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        الطائف - عبدالهادي المالكي
من  م�صتخل�صة طبيعيًا  ملا يحتويه من مركبات  العامل،  اأغلى عطر يف  ي�صّنع  الطائفي ودهنه  الورد  من رحيق 

الزهور النادرة مبزارع الورد يف حمافظة الطائف، التي يطلق عليها اخلرباء الفرن�صيون "مملكة العطور".
وتنتج مزارع الورد الطائفي نحو 700 طن من ماء الورد �صنويًا، يف حني يبلغ اإنتاج الدهن �صنويًا 40 األف 

تولة، وي�صل �صعر هذه العبوة ال�صغرية اأكرث من 1500 ريال.
  متيزت حمافظة الطائف بزراعة الورود خا�صة يف املناطق اجلبلية مثل الهدا وال�صفا، ووادي 

واملخا�صة.  طويرق  وبالد  البني،  ووادي  الأعمق،  ووادي  والطلحات،  حمرم، 
ل�صنوات  امتدت  تاريخية  ق�صة  الطائفي  ال��ورد  زراع��ة  وحتمل 

اإن��ت��اج��ه، ال��ذي بلغ الآف��اق  طويلة م��ن اخل��ربة يف 
ال�صهرية ب�صناعة  العامل  اأ�صواق  يف 

العطور الطبيعية.
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»يارا جان« أصغر مساعد كابتن طيار

ويف �ص�ؤال عن تخ�ص�صها العلمي قالت:
در�ست الطريان يف الواليات املتحدة  االأمريكية بوالية فلوريدا؛ 
الرخ�ص  جميع  على  وح�سلت  ــطــريان،  ال اأكــادميــيــة  يف  وذلـــك  
اخلا�سة بالطريان، ولدي عدة هوايات؛ اأهمها التي اأمار�سها دائما 
واأعمل على تطويرها وهي هواية الكتابة، واأخطط يف امل�ستقبل 

القريب باإعداد كتاب. 
وما دفعني لاللتحاق مبجال الطريان، اأن والدي يعمل يف جمال 
الطريان ومنذ الطفوله واأنا اأحلم اأن اأكون كابنت طيار؛ حيث كان 
والدي هو قدوتي. وكنت معروفة بني اأهلي واأ�سدقائي بـ" يارا 
اأكرب �ساأ�سبح كابنت  اأنني عندما  الطيارة"  وقررت منذ طفولتي 
االإعــداديــة؛  املرحلة  يف  كنت  اأن  منذ  الطريان  تعلمت  كما  طيار. 
اأ�ستوعبها  الطريان وكنت  تعلم  كان والدي يجلب يل كتب  حيث 

جيًدا. 

وعن ال�صع�بات التي واجهتتها عندما قررت 
دخ�ل عامل الطريان قالت:

يل  يوجه  كــان  عندما  حتبطني  اأمـــور  هناك  كانت  الــبــدايــة،  يف 
بتخ�س�سك  �ستعملني  اأيـــن  لــلــطــريان..  درا�ــســتــك  بعد  �ـــســـوؤال.. 
اأخذها؟  بعد  الرخ�سة  من  �ست�ستفيدين  للطريان وماذا  ودرا�ستك 

ال�سعودية  للمراأة  املجاالت  جميع  فتحت  عني  غم�سة  يف  ولكن 
كنت على قدر التحدي. من جانب اآخر، فاإن  جمال الطريان لي�ص 
جمرد مهنة؛ بل هو �سغف وحلم كنت اأ�سعى لتحقيقه واأ�سعر  االآن  
اأن جمال  اأمريكا وجدت  اأجنزته، وبعد عودتي من  بالر�سى مبا 

الطريان اأ�سبح متاحا لنا نحن الفتيات.

وفيما اإذا كانت تت�قع اأن ت�صل ي�ما ما اإىل 
م�صاعد كابنت طيار قالت:

يف احلقيقة نعم؛ حيث تعلمت من اأبي واأمي اأن اأتنا�سى العوائق 
واأعمل بجهد حتى اأ�سل اإىل ما اأ�سبو اإليه.

وعن تقييمها لتجربتها يف الطريان قالت:
جتربتي كانت مليئة بال�سغف وامل�ساعر املختلطة جدا بني الفرح 

واحلما�ص للم�ستقبل. 
وعن دور االأ�سرة يف ت�سجيعها لاللتحاق بعامل الطريان قالت:

داعمني يل،  اأكرب  كان والداي  �سبحانه وتعاىل،  ربنا  بعد توفيق 
معي  وقفوا  الذين  جميعا  اأخوتي  عن  ف�سال  االمتنان،  كل  فلهما 

ودعموين معنويا وماديا حتى تخرجت. 

وح�ل اأ�صعب امل�اقف التي تعر�صت لها 

خالل درا�صتها قالت:
ال اأ�ستطيع حتديد مواقف �سعبة مررت بها؛  كون جمال الطريان 
هو جمال جدي جدا؛ ومهما كان املوقف فاإن على الطيار اأن يبذل 

جهده من اأجل �سالمة الركاب؛ الأن �سالمتهم خط اأحمر.
 ولكن اأذكر من املواقف ال�سعبة التي واجهتني واأثرت بي بعد اأن 
انتهيت من درا�سة الطريان وعدت اإىل اململكة، كنت متخوفة قليال 
من فكرة اأين �ساأعمل، وماهي اخلطوة القادمة؟ ولكن، احلمدلله، 
يف  زمالئي  من  الدعم  وجــدت  فقد  املـــراأة،  بتمكني  االهتمام  مع 

العمل، الذين اعتربوين اأختا لهم حتى حققت ما اأ�سبو اإليه.
فقط..  بالرجل  خا�ص  الطريان  جمال  اأن  تعتقد  كانت  اإذا  وفيما 
قالت: بالفعل كان  جمال قيادة الطائرات املدنية حكرا على الرجال 
فقط حتى فرتة قريبة، ولكن بالت�سميم واالإ�سرار، فقد ا�ستطعت 
اأن اأتخرج  واأح�سل على رخ�سة الطريان، التي اأ�سافت قوة اأكرث 
اأمــورا  وتعلمت   وا�ستفدت  قيادي  مكان  يف  كوين  ل�سخ�سيتي؛ 
زمالئي  مع  والتعامل  االآخرين   مع  التعامل  كيفية  منها  عديدة؛ 
يف  اأطمح  ماذا  اإىل  اأعرف  جعلني  واأي�سا  اجلن�سيات،  جميع  من 
ال�سهل،  بالتخ�س�ص  لي�ص  الطريان  جمــال  اإن   حيث  امل�ستقبل؛ 
ولكن كنت اأردد دائما: اإنني قادرة و�ساأ�سل اإىل النجاح، وبالفعل 

ا�ستطعت مواجهة جميع العقبات والتغلب عليها، حتى عندما كنت 
اأ�سعر باالإحباط، كان اجلميع ي�سجعني.

واأرى اأن الفر�ص متاحة للمجتهدين، واالجتهاد يعترب اأهم �سرط 
اأمامها  اأي فتاة، فلي�ص هناك فتاة ت�سع هدفا  اأن يتوفر يف  يجب 
وال ت�ستطيع الو�سول له، فنحن جميعا نحارب لتحقيق اأهدافنا، 
اليعرفن  ولكن  الطريان،  مبجال  مهتمات  عديدات  فتيات  واأقابل 
كيف يتم توجيههن؛ حيث اإن هذا املجال غري متعارف عليه كثريا 
در�ست  اأيــن  ي�ساألنني..  دائما  وبالتايل  الن�سائية،  االأو�ساط  يف 
لهن  اأقــدم  اأكــون �سعيدة جدا عندما  الدرا�سة، وبــدوري  وكم مدة 

امل�ساعدة، وتوجيههن نحو درا�سة جمال الطريان.

 وح�ل طم�حاتها امل�صتقبلية قالت:
بتفاوؤل  امل�ستقبل  اإىل  اأنظر  ما  ودائما  حــدود  له  لي�ص  طموحي 
اأكون مثاال يحتذى به �سواء من االأ�سخا�ص االأ�سغر  اأن  واأمتنى 
للكفاح  ومثال  جيلي  يف  هن  من  حتى  اأو  االأكـــرب،  اأو  �سنا  مني 
االإيجابية يف جوانب  النقاط  اأظهر  اأن  اأف�سل  واالجتهاد، ودائما 
اأ�سغر  اأكون  اأن  واأطمح  كابنت طيار  م�ساعد  واأنا حاليا   حياتي. 
اأعمل  �ساأن كبري يف جمايل، ومازلت  كابنت طيار، واأن يكون يل 

على تطوير ذاتي. 

الريا�ض- البالد 
من  ال�سديري  م�سعل  ال�سعودي  الــرحــالــة  متكن 
ب�سغف  مدفوًعا  البلدان  من  كبري  عــدد  اإىل  ال�سفر 

كبري مما مّنى لديه حب االكت�ساف وال�سفر.
باالإن�سان  يبعث  الــطــريان  اأن  الــ�ــســديــري  ويـــرى 
اإح�سا�ص الطائر؛ حيث يرى االأماكن ب�سكل اأ�سمل 
خالل  من  ال�سفر  باأن  يوؤمن  باملقابل،  االأعلى،  من 
مع  االنــدمــاج  راكبها  عند  يعزز  النارية  الــدراجــة 

النا�ص والتعاي�ص مع املناطق التي مير بها.

وعن اأبرز رحالته ح�ل العامل قال:
الهمااليا،  جبال  اأي  الــعــامل،  �سقف  يف  رحالتي 
اأمــا يف رحلتي حول  نــاريــة.  دراجــة  على  كانت 
فا�ستخدمت  يوًما   21 ا�ستغرقت  التي  اأ�سرتاليا 
دراجة من طراز خمتلف عن تلك التي نقلتني اإىل 

جبال الهمااليا.

وفيما يتعلق بتعزيز الثقافة من 
خالل ال�صفر قال:

هائل  معريف  ثــراء  م�سدر  مبثابة  ال�سفر  اإن   
ب�سبب  وثقافته،  وتفكريه  �سخ�سيته  اأغــنــى 
كما  و�ــســعــوب.  حــ�ــســارات  عــدة  مــع  تعاي�سه 
ر�سمي  غــري  ــفــرًيا  و�ــس ممــثــاًل  نف�سه  يــعــتــرب 

لل�سعودية يف االأماكن التي يزورها.

 وفيما يتعلق به�اياته قال:
اأهـــــوى الــ�ــســفــر املـــنـــفـــرد؛ حــيــث يــتــيــح يل  
مع  اأف�سل  ب�سكل  واالنــدمــاج  للتاأمل  فر�سة 
والتنقل  الــرتحــال  اأن  م�سيفًا  املجتمعات، 
ي�سبح �سهاًل دون اعتبارات والتزامات مع 

االآخرين كما يحدث بالرحالت اجلماعية.
وّثق  اأنه  موؤكًدا  حديثه  ال�سديري  واختتم 
على  هما" الــعــامل  بكتابني  الــرحــالت  هــذه 
ظهر دراجة"  و"�سور من رحالتي"  كما 
اأفالم  يف  رحالته  جميع  ت�سجيل  ا�ستطاع 

ق�سرية ن�سرها عرب من�سة يوتيوب.

جدة - رانيا ال�جيه
نت املراأة ال�سعودية من الولوج اإىل مهٍن  كثرية  ظلت لعقود حتت هيمنة الرجال، لكن يف ال�سنوات االأخرية اقتحمت الن�ساء مهنة قيادة  متكَّ
الطائرات، وفتحت لهن اأبواب قمرة القيادة بعد اأن ك�سنب جوالت الرهان على جدارتهن يف هذا املجال بدخولهن مهن الطريان؛ م�سيفات 
اأو موظفات باملطارات ويف �سركات الطريان، وتعد " يارا  جان" اأحد الوجوه ال�سابة ال�سعودية التي متكنت من خالل اإتاحة املجاالت 

العديدة واجلديدة لتمكني املراأة  من حتقيق حلم  طفولتها بقيادة الطائرة، وبذلك اأ�سبحت اأ�سغر م�ساعد لقائد طائرة.

حققت طموحاتها بالتحليق جًوا وحصلت على جميع الرخص اخلاصة باملهنة.. 

رحالة سعودي يزور سقف العالم بدراجة نارية 
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المملكة تدعو لمواصلة جهود القضاء على داعش اإلرهابي

كلمة
التحالف الدولي

الخارجية تدين 
الهجوم اإلرهابي 

في سيناء

عالية  اأولــويــة  متثل  الإرهــــاب  مكافحة 
الأ�سعدة،  كافة  على  اململكة  جهود  يف 
النظري  منقطع  جناحا  بالداخل  وقدمت 
يف ا�ستئ�ساله ب�سربات اأمنية ا�ستباقية 
الت�سريعي  والت�سدي  لعنا�سره،  قوية 
وال�سيرباين جلرائم الرتويج والتمويل 
ومنجزات  بــخــطــوات  الأمــــوال  وغ�سل 
اأمنية اإ�سرتاتيجية، لتنعم، ولله احلمد، 
على  الدائم  وحر�سها  الــوارف،  بالأمن 
الإرهـــاب  مكافحة  يف  الـــدويل  التعاون 
ومــواجــهــة  وتنظيماته  �ــســوره  بــكــافــة 
جــــذور الــتــطــرف، وتــعــزيــز نــ�ــســر قيم 
الإ�سالم ال�سمح من الو�سطية والعتدال 
والتعاي�ش، ويف ذلك بذلت اململكة الكثري 
وعامليا،  داخليا  واملبادرات  املواقف  من 
املتخ�س�سة  املراكز  ودعم  اإن�ساء  ومنها 

والتن�سيق مع الدول يف هذا الجتاه.
عليها  اأكــــد  ــة،  ــت ــاب ــث ال ـــف  ـــواق امل هــــذه   
في�سل  الأمــري  اخلارجية  وزيــر  جمــددا 
الـــوزاري  فــرحــان، خــالل الجتماع  بــن 
داعــ�ــش،  تنظيم  �سد  الـــدويل  للتحالف 
وتــقــديــر املــمــلــكــة لــلــدور الــكــبــري الــذي 
على  الق�ساء  يف  التحالف  هذا  به  يقوم 
وانت�ساره  الإرهــابــي  التنظيم  امــتــداد 
عدم  �سرورة  مع  و�سوريا،  العراق  يف 
�سروره  واأخطار  الكامن  التهديد  اإغفال 
ــمــة، مـــا يــ�ــســتــدعــي مـــن اجلــمــيــع  ــائ ــق ال
ملحا�سرة  والتن�سيق  اجلهود  موا�سلة 
انــتــ�ــســاره ومــنــع متــويــلــه، وا�ــســتــمــرار 
املنحرفة  ال�سالة  اأيديولوجيته  مكافحة 
عـــن تــعــالــيــم الـــديـــن احلــنــيــف والــقــيــم 
الإن�سانية، حتى الق�ساء عليه وتخلي�ش 

العامل من �سروره.

تشكيل مجلسي إدارة 
تطوير األحساء والطائف

الدمام - الطائف-  البالد
حمافظتي  لتطوير  هيئتني  باإن�ساء  القا�سي  الكرمي  امللكي  الأمــر  على  بناًء 
حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفعه  ما  على  املبني  والطائف،  الأح�ساء 
الــوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
رئي�ش جمل�ش ال�سوؤون القت�سادية والتنمية، فقد �سدر اأمر �ساٍم كرمي بت�سكيل 
بن  فهد  بن  اأحمد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  للهيئة  اإدارة  جمل�ش 

�سلمان نائب اأمري املنطقة ال�سرقية، وع�سوية كٍل من:
ـ �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن طالل بن بدر حمافظ الأح�ساء.

