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العراق

آالف ريال غرامة على المعتمرين دون تصريح

ولي العهد يطلق محطة سكاكا للطاقة المتجددة 
�سكاكا -وا�س

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع 
رئي�س اللجنة العليا ل�سوؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء ومتكني قطاع الطاقة املتجددة، اأن افتتاح م�سروع حمطة �سكاكا 
لإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية وتوقيع اتفاقيات �سراء الطاقة لـ) 7 ( م�سروعات جديدة، ياأتيان تنفيذًا لتوجيهات 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه الله- بالعمل على تنمية اقت�ساد اململكة 

العربية ال�سعودية ،وفق روؤية 2030، وما يندرج حتتها من مبادرات يف قطاع الطاقة املتجددة.
�سلمان بن عبدالعزيز  الأمري عبدالعزيز بن  امللكي  ال�سمو  افتتح �ساحب  العهد  وبرعاية �سمو ويل 
الفتتاح، مرا�سم توقيع  ال�سم�سية. وجرت خالل حفل  للطاقة  �سكاكا  الطاقة، م�سروع حمطة  وزير 
اتفاقيات �سراء الطاقة ل�سبعة م�سروعات اأخرى للطاقة املتجددة يف خمتلف مناطق اململكة، مع 5 

التفا�سيل �س3حتالفاٍت ا�ستثمارية مكونٍة من 12 �سركًة �سعوديًة ودولية.
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البحر األحمر
البالد - مها العواودة

جودة احلياة هي العنوان الأهم مل�سروع البحر الأحمر الذي يوؤ�س�س 
اأر�س  مل�ستقبل غري م�سبوق من الإبهار ال�سياحي ، وبداأت ترجمته على 
اأطلقت �سركة البحر الأحمر منظومة  الواقع خالل مراحل الإجناز، وقد 
ال�سركات  وملوظفي  والعاملني،  للموظفني  والطبية  ال�سحية  اخلدمات 
املتعاقدة معها، وذلك خللق البيئة املريحة ال�سحيحة، وفق روؤية وا�سحة 

6تهدف اإىل توفري اأعلى م�ستويات املعي�سة لالإن�سان.

يلفظ السالح المنفلت
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مع  ق�سته  ــداأت   وب واال�سجار  النباتات  يهوى  �سغره  منذ  اأنــه  حمجوب  يقول  
وقرر  �سعارا  �سمعه   .. الــزراعــة  عمليات  يف  املياه   تر�سيد  مفهوم  من  ال�سبار 
النباتات يف البيوت  اأن  ان يخترب �سحته واقعا .. ومن خالل  جتاربه  الحظ  
وال�سوارع ت�ستهلك كميات كبرية  من املياه، فقادته التجربة اإىل التفكري بزراعة 
امل�ستطاع ووجدت  اقل  وحتافظ على  هذه  الرثوة قدر  نباتات ت�ستهلك مياها 
بغيته يف  نبات ال�سبار.. يقول حممد : ا�ستطعت اأن اجلب  ثالثة انواع معروفة  
االأ�سجار منت ب�سورة طبيعية  ما  فاإن  ، وقمت بزراعتها ولده�ستي  اململكة  يف 
حفزين لالنطالق يف م�سروع لتاأ�سي�ض معر�ض  اأخ�سر  حمتوياته �سجر ال�سبار 
النت  خــالل  من  تواجدها  ومناطق  ال�سبار  انــواع  عن  البحث   يف  تعمقت  كما 
واكت�سفت اأن هناك اكرث من ع�سرين األف ف�سيلة  منه  يف العامل .. ومتكنت من 

جلب اأ�سجار �سبار  من م�سر واأمريكا وال�سني وهولندا وتايلند..  واأطمح  يف 
توا�سلي  مع  اأن  كما   ، ا�سكندنافيا وغريها   من  اأخرى  اأ�سجار  امل�ستقبل بجلب 
ان  يحق  التي  ال�سبار  اأ�سجار  عن  كثرية  اأ�سرارا  يل  ك�سف  العنكبوتية  ال�سبكة 
يطلق عليها ا�سم ال�سجرة " ال�سابرة " الأنها ال ت�ستهلك كميات كبرية  من املياه 
بعد  فيما  فاإن يزهر وعرفت  �سقايته  يتم   ال�سبار  عندما ال  نبات  اأن  واكت�سفت  
فاإن  للعط�ض  تتعر�ض  حينما  ال�سبار  اأ�سجار  ان  النباتات   علم  يف  قراءاتي  من 
زهورها تخرج  معلنة عن نف�سها. وعن كيفية االعتناء باأ�سجار ال�سبار خ�سو�سا 
وانها من بيئات خمتلفة يقول انها ال حتتاج اإىل عناية فائقة فهي  �سجرة  �سامدة  
ويتم �سقايتها مرة واحدة يف اال�سبوع وميكن اأن يعود االإن�سان ال�سجرة  لتكون 
�سقايتها كل �سهر مرة واحدة .. ومن فوائد اأ�سواك ال�سبار- يقول حممد - انها 
حتمي النباتات من احليوانات والطيور  كما ان االأ�سواك تختزن املياه وت�ستفيد 
اأن ا�سعار نباتات ال�سبار متفاوتة حيث   اأيام اجلفاف، الفتا اإىل  منها النبتة يف 
متناول  يف  ا�سعارها  تكون  وهــذه  وم�ستمر  �سريع  ب�سكل  تنتج  انــواع  توجد 
اإىل حد ما.  وحول  فاإن ا�سعارها غالية   التي تنمو ببطء  اأما االنــواع  اجلميع، 
خططه امل�ستقبلية مع هذه الهواية يقول: اأ�سعى اإىل تاأ�سي�ض معر�ض اخ�سر ي�سم  
انواعا خمتلفة من ا�سجار ال�سبار الغريبة واملختلفة وذات اخل�سائ�ض الفريدة، 
فهناك عدة اأنواع من ال�سباريات ذات اأ�سكال خمتلفة موزعة على مناطق العامل 

