.. وأبها يتحدى الفتح

الفيصلي يهدد التعاون



اسمي عروبة وشعر 
م�سمياتها..  حتاكي  الأ�سماء  اإن  • يقولون: 

هل ترين اأن ا�سمك يحاكيِك؟

 - لكل اإن�شان ن�شيب من ا�شمه، وا�شمي م�شتق من قبيلة 
العروبة  ا�شم  من  فكان يل  رول��ه،  ا�شمها  بال�شام  عربية 

والأ�شالة وحب الكرم وكتابة ال�شعر.
سفيرة الطفولة 

فيها  متثلني  خ��ارج��ي��ة  ملهمة  ر���س��ح��ت   •
وطنك.. ما هو نوع املهمة التي تريدينها؟

واإن  باأح�شن �شورة،  بلده  اأن ميثل  يتمنى  اإن�شان  -كل 
الطفولة،  اأكون �شفرية  اأن  الفر�شة فاأمتنى  حظيت بهذه 
واملثقف  ال��واع��ي  ال�شعودي  الطفل  �شوت  اأح��م��ل  واأن 
جل��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل، وي��ك��ون ل���أط��ف��ال ال�����ش��ع��ودي��ن 

م�شاركات دولية اأكرث يف جميع الأن�شطة املجتمعية.
أحب االختالف مع زوجي 

حياة  ب�سريك  الرت��ب��اط  تقبلني  ه��ل   •
يخالفك امليول؟

- اأنا مرتبطة فعً� ب�شريك حياة يخالفني امليول والتفكري، 
ولكن الخت�ف لي�ص عيبًا اإذا تقبل كل �شخ�ص الآخر، 

واأحب هذا الخت�ف.
أرفض هؤالء وأولئك 

 • يف ح�سابك على  تويرت لو طلب منك بائع 

متابعيك..  عدد  لزيادة  ما؛  مبلًغا  متابعني 

هل تدفعني له؟

لكني مل  ذل��ك،  علي  وُع��ر���ص  وق��د ح�شل   .. ل  طبعًا   -
اأفعل فاأنا اأحب املتابعن احلقيقين الذين يتفاعلون معي 
ويبدون اآراءهم يل، وبالن�شبة يل اأرف�ص اإ�شافة الأ�شماء 

امل�شتعارة رغم متابعة بع�شهم يل.
تويتر وإنستجرام 

التوا�سل  مواقع  على  ح�سابات  لك  هل   •
الجتماعي؟ وهل تتابعينها ب�سكل منتظم؟

والتلجرام  والإن�شتجرام  تويرت  يف  ح�شابات  ل��دي   -
اأك��رث  ولكنني  خ��ا���ص،  �شات  وال�شناب  ب��وك  والفي�ص 

متابعة لتويرت ثم الن�شتجرام.

 بلوك لشخصني فقط 
ب�  • من هو املتابع الذي تكتفني يف الرد عليه 
اإليه؟ بالكتابة  تهتمني  الذي  ومن  "؟  " بلوك 

اأفعله  بلوك، ومل  ل�شخ�ص  اأ�شع  اأن  ن��ادرًا ما يحدث   -
اإل لثنن؛ اأحدهما م�شعوذ والآخر جتاوز حدود الأدب 
الله؛ لأنه يرى  اأكتب ما ير�شي  باأن  اأهتم  يف احلديث. 
كتاباتي وهو من �شيحا�شبني عليها اإذا فارقت احلياة، 
فاأحاول جاهدة اأن اأترك اأثرًا جمي� بعدي، ثم بعد ذلك 

اأكتب كل ما ميليه عليَّ قلبي.
هذا سبب اعتذاري 

ملن  الع��ت��ذار..  منك  طلب  اإذا  احلياة   • يف 

�ستعتذرين؟

 - لأمي واأبي؛ لأنني مهما فعلت اأظل مق�شرة معهما ول 
اأ�شتطيع رد جميلهما ما حييت.

أنا مع منتجات التجميل 
وملاذا؟ جتميل؟  لعمليات  خ�سعت  • هل 

ال�����ش��روري��ة،  غ��ري  التجميل  ع��م��ل��ي��ات  ���ش��د  اأن����ا   .. ل   -
ي�شتغل  اأن  الإن�شان  وعلى  باخت�فه،  جميل  فالإن�شان 
تطور ال�شناعات واملنتجات التجميلية يف املحافظة على 
�شبابه ون�شارة وجهه ب�شكله احلقيقي الذي ميزه الله به.