وزير  نائب  خالد  بن  �سعود  بن  حممد  بنت  هيفاء  الأمــرية  ال�سمو  �ساحبة  ـ 
ال�سياحة لال�سرتاتيجية وال�ستثمار.

ـ معايل املهند�ش اإبراهيم بن حممد ال�سلطان امل�ست�سار يف الديوان امللكي.
ـ معايل الأ�ستاذ حامد بن حممد فايز نائب وزير الثقافة.

ـ معايل املهند�ش من�سور بن هالل امل�سيطي نائب وزير البيئة واملياه والزراعة.
ـ ممثل من وزارة الطاقة.

كما �سدر اأمر �ساٍم كرمي بت�سكيل جمل�ش اإدارة هيئة تطوير حمافظة الطائف 
الثقافة،  وزيــر  فــرحــان  بــن  عبدالله  بــن  بــدر  الأمـــري  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

وع�سوية كٍل من: ـ �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نهار بن �سعود.
ـ �ساحبة ال�سمو الأمرية هيفاء بنت حممد بن �سعود بن خالد.

ـ معايل املهند�ش اإبراهيم بن حممد ال�سلطان.

ـ الأ�ستاذ عبدالعزيز بن اإ�سماعيل طرابزوين.
ـ الدكتور خالد عمر عزام.

ـ ممثل من �سندوق ال�ستثمارات العامة.

شارك في اجتماع التحالف الدولي.. وزير الخارجية:

مراك�س- وا�س
الكبري  للدور  اململكة  تقدير  اخلارجية،  وزير  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�سل  الأمــري  اأكد   

وامللمو�ش الذي يقوم به التحالف الدويل �سد تنظيم داع�ش، الذي لعب دورًا 
ذلك  جاء  و�سوريا.  العراق  يف  وانت�ساره  امتداده  على  الق�ساء  يف  حا�سمًا 
يف كلمته خالل تروؤ�سه وفد اململكة يف الجتماع الوزاري للتحالف الدويل 
�سد تنظيم داع�ش الإرهابي، الذي عقد مبدينة مراك�ش يف اململكة املغربية 

ال�سقيقة.
 وقال �سموه: يجب علينا األ نغفل جميعًا عن اأن تهديد هذا التنظيم ل يزال 
قائمًا، مما ي�ستدعي من اجلميع موا�سلة اجلهود والتن�سيق امل�ستمر لق�ساء 
عليه متامًا، موؤكدًا ا�ستمرار موقف اململكة الثابت جتاه دعم جهود التحالف 
على  اململكة  حر�ش  اخلارجية  وزيــر  اأكــد  كما  داع�ش.  تنظيم  �سد  الــدويل 

باجلهود  واأ�ساد  اأرا�سيه،  كامل  على  و�سيادته  نفوذه  وب�سط  العراق  ا�ستقرار 
التي يقوم بها العراق وتن�سيقه امل�ستمر مع التحالف الدويل للق�ساء على التنظيم.

جهود  ودعــم  العراق  يف  الإعمار  اإعــادة  م�ساريع  دعم  على  اململكة  حر�ش  اإىل  واأ�سار    
فيها.  القت�سادي  والو�سع  الأمن  وتثبيت  �سوريا  يف  املحررة  املناطق  يف  ال�ستقرار 
الفكر  ملكافحة  العاملي  املركز  اأهمها  املراكز؛  من  عــددا  اأن�ساأت  اململكة  اأن  اإىل  منوهًا 
ــدويل  وال الإقليمي  امل�ستوى  على  تعمل  حيث  "اعتدال"؛  املتطرف 
باإن�ساء  اململكة  ودعــم  ترحيب  جمــددا  املتطرفة،  الر�سائل  ملكافحة 
اخلطر  ملواجهة  انطالقها  منذ  باأفريقيا  اخلا�سة  الرتكيز  جمموعة 

املتزايد من انت�سار داع�ش يف القارة الأفريقية.
 وقد اأجرى الأمري في�سل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية، 
وزراء  مــع  الـــــوزاري،  الجــتــمــاع  هام�ش  على  مو�سعة  ــقــاءات  ل
اخلــارجــيــة وكــبــار املــ�ــســوؤولــني بــعــدد مــن الـــدول، وجـــرى خالل 
يف  تعزيزها  و�سبل  الثنائية  العالقات  ا�ستعرا�ش  اللقاءات، 
املجالت كافة، بالإ�سافة اإىل مناق�سة الق�سايا الإقليمية والدولية 

ذات الهتمام امل�سرتك.

دعم استقرار 
العراق وإعماره 
وسيادته على 
كامل أراضيه

شراكة سعودية أمريكية في التقنيات والفضاء
الريا�س - البالد

املعلومات  وتقنية  التــ�ــســالت  وزيــر  التقى 
ــن عــامــر الــ�ــســواحــه مع  املــهــنــد�ــش عــبــدالــلــه ب
للتكنولوجيا  القومي  الأمــن  م�ست�سار  نائبة 
حيث  نويبريغر،  اآن  والنا�سئة  ال�سيربانية 
وتطوير  ال�سراكة  تفعيل  اللقاء  ا�ستعر�ش 
ــعــاون بــني اجلــانــبــني يف عـــدة جمـــالت،  ــت ال
تــتــ�ــســمــن الأمـــــن الــ�ــســيــرباين، والــتــقــنــيــات 
النا�سئة، بالإ�سافة اإىل تنمية القدرات الرقمية 
بح�سور  وذلــك  ال�سيرباين،  الأمــن  جمــال  يف 
�سفرية  �سلطان  بــن  بندر  بنت  رميــا  الأمـــرية 
ـــدى الــوليــات  خــــادم احلــرمــني الــ�ــســريــفــني ل

املتحدة الأمريكية.
 والتقى مع امل�ساعد اخلا�ش للرئي�ش واملدير 
الأول ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
وذلك  ليف،  باربرا  القومي  الأمــن  جمل�ش  يف 
ملناق�سة تعزيز التعاون بني البلدين ال�سديقني 
ـــــادة الأعــــمــــال، والــتــقــنــيــات  يف جمــــالت ري

م�ستدامة  تكنولوجيا  وتــطــويــر  الــنــا�ــســئــة، 
وخ�سراء.

 كما التقى الوزير ال�سواحه مبدير جمل�ش الف�ساء 

فر�ش  اللقاء  تناول  حيث  باريك،  جــرياج  الوطني 
بناء ال�سراكات يف جمال الف�ساء، وتعزيز املجالت 
الف�ساء  اقت�سادات  يف  البلدين  بني  ال�ستثمارية 

وتقنياته، كما اجتمع مع املن�سق الرئا�سي يف وزارة 
وناق�سا  هوك�ستاين،  اأمو�ش  الأمريكية  اخلارجية 

تعزيز التعاون بني البلدين يف عدة جمالت.

وزير الصناعة يستعرض فرص االستثمار التعديني
الريا�س - البالد

املعدنية  والــــروة  الــ�ــســنــاعــة  ـــر  وزي الــتــقــى 
الوزراء  من  بعدد  اخلريِّف  اإبراهيم  بن  بندر 
وامل�ستثمرين  احلكوميني  امل�سوؤولني  وكبار 
التعدين  مــوؤمتــر  فــعــالــيــات  يف  املــ�ــســاركــني 
معهم  وا�ــســتــعــر�ــش  "اإندابا"،  الأفـــريـــقـــي 
قطاع  وواقــع  الواعدة  ال�ستثمارية  الفر�ش 
نظام  عــن  نبذة  مقدًما  اململكة،  يف  التعدين 
ــــروات  ال�ــســتــثــمــار الــتــعــديــنــي، وحــجــم ال
ــكــة، واأبــــــرز حتــديــثــات  ــيــة يف املــمــل املــعــدن

جلذب  املناخ  لتهيئة  والت�سريعات  الأنظمة 
ال�ستثمارات.

ل�سوؤون  الــوزيــر  نائب  افتتح  ال�سياق،  يف   
املديفر  �سالح  بــن  خــالــد  املهند�ش  التعدين 
التعدين  موؤمتر  اأعمال  �سمن  حوارية  جل�سة 
ال�ستثمارية  الفر�ش  ل�ستعرا�ش  الأفريقي، 
والت�سريعية  التحتية  البنية  واإمــكــانــيــات 
اأوىل  التي جتعل منها وجهة عاملية  للمملكة، 

لال�ستثمار يف قطاع التعدين.
ممثلون  احلـــواريـــة  اجلــلــ�ــســة  يف  ـــارك  و�ـــس

�سمن  امل�ساركة  احلكومية  اجلهات  من  لعدد 
جميل  وقدم  ال�سعودية"،  يف  "ا�ستثمر  جناح 
الغامدي من برنامج تطوير ال�سناعة الوطنية 
عامة  نــظــرة  عــلــى  اللوج�ستية  واخلـــدمـــات 
تطوير  برنامج  ومنجزات  م�ستهدفات  حول 
اللوج�ستية،  واخلــدمــات  الوطنية  ال�سناعة 
وزارة  من  القحطاين  هيا  ا�ستعر�ست  فيما 
ال�ستثمار الإمكانيات الهائلة والبنية التحتية 
من  واحـــدة  اململكة  جتعل  الــتــي  الر�سينة، 

اأف�سل البيئات ال�ستثمارية يف العامل.

الريا�س-وا�س
اأدانت وزارة خارجية اململكة العربية ال�سعودية 
على  الغادر  الإرهــابــي  الهجوم  العبارات  باأ�سد 
م�سر  جمهورية  يف  �سيناء  ب�سمال  اأمنية  نقطة 
العربية ال�سقيقة، والذي اأدى اإىل وفاة واإ�سابة 

عدد من جنود القوات الأمنية.
جلمهورية  التام  اململكة  دعم  الــوزارة  وجــددت 
م�سر يف جهودها املكثفة للق�ساء على الإرهاب 
وجتفيف  كــافــة  و�ــســوره  باأ�سكاله  والــتــطــرف 
منابع متويله، موؤكدًة وقوف اململكة مع حكومة 
و�سعب م�سر اأمام كل التنظيمات الإرهابية التي 
م�سر  ومــقــدرات  مكت�سبات  مــن  النيل  حتـــاول 

ال�سقيقة.
العزاء  خال�ش  عن  اخلارجية  وزارة  واأعــربــت 
و�سعب  وحلكومة  ال�سحايا،  لــذوي  واملوا�ساة 
جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة، متمنية ال�سفاء 
جمهورية  ول�سعب  امل�سابني،  جلميع  العاجل 

م�سر ال�سقيق دوام الأمن وال�ستقرار.

دعم التعاون العسكري مع الواليات المتحدة
الريا�س - وا�س

التقى  رئي�ش هيئة الأركان العامة الفريق 
الأول الركن فيا�ش بن حامد الرويلي، يف 
برئا�سة  امل�سرتك  الدرعية  عمليات  مركز 
هيئة الأركان العامة، قائد القيادة املركزية 
كــوريــال،  مايكل  اأول  الــفــريــق  الأمــريــكــيــة 

الذي يزور اململكة حالًيا.
وجــــرى خـــالل الــلــقــاء مــنــاقــ�ــســة عـــدد من 
املــ�ــســرتك،  الهــتــمــام  ذات  املــو�ــســوعــات 
الع�سكري،  التعاون  عالقات  دعــم  و�سبل 
والتعاون  ال�سراكة  عالقات  على  والتاأكيد 
املمتدة بني القوات امل�سلحة لكال البلدين، 
به  تقوم  الذي  املحوري  بالدور  والإ�سادة 
يف  الأمريكية  املتحدة  والوليات  اململكة 

حتقيق الأمن وال�ستقرار باملنطقة.
امل�سرتكة  الأركـــــان  مــديــر  الــلــقــاء  حــ�ــســر 
الركن  الــطــيــار  ــواء  ــل ال امل�سلحة  لــلــقــوات 
كبار  مــن  وعــدد  العمري،  رافــع  بــن  حامد 
ال�سباط يف القوات امل�سلحة، كما ح�سره 
الع�سكري  امللحق  الأمريكي  اجلانب  من 
توما�ش  ــلــواء  ال الــريــا�ــش  الأمــريــكــي يف 
القيادة  لقائد  املرافق  والوفد  كرميني�ش، 

املركزية الأمريكية.

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من رئيس بوروندي
الريا�س- وا�س

تلقى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود ـ حفظه الله ـ ر�سالة خطية، من فخامة الرئي�ش 
بوروندي،  جمهورية  رئي�ش  نداي�سيميي  اإيفاري�ست 
وتعزيزها  دعمها  و�سبل  الثنائية  بالعالقات  تتعلق 

يف خمتلف املجالت وعلى الأ�سعدة كافة.

عبد  بن  فرحان  بن  في�سل  الأمــري  ال�سمو  �ساحب  الر�سالة  وت�سلم 
الله وزير اخلارجية، خالل ا�ستقباله اأم�ش)اخلمي�ش( معايل وزير 
وزارة  مقر  يف  �سيتغريو،  اإلــربت  بــورونــدي  جمهورية  خارجية 

اخلارجية بالريا�ش.
وزير  اأبــداه  ما  ال�ستقبال،  بداية  يف  اخلارجية  وزير  �سمو  وثمن 
اململكة  لطلب  بالده  دعم حكومة  من  بوروندي  خارجية جمهورية 

ا�ست�سافة معر�ش اإك�سبو 2030 يف مدينة الريا�ش.
ال�سديقني،  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  الــوزيــران،  بحث  كما 
و�سبل تعزيزها يف �ستى املجالت، اإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر 

حيال الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
الإفريقية  الــدول  ل�سوؤون  الدولة  وزيــر  م�ساعد  ال�ستقبال،  ح�سر 

ال�سفري الدكتور �سامي ال�سالح.



الطيور  باململكة  للتكاثر  تاأتي  التي  املهاجرة  الطيور  اأه��م  وم��ن 
امل���اأوى  الأح��م��ر  وال��ب��ح��ر  ال��ع��رب��ي  اخلليج  وي��ع��د  البحرية 
يف  جمموعتني  على  تاأتي  وه��ي  منها،  ع��دد  لتكاثر  املنا�سب 
اأ�سهر معينة من ال�سنة لتغادر بعد انتهاء مو�سم التكاثر الذي ميتد 
اأخرى من حياتها،  اأ�سهر اإىل مناطق تق�سي فيها فرتة  ما بني 3 - 5 
تتنا�سل  بحرية  طيور  فهناك  للطيور  التحجيل  درا���س��ات  وبح�سب 
وجنوب  بالهند  مبناطق  ال�ستاء  وتق�سي  اململكة  جزر  يف  بال�سيف 
�سرق اآ�سيا، حيث �سجل طائر خر�سنة مقنعة يف جزر باخلليج العربي 

وبعد ت�سع �سنوات يف جزيرة بايل الإندوني�سية.