منها ال�سبار اأوليفريا وعادة ما ت�ستخدم ع�سارته يف اإنتاج بع�ض امل�ستح�سرات 
اأوراقه ق�سرية ولونها  النوع  االأفريقي هذا  ال�سبار  الثاين هو  الطبية، والنوع 
بال�ساق  فيتميز  االآ�سيوى  ال�سبار  اأما  اللون.  برتقالية  واأزهــاره  حممر  اأخ�سر 
الطويلة  واأوراقه كثرية العدد، تبلغ طواًل 60 �سم وعر�سًا 3.5 �سم، وال�سطح 
العلوي لونه اأخ�سر غامق وال�سفلى اأزرق خم�سر، وحافتها عليها اأ�سواك رفيعة.
وتورد املعلومات العلمية – ح�سبما ذكر عا�سق ال�سبار  اأن اأوراقه حتتوي  على 
 1.95 % مواد كربوهيدراتية،   42 % رماد،   0.01 % مواد �سلبة،   0.542
الكربوهيدراتية  املواد  ناحية  ومن  دهنية.  مواد   %  0.113 نيرتوجني،   %
وجد اأنها حتتوي على �سكر اأحادي يف �سورة حرة يف اجلزء املائي واأثبت اأنه 
جلوكوز. اأما اجلزء الغروي فقد نتج عنه حام�ض جليكتويورنيك وقد وجد اأن 
هذا احلام�ض ت�سل ن�سبته اإىل 65.47 %.. وقد  ا�ستخدم ال�سبار قدميًا لعالج 
ن�سارة  على  واحلفاظ  ال�سعر  ب�سيالت  تقوية  يف  لفائدته  نظرًا  ال�سعر  ت�ساقط 
يف  يفيد  اإذ  االأولية  لالإ�سعافات  املنزلية  احلقيبة  اإىل  ال�سبار  ان�سم  وقد  اجللد، 
اإ�سعاف حاالت احلروق والكدمات واجلروح، حيث تقطف ورقة ال�سبار وتو�سع 
االأوراق  يف  الهالمية  املــادة  وتعترب  اجلــرح،  اأو  احلرق  على  ال�سائلة  ع�سارتها 

مفيدة لتلطيف اجللد.

اإعداد- عبد اهلل �صقر
بارزا على �سدر �سفحتها  1966 م خربا  عام  يونيو  الثالثني من  ال�سادر يف  البالد يف عددها  ن�سرت 
االوىل حتت عنوان ت�سكيل جلنة لدرا�سة و�سع اأموال االأوقاف وطريقة �سرفها .. ويقول اخلرب انه بناًء 
على تعليمات جمل�ض الوزراء ب�سدد �سرف اموال االأوقاف وايداعها يف موؤ�س�سة النقد ال�سعودي بدال 
من البنوك فقد ت�سكلت لذلك  جلنة من وزارة احلج واالأوقاف ووزارة املالية واالقت�ساد الوطني وديوان 
وطريقة  لالإيداع  الالزمة  الرتتيبات  و�سع  مناق�سة  وهى  اللجنة  مهام  اخلرب  وحــدد   .. العامة  املراقبة 
ال�سرف من هذه االأموال والرقابة عليها .. واو�سح اخلرب ان اللجنة مكلفة بو�سع مرئياتها ورفعها اىل 
جمل�ض الوزراء. ويج�سد اخلرب حقيقة اأن اململكة منذ توحيدها على يد املوؤ�س�ض امللك عبد العزيز وهي 
تويل االأوقاف االهتمام والعناية، وتتابع على ذلك ملوك اململكة حتى يومنا احلا�سر. ففي عام 1344هـ  

امر امللك املوؤ�س�ض باإن�ساء اإدارة لالأوقاف يف مكة املكرمة، واملدينة املنورة وجدة.
ويف العام 1381هـ   كانت البداية وزاريا   بالتزامن مع وزارة احلج باإن�ساء  وزارة  احلج واالأوقاف، 
بعدها تو�سع جمال االأوقاف اخلريية، لت�سدر بذلك الئحة تنظيم االأوقاف اخلريية يف العام 1393هـ، ثم 

احلقت االأوقاف عام 1414 هـ �سمن  وزارة ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف والدعوة واالإر�ساد.
ويف العام  1431هـ  مت اإن�ساء هيئة م�ستقلة حتت م�سمى الهيئة العامة لالأوقاف.  