أحرجتها بعفويتي  
ماهو؟ عليه..  وندمت  به  قمت  • �سيء 

- اأردت م�شاعدة فتاة، ولكنني اأحرجتها بعفويتي، فلم 
تقبل امل�شاعدة.

البحر وغادة 
اأ�سرارك؟ كامت  هو  • من 

- البحر.
هو  ومن  زيارته..  حتبني  بلد  اأكرث  هو  • ما 

رفيقك املف�سل يف ال�سفر؟

- الإمارات، واأمتنى زيارة كل املدن التي مل اأزرها، اأما 
رفيقتي املف�شلة بال�شفر فهي ابنة خايل غادة ثابت رفيقة 

الطفولة.
والداي وخالي 

م�سرية  يف  عليك  الف�سل  �ساحب  هو  من   •
جناحك؟

* الله �شبحانه وتعاىل �شاحب الف�شل ومق�شم الأرزاق، 
فق�شم يل من الإبداع ن�شيبًا، ثم والدي احلبيب هو اأكرث 
وير�شم  الر�شم  اأدوات  يل  وي�شرتي  ي�شجعني  ك��ان  م��ن 
وي�شرتي  �شعيدة  يجعلني  م��ا  احل��ي��وان��ات؛  كفي  على  يل 
وقد  ال��ق��راءة،  على  وي�شجعني  ماجد  جملة  اأ�شبوعيًا  يل 
تاأليفه قبل النوم ب�شخ�شيات  كان يحكي يل ق�ش�شًا من 
فكنت  ب���ودو(  و)ب���ودو   ) مو�شو  )�شو�شو  مثل  م�شحكة 

اأ�شتمتع بق�ش�شه ول اأنام اإل على ذراعه.
فكانت  الكتابة،  بتعليمي  الف�شل  احلبيبة  لوالدتي  وك��ان 
حتى  ال�شحيح  الإم�����ء  وتعلمني  ك��ث��ريًا  اأك��ت��ب  جتعلني 
تتعرق اأ�شابعي، وكانت تغني يل اأغاين الأطفال، فاأحفظها 
منها، فهي من زرعت بقلبي حب الوطن بق�ش�شها اجلميلة 

عن امللك في�شل، رحمه الله، ومواقفه التي ل ُتن�شى. 
بالله، واأن  الثقة  العقيدة ال�شحيحة وعلمتني  اأعطتني  لقد 
النجاح يحتاج ل�شرب. وكذلك خايل العزيز الفنان حممد 
والإب���داع،  الر�شم  على  ي�شجعني  ك��ان  ال��ذي  ثابت،  عمر 
اأق�م  يل  ويعطي  ير�شمها  التي  لوحاته  اأ�شاهد  ويجعلني 

م�شجً�  اأعطاين  اأن��ه  اأتذكر   .. بها  لأر�شم  امللونة  البوية 
اأ�شعر  فجعلني  �شكله،  واأغري  البوية  باأق�م  لألونه  قدميًا 
اأنني مبدعة؛ رغم اأنني مل اأجتاوز العا�شرة، فهو من زرع 

فنه بذاكرتي، وجعلني اأحلق مبخيلتي لعامل الإبداع.
نف�س  اأبنائك  اأح��د  دخ��ول  مع  اأن��ت  هل   •

جمال تخ�س�سك ؟

- اإذا اأراد اأحدهم ذلك، ف�شاأكون له خري معن.
وجع املرض 

 • ماهي اأق�سى جتربة مررت بها؟

لفرتة  وال��دت��ي  م��ر���ص  بها  م���ررت  اأق�شى جت��رب��ة يل   -
طويلة وخ�شوعها لعملية جراحية قا�شية.

قراأت " تعليم القيادة " 
؟  رول  ق��راأت��ه   كتاب  اآخ��ر  ما   •

وهل كان ورقًيا اأم الكرتونًيا ؟

- اآخر كتاب هو تعليم القيادة وهو ورقي.
احتادية ثم هاللية 

ت�سجعينه  ال��ذي  الفريق  ماهو   •
من بني الأندية ال�سعودية؟ وملاذا؟

-  يف الطفولة كنت اأ�شجع نادي الحتاد مثل 
والدي، اأما الآن فاأميل لنادي اله�ل، وال�شبب 

اإعجابي باأدائه على اأر�ص امللعب.
أشتري األكثر جماهيرية 

الريا�سية  الأن��دي��ة  خ�سخ�سة   • 

باتت قريبة.. لو قدر لك �سراء ناد.. 