القبرة الهدهدية 
الكرة  يف  والتنقل  التحرك  بو�سعها  التي  املهاجرة  الطيور  بخالف 
الأر�سية وفق الظروف املناخية املحيطة بها فاإن اململكة عرفت بطيور 
الأح��وال  بتغريات  متاأثرة  املتنوعة  بيئاتها  بني  تتنقل  م�ستوطنة 
الأمطار  وهطول  ال��غ��ذاء،  ووف��رة   ، احل���رارة  درج��ات  مثل:  اجلوية 
التي تعد من العوامل املهمة لبقائها على منط حياتها، وهناك طيور 
الربيع وميتد  اأ�سهر  يتكاثر معظمها مع دخول  اململكة  م�ستوطنة يف 

تكاثر البع�ض منها لفرتات ال�سيف احلارة واملرتبط بهطول الأمطار 
ال�سيفية لتقدم لنا درو�سًا يف التكيف مع البيئة احلارة وذلك من خالل 
العالية. ومن  درجات احلرارة  تاأثري  من  للتخفيف  �سلوكيات عجيبة 
هو  ال�سحراوية  البيئة  مع  تكيفاته  در�ست  وال��ذي  الطيور  هذه  اأهم 

طائر »القربة الهدهدية«. 

 اهتمام بالغ 
ممًرا  جعلها  جغرايف  موقع  على  ترتبع  اململكة  اإن  القول  نافلة  من 
لأه���م ط���رق ال��ت��ج��ارة ال��ق��دمي��ة واحل��دي��ث��ة ب��ني ث���الث ق����ارات: اآ�سيا 
مدار  على  تقع  روؤي��ة 2030، وهي  اأو�سحت  كما  واأفريقيا  واأوروب��ا 
املعتدلة  واملناطق  ال�ستوائية  املناطق  بني  الفا�سل  احلد  ال�سرطان 
اأكرب قاعدة  الأبي�ض املتو�سط ولديها  الهندي والبحر  ما بني املحيط 
)ال��درع  غربا  ومتحولة  نارية  �سخور  بني  ما  طبيعية  جيولوجية 
العربي( و�سخور ر�سوبية �سرقا )الرف العربي( اأهلتها يف اأن تكون 

من الأماكن الطبيعية اجلاذبة للكائنات احلية.
من  بالغ  باهتمام  اململكة  يف  وامل�ستوطنة  املهاجرة  الطيور  وحتظى 
املركز الوطني لتنمية احلياة الفطرية الذي ي�سرف على 10 حمميات 

الكائنات الفطرية ومنها الطيور  طبيعية، ويعمل على املحافظة على 
وحمايتها لأن اململكة تقع �سمن م�سارات هجرة الطيور ذات الأهمية 
الأن��واع  اإكثار  على  املركز  وعمل  الأحيائي،  والتنوع  للبيئة  البالغة 
املهددة بالنقرا�ض، واإعادة توطينها يف بيئتها الطبيعية مثل: طيور 

احلبارى، والنعام.

منظر جمالي 
َتعرب اآلف الطيور املهاجرة اأجواء اململكة وتنزل بها لتعي�ض وتتكاثر 
اإىل موطنها الأ�سلي، وُي�سكل جتمعها وحتركها منظًرا  قبيل عودتها 
جمالًيا على ال�سواطئ واجلزر املنت�سرة على البحر الأحمر واخلليج 
العربي وهذه امل�ساهد من اللحظات التي يحر�ض على روؤيتها العديد 
من �ّسياح العامل واملهتمني بالبيئة يف حني ك�سف تقرير البريد ليف 
اإنرتن�سونال عن اأن دخل العامل �سنويا من ال�سياحة يف مراقبة الطيور 
ي�سل اإىل 600 مليار يف ال�سنة. واأو�سح املركز الوطني لتنمية احلياة 
�سنويا بني  يهاجر  مليار طائر  �سجلوا 50  البيئة  علماء  اأن  الفطرية« 
مناطق التنا�سل لتق�سي فرتة حياتها خارجها، منها 5 مليارات طائر 
تهاجر بني اأيورواآ�سيا واإفريقيا لكن اأعدادها تناق�ست خالل ال�سنوات 

املا�سية بن�سبة 40 % للطيور املائية و50 % للطيور اجلارحة. 

حجل فيلبي 
مع  اإحيائي  جغرايف  تقارب  ولها  اململكة  يف  امل�ستوطنة  الطيور  من 
فيلبي وتعي�ض يف  واإفريقية: طيور حجل  واآ�سيوية  اأوروبية  طيور 
املرتفعات اجلنوبية الغربية وعدد الأزواج منها ت�سل اإىل 250 األفا، 
الغربية،  اجلنوبية  املرتفعات  يف  وتعي�ض  العربي  احلجل  وطيور 
و�سرق اململكة، وتهامة، وو�سط اململكة، ويوجد منها 400 األف زوج، 
األف   930 منها  ويوجد  العربية،  اجلزيرة  �سبه  جنوب  اأبلق  وطيور 
الآ�سيوية. كما يوجد  الأوروبية  الطيور  زوج، وتتقارب جميعها مع 
والنعار  زوج،  األ��ف   30 منها  ويوجد  العربي  املنقار  �سمعي  طيور 
العربي ويوجد منها 400 األف زوج، وتعي�ض يف املرتفعات اجلنوبية 
الأفريقية  الطيور  مع  وتتقارب  اململكة،  وو�سط  وتهامة،  الغربية، 
األف  منه  ويوجد  العربي  ال�سوك  ع�سفور  كذلك  ويوجد  ال�ستوائية، 
زوج، ويعي�ض يف املرتفعات اجلنوبية الغربية، ويتقارب مع الطيور 

الأوربية الآ�سيوية.

األسبـوعية4 اجلمعة 12 �سوال 1443ه� املوافق 13 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23643 متابعات

ت�سهد �سواطئ اململكة العربية ال�سعودية واأكرث من 1300 جزيرة ممتدة على البحر الأحمر واخلليج العربي هذه الأيام وجود عدد من الطيور املهاجرة التي يطلق عليها الطيور الزائرة ال�سيفية 
وذلك يف رحلة عودتها اإىل موطنها الأ�سلي �سمال الكرة الأر�سية التي تبداأ من �سهر فرباير حتى �سهر مايو ما يوؤكد ما تتمتع به البيئة البحرية يف اململكة من مقومات جعلتها املاأوى املنا�سب لتكاثر 

الطيور املهاجرة. ويقدر اأعداد اأنواع الطيور املهاجرة للمملكة باأكرث من 260 نوعًا تقريبًا، وتنق�سم هذه الطيور التي ت�سلنا يف هذه الأيام وفقا خلبري الطيور واحلياة الفطرية الربوف�سور حممد بن 
ي�سلم �سرباق ع�سو هيئة التدري�ض بجامعة الطائف اإىل ثالث جمموعات: الطيور املهاجرة املتكاثرة، الطيور املهاجرة العابرة، الطيور املهاجرة امل�ستوطنة غري املتكاثرة.

الرياض - البالد 

في رحلة عودتها إلى موطنها األصلي شمال الكرة األرضية 

400 ألف زوج من 
طيور النعار العربي 
في أراضي المملكة

عصفور الشوك  
يعيش في المرتفعات 

الجنوبية الغربية

تستقبل طالئع الطيور المهاجرة 
 شواطئ وجزر المملكة 



الإن�سانية  ال��ع��اق��ات  يف  خ���راء  وي�سري 
وا�ست�ساريو  النف�س،  وعلم  والجتماعية 
الأ���س��رة وال����زواج اإىل وج���ود اأم���ور بني 
من  عنها  الإف�����س��اح  يتم  ل  والكنة  احل��م��اة 
للعديد  املنبع  الأمور  كلتيهما. وتكون هذه 
وقد  الأح���ي���ان،  م��ن  كثري  يف  امل�ساكل  م��ن 
الع�س الوردي وانف�سال  اإىل تدمري  توؤدي 

الزوجني.
م�ست�سار  ال��غ��ام��دي  ر���س��م��ي��ة  ال���دك���ت���ورة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال����س���رات���ي���ج���ي ال���رب���وي 
م�سكات  ب��ع�����س  اأن  اأك�����دت  والأ�����س����ري، 
بالزوجني،  فقط  متعلقة  تكون  ل  ال���زواج 
امل�سكات  وبع�س  ال���زوج  ب���اأم  تتعلق  ب��ل 
زوجة  من  غريتها  ب�سبب  ت�سطنعها؛  التي 
فقدت  لأنها  ابنها،  على  غريتها  اأو  ابنها، 
احلب  اأحا�سي�س  من  جزءا  الزوجة  بقدوم 
التي كانت ت�سلها من ابنها، لأن الكثري من 
زوجاتهم  يف�سلون  ال���زواج،  بعد  ال��رج��ال 
عن  ف�سا  ول��دن��ه��م،  ال��ائ��ي  اأمهاتهم  على 
ال���زواج؛  بعد  يقل  ب��اأم��ه  الب��ن  اهتمام  اأن 
ب�سبب اأعباء احلياة وم�ساغلها مع الزوجة 
والأبناء، وهذا يزعج جميع الأمهات- حتى 
مدح  اأن  اإىل  بالإ�سافة  ذلك-  تظهر  مل  واإن 
البن كثريا يف �سفات زوجته اأمام والدته 
وللتخفيف  قلبها،  يف  ال��غ��رية  ن��ار  ي�سعل 
من حّدة هذه الغرية لبد من الركيز على 
بع�س الأمور؛ منها حماولة فهم م�ساعر اأم 

الزوج كاأم. 
اأمه ومينحها مقدارا   م�ساعدة الزوج ليّر 
باحلب  تفي�س  ال��ت��ي  امل�����س��اع��ر  م��ن  ك��ب��ريا 
والتقدير، وجمال�ستها وح�سن ال�ستماع لها 
ة عندما حتكي عن حياتها والذكريات  خا�سّ
التي حتتفظ بها، وبع�س خراتها فاإن  هذا 
الأمر يزيد من التقارب بينهم ، واأل يجعا 
وال��دة ال��زوج طرفا يف اخلافات فيما بني 
الروابط  تقوية  على  واحلر�س  الزوجني، 

الودية بينها وبني ابنها. 

سيناريو المحبة 
واأن�سطة  برامج  م�سرفة  القحطاين  ليلى   
قالت:  باأبها،  الجتماعية  احلماية  بوحدة 
حتمل  ام������راأة  ال������زوج(  )اأم  احل���م���اة  اإن 
حال  ويف  املتنوعة،  الن�ساء  م�ساعر  ك��ل 
بقية  على  ال�سائد  ه��و  ال��غ��رية  جانب  ك��ان 
م�ساعرها، فذلك قد يكون له �سبب لأنها يف 
الهتمام  نق�س  من  عانت  �سبابها  مرحلة 
وامل���راع���اة  ال��ت��دل��ي��ل  ت�ستحق  ك��اأن��ث��ى  ب��ه��ا 
والهتمام. هنا تكون )الكّنة( حري�سة على 

زوجها  اأم  م�ساعر 
ت��ب��ال��غ يف  ب�����اأن ل 
اهتمام  مدى  اإظهار 
اأمامها  بها  زوج��ه��ا 
ول����راع����ي اأن��ه��م��ا 
نف�س  م���ن  ل��ي�����س��ت��ا 
لكل  واأن  اجل���ي���ل، 
جيل عر ال�سنوات 
اأدوات���ه ول��ه اإط��اره 
ال�����ذي ي��ت��ح��رك يف 

هذا  يف  اأننا  ولنفر�س  اإن�سان،  كل  م��داه 
والتقنية  العلم  لغة  فيه  �سادت  الذي  الزمن 
وعلمية  تنموية  م�ساريع  ببناء  والن�سغال 

وتطوعية.
�سخ�سية  وج����ود  ل��ن��ف��ر���س  وت���اب���ع���ت«: 
دور  يكون  هنا  ال��ق��دمي،  مبعناها  )ح��م��اة( 

زوج��������������ة الب���������ن 
تدخل  اأن  ال��واع��ي��ة 
من  يجعل  و�سيطا 
ط��اق��ة  زوج���ه���ا  اأم 
يف  تعمل  اإب��داع��ي��ة 
اأي جمال ُحر، لي�س 
�سمن  ب��ال�����س��رورة 
حكومية  موؤ�س�سة 
اإبداعاتها  ت�ستثمر 
املكتنزة  وطاقاتها 

ب��داخ��ل��ه��ا وت��دجم��ه��ا ه��ي وزوج���ه���ا �سمن 
يف  اإن�سان  لكل  املتاحة  التنموية  امل�ساريع 
بالعمل  الن�سغال  لأن  العظيم،  الوطن  هذا 
والتدقيق  بالر�سد  الهتمام  ع��ن  ي�سغل 
والعتب واللوم الذي ي�سدر من اأم الزوجة 
اأبنائها؛ حيث هناك جمالت  نحو زوجات 

ال�سيدة مهما كان عمرها  كثرية تعمل فيها 
وذلك بح�سب ميولها وهواياتها وت�ستثمر 
ب��وج��وده��ا  لت�سعر  الإب�����داع  يف  ط��اق��ات��ه��ا 
كع�سو نافع ومبدع«. موؤكدة اأن املبدعني ل 
يتذمرون ول يختلقون �سدامات اجتماعية 

اأو نف�سية.
بال�سرورة  لي�س  قالت:  البن  دور  وحول 
التعامل  خ��ط  بتحديد  نف�سه  ي�سغل  اأن 
ب��ني زوج��ت��ه واأم���ه؛ 
م�ساعدة  فقط  عليه 
ك���������ا ال�����ط�����رف�����ني 
بالعمل.  بالن�سغال 
هو  وح���ده  فالعمل 
ث��غ��رات  ي�سد  ال���ذي 
اخل�������اف وي��ج��ع��ل 
متفرغ  غري  اجلميع 
بعك�س  ل��ل��م�����س��اك��ل، 
يجعل  ال��ذي  الفراغ 
كل اإن�سان عبارة عن قنبلة جاهزة لانفجار 

يف وجه التكوين الأ�سري.

ضوابط شرعية 
الأ�سري  امل�ست�سار  حمودة  اأحمد  ال�سيخ 
واملر�سد الديني باحلر�س الوطني، قال: اإن 
الإن�سان  َج��ب��ل  ال��ل��ه 
ع����ل����ى ج���م���ل���ة م��ن 
ال��ن��زع��ات وامل��ي��ول 
وال���رغ���ب���ات، وه��ي 
عموم  يف  م�سركة 
اخل����ل����ق، ف��م�����س��األ��ة 
ال����غ����رية واحل�����س��د 
والأن��ان��ي��ة والأث���رة 
الإن�سان  يف  مركبة 
يف  خلقته  اأ�سل  يف 
اجلزء الذي يتعلق بنوازع ال�سر فيه، فاإن 
الله �سبحانه وتعاىل قال يف كتابه الكرمي 
»اإنا هديناه ال�سبيل اإما �ساكًرا واإما كفوًرا 
ومن  النجدين«  »وه��دي��ن��اه  ا  اأي�سً وق��ال   «
الإن�سان  ه��دى  الله  اأن  الآي���ة  ه��ذه  معاين 
له  وجعل  بال�سر،  ره  ب�سَّ اأن��ه  كما  للخري 

مطلق الختيار بعد اختيار الله وم�سيئته. 
لي�سن مبناأى عن هذه  اأن احلموات  موؤكًدا 
مايعتلي  ويعتليهن  ب�سر  فهن  ال��ق��اع��دة، 
ال���ن���ا����س م���ن ال���غ���رية وحم���ب���ة اأولده������ن 
وب��ن��ات��ه��ن، واإمن����ا ي��ت��ع��ام��ل م��ع ذل���ك وف��ق 
وك��ف  ال��ن��دى  ب��ب��ذل  ال�سرعية  ال�����س��واب��ط 
على  اأحيانا  وال�سر  الظن  وح�سن  الأذى 
باحل�سنة،  يحتوى  الأم���ر  لأن  الإ����س���اءة؛ 
»ادف��ع   : تعاىل  ق��ال  بال�سيئة.  وليحتوى 
يف  عامة  قاعدة  وه��ي  اأح�سن«  هي  بالتي 
التي  وامل�سائل  الق�سايا  ه��ذه  مع  التعامل 
تتعلق بالغرية الجتماعية؛ �سواء كان من 

جهة احلموات اأو الزوجات.