وقد تعددت تقديرات اخلرباء حلجم القطاع الوقفي يف اململكة  وكان  اأول ت�سريح ي�سدر عن م�سوؤول  عن 
حجم االأوقاف العامة ما اأف�سح عنه وزير العمل  ورئي�ض جمل�ض اإدارة  الهيئة العامة لالأوقاف  االأ�سبق 
مطلع العام 1438هـ،  ابان  انعقاد املوؤمتر االإ�سالمي لالأوقاف يف دورته االأوىل يف مكة املكرمة حيث قدر 
حجم قطاع االأوقاف يف  اململكة بنحو 54 مليار ريال.   وبح�سب الت�سريح، بلغت قيمة االأوقاف العامة  
التي  تديرها اإدارة الهيئة العامة  لالأوقاف  14 مليار ريال ، بينما بلغت قيمة االأوقاف التي  تديرها جهات 
اأخرى  40 مليار  ريال .ومثل العقار ما ن�سبته 80 %من اإجمايل االأوقاف العامة، فيما بلغ حجم عائداتها 
ال�سنوية 325 مليون ريال.  وتعد هذه الن�سبة �سئيلة اإذ مل  متثل العائدات �سوى 3.2 %من جمموع 

القيمة التقديرية لالأوقاف التي  باتت تخ�سع الإ�سراف الهيئة العامة لالأوقاف.

 االستقالل املالي واإلداري 
 ، اململكة  يف   الوقفي  القطاع  �سهده  الذي  املوؤ�س�سي  التطور  يف   بالوقف  الر�سمي  االهتمام  ويتجلى 
منذ تاأ�سي�ض اململكة، وحتى عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز حيث يح�سب له 
يحفظه الله دوره يف االرتقاء بالوقف. واولت روؤية اململكة يف جانبها املتعلق  بالتنمية االقت�سادية 
واالجتماعية والتكافل االجتماعي اهتماما كبريا  بالقطاع غري الربحي والذي متثل االأوقاف عموده 
 . الطموح  الوطن  حمور  خالل  من  اأهدافها  حتقيق  يف  الروؤية  اعتمدتها  التي  االآليات  واحد  الفقري 
وتعمل الروؤية على تهيئة البيئة الالزمة يف ت�سجيع العاملني يف القطاع غري الربحي واالوقاف لتمكني 
هذا القطاع من احل�سول على م�سادر متويل وتنمية م�ستدامة بجعله رقما �سحيحا يف الناجت املحلي 
االإجمايل، وهذا ما دعا  حكومتنا الر�سيدة اإىل مراجعة االأنظمة واللوائح وتوجيه الدعم للربامج ذات 

بــدورهــا  تــقــوم  االجتماعي،ولكي  االأثـــر 
املــنــوط بــهــا  كـــان الــرتكــيــز عــلــى تهيئة 
وتاريخية  نوعية   نقلة  الإعــداد  الظروف 
املايل واالإداري وو�سع  باال�ستقالل  تتمتع  اعتبارية  االأوقاف بحيث  حتظى  ب�سخ�سية  يف منظومة 

ال�سوابط واالأنظمة  مع ربطها  برئي�ض جمل�ض الوزراء لكي تقوم مبهامها على امثل وجه. 
1437 هـ �سدر قرار جمل�ض الوزراء  باملوافقة على  نظام الهيئة العامة لالأوقاف واعتماد  ويف عام 
ميزانية �سنوية لها من ميزانية الدولة وتعيني وزير العمل والتنمية االجتماعية  رئي�سا ملجل�ض اإدارة 
الدور  حيث  من  وم�سوؤولياتها  لالأوقاف  العامة  الهيئة  اأدوار  امللكي  املر�سوم  وحدد  لالأوقاف.  العامة 
التنظيمي �سياغة االأنظمة وحتفيز القطاع ومن الدور الت�سغيلي يف اإدارة االأوقاف العامة وتنميتها. 
وبداأت الهيئة بح�سر اعيان االأوقاف وتاأ�سي�ض �سركة اوقاف يف العام  2018م    والتي تعتبـر الـذراع 
اال�ستثماري للهيئـة العامـة لالأوقاف. بهدف تنميــة االأوقاف، ورفــع كفــاءة اال�ستثمار، وتطويــر اآلياتــه، 

احل�سـول  ل�سمـان  لال�ستثمار  ا�ســرتاتيجية  وتطويــر  اال�ستثمارية،  املحفظــة  تنويــع  اإلــى  باالإ�سافة 
قامت  كما  الدخــل.  املاليــة، وتنويــع م�ســادر  النمـو واال�ستدامة  مـن خاللها حتقيـق  يتـم  علـى عوائـد 
الهيئة باإن�ساء مركز التطوير والتمكني الوقفي  بهدف الريــادة فــي متكيــن وتطويــر القطــاع الوقفــي، 
تاأ�سي�ض  مبادرات وهي  اأربع  اندرجت حتـت  م�سـاريع  2019م على جمموعة  عـام  فـي  املركـز  وعمـل 
 7 عقد  اإ�سافة اىل  االأوقاف  التحفيز وجائزة  والدرا�سات والبحوث. ومبادرة  ار.  النَظّ املركز تطوير 

�سراكات ا�سرتاتيجية لتمكني القطاع الوقفي.