اأي الأندية �ستختارين؟

نادي  مثل  الأكرث جماهريية  النادي  �شاأختار   -
الحتاد.

التعادل... ال شعور يذكر 
" مل  وخ�سارة  فوز  " الكرة  • يقولون: 

ا؟  ل يقولون: وتعادل اأي�سً

ل  التعادل  اأم��ا  واخل�شارة حمزنة،  مفرح  الفوز  لأن   -
�شعور ُيذكر .. لكنهم يذكرون هذه العبارة؛ كي يكون 
الفوز  لتقبل  نف�شيًا  ومهياأ  ريا�شية  روح  ذا  الإن�شان 

واخل�شارة.
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روال باحلمر التشكيلية والصحفية والسيناريست واملنتجة السعودية لـ                : 

هاللية الهوى.. اتحادية بالوراثة
"رول بكر باحلمر" فنانة �سعودية �ساملة، فهى ت�سكيلية و�سحفية وكاتبة �سيناريو 
ت�سميم  براءة  على  موؤخًرا  ح�سولها  فهو   - غريبها  ا  واأي�سً  - جديدها  اأما  ومنتجة. 

منوذج �سناعي من الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية عبارة عن مغ�سلة و�سوء مبتكرة 

جتعله اأكرث �سهولة.. �ساألناها با�ستغراب: ملاذا؟ فقالت بابت�سامة جادة:  حقيقة الأقرب 

اإىل قلبي الأعمال الأدبية والغنائية للأطفال ول�سعوبة ال�ستمرار يف الإنتاج لعدم وجود 

رعاة وقلة الوعي باأهمية هذه الأعمال الأدبية والرتبوية توجهت للت�سميم ال�سناعي.

ا- ونحن نتوقع ما هو اأكرث غرابة- فاأعادتنا قريًبا من الفن قائلة:  �ساألناها عن اجلديد اأي�سً

�ساركت يف مو�سوعة فنية ت�سم ال�سري الذاتية وبع�ض اأعمال عدد من الت�سكيليني العرب 

حتت اإ�سراف الفنانة ال�سعودية �سالونا�ض داغ�ستاين والفنان امل�سري اأحمد جمال.   

 وتوا�سًل مع حديث الفن �ساألناها عن روؤيتها لعودة الإعلم ال�سعودي املهاجر اإىل الريا�ض؛ 

حيث املدينة الإعلمية ال�سعودية، فقالت: القلب ي�سخ الدم اإىل جميع اأع�ساء اجل�سم وياأخذ 

الدم دورته الكاملة ليعود للقلب، وهكذا الريا�ض هي القلب الناب�ض واملركز الرئي�ض للإعلم 

ال�سعودي الذي يغذي ويدير باقي املراكز والقطاعات الإعلمية يف هذا الوطن احلبيب، ومن 

هنا كان لبد من هذه اخلطوة املهمة. طرحنا عليها اأن نبتعد قليًل عن اخرتاعاتها وفنونها اإىل 

 " بـ  الفنانة رول باحلمر، فرحبت  الآخر من حياة  البعد  نتعرف من خلله علي  اإن�ساين  حديث 

فرف�سة " حتل فيها �سيفة على " البلد "...

 حاورتها- مها العواودة 

عرفت حب الوطن من
خالل  قصص والدتي 

يتجاهلون التعادل

 ليهيئوا المشجع لتقبل 

الفوز والخسارة 

بعيًدا عن الفن.. حصلت 
على براءة اختراع لمغسلة 

وضوء مبتكرة

الرياض القلب النابض 
وعودة اإلعالم المهاجر 

إليها خطوة مهمة 

أتمنى أن أكون سفيرة 
للطفولة وصوت الطفل 

السعودي للعالم 

ال أقبل متابعين بثمن وأرفض أصحاب األسماء المستعارة 



جدة - البالد
ت�سارك الفنانة حورية فرغلى فى فيلم �سينمائى جديد 
يحمل ا�سم "التجربة"، وهو ا�سم موؤقت يتوقع تغيريه 