ضمان السعادة 
اأ�ستاذ  اجل��وه��ري،  على  �سحر  ال��دك��ت��ورة   
م�سارك يف علم اجتماع جنائي وم�ست�سار 
امللك  ج��ام��ع��ة  الأ����س���ري يف  الإ����س���اح  يف 
ال��زوج  اأم  مع  للتعامل  تقول:  عبدالعزيز 
الغيورة، وهي اأم بالدرجة الأوىل، وحتب 
عليه.  الطمئنان  وت��ود  عليه،  وقلقة  ابنها 
وحتر�س  ذل��ك،  تراعي  اأن  ال��زوج��ة  وعلى 
كل  ل��ه��ا  اأًم�����ا   ب��اع��ت��ب��اره��ا  معاملتها  ع��ل��ى 
الأم��ور؛  تتدخل يف بع�س  وق��د  احل��ق��وق، 
وراح��ة  �سعادة  �سمان  على  منها   حر�سا 
ابنها، اأو ترى الطريقة الأن�سب للتعامل مع 
الأمر بطريقة اإيجابية، و�سرورة اأن تتهياأ 
الزوجة  م�سبقا لكل ما ميكن اأن ي�سدر عن 
اأم زوجها ومعاملتها كاأمها. وهذا ل يعني 
اأي  جتنب  يعني  ما  بقدر  مثالية  تكون  اأن 
بت�سرف  اأو  بالكام  �سواء  ا�سطدام معها؛ 
ما، واحلياة متداولة و�ستمر الزوجة يوما 

ما بهذا الدور.
لي�سيع  التايل  اتباع  احلكمة  من  اأن  وترى 
جو الود والتقبل املبدئي، الذي قد يتحول 
اإىل األفة وتفاهم بني الزوجة واأم زوجها..  
تقارب  اأي  جتنب  على  حتر�س  اأن  يجب 
ليثري  حتى  وال��دت��ه؛  اأم��ام  وزوجها  بينها 
على  زوجها  مع  تتفاهم  واأن  غريتها،  ذل��ك 
�سواء  كزوجة  عنها  نهائيا  احلديث  جتنب 

ب��امل��دح اأو غ��ريه اأم���ام وال��دت��ه، م��ع تركيز 
والدته  على  الب���ن«  وه��و  ال���زوج«  انتباه 
كبرية؛  ب�����س��ورة  معهما  ت��واج��ده��ا  اأث��ن��اء 
لت�سعر اأنها  �ساحبة ال�سيادة، وكذلك جلوء 
الزوجة اإىل اأم زوجها وا�ست�سارتها يف اأي  
بالطعام  يتعلق  فيما  ال���زوج،  يخ�س  اأم��ر 
مع  ي�سعده،  اأن  �ساأنه  من  ما  وكل  والطهي 
العلم  �ساحبة  اأنها  والدته  اإ�سعار  ماحظة 

واخل�����������رة وه����ي 
الزوجة  واأن  كذلك، 
اأي  حت������م������ل  ل 
جتربة، ومن والدة 

زوجها تتعلم.
اأن  اإىل  م�������س���رية 
ذل�����ك ك���ل���ه ح��ر���س��ا 
الأ�سرة  وف��اق  على 
اجلديدة مع اأ�سرته 
ووال���دي���ه،  الأوىل 

الأ���س��ري  وال��ت��واف��ق  لا�ستقرار  وحتقيقا 
على جميع امل�ستويات.

مفهوم نفسي 
اأ�ستاذ  ب��ار  معمور  امل��ن��ان  عبد  ال��دك��ت��ور   
الإر�ساد النف�سي مبركز الدرا�سات الأ�سرية 

وال���ن���ف�������س���ي���ة يف 
ال��ق��ري،  اأم  جامعة 
الغرية  اأن   اأو�سح 
من  نف�سي  م��ف��ه��وم 
ط���ب���ي���ع���ة ال��ن��ف�����س 
اأن   غ���ري  ال��ب�����س��ري��ة 
ا�����س����ت����خ����دام ه���ذه 
ال��غ��رية يف م��واق��ع 
خم���ت���ل���ف���ة ي���ك���ون 
م���ا ب���ني ان��ف��ع��ال��ي��ة 

احلماة  بني  فيما  �سلبية،  واأخ��رى  اإيجابية 
ال��زوج التي قامت بربية   الب��ن، وقد  اأم 
يكون لهذا البن حظوة عندها يف الهتمام 
اأن   �سك  ول  اخلا�سة،  واملكانة  وال��رع��اي��ة 
كزوجته،  ابنها  على  اآخ���ر   ط��رف   دخ��ول 
تعمل  فهي  كاأم،  لها  بالن�سبة  تهديدا  يعتر 

بكل ما يف و�سعها لكي ل ينفلت منها ابنها؛ 
لذا تبداأ الغرية والتدخات املبا�سرة.

اأح��ي��ان��ا  امل��ن��ان:  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  وي�سيف   
بع�سها  ي��ك��ون  ق��د  ال��غ��رية  ه���ذه  اأن  اأرى 
م�ساعر �سلبية خطرية ح�سب �سخ�سية كل 
واإيجابيات،  �سلبيات  لها  فالغرية  حماة، 
بطريقة  ���س��ل��ب��ي��ة  ت��ك��ون  ق���د  ف��ال��ت��دخ��ات 
بقوله:  مو�سحا  مبا�سرة،  غري  اأو  مبا�سرة 
لكيفية  ا�سراتيجية  اأم��ام��ه��ا  ن�سع   نحن 
التعامل مع احلموات الغيورات ومن هذه 
ت�سدر  ل  اأن   الزوجة  على  اأول  الن�سائح؛ 
�سلبية  تكون  مت�سرعة،  ع�سوائية  اأحكاما 
على احلماة، وعليها اأن ت�سع اأمامها حدوًدا 
اأي�سا غري  ه��ذا  يكون  وق��د  واأم���ه،  ل��ل��زوج 
ت��زداد تعقيدا،  كاف حل��ل   امل�سكلة؛ بل قد 
اأمناط  اأول   تعرف  اأن  الزوجة  على  ولكن 
تعرف  وهنا  ومفتاحها،  حماتها  �سخ�سية 
معها،  تتعامل  كيف 
احلماة  تعطي  واأن 
اأه���م���ي���ة ك���ب���رية يف 
ال�����������س�����وؤال ع��ن��ه��ا، 
وت��ق��دم ل��ه��ا ال��ه��داي��ا 
وت�������س���ت�������س���ريه���ا 
منا�سباتها  وحت�سر 
لهذه  اأول  وتدعوها 
امل��ن��ا���س��ب��ات وع���دم 
وت�سجيع  تهمي�سها، 
زوجها على زيارة والديه، وجديه، واأن ل 
بينها  يحدث  فيما  بالتدخل  لزوجها  ت�سمح 

وبني حماتها.

بدء الصراع 
اجتماعي:  اأخ�سائي  احلازمي  اأحمد  يقول 
موجودة  الغرية  اإن 
داخ����ل ك��ل اإن�����س��ان، 
وه���ي ط��ب��ي��ع��ة ف��ي��ه، 
هذه  من  جزء  والأم 
احل��ي��اة ح��ي��ث اإن��ه��ا 
ولدت وربت وتعبت 
اب����ن����ه����ا، ول  ع���ل���ى 
ترغب يف اأن  يق�سم 
اب���ن���ه���ا حم��ب��ت��ه م��ع 
ولذلك  غريها؛  اأح��د 
�سوف  الب��ن  اأن  تظن  الب��ن  يتزوج  عندما 
يركها ويكون فقط مع زوجته، وهنا تظهر 
امل�سكات بينها وبني كنتها، ويبداأ ال�سراع، 
هذه  وح��ل  ح��ائ��را،  بينهما  الب���ن  وي��ك��ون 
من  الزوجة  تتقرب  اأن  يف  يتمثل  امل�سكلة 

حماتها وتعاملها كما تعامل اأمها.
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غيرة الحموات.. تهدم العش الوردي
األم الذكية يمكنها احتواء زوجة االبن بالحب والتقدير.. 

عندما ي�سل الإن�سان اإىل مرحلة ال�سباب تتوجه اأنظاره نحو الع�س الذهبي، ومغادرة العزوبية، بحثا عن حياة جديدة ت�سودها املحبة وال�ستقرار، ومن هنا يظهر ن�سق 
جديد من العاقات يت�سمن الزوج والزوجة واحلماة والكنة " زوجة البن" ويف ال�سياق اجلمعي غالبا ما تطلق النكات على احلموات، وين�سب لهن افتعال امل�ساكل يف 
العائلة لتدخلهن يف حياة اأبنائهن، ل�سيما الأمهات اللواتي ميار�سن دور احلموات بحرفية، والنتيجة من هذا كله عاقة م�سحونة بالتوتر. وتختلف العاقة بني احلماة 

والكنة، من عائلة لأخرى، فبع�سها دافئ واأخرى ت�سوبها امل�ساكل وال�سغائن. 

البالد - مها العواودة - أحمد األحمدي

عبد  بن  رج��ب  الدكتور  يقول 
احل���ك���ي���م ب���ري�������س���ايل ط��ب��ي��ب 
نف�سي مب�ست�سفى حراء العام 
مبكة املكرمة: يف احلقيقة لكي 
جتعل  التي  الأ���س��ب��اب  نعرف 
اأم ال��زوج��ة ت��غ��ار م��ن زوج��ة 
�سيكلوجية  فهم  علينا  ابنها، 
التملك  حب  على  املبنية  الأم 
على  ال��ك��ام��ل��ة  وال�����س��ي��ط��رة 
ابنها، ي�ساف اإىل ذلك اخلوف 
الهتمام  فقدان  من  واخل�سية 
من قبل ابنها الذي حملته يف 
اإىل  �سهور  ت�سعة  اأح�سائها 
الربية؛  وم�سقة  عناء  جانب 
تلكم  كل  رج��ا..  اأ�سبح  حتى 
العوامل النف�سية تلقي بثقلها 
ك��اه��ل الأم وت����وؤدي يف  ع��ل��ى 

النهاية اإىل الغرية.
تلك  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 
عليها  جبلت  ال��ت��ي  ال��غ��ري��زة 
الأم وهي غريزة حب التملك، 
ام���راأة  م�ساركة  ق��ب��ول  وع���دم 
ال�سيئ  ب��الأم��ر  لي�س  اأخ����رى 
اإن  اإذ  الأح������وال؛  جميع  يف 
الأم الذكية ميكنها تدارك ذلك 
فتمنع الغرية من الظهور على 
ال�سطح من خال منح الزوجة 
احل�����ب وال���ت���ق���دي���ر ال��ل��ذي��ن 

ت�ستحقهما.
وه���ن���اك ع���وام���ل اأخ������رى قد 
يف  وال��غ��رية  ال�سغينة  توغر 
ال��زوج��ة  ك��ج��م��ال  الأم  ���س��در 
وم���������س����ت����واه����ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
والج��ت��م��اع��ي ال��ع��ال��ي��ني؛ ل��ذا 
)الب���ن(  ال����زوج  ع��ل��ى  ينبغى 
ل�سيكلوجية  املتعمق  ال��ف��ه��م 
والدته وعليه الت�سرف بهدوء 
اأمه  لحتواء  وحكمة  وحنكة 
عاطفيا وذلك من خال منحها 
امل��زي��د م��ن اله��ت��م��ام وال��دع��م 

النف�سي. 

سيكلوجية 
األم 

تقارير

تختلف العالقة
بين الحماة والكنة
من عائلة ألخرى 

بعض مشكالت
الزواج ال تكون متعلقة 

فقط  بالشريكين 

مساعدة الزوج
ليبّر أمه ويمنحها قدرا 

كبيرا من المشاعر

 األم  تتدخل في
بعض األمور حرصا منها 

على سعادة ابنها 

احمد حمودة احمد الحازمي ليلى القحطانيعبدالمنان معمور رسمية الغامدي رجب بريسالي
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من القطاف فجرا إلى قدور التقطير..

فجر الصحافة السعودية

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة
�لرقم �ملوحد: 920001222�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�لتجارية:�لرقم �ملوحد: 920001222
جو�ل: 0503612115
جو�ل: 0557696678

الطائف.. أرض الورد ألغلى العطور

مراحل  بثالث  احل�ساد  خــالل  الـــورد  وميــر 
"القطاف" قبل  يف  الأوىل  تتمثل  اليوم،  يف 
ملعرفة  "الوزن"  والثانية  ال�سم�س،  �سروق 
معرفة  �سوئها  عــلــى  ليتم  احلــ�ــســاد،  كمية 
املزارعون  ينتهي  ثم  ومن  اليومي،  احل�ساد 
يف  "التقطري"  وهـــي  األ  الــثــالــثــة  بــاملــرحــلــة 
القدور النحا�سية التي ت�ستوعب من 10 اآلف 

اإىل 20 األف وردة يف كل مرة.
وخــلــ�ــســت الأبـــــحـــــاث لــتــطــويــر عــمــلــيــات 
الطائفي  ــــورد  ال مــن  الـــزيـــوت  ا�ــســتــخــال�ــس 
وال�ستخال�س  احلــديــثــة،  الــطــرق  بتطبيق 
ـــوق الــ�ــســوتــيــة،  ـــوجـــات ف بــالــ�ــســوائــل، وامل
الرتكيز  ومت  بامليكروويف،  وال�ستخال�س 
على اأبحاث اأخرى ت�ستهدف حماية الورد من 

الأمرا�س امليكروبية واحل�سرية.

  شهرة عاملية
  ومــع بــدايــة �سهر مــار�ــس مــن كــل عــام تبداأ 
تزامنا  الــورود  قطف  مو�سم  الطائف  مــزارع 
القطاف  وي�ستمر  الــربــيــع،  ف�سل  قــدوم  مــع 
�سهر  منت�سف  حــتــى  يــومــا   45 مـــدى  عــلــى 
ــطــائــف بــهــذا  اأبـــريـــل، وتــتــمــيــز حمــافــظــة ال
احلدث املو�سمي الذي يعطر اأجواءها، حيث 
تنتج  للورد  اأكرث من 2000 مزرعة  حتت�سن 
الذي  الأمــر  يوميا،  مليون وردة   2 من  اأكــرث 

حقق للمحافظة �سهرة عاملية وا�سعة.
الطائفي  ـــورد  ال زراعـــة  عملية  �سهدت  كما   
من  العديد  اإجــراء  خالل  من  م�سهودا  تطورا 
لتطويره،  العلمية  ــات  ــس ــدرا� وال الأبــحــاث 

ب�سكل يدعم تقدمي منتجات ترتقي للم�ستوى 
وحتقيق  ال�سعودية،  ال�سناعة  يف  العاملي 

الريادة يف هذا املجال.
الطائفي"  الــورد  كر�سي  تد�سني"  مت  اأي�سا   
بجامعة الطائف ويهدف اإىل اإجراء الأبحاث 
الور�س  واإقامة  الــورد،  ملنتجات  التطويرية 
والندوات العلمية فى جمال طرق ا�ستخال�س 
الـــزيـــوت بــالــطــرق احلــديــثــة، بــجــانــب عمل 
اأبــــحــــاث حلــمــايــة الــــــورد مـــن الأمــــرا�ــــس 
وتنمية  واحل�سرية،  والطفيلية  امليكروبية 

وتطوير مهارات مزارعي الورد الطائفي.