عام استثنائي
2020 كان عاما حافال بالتحديات وا�ستثنائيا على �سعيد اإجنازات الهيئة  ومبادراتها للتخفيف 
وتكفلت  املجتمعي  ال�سندوق  تد�سني  �ساهمت يف  وتداعياتها حيث  كورونا   وطــاأة   جائحة  من 
مببلغ 100 مليون ريال وتقدمي �سالل الغذاء للمحتاجني وتنفيذ م�سروع اإفطار ال�سائمني واإعانة 
املعتمرين الذين تقطعت بهم ال�سبل ودعم الطلبة غري القادرين على التعلم عن بعد بتوفري 2000 
وتعقيم  و�سيانة  قباء   م�سجد  وفر�ض  ال�سريفني  احلرمني  تعقيم  يف  وامل�ساهمة  حا�سوب  جهاز 
11 الف جامع وم�سجد يف خمتلف مناطق اململكة. كما وقعت ثماين اتفاقيات ومذكرات تعاون 
واطلقت من�سة وقفي للتمويل اجلامعي الوقفي . و�سرعت يف املرحلة الثانية من م�سروع  ح�سر 
اعيان االأوقاف كما قدمت منحا جمانية  يف ماج�ستري  اإدارة واقت�ساديات االأوقاف وطرحت اكرث 
من 200 فر�سة وقفية ا�ستثمارية مبختلف املناطق . وعقدت عدة لقاءات معرفية حول موا�سيع 
املمار�سات  ملتقى  وعقد  االأوقــاف  وحوكمة  الرقمي   والتحول  االأمــوال  غ�سل  مكافحة  منها  �ستى 

الوقفية والتحديات التي تواجه االأوقاف.

جدة ـ مهند قحطان 
للكبار  متنف�ًسا  املطلق   يف  الــهــوايــات،   ممار�سة  مــزاولــة   تعترب 
وال�سعور  اأنف�سهم  عن  والرتفيه  للتغيري  و�سيلة  واأف�سل  وال�سغار، 
الهوايات  اأما تربوًيا فتزيد من خربتهم، وتعلمهم بع�ض  بال�سعادة، 
وال�سفات احل�سنة، مثل ال�سرب، وح�سن التدبري  والثقة  يف النف�ض. 
القراءة،  مثل  بــاالدب   يتعلق  ما  ال�سخ�سية  الهوايات  اأنــواع  ومــن 
الكتابة، التدوين االإلكرتوين، التاأليف، وال�سعر. والثقافة مثل تعلم 

اللغات.
 والفن مثل الر�سم والنحت والت�سوير.

 والريا�سة مثل امل�سي، اجلري، ال�سباحة، وركوب الدراجات ، ومن 
ال�سباب الذين الذين يتوا�سلون مع هواية الزراعة  حممد حمجوب 
العربية   اململكة  يف  ال�سبار  �سجر  مــن  معر�ض  اأول  ا�س�ض  الـــذي 
ال�سعودية حيث ا�ستطاع حتى  االآن جتميع 80  نبتة  من ال�سبار من 

جميع انحاء العامل. 

جتاوب مع مبادرات ترشيد املياه فجمع 80 نوعا منها يف منزله

عاشق الصبار يؤسس  »المعرض األخضر«

بعد 87 عاما من التبعية لوزارات احلج والشؤون اإلسالمية 

األوقاف هيئة مستقلة بذراع استثماري 
للتنمية املستدامة 

األوقاف هيئة مستقلة بذراع استثماري للتنمية المستدامة 
زمان



�سكاكا -وا�س
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
رئي�س  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
اللجنة العليا ل�سوؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء ومتكني 
قطاع الطاقة املتجددة، افتتح �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، م�سروع 
حمطة �سكاكا للطاقة ال�سم�سية، الذي يعد بداية م�سروعات 
 300 الإنتاجية  �سعته  وتبلغ  اململكة،  يف  املتجددة  الطاقة 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور  وذلك  ميجاوات، 

في�سل بن نواف بن عبدالعزيز اأمري منطقة اجلوف.
�سراء  اتفاقيات  توقيع  مرا�سم  الفتتاح،  وجرت خالل حفل 
الطاقة ل�سبعة م�سروعات اأخرى للطاقة املتجددة يف خمتلف 
 12 من  مكونٍة  ا�ستثمارية  حتالفاٍت   5 مع  اململكة،  مناطق 