خالل الفرتة املقبلة.
عثمان  اأحمد  وح��وار  و�سيناريو  ق�سة  الفيلم 
بقية  �سليم، ويجرى حتديد  واإخ��راج حممود 
االأب���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 
�سليم  حممود  املخرج  �سيبداأ  التعاقدات 
البدء  بغر�ض  الت�سوير  اأماكن  معاينة 

يف اأقرب وقت.
وتعي�ض الفنانة حورية فرغلى حالة من الن�ساط الفنى 
بعد عودتها وجتاوز اأزمتها ال�سحية التي اأملت بها على 
مدار ال�سنوات املا�سية، حيث جتمع حالًيا بني ال�سينما 
والدراما فى اآن واحد باأكرث من عمل حيث قامت الفرتة 
"براءة  فيلم  فى  م�ساهدها  من  ع��دد  بت�سوير  املا�سية 
عمل  يف  عامر  وف��اء  النجمة  مب�ساركة  و�سكينة"  ري��ا 
القادر  ال�سورى عبد  اأحمد عا�سور، واإخراج  تاأليف  من 
م�سل�سل  بت�سوير  اأي�سًا  حالًيا  تن�سغل  كما  االأط��ر���ض، 
و�سويدان  ع��ادل  �سريى  مب�ساركه  وبنعي�سها"  "اأيام 

وميدو عادل، واآخرين.

»التجربة« فيلم جديد لحورية فرغلى

مهارات مهمة لألطفال
جدة - البالد

مل��ه��ارات  االأط��ف��ال  يحتاج 
مرحلة  يف  لت�ساعدهم  مهمة 
الن�سوج، وفقا الأطباء نف�سيني 
م���ه���ارات   4 ه���ن���اك  اأن  ي������رون 
عندما  ال��ك��ث��ريون  ي��درك  اأ�سا�سية 
يكربون اأنهم يفتقرون اإليها ويتمنون 
لو اأن اآباءهم قد علموهم لها عندما كانوا 

�سغاًرا.
وطبقا لتقرير ن�سره موقع "برايت �سايد"، فاإن 
اأهم تلك املهارات الدفاع عن النف�ض ملنح الطفل مزيًدا 

طريقة  واإيجاد  باال�ستقاللية،  ي�سعر  وجعله  الثقة  من 
امل�ساعدة من  ال�سعبة دون طلب  املواقف  للخروج من 
�سخ�ض بالغ، والطبخ حيث اأظهرت االأبحاث اأن تعليم 
الختيار  عر�سة  اأكرث  �سيجعلهم  الطهي  كيفية  االأطفال 
يف  الت�سرف  وكيفية  م�ستقبال،  ال�سحية  االأط��ع��م��ة 
اإدارة الوقت بطريقة  حالة الطوارئ، ف�سال عن كيفية 
عندما  فقط  لهم  مفيدة  تكون  لن  املهارة  وهذه  مثالية، 
ي�سبحون بالغني اأو حتى يف املدر�سة ولكنها قد جتعل 
معرفة  من  وللتاأكد  اأ�سهل،  االأطفال  مع  الوالدين  حياة 
قيا�ض الطفل للوقت، ميكن منحه مهلة الإجناز �سيء ما 

خالل 20 دقيقة ملعرفة مدى اهتمامه بالوقت.

األسبـوعية
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اأبها - البالد
�سندوق  ���س��رك��ات  -اإح����دى  للتطوير  ال�����س��ودة  ك�سفت 
اال�ستثمارات العامة- عن خطوات ومبادرات جديدة تهدف 
لتعزيز اجلهود املبذولة حلماية الطبيعة واحلياة الفطرية، 
�سمن  مل�ساريعها  واالجتماعية  البيئية  االآثار  تقييم  بهدف 
ل��الإ���س��ه��ام يف احل��ف��اظ ع��ل��ى البيئة  ج��ه��وده��ا امل��ت��وا���س��ل��ة 
وحماية احلياة الفطرية وتنمية الغطاء النباتي، مبا يدعم 
بالبيئة  اخلا�سة  باملبادرات  يتعلق  فيما  اململكة  توجهات 
�سركة  م��ع  �سراكتها  ع��ن  ال�سودة  واأعلنت  وا�ستدامتها. 
والتقنية-  للعلوم  الله  عبد  امللك  جلامعة  -التابعة  بيكون 
الإعداد ا�سرتاتيجية متكاملة لال�ستدامة واإطالق تنظيمات 
واملجتمع،  البيئة  حماية  اإط���ار  يف  ت�سب  وت�سريعات 
و�سط  خمفية  ك��ام��ريات  و���س��ع  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  ت�سمنت 
ت�ستوطن  التي  الفطرية  الكائنات  على  للتعرف  الطبيعة 
وقد  عليها،  احل��ف��اظ  اآل��ي��ات  وتطوير  وتوثيقها  املنطقة 
ال�سبع  بينها  عديدة  ف�سائل  ر�سد  من  الكامريات  متكنت 
املخطط والذئب العربي والثعلب العربي االأحمر وال�سيهم 