املياه واأليدي العاملة
ــورد  اإنــتــاج ال  خــالل هــذا املــو�ــســم انخف�س 

اأ�ــســبــاب،  لــعــدة  املا�سيني  بالعامني  مــقــارنــة 
 ، م�سانع  واأ�سحاب  مــزارعــون  اإليها  اأ�ــســار 
منها نق�س املياه ن�سبيا وقلة الأيدي العاملة، 
عادة  يحتاج  احل�ساد  مو�سم  اأن   اإىل  لفتني 
على  املــوجــودة  العمالة  اأ�سعاف  ثالثة  اإىل 
مدار العام، واأي نق�س يف هذين العن�سرين 

يــــوؤثــــر �ــســلــبــا 
عــــــلــــــى 

الزراعة  يف  حل�سا�سيته  نظرا  الــورد،  اإنتاج 
ــم الــقــطــاف، ممـــا يــكــلــف املـــزارعـــني  ومــو�ــس
نفقات اأكرث على ح�ساب اقت�ساديات املزارع، 
من  ال�سهاريج  عــر  املــيــاه  نقل  اأن  ل�سيما 
الطائف اإىل الهدا ب�سكل يومي يتطلب مبالغ 

مالية مرتفعة.
 حول ذلك يقول را�سد القر�سي �ساحب م�سنع: 
العامني  الطائفي خالل  الــورد  كميات  اإن  
املا�سيني كانت اأكر بكثري من العام 
اىل  ت�سل  بن�سبة  وذلـــك  احلـــايل 
على  الأمطار  قلة  ب�سبب   ،%40
اأثر  ما  املو�سم،  هــذا  الطائف 
مقارنة  الــــورد  مــــزارع  عــلــى 
ونتيجة  املا�سية،  بالأعوام 
لــذلــك قـــام بــعــ�ــس اأ�ــســحــاب 
مزارعهم  بتحويل  املــــزارع 
زراعــــيــــة  مـــنـــتـــجـــعـــات  اىل 
اأف�سل،  لعائد  حتقيقا  �سياحية 
مبحا�سيل  م�ساحاتهم  زراعــة  اأو 

ومنتجات زراعية اأخرى.
 الأمر الثاين عدم وجود عمالة مو�سمية 
الــوقــت  يف  الــــورد  حما�سيل  لقطف  كــافــيــة 
املنا�سب، وهذا النق�س يف العمالة يوؤدي اإىل 
، م�سريا  الــورد  اإنتاج مــزارع  تلف ن�سبة من 
اإىل اأن كمية الورد التي اأنتجت العام املا�سي 
قرابة 500 مليون وردة، فيما حم�سولها هذا 

العام يف حدود 300 مليون وردة.
�ساحب  الطلحي  حــمــاد  قــال  الــ�ــســيــاق،  يف   
املياه  قلة  اإن  طائفي:  ورد  وم�سنع  مــزارع 
كانت �سببا رئي�سا يف �سعف اإنتاج الورد هذا 
الــورد  اإنتاج  فــرتة  تتجاوز  مل  ولهذا  العام، 
اأق�ساها  بينما  املـــزارع  بع�س  يف  يوما   25
القطاف  موا�سم  يف  معتاد  هو  كما  يوما   45
العادية  الأمطار  كل عام؛ حيث ي�سل مو�سم 

فرتة  خالل  العطاء  من  يوما   60 قرابة  اإىل 
املح�سول، وعلى �سوء ذلك 

كيلو  اآلف   7 اإىل  الـــورد  حم�سول  تــراجــع 
الــعــام  جـــرام  كيلو  اآلف   9 بنحو  مــقــارنــة 

املا�سي.
لدي  املــثــال  �سبيل  على  الطلحي:  وي�سيف   
�سهريج مياه خا�س مبزرعتي، وكنت اأ�سطر 
لتعبئته 5 مرات يوميا لتاأمني الري، مبجموع 
تكلفة 250 ريال يوميا، مما يحتاج اإىل حلول 
وح�سب  الـــزراعـــة،  وزارة  قــبــل  مــن  جــذريــة 
طريق  عن  منتظرة  حلول  هناك  املعلومات، 

املياه املكررة التي ت�سب يف وادي وج.

مهرجان الورد
الطائف  ورد  مــهــرجــان  انــطــلــق  ــــام،  اأي قــبــل   
خالد  الأمري  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  برعاية 
الفي�سل، و�سهد يوم الفتتاح زحاما كبريا من 
الطائف ومن زوارها  مدينة  الأهــايل من  قبل 
الفتتاح  �سادف  حيث  املحافظة،  خــارج  من 
الباردة  والأجـــواء  املبارك  الفطر  عيد  اإجــازة 

التي ت�سهدها عرو�س امل�سائف.
واأقيمت فعاليات املهرجان، الذي تنظمه وزارة 
الطائف،  حمافظة  اأمانة  مع  بالتعاون  الثقافة 
يــومــًا،   14 مـــدى  عــلــى  رئي�سة  مــواقــع   3 يف 
�ستتزين  الذي  الدويل  الطائف  مطار  من  تبداأ 
�ــســالتــه بـــالـــورد مــع جـــداريـــات ُتـــرز ثقافة 
وجمالية ورد الطائف، اإىل جانب تزيني طرق 
وميادين املحافظة الرئي�سة مبج�سمات الورد، 

كما مت تزيني البوابات بالورود املعّلقة.
و�سهدت الفعالية اأكرث من 50 عر�سًا 

امل�سرح  يف  اأدائيًا  وفنًا  حيًا 
الـــرئـــيـــ�ـــس لــلــفــعــالــيــة، 

متنزه  اأروقــــة  ويف 
الـــــردف، اإ�ــســافــة 

الــورد  قبة  اإىل 
تت�سمن  التي 

لوحة  اأكـــر 
د  ر و
ـــخـــم  واأ�ـــس
ورد،  �سلة 
اإىل  اإ�سافة 

جمــ�ــســمــات 
ـــــات  ـــــواب وب

جمـــــــــــهـــــــــــزة 
ـــويـــر،  ـــتـــ�ـــس ـــل ل

الورد"  و"�سجادة 
الورد  من  امل�سنوعة 

الطبيعي.

الطائف - عبدالهادي املالكي
من رحيق الورد الطائفي ودهنه ي�سّنع 
من  يحتويه  ملــا  الــعــامل،  يف  عطر  اأغــلــى 
الزهور  مركبات م�ستخل�سة طبيعيًا من 
حمافظة  يف  الــــورد  مبــــزارع  ـــادرة  ـــن ال
اخلـــراء  عليها  يطلق  الــتــي  الــطــائــف، 

الفرن�سيون "مملكة العطور".
وتنتج مزارع الورد الطائفي نحو 700 
طن من ماء الورد �سنويًا، يف حني يبلغ 
ـــف تــولــة،  ــاج الــدهــن �ــســنــويــًا 40 األ ــت اإن
وي�سل �سعر هذه العبوة ال�سغرية اأكرث 

من 1500 ريال. 
متيزت حمافظة الطائف بزراعة الورود 
الهدا  مثل  اجلبلية  املناطق  يف  خا�سة 
والطلحات،  حمـــرم،  ووادي  والــ�ــســفــا، 
وبالد  البني،  ووادي  الأعــمــق،  ووادي 

طويرق واملخا�سة.
وحتــمــل زراعــــة الــــورد الــطــائــفــي ق�سة 
من  طويلة  ل�سنوات  امــتــدت  تاريخية 
اإنــتــاجــه، الـــذي بلغ الآفـــاق  اخلـــرة يف 
ب�سناعة  ال�سهرية  الــعــامل  ــواق  ــس اأ� يف 
باللون  لتميزه  نظرا  الطبيعية،  العطور 

والرائحة الفريدة.

  حتفيز االستثمار
اأقيمت  املهرجان  فعاليات  و�سمن 
ــة  اخلــا�ــس "عبق"  عــمــل  ور�ـــــس 
ــورد و�ــســنــاعــة الــعــطــور التي  ــال ب
تهدف اإىل متكني �سباب الوطن من 
النوعي،  املجال  بهذا  ال�ستثمار 
ورد  "رحلة  معر�س  اإىل  اإ�ــســافــًة 
الطائف"، ومعر�س "كلود مونيه" 
والر�سامني  امل�سورين  اأبــرز  اأحــد 
الــعــاملــيــني الــذيــن اهــتــمــوا مبجال 
ــات،  ــي ــرئ ــوء عــلــى امل ــ�ــس تـــاأثـــري ال

وم�سرحية "بائع الورد".
كــمــا مت اإقــــامــــة حـــفـــالت غــنــائــيــة 
الفنانني  مــن  جمموعة  مب�ساركة 
عرو�س  اإىل  اإ�ــســافــًة  والفنانات، 
"كورال  كـــعـــر�ـــس  ــة  ــي ــق ــي ــس مــو�
عــر�ــس  جـــانـــب  اإىل  الفيحاء"، 
)امليديل(  بطريقة  الورد  مو�سيقى 
بعنوان "ميديل الورد"، ورق�سات 
اأنحاء  خمتلف  من  منوعة  �سعبية 

اململكة.
و�سم "ال�سارع الثقايف"، "معر�س 
جمموعة  عر�س  حيث  الر�سوم"، 
لوحات  الت�سكيليني  الفنانني  من 
اإ�ــســافــة  الــفــعــالــيــة،  هــويــة  تعك�س 
ملنتجات  املــزارعــني  ت�سويق  اإىل 
خم�س�سة  ـــاك  واأكـــ�ـــس الـــــــورود، 
منتجاتهم  لعر�س  املنتجة  لالأ�سر 
من  امل�ستلهمة  الطبخ  ومــكــونــات 

الورد الطائفي.

مختصون: وفرة المياه والعمالة 
ضرورة لجودة اإلنتاج 

حماد الطلحيرا�شد القر�شي



سلب أرصدة بالهندسة االجتماعية !!

أصوات اللبنانيين خنجر في خاصرة المليشيا االرهابية

خدع الهند�سة االجتماعية وو�سائلها امل�ستخدمة يف عمليات 
واحليل  التقنيات  من  جمموعة  على  تقوم  امل��ايل  االحتيال 
ي�ساعد  ب�سكل  م��ا،  عماًل  ي���وؤدون  النا�س  جلعل  امل�ستخدمة 
التوثيق  رم��وز  وم�ساركة  امل�سرفية  املعلومات  اإف�ساء  يف 
وحتويل  ال�سحية  حل�ساب  الدخول  من  املحتال  متكن  التي 
و�سحب  امل�سرفية  البطاقة  معلومات  ا�ستغالل  اأو  االأم��وال، 

اأموال فور م�ساركة املعلومات ورموز التوثيق. 

قصص الخداع
حماية  والأج��ل  اأكيدة ورا�سخة،  البنوك  يف  العمالء  ثقة   
هذه الثقة واحلقوق و�سالمة العمليات امل�سرفية يحر�س 
توعية  على  ذات��ه��ا  وال��ب��ن��وك  ال�سعودي  امل��رك��زي  البنك 
ب�سرورة  عموما  واملجتمع  التجاري  والقطاع  االأف���راد 
واملعامالت  للعمليات  ال�سيرباين  االأم��ن  باأ�سباب  االأخ��ذ 
امل�سرفية، والتحذير املتكرر من و�سائل االحتيال وجرائم 

املحتالني.
   هذا ما نبهت اإليه جلنة االإعالم والتوعية امل�سرفية، من 
اأن اأكرث حيل الهند�سة االجتماعية امل�ستخدمة يف عمليات 
وهمية،  رواب��ط  توفر  حل�سابات  هي  امل�سريف  االحتيال 
لتوهم  اعتبارية  �سخ�سيات  اأو  ر�سمية  اأنها جهات  تدعي 
م�ساركته  وتطلب  موثوقية،  ذات  جهات  باأنها  ال�سحية 
حمذرة  وغريها،  امل�سرفية  وبطاقاته  البنكية  معلوماته 
الختالق  تلجاأ  التي  احل�سابات  لتلك  �سحية  الوقوع  من 

ع��دم  اإىل  االأخ����ري  داع��ي��ة  ال��ع��م��ي��ل،  ع���دة خل���داع  ق�س�س 
التجاوب مع املحتالني فيما يتعلق بطلب تزويدهم برمز 
الر�سائل  اأو  الهاتفي  االت�سال  عرب  ي�سله  ال��ذي  التحقق 

الن�سية.
الثقة البنكية، جاء تاأكيد اللجنة جمددا باأن  اإىل   وعودة 
موظفي البنوك ال يطلبون املعلومات ال�سرية للعمالء يف 
اأي حال من االأحوال، داعية عمالء البنوك وفئات املجتمع 
اإىل اأن يكونوا على وعي ودراية باأحدث اأ�ساليب االحتيال 
وعدم م�ساركة معلومات البطاقة امل�سرفية والرقم ال�سري 

مع اأي طرف حتت اأي ذريعة.

 إرشادات وخطوات 
 اأي�سا �سرورة عدم التجاوب مع اإعالنات اال�ستثمار وتداول االأ�سهم 
روابط  مثل  املر�سلة  الع�سوائية  الروابط  زي��ارة  وع��دم  الوهمية، 
حتديث معلومات منع ال�سفر واحلر�س على تغيري االأرقام ال�سرية 

للبطاقات البنكية دوريا وخا�سة لدى العودة من ال�سفر للخارج.
كما دعت اللجنة اإىل عدم االنخداع بوجود �سعارات امل�سارف عرب 
مواقع و�سفحات وهمية، والتاأكد من موثوقية وم�سداقية مواقع 
الت�سوق االإلكرتوين، واأنها اآمنة معلوماتيا وكذلك جتاهل الر�سائل 
ونقدية  عينية  بجوائز  ال��ف��وز  تزعم  التي  االإل��ك��رتون��ي��ة  الن�سية 

وحذفها فوًرا.

ملواقع  اللجوء  دائ��م��ا  العميل  على  يجب  ما�سبق،  ���س��وء  وع��ل��ى   
البنكية  البيانات  حتديث  كذلك   ، فقط  الر�سمية  البنوك  وتطبيقات 
واملعلومات ال�سخ�سية خالل القنوات الر�سمية للبنك فقط، موؤكدة 
اإىل  ن�سية  ر�سالة  اإر�سال  خالل  من  املحتالني  عن  االإب��الغ  �سرورة 
الرقم 330330 مت�سمنة رقم املحتال.  وتنفذ اللجنة عدة حمالت 
التحذير  حملة  بينها  من  جتنبه  وط��رق  امل��ايل  باالحتيال  للتوعية 
#�سعبها عليهم(  وحملة )  من طرق احتيال الهند�سة االجتماعية) 
االألعاب  عامل  يف  والكبار  االأطفال  ا�ستهدفت  التي  #_يخدعونك( 
منتحلي  من  الوهمية  الهاتفية  االت�ساالت  من  والتحذير  الرقمية، 
�سفة جهات ر�سمية اأو موظفي بنوك، ومواقع اال�ستثمار اخلادعة.