�سركًة �سعوديًة ودولية.
بدعم  املنا�سبة،  بهذه  ت�سريح  يف  الطاقة  وزير  �سمو  ونوه 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
�سعود ـ حفظه اهلل ـ، وتوجيهاته ال�سديدة يف جميع املجالت 
قق املنافع للوطن واملواطنني، كما ثمن �سموه دعم  التي حتحُ
بالدور  التنويه  علّي  "يجب  قائال  العهد  �سمو ويل  وم�ساندة 
القيادي الكبري الذي ينه�س به �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
ـ، يف  ـ حفظه اهلل  العهد  �سلمان بن عبدالعزيز ويل  حممد بن 
متكني قطاع الطاقة، من خالل قيادته اللجنة العليا ل�سوؤون 
مزيج  ل�سوؤون  العليا  واللجنة  الهيدروكربونية،  املواد 
املتجددة،  الطاقة  قطاع  ومتكني  الكهرباء  لإنتاج  الطاقة 
حيث  طموحاتنا،  م�ستوى  رفع  اإىل  قادت  التي  وتوجيهاته 
الواقع،  اأر�س  على  عملياً،  تطبيقاً  امل�سروعات  هذه  ّثل  متحُ
�سهم يف الو�سول اإىل مزيج الطاقة  لروؤية "اململكة 2030"، يحُ
الأمثل، وحتّول اململكة من ا�ستهالك الوقود ال�سائل اإىل الغاز 
يف  فارقة  عالمات  يجعلها  الذي  الأمر  املتجددة،  والطاقة 

م�سرية قطاع الطاقة ".
واأو�سح �سموه اأن امل�سروعات اجلديدة تقع يف املدينة املنورة، 
و�سدير، والقريات، وال�سعيبة، وجدة، ورابغ، ورفحاء، ويبلغ 

�سكاكا  م�سروعي  اإىل  اإ�سافًة  امل�سروعات،  هذه  طاقة  اإجمايل 
الطاقة  �ستوفر  اأنها  كما  ميجاوات.   3670 اجلندل،  ودومة 
الكهربائية لأكرث من 600 األف وحدة �سكنية، و�ستخف�س اأكرث 

من 7 ماليني طن من النبعاثات امل�سببة لالحتبا�س احلراري.
بع�س  اأن  اإىل  �سلمان  بن  عبدالعزيز  الأمري  �سمو  واأ�سار 
قيا�سية عاملية جديدة متثلت  اأرقاماً  امل�سروعات حقق  هذه 
الطاقة  من  املحُنتجة  الكهرباء  ل�سراء  تكلفة  اأقل  ت�سجيل  يف 
من  الكهرباء  �سراء  تكلفة  بلغت  حيث  العامل،  يف  ال�سم�سية 
م�سروع ال�سعيبة 1.04 �سنت اأمريكي لكل كيلو وات �ساعة.

ونّوه �سموه بدور القطاع اخلا�س يف هذه امل�ساريع، موؤكدا 
�سهم بدوٍر جوهرٍي يف م�سروعات الطاقة املتجددة، فقد  اأنه يحُ
وهي  اأكواباور؛  �سركة  قبل  من  �سكاكا،  م�سروع  تطوير  مت 
ال�سركة الوطنية الرائدة يف هذا املجال، التي ميتلك �سندوق 
م�سروعاتها  وانت�سرت  منها،   %50 العامة  ال�ستثمارات 
م�ستوى  على  اإجنازات  وحققت  العامل،  دول  من  العديد  يف 
توطني الوظائف اإذ اأن 97% من فريق ت�سغيل حمطة �سكاكا 

�سعوديون، واأن 90% منهم من اأبناء منطقة اجلوف.
الطاقة  م�سروعات  اأهمية  اأن  الطاقة  وزير  �سمو  واأكد 
ثل خطوات  املتجددة التي يحتفل بها اليوم تكمن يف اأنها متحُ
ال�سرتاتيجية  الأهداف  من  عدٍد  حتقيق  باجتاه  عملية 
ككل،  الطاقة  ملنظومة   ،"2030 "اململكة  روؤية  مل�ستهدفات 
وقطاع الكهرباء، على وجه اخل�سو�س، مبينا اأن ا�ستغالل 
ال�سعي  من  مهماً  جزءًا  ّثل  ميحُ املتجددة  الطاقة  م�سادر 
الكهرباء،  اإنتاج  يف  ال�سائل  الوقود  ا�ستهالك  خف�س  اإىل 
اأن  اإىل  يهدف  الذي  الأمثل،  الطاقة  مزيج  اإىل  والو�سول 
هذا  يف  املتجددة  الطاقة  وم�سادر  الغاز  ح�سة  تحُ�سبح 
وذلك  2030م،  عام  بحلول  منهما  لكٍل   %50 حوايل  املزيج 
الوقود  من  مكافئ  برتول  برميل  مليون  يقارب  ما  باإزاحة 
وحتلية  الكهرباء  اإنتاج  يف  كوقود  �ستهلك  تحُ يومياً،  ال�سائل 

املياه ويف قطاعات اأخرى.
اأن كل ذلك �سيمكن اململكة من رفع كفاءة  اإىل  واأ�سار �سموه 
ا�ستهالك الطاقة يف اإنتاج الكهرباء، وتاأكيد وتعزيز م�ستوى 

يف  املت�سببة  النبعاثات  م�ستوى  بخف�س  البيئي،  التزامها 
الحتبا�س احلراري.