الهندي املتوج والقطط الربية وعدد من الكائنات احلية.
ال��ك��ائ��ن��ات  ر���س��د  يف  ج��ه��وده��ا  "ال�سودة"  وت�ستكمل 
الفطرية التي ت�ستوطن املنطقة وتوثيق تواجدها وتطوير 

اآليات للحفاظ عليها.

مبادرة لحماية الطبيعة 
والحياة الفطرية
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تقوية المناعة تقليل السمنة حماية القلب فوائد 
احلليب

اتفاقية لبناء الكوادر 
الوطنية بمهارات عالمية

إحباط تهريب قات 
وضبط محتالين

الريا�ض - البالد
واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  وقعت 
اتفاقية تعاون مع املجموعة الوطنية للتقنية، تت�سمن 
التخطيط الإطالق وحدة تدريبية غري ربحية بال�سراكة 
ال�سراكات  معاهد  من��وذج  خ��الل  م��ن  االإ�سرتاتيجية، 
االإ�سرتاتيجية لتاأهيل وتوظيف كوادر وطنية مبهارات 
اململكة  لتكون  التقني  ال��ق��ط��اع  اح��ت��ي��اج  تلبي  عاملية 
توطني  اإىل  االتفاقية  وتهدف  للتقنية.  عامليًا  حم��ورًا 
كادر  بناء  اإىل  اإ�سافًة  املتخ�س�سة،  التقنية  الوظائف 
امل�ستقبلي،  التقنية  قطاع  متطلبات  ي��واك��ب  وظيفي 
معارفها  لتحديث  ال��ك��وادر  تاأهيل  اإع���ادة  ج��ان��ب  اإىل 
التقنيات  بني  الفجوة  �سد  يف  وامل�ساهمة  ومهاراتها، 
لدى  وامل��ه��ارات  وامل��ع��ارف  ح��ال��ًي��ا  املطلوبة  احل��دي��ث��ة 
الدويل  االنت�سار  من  واال�ستفادة  ال�سعودية،  الكوادر 
ذات  ال�سعودية  ال��ك��وادر  جلعل  املجموعة  ل�سركات 
قدرات عالية ومطلوبة يف املحافل العاملية. وقال نائب 
حمافظ املوؤ�س�سة ل�سيا�سات التدريب واجلودة الدكتور 
عبدالله اآل مرزوق، اإن الرتكيز على املهارات االأ�سا�سية 
اململكة،  تاريخ  املرحلة اجلديدة من  جزء مهم يف هذه 

موؤكًدا اأن قطاع االأعمال يف العامل يدعم هذا التوجه.

مكة املكرمة - البالد
 650 تهريب  حم��اول��ة  ج���ازان،  منطقة  �سرطة  اأحبطت 
�ساحنة.  يف  خم��ب��اأة  امل��خ��در  ال��ق��ات  م��ادة  م��ن  كيلوجراًما 
وقال املتحدث االإعالمي ل�سرطة منطقة جازان الرائد نايف 
حكمي، اإن اجلهات االأمنية متكنت من اإحباط تهريب مادة 
اجلن�سية  من  مقيم  يقودها  �ساحنة  يف  خمباأة  خمدر  قات 
الفلبينية، والقب�ض على ثالثة خمالفني لنظام اأمن احلدود 
ت�سليم  وج��رى  داخلها،  خمتبئني  اليمنية  اجلن�سية  م��ن 
ثانية،  جهة  من  املخت�سة.  للجهات  وامل�سبوطات  املتهمني 
باأن  املكرمة،  مكة  منطقة  ل�سرطة  االإعالمي  املتحدث  ّرح  �سَ
االأم���وال  على  االع��ت��داء  ج��رائ��م  ملكافحة  االأمنية  املتابعة 
و)4(  مواطن  على  القب�ض  عن  اأ�سفرت  مرتكبيها،  وتعقب 
مقيمني من اجلن�سيات اليمنية والبنجالد�سية وال�سودانية، 
بني  ما  اأعمارهم  تراوح  بنجالدي�ض،  من  مقيمة  وم�ساركة 
العقدين الثالث وال�ساد�ض، الرتكابهم ق�سايا انتحال �سفة 
حمتوياتها،  و�سرقة  م��ن��ازل  على  وال�سطو  االأم���ن  رج��ال 
النظامية  االإج����راءات  بحقهم  وات��خ��ذت  اإيقافهم  وج��رى 