خداع العميل بإشعارات وشعارات بنكية وهمية..

تأمين شامل لالنتخابات لمنع التزوير..

جدة - البالد
 جل��رائ��م االح��ت��ي��ال امل��ايل و�سائل خ��داع، 
البنوك،  عمالء  بع�س  �سباكها  يف  ي�سقط 
ب��ا���س��ت��غ��الل ن���ق���اط ���س��ع��ف يف اأذه��ان��ه��م 
اإىل  ي���وؤدي  مب��ا  ب��ه��ا،  النف�سي  وال��ت��الع��ب 
امل�سرفية  ب��ي��ان��ات��ه��م  امل��ع��ل��وم��ات  اإف�����س��اء 
خ�سائر  يكبدهم  م��ا  وامل��ح��م��ي��ة،  ال�����س��ري��ة 
اجلميع  على  ي�ستوجب  لذا  فادحة؛  مالية 
ال�سيرباين،  االأم��ن  من  ج��زءا  يكونوا  اأن 
كونها متثل اخلطوة االأوىل ل�سمان حماية 

اأموالهم.
  هذا ما اأكدت عليه جلنة االإعالم والتوعية 
امل�����س��رف��ي��ة، حم����ذرة ع��م��الء ال��ب��ن��وك من 
وامل�سريف  امل��ايل  لالحتيال  جديدة  ط��رق 
الهند�سة  بو�سائل  ُي��ع��رف  م��ا  على  ت��ق��وم 

االجتماعية.

جدة - البالد
غر�س املغرتبون ال�سنة خنجًرا يف خا�سرة "حزب 
االنتخابات  يف  ي�ساركوا  لن  اأنهم  ظن  الذي  الله"، 
النيابية، وبالتايل تخلو له ال�ساحة ملمار�سة اإرهابه 
ال�سلطة  على  اال�ستيالء  بعد  املقبلة  الفرتة  خ��الل 
و�سعته  ال�سنية  امل�ساركة  كثافة  اأن  غري  جم���ددًا، 
على املحك، وك�سفت اأن ف�ساد ذيول طهران لن مير، 
بعد اأن اكتوى اللبنانيون بنريان ظلمهم على مدى 
اإجرامهم  الإيقاف  الوقت  وحان  املا�سية،  ال�سنوات 

بحق ال�سعب اللبناين. 
م�سروع  اأن  لتوؤكد  النيابية  االنتخابات  وج��اءت 
حزب الله يف املنطقة اإىل زوال، و�سط ت�سميم من 
املقاعد  ك�سب  على  البالد  م�سلحة  على  احل��ادب��ني 
ملن  امل�ساحة  ت��رك  وع��دم  ال�سنة،  ل�سالح  النيابية 
امل��اليل  م�����س��روع  ل�سالح  ال��ب��الد  ت��دم��ري  ي��ري��دون 
الداخلية  وزي��ر  ت�سريحات  ج��اءت  اإذ  التو�سعي؛ 
ال�سنة"  "�سوت  اأن  موؤكدة  مولوي  ب�سام  اللبناين 
م�سروع  على  الق�ساء  يف  احل��ا���س��م  ه��و  �سيكون 
اأن  اإىل  ال��ت��دم��ريي، م�����س��ريًا  ال��ل��ه ون��ه��ج��ه  ح���زب 
بداية  االنتخابي  اال�ستحقاق  الإجناز  التح�سريات 
ت�سكيل  منذ  اأ���س��اًل  ب��داأت  وه��ي  اكتملت  االأ�سبوع 
الرتتيبات  اأنهت  احلكومة  اأن  اإىل  الفتًا  احلكومة، 
وال��ك��ه��رب��اء  امل��ح��روق��ات  ت��اأم��ني  م��ن  اللوج�ستية 
و�سع  مع  االنتخابي،  اليوم  طيلة  االق��رتاع  ملراكز 
االأمنية  االأجهزة  خمتلف  مع  باالّتفاق  اأمنية  خطة 

وال�سالحيات  املهام  توزيع  اأجل  من  والع�سكرية؛ 
االأمن  يف  نعمل  "نحن  م�سيفًا:  االنتخابات،  يوم 
اأجل  من  واال�ستخباراتي  املعلوماتي  اال�ستباقي 
االنتخابات،  لعرقلة  حم��اول��ة  اإمكانية  اأي  ر���س��د 

على  الداخلية  ال�سعوبات  م��ن  الكثري  وتخّطينا 
اللبنانيني  ح���ق  ت���اأم���ني  اأج����ل  م���ن  ك��اف��ة  ال�����س��ع��د 
ال��ل��ه  ح���زب  مل���ح���اوالت  اإ����س���ارة  يف  باالقرتاع"، 

واأن�ساره عرقلة االنتخابات مل�سلحتهم.

األف   45 قرابة  االأح��د  يوم  االنتخابات  و�سيوؤمن 
نحو  اإىل  باالإ�سافة  اللبناين،  اجلي�س  من  جندي 
وقرابة  الداخلي،  االأمن  قوى  من  عن�سر  األف   20
الدولة،  اأمن  العام و3000 من  االأمن  4000 من 

عملية  ب��اأي  ال�سماح  عدم  الداخلية  وزي��ر  اأك��د  فيما 
االإج��راءات  كل  باتخاذ  االنتخابات،  لنتائج  تزوير 
مقرتع  كل  �سوت  ي�سل  كي  وال�سرورية؛  الالزمة 
اإىل مكانه والنتائج �سُتعلن باأمانة و�سفافية، وذلك 
واأع��وان��ه،  االإره��اب��ي  احل��زب  اأم���ام  الطريق  لقطع 
ومنعهم من احل�سول على اأ�سوات مزيفة، م�سريًا 
ب��اأ���س��وات  اخل��ا���س��ة  االق����رتاع  ���س��ن��ادي��ق  اأن  اإىل 
ين�ّس  كما  لبنان  م�سرف  يف  باتت  التي  املغرتبني 
االأم���ن  ق���وى  م��ن  عنا�سر  بحماية  ه��ي  ال��ق��ان��ون، 
الداخلي وحتت اإ�سراف وزارة الداخلية، ولن ُتفتح 
اإال يوم االنتخاب بعد ت�سليمها اإىل جلان القيد من 

اأجل فرزها.
ل�"البالد"،  �سابق  حديث  يف  الداخلية  وزير  ودعا 
هناك  اأن  رغم  باالنتخابات،  الكثيفة  امل�ساركة  اإىل 
املقاطعة  ق��رار  خ��الل  من  �سيا�سية حت��اول  اأط��راف��ًا 
اأنه  م��وؤك��دًا  ال��وط��ن،  ح�ساب  على  مكا�سب  حتقيق 
انطالقًا  يت�سّرف  اأن  �سيا�سي  الأي طرف  "ال يجوز 
امل�سلحة  ح�ساب  على  ال�سخ�سية  م�سلحته  م��ن 
االنتخابات  اإىل  بحاجة  لبنان  وت��اب��ع:  العامة". 
ونحن يف مرحلة مف�سلية تتطّلب امل�ساركة الكثيفة 
ي�سّب  ال  املقاطعة  ق��رار  ف��اإن  لذلك  االق���رتاع.  بيوم 
الو�سع  زي��ادة  يف  ُي�ساهم  بل  لبنان،  م�سلحة  يف 
ونوؤ�س�س  ال��غ��د  لبنان  "نبني  م�سيفًا:  �سوءًا"، 
خلروجه من االأزمات التي يتخّبط بها، الأنه مل يعد 

يقبل اأن�ساف احللول".
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نتيجتها ضياع فوري لألموال 



اجلمعة 12 �سوال 1443هـ املوافق 13 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23643
8

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
علي  بن  �سالح  املكلف  املقد�سة  العا�سمة  اأمني  معايل  ا�ستقبل 
من�سوبي  مــن  املــبــارك  الفطر  بعيد  املهنئني  جــمــوع  الــركــي 
اأمانة  املكرمة، وذلــك يف مبنى  اأهــايل مكة  الأمــانــة، وعــدد من 
اأو�سح ممدوح  املعابدة. وقد  الرئي�س بحي  املقد�سة  العا�سمة 
حظي  اللقاء  اأن  املوؤ�س�سي،  التــ�ــســال  اإدارة  مدير  الــدهــا�ــس 
البلديات  وروؤ�ــســاء  الأمــني  وكــاء  ال�سعاده  اأ�سحاب  بح�سور 
اأنها فر�سة �سانحة  اإىل  امل�سوؤولني، م�سريًا  الفرعية، وعدد من 

لالتقاء وال�سام وتبادل التهاين احتفاًء بالعيد ال�سعيد.

جدة - البالد
الفالح  عبدالله  الفوتوغرايف  الزميل  احتفل 
بزواجه، على ابنة عبدالله �سالح مله، وذلك 

يف اإحدى القاعات بقرية رغدان يف الباحة، بح�سور 
والأ�سدقاء،  والأقــارب  الإعاميني  الزماء  من  جمع 

الذين باركوا للعري�س عبدالله هذه الليلة.
وعرب العري�س عبدالله عن �سعادته الغامرة بدخوله 
اأمت  اأن  الله  �ساكرا  الــذهــبــي،  القف�س 
الفرحة يف  اإن  الليلة، وقال:  عليه هذه 
هذه ليلة لي�س لها مثيل، وذلك بح�سور 
يوفقه  اأن  الله  داعيًا  والــزمــاء،  الأهــل 

وعرو�سه لبناء حياة كرمية.
وعـــــربت اأ�ـــســـرتـــا الـــفـــالـــح ومـــلـــة عن 
�سائلني  املباركة  الليلة  بهذه  فرحتهما 
ملــا يحب  الــعــرو�ــســني  يــوفــق  اأن  ــه  ــل ال
خري  يف  بينهما  يجمع  واأن  وير�سى 
يدمي  واأن  ال�ساحلة  الذرية  ويرزقهما 

عليهما الفرح وال�سرور.

أمين مكة يستقبل المهنئين بالعيد

ليلة ليس لها مثيل بحضور األقارب والزمالء
أفراح الفالح وملة بزواج عبداهلل ..  العريس:

ن�ستقبل  اأخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ساح ( اإمييل ( 

جدة - حمود الزهراين
ال�سهيبي  ــم  ــراهــي اإب ــن  ب في�سل  احــتــفــل 
�سامل  بــن  عبدالله  كرمية  على  بــزواجــه، 
املجلد الزهراين، وذلك يف اإحدى القاعات 
الأهــل  مــن  لفيف  ح�سور  و�ــســط  بــجــدة، 
والأقارب والأ�سدقاء والزماء، وعدد من 
ال�سخ�سيات ورجال املال والأعمال؛ حيث 

والتربيكات  التهاين  اجلميع  فيها  تبادل 
والرق�سات  العر�سة  ــت  واأدي باملنا�سبة، 
ال�سعبية على اإيقاع الزير ولون ال�سيات، 

التي �سارك وا�ستمتع فيها اجلميع.
اإن  �سعيدة،  وحــيــاة  للعرو�سني  مـــربوك 
والتهاين  والبنني،  وبالرفاه  الله،  �ساء 

مو�سولة لوالديهم ولكافة اأ�سرتيهما.

جدة - البالد
ـــن هــال  ــد�ــس بــقــيــ�ــس ب ــن ــه بــحــ�ــســور امل
اجلعفري، احتفل اأبناء حممد بن هديبان 
وطــارق  هديبان  الله،  -رحمه  اجلعفري 
�سقيقهم  ــاف  ــزف ب ــدر  ــن وب وعــبــدالــلــطــيــف 
�ــســلــطــان، عــلــى كــرميــة نـــواف بــن عو�س 
اجلعفري، وذلك يف اإحدى قاعات الأفراح 

بن  فهد  اجلميع  ــد  وال وبح�سور  بــجــدة، 
طالع اجلعفري واأعيان القبيلة.

ومتــنــى املــهــنــد�ــس بــقــيــ�ــس عـــم الــعــريــ�ــس 
والعمل  للعرو�سني،  �سعيدة  اأ�سرية  حياة 
بكتاب الله و�سنة نبيه حممد عليه ال�ساة 
من  لكل  اجلزيل  ال�سكر  موجها  وال�سام، 

بارك هذه املنا�سبة ال�سعيدة.

الشهيبي يحتفل بزواجه

عقد قران مشهور

طويش يحتفل بحفيده "باسل"

بقيش يحتفي بزفاف ابن أخيه سلطان

جازان - البالد
احتفل عبدالرحيم حممد جابر م�سهور بعقد 
قرانه، على ابنة ح�سني علي حممد جنمي، 
من  عــدد  ح�سور  و�ــســط  النجامية،  بقرية 
للعرو�سني  باركوا  الذين  والأ�سدقاء  الأهل 

بهذه الليلة املباركة.
�سعادته  عن  عبدالرحيم  العري�س  عرب  وقد 
كل  يتمناها  الــتــي  ال�سعيدة،  الليلة  بــهــذه 
�ساب، متمنيا من الله العلي القدير، اأن يدمي 

عليه ال�سعادة والتوفيق.

الدمام-البالد
يــا�ــســر طوي�س  الــدكــتــور  الــ�ــســاعــر  احــتــفــل 
بحفيده ال�سغري "با�سل" ابن عاء بن يا�سر 
بح�سور  وذلــك  بالظهران،  مبنزله  طوي�س 
عدد من رجال العلم والثقافة وال�سعر، وعدد 

وبح�سور  الجتماعية،  ال�سخ�سيات  مــن 
اأ�سرتي اآل طوي�س ورحال، ولفيف من الأهل 
والأ�سدقاء، يف ليلة تبودلت فيها الأحاديث 
الـــوديـــة والــقــ�ــســائــد الــ�ــســعــريــة والــتــهــاين 

والتربيكات باملنا�سبة.

�أخبارهم

ح�سل رئي�س جمل�س اإدارة غرفة التجارة 
يف  اململكة  وممثل  ال�سعودية  الدولية 
 )ICC( الدولية  التجارة  غرفة  منظمة 

امل�ست�سار �سيف بن 
الركي  عبدالله 

عــلــى درجـــة 
الــزمــالــة يف 
لتحكيم  ا "

الزمالة للتركي

بن  �سعيد  بــن  اإبــراهــيــم  املهند�س  يتلقى 
ـــزهـــراين الــتــهــاين  عــبــدالــلــه بــن �ــســامل ال
ـــتـــربيـــكـــات مــــن الأهـــــــل والأقــــــــارب  وال

والزماء  والأ�سدقاء 
ــــاء الــقــبــيــلــة؛  واأبــــن

مبـــنـــا�ـــســـبـــة عــقــد 
قرانه على كرمية 
اأحــمــد بــن خالد 
بـــن اإبـــراهـــيـــم 

النعيمي.

مدير  ــــدة  وال الــلــه،  رحــمــة  اإىل  انــتــقــلــت 
اإدارة التعليم امل�ستمر بتعليم منطقة مكة 

ــد عــزب  ــه املـــكـــرمـــة، ف
الزهراين.