يجري  التي  غريها  والعديد  امل�سروعات،  هذه  اأن  وبني 
الهيدروجني  اإنتاج  كم�سروعات  اململكة،  اأنحاء  يف  اإن�ساوؤها 
للكربون،  الدائري  والأمونيا، وتبّني اململكة نهج القت�ساد 
مبادرة  اإىل  ا�ستنادًا  الع�سرين،  جمموعة  قمة  اأقرته  الذي 
بالتغري  املتعلقة  الأهداف  لتحقيق  فاعل  كنهج  اململكة، 
واأقل  ا�ستدامة  اأكرث  طاقٍة  اأنظمة  اإيجاد  و�سمان  املناخي، 
التي  الطموحة  لالأهداف  كملٌة  ومحُ داعمٌة  عنا�سر  هي  تكلفة، 
و"ال�سرق  اخل�سراء"،  "ال�سعودية  مبادرة  اإليها  ترمي 
قبل  العهد  ويل  �سمو  عنهما  اأعلن  التي  الأخ�سر"،  الأو�سط 
بنّي للعامل اإ�سرار اململكة على موا�سلة الوفاء  اأيام، والتي تحُ
بالتزاماتها يف اإطار اتفاقيات حماية البيئة ومكافحة التغريرُّ 
املحُناخي. وقال �سمو الأمري عبدالعزيز بن �سلمان" اإن اإكمال 
الوطنية،  بال�سبكة  وربطها  وغريها،  امل�سروعات،  هذه 
لتلبية  الكهرباء  اإنتاج  يف  اململكة  قدرات  تعزيز  يف  �سي�سهم 

الكهربائية،  ال�سبكة  موثوقية  ويحُعزز  الوطني،  الحتياج 
الدول  من  �سبح  تحُ لأن  الطموحة  اململكة  خطط  ويدعم 
الرئي�سة يف جمال اإنتاج وت�سدير الكهرباء با�ستخدام الطاقة 
الكهربائية  للطاقة  التجاري  التبادل  يدعم  كما  املتجددة، 
اجلوار،  دول  مع  الكهربائي  الربط  م�سروعات  خالل  من 
فيما يجري  دول اخلليج،  مع  الكهربائي  بالربط  بداأت  التي 
والعراق،  والأردن  م�سر  مع  الكهربائي  الربط  على  العمل 
عزز ال�سعي لتوطني �سناعة مكونات اإنتاج الطاقة  كما اأنها تحُ
ال�سم�سية وطاقة الرياح وتطوير تقنياتها، ومتكني الكفاءات 
العاملة يف القطاع ". وكان �سمو وزير الطاقة قد اطلع خالل 
اجلندل  دومة  حمطة  م�سروع  على  اجلوف،  ملنطقة  زيارته 
الذي  ميجاوات،   400 نحو  �سينتج  الذي  الرياح  لطاقة 
يطوره حتالف م�سدر، واإي دي اإف، ون�سما، وتفقد اأعماله.

عنها،  اأعلن  التي  الكهرو�سوئية  الطاقة  م�سروعات  وت�سمل 
وهو  ميجاوات،   1500 �سعته  تبلغ  الذي  �سدير،  م�سروع 
ال�ستثمارات  �سندوق  قبل  من  املطورة  امل�سروعات  اأحد 

اأكواباور الذي يقود حتالف  العامة و�سريكه الإ�سرتاتيجي 
ينفذهما  اللذين  وال�سعيبة،  القريات  وم�سروعي  امل�سروع، 
حتالف �سركات: اأكواباور، واخلليج لال�ستثمار، والبابطني 
م�سروع  �سعة  وتبلغ  الكهرو�سوئية،  للطاقة  للمقاولت 
 600 ال�سعيبة  م�سروع  و�سعة  ميجاوات،   200 القريات 
�سركات:  حتالف  ينّفذه  الذي  جدة  وم�سروع  ميجاوات، 
م�سدر، واإي دي اأف، ون�سما وتبلغ �سعته 300 ميجاوات، 
موروبيني،  �سركات:  حتالف  نّفذه  يحُ الذي  رابغ  وم�سروع 
وم�سروعي  ميجاوات،   300 �سعته  تبلغ  والذي  واجلميح، 
�سركات:  حتالف  نفذهما  يحُ اللذين  املنورة،  واملدينة  رفحاء 
�سعة  وتبلغ  ال�سحراء،  وتكنولوجيا  والفنار،  البالغة، 
املدينة  م�سروع  و�سعة  ميجاوات،   20 رفحاء  م�سروع 
هذه  �سعات  اإجمايل  يبلغ  وعليه،  ميجاوات.   50 املنورة 
وهما  اجلوف؛  منطقة  م�سروعي  اإىل  اإ�سافًة  امل�سروعات، 
اليوم،  اأطلق  الذي  ال�سم�سية،  للطاقة  �سكاكا  م�سروع 