االأولية، واإحالتهم اإىل فرع النيابة العامة.

3 2 1

مو�سكو - البالد
ي��ت��داول  ت��غ��ذي��ة وطبيبة رو���س��ي��ة، م��ا  دح�����س��ت خ��ب��رية 
ال�سلبي على �سحة  االألبان، واأثرها  حول خماطر منتجات 
احلليب  تناول  اإن  القائلة  االأ�سطورة  اأن  موؤكدة  االإن�سان، 
الد�سم واجلنب واجلنب القري�ض يوؤدي اإىل زيادة م�ستويات 
بت�سلب  االإ�سابة  خطر  من  ويزيد  الدم،  يف  الكولي�سرتول 
يقوي  احلليب  اأن  م��وؤك��دة  �سحيحة،  لي�ست  ال�����س��راي��ني، 
اإن  بورلييفا،  يكاترينا  الرو�سية،  الطبيبة  وقالت  املناعة. 
علماء �سويديون اأجروا درا�سة وتو�سلوا اإىل ا�ستنتاجات 
معاك�سة، توؤكد اأن اتباع نظام غذائي غني بدهون احلليب 

ي�ساعد يف تقليل خماطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب واالأوعية 
الدموية. 

"اآيف"،  نقلته �سحيفة  تقرير  العلماء يف  اأكده  ملا  وطبقا 
ميكن للحليب والزبادي واجلنب حماية القلب، فيما دح�ست 
بورلييفا احلديث القائل اإن النا�ض يكت�سبون الوزن ب�سبب 
االأطعمة الدهنية، م�ستدلة ببيان لوزارة ال�سحة الربيطانية 
يف  ت�ساعد  الد�سم  املعتدلة  االألبان  منتجات  اإن  يقول  الذي 
تقليل خماطر ال�سمنة، نا�سحة بتجنب االأطعمة التي حتمل 
عالمات "قليلة الد�سم" و"خفيفة"، م�سرية اإىل اأنها غالًبا ما 

حتتوي على ملح و�سكر �سار.

األلبان الدسمة ال تسبب تصلب الشرايين

حماية البيئة

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

الريا�ض - البالد
يحظى قطاع البيئة يف اململكة باهتمام ودعم كبري من القيادة 
موؤخًرا  القطاع  حقق  حيث   ،2030 اململكة  روؤي��ة  م�ستهدفات  �سمن  الر�سيدة 
واإعداد  واعتمادها،  للبيئة  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  اإعداد  اأبرزها  كان  املنجزات،  من  عددًا 
اإىل  اإ�سافة  الع�سرين،  جمموعة  يف  للبيئة  عاملية  مبادرات  واإطالق  واعتماده،  اجلديد  البيئة  نظام 

تخ�سي�ض اأ�سبوع للبيئة على امل�ستوى الوطني.
مراكز   5 باإن�ساء  واال�ستدامة  التنفيذ  جودة  �سمان  بغية  البيئة  لقطاع  املوؤ�س�سية  االأط��ر  يف  التحول  وجاء   
اإطالق  االإيكولوجية عرب  النظم  ا�ستعادة  اململكة اخل�سراء على  فيما تعمل جهود  البيئية،  املجاالت  متخ�س�سة يف 
االأو�سط  ال�سرق  و"مبادرة  اخل�سراء"،  ال�سعودية  و"مبادرة  خ�سراء"،  لنجعلها  "حملة  مثل  وامل��ب��ادرات  احلمالت 

االأخ�سر"، اإ�سهامًا يف تعزيز التنوع االأحيائي وحماية البيئة، ومكافحة التغري املناخي، وحت�سني جودة احلياة.
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