وقــــــــــد دفــــنــــت 
ــــفــــقــــيــــدة يف  ال
مـــقـــربة املــعــاة 

مبكة املكرمة.

املقدم  برقية  الــكــرمي  ال�سامي  الأمـــر  �ــســدر 
عقيد. رتــبــة  اإىل  الهواملة  علي  بــن  عبدالله 

"الهواملة"  ـــقـــى  ـــل وت
الــتــهــاين والــتــربيــكــات 
الرقية،  هذه  مبنا�سبة 

اأن  الـــلـــه  �ــســائــا 
تــكــون عــونــا له 

خــدمــة  يف 
ديــــــنــــــه 
مليكه  و
ووطنه.

عقد قران إبراهيم

والدة الزهراني يف ذمة اهلل

الهواملة لرتبة عقيد

كشافة شباب مكة تعايد منسوبيها
مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي

املعايدة  حفل  ال�سهري  حمدان  عبدالله  الك�سفي  القائد  الربوي  اأقــام 
الأحــيــاء  مــراكــز  بجمعية  املكرمة  مكة  �سباب  ك�سافة  لفريق  ال�سنوي 
الإعامية  ال�سخ�سيات  املكرمة، وذلك مبنزله، بح�سور نخبة من  مبكة 
التهنئة  اجلــمــيــع  تــبــادل  حــيــث  والــربــويــة،  والك�سفية  والــريــا�ــســيــة 
اأن  القدير،  املــوىل  �سائلني  املــبــارك،  عيدالفطر  مبنا�سبة  والتربيكات 
يدمي  واأن  والربكات،  باليمن  والعربية  الإ�سامية  الأمتني  على  يعيده 

الألفة واملحبة على هذا الوطن الغايل.

الريا�ض - اأبها
بن  نا�سر  املهند�س  باأبها،  التقنية  الكلية  عميد  احتفل 
�سعيد الزيداين، بزواج ابنه �سعيد، ، يف اإحدى القاعات 
بــاأبــهــا، و�ــســط ح�سور عــدد مــن الــوجــهــاء والأعــيــان، 
يتقدمهم نواب قرية العزيزة بقبيلة بني مغيد مبنطقة 
ع�سري؛ اأحمد بن �سعد اأبو�سراح، وعبدالله بن اأحمد اآل 

�سبعان، وعدد من الأهل والأ�سدقاء والأقارب.
اأهل  و�ساركوا  والتربيكات،  التهاين  اجلميع  وقــدم 
زوجية  حياة  للعرو�سني  متمنني  اأفراحهم،  العري�س 

�سعيدة.

مكة املكرمة - احمد الأحمدي
امللك خالد  كلية  ابنه" بندر" يف  بتخرج  امل�سيخي  غالب  بن  �سعود  احتفى 
والوجهاء  الأعــيــان  مــن  جمع  ح�سور  و�ــســط  مـــازم،  برتبة  الع�سكرية، 

ورجال الإعام والثقافة بديوانه يف مكة املكرمة. وتلقى امل�سيخي التهاين 
 ” ابنه  تخرج  مبنا�سبة  والــزمــاء؛  والأ�ــســدقــاء  الأقـــارب  من  والتربيكات 

بندر” ، داعيًا الله تعاىل، بالتوفيق لبنه يف حياته العلمية والعملية.

الزيداني يحتفي بزواج ابنه سعيد

المشيخي يحتفل بتخرجه من كلية الملك خالد 
التجاري".
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جدة – البالد
خا�ص  ب�سكل  واالحتــاديــون  عامة،  الريا�سي  الو�سط  يرتقب 
�سدور قرار اللجنة ال�سعودية للرقابة على املن�سطات بحق فهد 
املولد، واملتوقع �سدوره خالل االأيام املقبلة، وذلك بعد اأن ح�سر 

الالعب جل�سة ا�ستماع االأربعاء املا�سي.
واأكد املولد اأن االأجواء كانت اإيجابية يف جل�سة اال�ستماع، واأنه 
االإيجابية  العينة  اإن  حيث  نيته،  ح�سن  واأثبت  بو�سوح  حتدث 

جاءت بعد تناوله مادة عالجية يف اأحد امل�ست�سفيات تدخل �سمن 
اإبالغ  بعدم  اأخطاأ  باأنه  معرتفا  ريا�سيا،  املحظورة  املواد  قائمة 

الطبيب اخلا�ص بنادي االحتاد بتناوله لتلك املادة.
وقدم حمامي املولد، قرارات �سادرة من وكالة مكافحة املن�سطات 
ت�سري اإىل اأن هذه املادة م�سموح بها يف حاالت معينة، وهو ما 
�سيقلل من عقوبة االإيقاف التي ت�سري التوقعات اإىل اأنها �ستكون 

ملدة ب�سعة اأ�سهر، ولي�ص ل�سنوات كما يخ�سى ع�ساق )العميد(.

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

ليفربول وتشلسي يتصارعان على كأس إنجلترا

ترقب لقرار" المنشطات" بحق المولد

كالم كورة

االختيار... محمد إبراهيم كنو
حممد العمري

يف  الب�سر  معايَب  ت�سف  منظومة  م�سرحية  )املَْلَهاة( 
الو�سف  ينطبق هذا  ال�سديد  �سور م�سحكة، ولالأ�سف 
الهالل  ناديي  بني  ما  كنو،  حممد  الالعب  ق�سية  على 
ُت�سريرّ  زمن  يف  يح�سل  اأنه  ذلك  يف  وال�سبب  والن�سر، 
فيه لعبة كرة القدم قوانني وا�سحة، ال نرى من خاللها 
تريكة  اأبو  الكابنت  كان  واإن  عامليًا،  االأحــداث  هذه  مثل 
بفيلم  وال�سيتي  الريال  لقاء  من  االأول  ال�سوط  و�سف 
باأفالم  كنو  ق�سية  م�سل�سل  اأ�سف  فاأنا  رخي�ص،  عربي 

املقاوالت يف الت�سعينات.
يف ال�سنوات االأخرية اأخذت مفاو�سات الالعبني حيزًا 
كبريًا من االهتمام على م�ستوى العامل، ولعل مو�سوع 
اأن  تلك احلــاالت  الواقع يف  ، ولكن  اأحدثها  هاالند هو 
وهو  االأف�سل،  املــادي  العر�ص  عن  يبحث  فعاًل  الالعب 
ب�سبب  معني؛  لناد  االن�سمام  يريد  الذي  الالعب  عك�ص 
اأمور  اأي  اأو  ا�ستقرار،  اأو  اأو بطوالت  تاريخ  اأو  ع�سق 
اأخرى يبحث عنها، وهو االأمر الذي مل اأ�ستطع حتديده 

مع كنو؟
لي�ص  فهو  يريده؟  ما  يعرف  يكن  مل  حممد  الكابنت  هل 
بغريب عن الدوري ال�سعودي، فهل كان يبحث عن املال 
فقط؟ وهل ما بعد مبلغ 20 مليونا تفرق اأي زيادات يف 
املبالغ؟ اأم كان يريد اال�ستقرار وثقافة البطوالت، التي 
اأنه كان �سيفرق  اأعتقد  الذي ال  املال  حتما �سياأتي معها 
كثريًا يف حال انتقاله؟ هل كان حممد يعرف ما يريد، اأم 
اأنه �سلم اجلمل مبا حمل لوكيله الذي ال اأعتقد اأنه ميتلك 
قوة و�سطارة مينديز، اأو الرحل رايوال ؟ وملاذا انتظر 
نادي الهالل لي�سل اإىل املرحلة التي اأدخلته يف املتاهات 
القانونية واملالية، التي حدثت؟ ففي راأيي اأن اأحد اأهم 
تن�سحب؛  متى  تعرف  اأن  الناجحة  املفاو�سات  اأركــان 
حتى واإن كنت متم�سكًا بالالعب، فلي�ص كل من مت�سكت 

به يريدك.
يف  الــدخــول  اأريـــد  فــال  امل�سوؤولة،  اللجان  تعاطي  اأمــا 
النواحي القانونية؛ الأنني ذكرت يف البداية اأن حيثيات 
اكت�ساف  اأنه مت  امللهاة، ولرمبا ن�سمع  االأحــداث ت�سابه 
ب�سمة جمهولة على ورقة ملقاة على اأحد الرفوف ذات 
اإجازة  بداية  حتى  ننتظر  اأن  ولكن  باملو�سوع،  عالقة 
اأو االهتزاز  ر�سمية لتعلن احلكم، فهذا نوع من اجلنب 
الوقت  ذلك  يف  اأنه  تعتقد  وكاأنك  ال�سخ�سي،  راأيــي  يف 
لن ينتبه اأي �سخ�ص للقرار!! وللعلم فهذه حركة نف�سية 
حتدث يف ال�سركات، يف احلاالت التي قد ت�سبب بلبلة 
مثل قيام ال�سركات باإيداع مكافاأة نهاية العام بعد نهاية 
وياأتون  املوظفني،  اأع�ساب  تهداأ  لكي  اخلمي�ص  دوام 
بداية االأ�سبوع وقد ن�سوا كل �سي )يف اعتقادهم( وقد 
يكون االأمر منطقيا على ال�سعيد النف�سي بع�ص ال�سيء 
فهو  كــنــو،  حممد  الكابنت  مو�سوع  حــالــة  يف  ولــكــن   ،

م�سحك جدًا.. اأمل اأقل لكم اإنها ملهاة!! 
MohammedAAmri@

جدة – هالل �سلمان
املــبــاراة  لــنــدن  يف  ال�سهري  "وميبلي"  ملعب  يحت�سن 
النهائية لكاأ�ص اإجنلرتا- امل�سابقة االأقدم يف العامل- التي 

جتمع بني ليفربول وت�سل�سي م�ساء ال�سبت.
ثاين  باتا  فريد؛ حيث  اإجناز  الطرفان يف حتقيق  جنح 
كاأ�ص  نهائي  اإىل  املو�سم  نف�ص  يف  معا  يتاأهالن  فريقني 
اأر�سنال  فريقي  بعد  اإجنــلــرتا،  كــاأ�ــص  ونهائي  الرابطة 
ذلك يف مو�سم 1992- اللذين حققا  و�سيفيلد وينزداي 

.1993
مان�س�سرت  ليفربول  اأق�سى  النهائي،  ن�سف  الــدور  ويف 
على  ت�سل�سي  تغلب  حني  يف   )2-3( عليه  بفوزه  �سيتي 

جاره كري�ستال باال�ص بهدفني.
حتمل املباراة النهائية مواجهة اأملانية خال�سة بني املدربني 
توما�ص  ومــواطــنــه  للريدز  الفني  املــديــر  كــلــوب  يــورغــن 

تــوخــيــل مـــــدرب الــبــلــوز؛ 
خ�سارة  من  للثاأر  ال�ساعي 

نهائي كاأ�ص الرابطة.
ــــــدز( عــلــى  ــــــري وفـــــــاز )ال
ــي  ــائ ــه ن يف  )الـــــبـــــلـــــوز( 
فرباير  يف  الرابطة  كاأ�ص 

من  مــاراثــون  بعد  املا�سي 
بنتيجة  الــرتجــيــح  ركــــالت 

رجـــال  ويـــاأمـــل   ،)10-11(
ـــاين يــورغــن كلوب  املـــدرب االأمل

بـــتـــكـــرار االأمــــــر ذاتـــــه يف كــاأ�ــص 
اإجنلرتا. 

تاريخية  رباعية  لتحقيق  ليفربول  وي�سعى 
على  بقوة  يناف�ص  يــزال  وال  الرابطة،  بكاأ�ص  فاز  اأن  بعد 

ــــــــدوري، كــمــا بلغ  ال لــقــب 
اأبــــطــــال  دوري  نـــهـــائـــي 
�سيواجه  حيث  ـــا؛  اأوروب
ريال مدريد يف 28 مايو 

اجلاري.
ــ�ــســي فـــيـــاأمـــل  ــل اأمـــــــا تــ�ــس
بلقب  مو�سمه  ينقذ  ـــاأن  ب
�سربة  تلقى  لكنه  الــكــاأ�ــص، 
و�سطه  جنم  باإ�سابة  موجعة 

الكرواتي ماتيو كوفا�سيت�ص.
يـــديـــر الــنــهــائــي احلـــكـــم كــريــغ 
ليفربول  مباراة  قاد  الذي  باو�سون، 
فور�ست  نوتينغهام  �سد  النهائي  ربع  يف 

هذا املو�سم.

التعاون والشباب يعمقان 
جراح الباطن والفيصلي

جدة - هالل �سلمان
ت�سوير - عبدالرحمن اخلزمي 

بريدة  يف  اأم�ص  الباطن  على  التعاون  فريق  فــاز 
تــوامــبــا يف  الــكــامــريوين  �سجله  بــهــدف وحــيــد 
دوري  من    27 الـــ  اجلولة  �سمن  الدقيقة)10(، 
ليهرب  كاأ�ص االأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني، 

من خطر الهبوط ب�سكل موؤقت.
29 نقطة �سعد بها    )ال�سكري( رفع ر�سيده اإىل 
للمركز الـ 11 موؤقتا، فيما جتمد ر�سيد الباطن عند 
الريا�ص،  ويف  االأخري.  قبل  املركز  يف  نقطة   26
�سيفه  عــلــى  �سعبا  فـــوزا  الــ�ــســبــاب  فــريــق  حــقــق 
باهربي  هتان  �سجله  رد.  دون  بهدف  الفي�سلي 
املركز  يف  نقطة   50 اإىل  ر�سيده  ال�سباب  لريفع 
الرابع، فيما توقف ر�سيد الفي�سلي عند 29 نقطة 

وتراجع للمركز الـ 12.
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في الجولة الـ 27 من دوري المحترفين..

األهلي يواجه أبها..
والنصر في ضيافة الرائد

ي�ست�سيف الأهلي �ساحب املركز العا�سر بر�سيد 29 نقطة، 
م�سرتك  هدف  هو  الفوز  نقطة.   33 بـ  ال�سابع  اأبها  نظريه 
تعرث  حيث  الأخـــرية،  اجلــولــة  يف  تعادلهما  بعد  للفريقني 

اأمام الباطن بنتيجة )2-2( يف حني طغت ال�سلبية  الأهلي 
الأهلي  اأمــام  جمــال  ول  الفي�سلي،  مع  اأبها  مواجهة  على 
خطر  ــرة  دائ يف  يــزال  ل  حيث  النقاط  من  مبزيد  للتفريط 

الهبوط بتفوقه بفارق 3 نقاط فقط على �ساحبي املركزين 
الأهلي  وي�سعى  والباطن،  التعاون  وهما   15 والـــ   14 الـــ 
فريق  اأما  نظيفني،  بهدفني  ذهابا  خ�سارته  من  اعتباره  لرد 

بالتقدم  وياأمل  الرتتيب،  و�سط  دافئا  موقعا  فيحتل  اأبها 
للمركز ال�ساد�س والقرتاب اأكرث من جاره �سمك يف املركز 

اخلام�س.