وم�سروع دومة اجلندل لطاقة الرياح، 3670 ميجاوات.
وتتميز امل�سروعات اجلديدة باأنها تنفذ عرب الإنتاج امل�ستقل 
)IPP(، كما �سيكون �سراء الطاقة، التي �سوف تنتجها هذه 
ترتاوح  ملدة  الطاقة  ل�سراء  اتفاقياٍت  اإطار  يف  امل�سروعات، 
الطاقة.  ل�سراء  ال�سعودية  ال�سركة  مع  عاًما  20و25  بني 
جدير بالذكر، اأن برامج الطاقة املتجددة، التي تعمل عليها 
وزارة الطاقة، ت�سمل دعم بناء هذا القطاع الواعد، من خالل 
ح�سد ا�ستثمارات القطاع اخلا�س، وت�سجيع ال�سراكات بني 
تناف�سيٍة  وطنيٍة  �سوق  لإيجاد  واخلا�س،  العام  القطاعني 
عزز فر�س قيام �سناعة جديدة لتقنيات  للطاقة املتجددة، تحُ
الطاقة  مل�سروعات  املخ�س�سة  املواقع  اأما  الطاقة،  هذه 
املتجددة، فيختارها بعناية فريق فني �سعودي متخ�س�س، 
وذلك لتحقيق اأعلى جودة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، 
�سهم م�سروعات الطاقة املتجددة يف �سياغة مالمح  وكذلك تحُ
ودعمته  اململكة،  تبنته  الذي  للكربون،  الدائري  القت�ساد 
بهدف  املا�سي،  العام  الع�سرين  جمموعة  رئا�ستها  خالل 

تقليل انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة يف اململكة.
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إصابة بكورونا وارتفاع 
النشطة والحرجة

الريا�س- البالد
اأو�سحت وزارة ال�سحة اأنها ر�سدت خالل الأيام املا�سية زيادة يف اأعداد 
بالتدابري  التقيد  �سرورة  موؤكدًة   ، واحلرجة  والن�سطة  املوؤكدة  احلالت 
الوقائية وتطبيق الإجراءات الحرتازية للحد من انت�سار فريو�س كورونا. 
مل�ستجدات  جديدة  اإح�سائية  اأم�س،  ــوزارة  ال اأعلنت  ال�سياق  نف�س  ويف 
كورونا يف اململكة خالل الـ 24 �ساعة املا�سية ت�سمنت ت�سجيل )902( حالة 
موؤكدة وتعايف)469( حالة، فيما بلغ عدد احلالت الن�سطة )7468( منها 

)874( حالة حرجة.
 )395854( بلغ  اململكة  يف  الإ�سابات  عدد  اإجمايل  اأن  الإح�سائية  وبينت 
 )9( ت�سجيل  ومت  حالة،   )381658( التعايف  حالت  عدد  بلغ  كما  حالة، 
الوفيات يف اململكة )6728( حالة كما مت  اإجمايل  حالت وفاة حيث و�سل 
اإجراء )71946( فح�ساً خمربياً.ون�سحت ال�سحة اجلميع بالتوا�سل مع 
مركز )937( لال�ست�سارات وال�ستف�سارات على مدار ال�ساعة، واحل�سول 

على املعلومات ال�سحية واخلدمات ومعرفة م�ستجدات فريو�س كورونا.

الرتاث احل�ساري تاريخ مفتوح للإن�سانية وج�سر متجدد 
املنطلق  ، وهذا  الأمم يف حا�سرها وم�ستقبلها  لتوا�سل 
  ، الرتاثية  بكنوزها  ال�سامل  اململكة  اهتمام  جوهر  ميثل 
ي�سهد مرحلة  الذي  العريق  ثرائها احل�ساري  وا�ستثمار 
بن  الأميير حممد  العهد  �سمو ويل  د�سنها   ، مهمة  نوعية 
�سلمان بن عبد العزيز، رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة امللكية 
"رحلة  الت�سميمية ملخطط  الروؤية  باإطلق  الُعل،  ملحافظة 
عرب الزمن"، بهدف اإحياء وتاأهيل املنطقة الأثرية الرئي�سة 
فريدة  بيئة  وتوفر  وم�ستدام،  م�سوؤول  ب�سكل  الُعل  يف 

من نوعها.
 هذه الأبعاد احليوية للرحلة عرب الزمن، تهيئ ف�ساًء رحبا 
التطوير  اإطار ا�سرتاتيجية  الإن�ساين ، يف  الإبييداع  لتلقي 
للفنون  رائيييدة  عاملية  وجهة  اإىل  وحتويلها  للُعل،  ال�سامل 
املجتمعية،  امل�ساركة  ومتكني  والطبيعة  والثقافة  والييرتاث 
يف  مهمة  جوانب  وهييي   ،  2030 روؤييية  مل�ستهدفات  حتقيًقا 
بها  تييبييادر  والثقافية  التاريخية  ال�سياحية  مفهوم  تييطييور 
اململكة اأر�س احل�سارات ، يف الوقت الذي توفر فيه حوايل  
بالتنمية  مبا�سر  ارتباط  ذات  جديدة  عمل  فر�سة  األييف   38
وال�سياحة امل�ستدامة ، وامل�ساهمة بنحو 120 مليار ريال يف 

اإجمايل الناجت الوطني.
تاريخية  الزمن" خارطة  "رحلة عرب  ُيقدم خمطط   وبهذا 
مميزة حل�سارات عمرها اآلف ال�سنني ، ور�سم امل�ستقبل 
اإرث  وبناء  تاريخها  لكت�ساف  جديدة  ف�سول  فتح  عرب 
على  احلفاظ  يف  الوطن  وباإ�سهام   ، به  نفاخر  م�ستقبلي 

الرتاث العاملي.