األهلي VS أبها

الرائد VS النصر

الفتح VS الطائي

 30 بر�سيد  التا�سع  املركز  �ساحب  الرائد  فريق  ي�ستقبل 
حيث  نقطة،   51 بـ  الثالث  الن�سر  هو  ثقيال  �سيفا  نقطة، 
الذي  الفوز  بتحقيق  واجلمهور  الأر�ــس  اأ�سحاب  ياأمل 
يف  التعادل  بعد  خ�سو�سا  الدافئة،  املــراكــز  من  يقربهم 
تكون  لن  املهمة  لكن  الطائي،  مع   )2-2( املا�سية  اجلولة 

ديربي  يف  الكبري  بــفــوزه  املنت�سي  الن�سر  اأمـــام  �سهلة 
وال�ساعي   ،)2-4( بنتيجة  ال�سباب  جــاره  على  الريا�س 
الذي  الرائد  الفوز على  الثاين، وحتقيق  ل�ستعادة املركز 
حرمه يف لقاء الذهاب من نقطتني ثمينتني بتعادله معه يف 

.)2-2( بارك" بنتيجة  "مر�سول 

تــلــقــى فــريــق الــفــيــحــاء خــ�ــســارة 
مــفــاجــئــة يف اجلــولــة الأخــــرية 
احلزم  الرتتيب  متذيل  يد  على 
الهزمية  وهــي   )1-3( بنتيجة 
الفريق  لها  التي يتعر�س  الأكرب 
الــــذي يــحــتــل املــركــز الــ�ــســاد�ــس 
نــقــطــة و�ــســاحــب  بــر�ــســيــد 33 
اأقوى خط دفاع يف الدوري، لذا 
الأر�ــس  ل�ستغالل  ي�سعى  فــاإنــه 
على  الفوز  لتحقيق  واجلمهور 
�ــســيــفــه �ــســمــك �ــســاحــب املــركــز 
اخلــامــ�ــس بــــ 42 نــقــطــة، الـــذي 
�ــســقــط هـــو الآخـــــر يف اجلــولــة 
بنتيجة  ــهــالل  ال اأمــــام  املــا�ــســيــة 
تلك  لتعوي�س  وي�سعى   )4-2(
ذهابا  ــوزه  ف وتــكــرار  اخل�سارة 
نظيف،  بهدف  )الربتقايل(  على 
يف  �سهلة  تكون  لــن  مهمته  لكن 

املجمعة.

الرتتيب  مت�سدر  ـــام  اأم رائــعــا  م�ستوى  الفتح  فــريــق  قــدم 
ثامنا يف جدول  ليبقى  بنتيجة )4-4(  الحتاد وتعادل معه 
على  الــفــوز  لتحقيق  وي�سعى  نقطة،   32 بر�سيد  الرتتيب 
اأجل  من  وذلــك  نقطة،   28 بـ   12 الـــ  املركز  �ساحب  الطائي 
التقدم اإىل املركز ال�ساد�س اأو ال�سابع، و�سيكون مدعوما من 
الذهاب  خ�سارة  من  العتبار  برد  تاأمل  التي  جماهريه  قبل 
اأما الطائي فتعرث يف اجلولة  اأمام )الأ�سهب( بهدف نظيف، 
الأخرية بتعادله مع الرائد )2-2(، ول جمال اأمامه للتفريط 

بالنقاط اإذا ما اأراد ال�ستمرار يف دوري الكبار.

جدة – هالل �سلمان
تتوا�سل اجلمعة وال�سبت اجلولة الـ 27 من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني، حيث يلعب اجلمعة فريقا الفيحاء و�سمك يف الـ 7:15 م�ساء على ملعب مدينة 
املجمعة الريا�سية، ثم يحل الن�سر �سيفا على الرائد يف الـ 8:50 م�ساء، وي�ستقبل فريق الفتح نظريه الطائي يف الـ 6:55 م�ساء ال�سبت، ثم يالقي الأهلي نظريه اأبها يف الـ 

8:50 م�ساء.

الفيحاء VS ضمك

الفتح يستقبل الطائي.. 
والفيحاء يالقي ضمك



القاهرة - البالد
م�سل�سل  يف  �سربى  ويا�سمني  عامر  وفاء  الفنانتان  جتتمع 
مطلع  ت�سويره  بدء  واملقرر  حلقة،   15 من  "ال�سادر" املكون 

�سهر يونيو املقبل لعر�سه على اإحدى املن�سات الرقمية.
�سخ�سية  امل�سل�سل  خللال  �للسللربى  يا�سمني  وجت�سد 
العمل  اأحللداث  تدور  حيث  الأوىل،  للمرة  �سعبية  فتاة 
ال�سمك  بيع  حلقات  داخللل  �سعبية  دراملللا  اإطلللار  يف 
ال�سهرية واملزادات اليومية التي توجد بها حكايات 
ال�سيادين الذين يتوافدون كل يوم على ال�سادر. 
 3 يف  عامر  وفاء  مع  �سربى  يا�سمني  واجتمعت 

النجم  احلال" بطولة  جبل  فى  هيبة  "اأبو  هي  �سابقة  اأعمال 
الراحل حممود عبد العزيز الذي �سجل اأوىل جتارب يا�سمني 
يف التمثيل، وم�سل�سل "�سطرجن" اجلزء الأول من 60 حلقة، 
وم�سل�سل "حكايتى" الذى مت عر�سه يف �سهر رم�سان 2020 
يف  املطلقة  بطولتها  اأوىل  �للسللربى  يا�سمني  بلله  وخللا�للسللت 
الدراما. وقدمت وفاء عامر يف �سهر رم�سان املا�سى م�سل�سات 
اأمني  واأحمد  الدين  عز  ومى  لطفى  طارق  غمام" مع  "جزيرة 
هوى"  يللا  و"راجعني  جمعة،  وحممد  الللوهللاب  عبد  وفتحى 
ونللور  واأنللو�للسللكللا  �سيحة  ونلللور وهللنللا  الللنللبللوى  خللالللد  بطولة 

النبوى، واأحمد بدير، و"بيت ال�سدة".

وفاء وياسمين فى مسلسل "الشادر"

إهمال التهاب األذن 
الوسطى يتلف عصب الوجه

البالد - وكاالت
الو�سطى  الأذن  التهاب  اأن  اأطباء  اأكد 
يللحللدث عللنللدمللا تلل�للسللل الللفللريو�للسللات اأو 
اإىل  والأنلللف  احللق  جتويف  من  البكترييا 
الأذن الو�سطى، وعادة ما يحدث ذلك يف حالت 
والأنف  احللق  جتويف  لأن  نظرا  ال�سديد؛  الزكام 

يت�سل بالأذن عن طريق القناة ال�سمعية.
وقالت الرابطة الأملانية لأطباء الأنف والأذن واحلنجرة: 
الربد؛  بنزلت  الإ�سابة  عند  حتدث  التقليدية  الإ�سابة  حالت  اإن 

نظرا لأن املرء ُي�ساب بعدوى فريو�سية، وبالتايل يت�سخم الغ�ساء 
بكتريية  علللدوى  حتللدث  وهللنللاك  ال�سمعية،  الللقللنللاة  يف  املللخللاطللي 
ب�سكل  الو�سطى  الأذن  تهوية  يتم  ل  لأنه يف هذه احلالة  اإ�سافية؛ 
كاٍف. وتتمثل اأعرا�ض اللتهاب احلاد لاأذن الو�سطى يف ال�سعور 

باأمل �سديد يف الأذن، الذي غالبا ما يكون مرتبطا بفقدان ال�سمع.
قد  الو�سطى  الأذن  التهاب  عللاج  عللدم  اأن  من  الرابطة  وحللذرت 
ع�سو  يف  اللللتللهللاب  ينت�سر  قللد  حيث  وخيمة؛  عللواقللب  للله  يللكللون 
التوازن، ويوؤدي اإىل تلف يف ع�سب الوجه، اأو قد يحدث "التهاب 

اخُل�ساء"، الذي يحتاج اإىل تدخل جراحي.

األسبـوعية

اجلمعة 12 �سوال 1443هل املوافق 13 مايو 2022م ال�سنة 91 العدد 23643

العال - البالد
العا،  امللكية ملحافظة  للهيئة  التابعة  العا"،  "فيلم  اأعلنت   
توفيق  للمخرج  "نورة"  الروائي  الفيلم  لت�سوير  ال�ستعداد 
للمخرج  طللويللل،  روائلللي  فيلم  اأول  "نورة"  ويعد  الللزيللدي. 
يف  بالكامل  ي�سور  �سعودي  فيلم  اأول  وهو  الزيدي،  توفيق 
العا، وتدور اأحداثه يف ت�سعينات القرن املا�سي، حول فتاة 
الأحللداث  وتتطور  نللادر،  بالفنان  تلتقي  تدعى" نورة" التي 
"نورة"،  اإن  بعد ر�سم لوحة عن نورة.وقال املخرج الزيدي: 
الآخللر،  مع  التوا�سل  وكيفية  بالفن  عاقتنا  عن  �سورة  هي 
موؤكًدا على اأن العا هي اخللفية املثالية حلكاية نورة. وكان 
�سيناريو الفيلم قد فاز بجائزة "�سوء لدعم الأفام" من هيئة 
الأفام ووزارة الثقافة، التي ت�سعى لدعم املواهب ال�سعودية 
حمتوى  اإنتاج  جمال  يف  متخ�س�سني  وطللاب  حمرتفني  من 

مبتكر عرب املن�سات املحلية والعاملية.

جدة - عبدالهادي املالكي
 �سددت النيابة العامة على حظر الت�سول ب�سوره واأ�سكاله 
حال  العقوبة  وت�سديد  املُ�ساءلة،  طائلة  حتت  ووقوعه  كافة، 
ارتكابها من جماعة منظمة.  وتف�سيا، اأو�سحت يف تغريده 
لها، اأن كل ملن امتهلن الت�سلول اأو حلر�ض غيلره اأو اتفلق ملعله 
اإىل  اأو �ساعده باأي �سلورة كانلت، يعاقب بال�سجن مدة ت�سل 

)�ستة( اأ�سهر وغرامة ت�سل اإىل )خم�سني( األف ريال.
اأو  الت�سول  امتهن  ملن  كل  اأن  الثانية  الفقرة  اأو�سحت  كما   
اأو �سلاعده باأي  اأو اتفلق ملعله  اأدار مت�سولني اأو حر�ض غيلره 
يعاقب  الت�سول.  متتهن  منظمة  جماعة  �سمن  كانلت  �سلورة 
األف  اإىل )مائة(  اإىل )�سنة( وغرامة ت�سل  بال�سجن مدة ت�سل 
يتجاوز  ل  مبا  العلودة،  حاللة  فلي  العقوبة  وم�ساعفة  ريللال، 

�سعلف احللد الأق�سلى املقرر لها والإبعاد عن اململكة.

الريا�ض- البالد
التوثيق  قطاع  خدمات  اإجللمللايل  عن  العدل  وزارة  ك�سفت 
الأثللر  لها  كللان  التي  الفطر،  عيد  اإجلللازة  خللال  الإلللكللرتونلليللة 
الكبري يف تقليل اجلهد والوقت على امل�ستفيدين، ومن قائمة 
اأكرث  اإ�سدار  اخلدمات التوثيقية التي قدمتها خال الإجازة، 
اإفللراغ  عملية   1036 واإجللراء  اإلكرتونية،  وكالة  األللف   56 من 
اإ�سافة  ريال،  مليون   170 جتاوزت  بقيمة  اإلكرتوين  عقاري 
اإىل توثيق 3509 عقود زواج، وتوثيق 238 اإقراًرا، وتوثيق 
و�سية  وقف   43 توثيق  جانب  اإىل  اجتماعية،  حللالت   709

واإ�سدار 456 وثيقة ورثة متوفى.

الريا�ض - البالد
خدمة  القادم،  الأحللد  يوم  لل�سجون  العامة  املديرية  تطلق 
زيارة النزلء عن بعد لاأقارب من الدرجة الأوىل، بالتوا�سل 
الت�سال  لطريف  تقنًيا  مهياأة  مواقع  من  مرئي  ات�سال  عرب 
املكرمة،  ومكة  )الريا�ض،  مناطق  يف  ال�سجون  مقار  داخللل 
حتى  �سباًحا   )9( ال�ساعة  من  وجللازان(،  ال�سرقية،  واملنطقة 
اأيام الدوام الر�سمي، كمرحلة اأوىل،  )11:30( �سباًحا خال 

وذلك بالدخول اإىل من�سة اأب�سر اأفراد وحجز موعد.

الُعال تتأهب
 لتصوير" نورة"

عقوبات مشددة للمتسول 

 3500 وثيقة زواج خالل العيد

إطالق زيارة 
النزالء عن بعد
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األمراض الوراثية وبعض األدوية الضغط والسكر والفشل التهاب الكلى المختلفة
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3

5

2 1

جدة - البالد
لاعتال  متنوعة  اأ�سباًبا  هناك  اأن  �سحي،  تقرير  ك�سف 
وحده  لي�ض  ال�سكري  مر�ض  اأن  مبينة  ال�سكري،  الكلوي 
املبكر  الك�سف  �للسللرورة  على  ملل�للسللدًدا  لللاعللتللال،  امل�سبب 

لفح�ض وعاج الأمرا�ض املزمنة.
بالعتال  الإ�سابة  اأ�سباب  اأهللم  من  اإن  التقرير:  وقللال 
وال�سكر،  وال�سغط  الكلى،  حو�ض  التهاب  هللي  الكلوي 
الوراثية  الأمللرا�للض  وبع�ض  الكلوي،  والف�سل  والق�سور 
بع�ض  وتللنللاول  املختلفة،  الكلى  والللتللهللابللات  واملللنللاعلليللة، 

الأدوية التي توؤثر على الن�سيج الكلوي مثل امل�سكنات.

املتحدة  الللوليللات  يف  الوطنية  ال�سحة  معاهد  وقللالللت 
)NIH(: اإن الوظيفة الرئي�سة للكلى هي ت�سفية الف�سات 
الكلى  ت�ساعد  كما  البول،  لتكوين  الدم  من  الزائدة  واملياه 
التي  الللهللرمللونللات  واإنلللتلللاج  اللللدم  �سغط  يف  التحكم  يف 
اأنه عندما  للبقاء ب�سحة جيدة، مو�سحة  يحتاجها ج�سمك 
ينبغي،  كما  اللللدم  ت�سفية  ت�ستطيعان  ل  الكليتني  تتلف 
قدمت  بينما  ج�سمك،  يف  الف�سات  تراكم  يف  يت�سبب  ما 
اجلهة املخت�سة جمموعة من الن�سائح للوقاية من العتال 
يف  اجللوكوز  م�ستوى  على  باحلفاظ  ال�سكري،  الكلوي 

الدم، والتحكم يف �سغط الدم، واتباع منط حياة �سحية.

         أسباب لإلصابة باالعتالل الكلوي

الرياضة واألسرة 
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والأ�سرة  الريا�سة  برنامج  فعاليات  اأوىل  اأم�ض  انطلقت 
احلللدود  �سحة  مع  بالتعاون  الريا�سية"  لياقة  جمعية"  من  بتنظيم 
اجلوهرة  حي  حديقة  يف  وذلللك  العاقة؛  ذات  اجلهات  من  والعديد  ال�سمالية 

مبدينة عرعر.
ركن  منها:  توعوية  واأركللان  فعاليات  عدة  على  اأيللام  اأربعة  ي�ستمر  الذي  الربنامج  وي�ستمل 

امل�سرح والركن ال�سحي وركن الأن�سطة الريا�سية وركن امللعب الن�سائي وركن الطفل.

عرعر - البالد
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