رحلة 
عبر الزمن

كلمة

                                                                                                               مشروعات جديدة والمملكة ستصبح مركزًا عالميًا للطاقة

      توج اجلبير بجائزة االعتدال

�سكاكا -وا�س
�شرح �شاحب ال�شم� امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الدفاع رئي�س اللجنة العليا ل�ش�ؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء ومتكني 
قطاع الطاقة املتجددة، اأن افتتاح م�شروع حمطة �شكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�شية وت�قيع اتفاقيات �شراء الطاقة لـ) 7 ( م�شروعات جديدة، ياأتيان تنفيذًا لت�جيهات 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د -حفظه اهلل- بالعمل على تنمية اقت�شاد اململكة العربية ال�شع�دية ،وفق روؤية 2030، وما يندرج حتتها من مبادرات 
يف قطاع الطاقة املتجددة. وقال �شم� ويل العهد" اإنه قد مت خالل الأ�شابيع املا�شية الإعالن عن "مبادرة ال�شع�دية اخل�شراء" و "مبادرة ال�شرق الأو�شط الأخ�شر"، والتي بينت 
اأننا ب�شفتنا منتجًا عامليًا رائدًا للبرتول، ندرك متامًا ن�شيبنا من امل�ش�ؤولية يف دفع عجلة مكافحة تغري املناخ، وا�شتمرارًا لدورنا الريادي يف ا�شتقرار اأ�ش�اق الطاقة، �شن�ا�شل 
هذا الدور لتحقيق الريادة يف جمال الطاقة املتجددة ". واأ�شاف �شم�ه " اأن هذه املنا�شبة تعرب عن عزمنا على اأن نك�ن روادًا يف جميع قطاعات الطاقة، و�شعينا لتحقيق املزيج 
اإنتاجها وا�شتهالكها، حيث ن�شهد الي�م اإطالق وت�شغيل م�شروع حمطة �شكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�شية، التي متثل اأوىل خط�اتنا  الأمثل منها، وتعزيز كفاءة 

ل�شتغالل الطاقة املتجددة يف اململكة . ويف القريب العاجل �شيكتمل اإن�شاء م�شروع حمطة دومة اجلندل لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ".

الفيصل يناقش قضايا التنمية 
جدة- يا�سر بن يو�سف

راأ�س م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني 
خالد  الأمري  املكرمة  مكة  منطقة  اأمري 
اأم�س،  بجدة  الإمارة  مقر  يف  الفي�سل 
مناق�سة  تخلله  املنطقة  ملجل�س  اجتماعاً 
باملنطقة.   التنموية  الق�سايا  من  عدد 
اأهمية  على  �سموه  اأكد  الجتماع  وخالل 
وتعزيز  وتكاملها  اجلهود  ت�سافر 
والذي  اخلا�س  القطاع  مع  ال�سراكة 
كما  التنمية.   يف  رئي�ساً  �سريكاً  يعترب 
املو�سوعات  من  عددًا  املجل�س  ناق�س 
واتخذت  الأعمال  جدول  على  املدرجة 

حيالها التو�سيات الالزمة.
وزير  �سموه،  توج  اأخرى  جهة  من 
الدولة لل�سوؤون اخلارجية ع�سو جمل�س 
بجائزة  اجلبري  اأحمد  بن  عادل  الوزراء 
�سهد  كما  الرابعة،  دورتها  يف  العتدال 
خريجي  من  دفعة  اأول  تخريج  �سموه 
املاج�ستري  درجة  يحملون  الذين  املعهد 

يف العتدال ، بح�سور الأمري م�سعل بن 
ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة وعدد 
من الأمراء، ووزير التعليم الدكتور حمد 

اآل ال�سيخ، واأ�سحاب املعايل.
وقال الوزير اجلبري يف كلمة خالل احلفل 
عبدالعزيز  امللك  بجامعة  اأقيم  الذي 
بال�سكر  اأتقدم   ": الأول  اأم�س   ، بجدة 
ومعهد  الفي�سل  خالد  لالأمري  اجلزيل 

ل  التي  اجلائزة  هذه  على  العتدال 
اأعتربها ل�سخ�سي بل هي ل�سيا�سة اململكة 

ودورها الكبري يف ن�سر العتدال".
املوؤ�س�س  عهد  منذ  اململكة  اأن  اإىل  ولفت 
اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك 
خادم  عهد  وحتى   ، اهلل  رحمه  �سعود، 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
عهده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

، عملت على خلق  الأمني، حفظهما اهلل 
اأن  موؤكدا  الت�سامح،  ون�سر  ال�سالم 
ونبذ  والرحمة  الإ�سالم  هو  العتدال 
الكراهية ون�سر الأمن وال�ستقرار وهذا 
لفتا   ، التاريخ  عرب  البالد  هذه  ديدن 
ومراكز  مبادرات  تبنت  اململكة  اأن  اإىل 
بني  والتقارب  الت�سامح  ون�سر  للحوار 
جامعة  رئي�س  واألقى  احل�سارات. 
عبدالرحمن  الدكتور  عبدالعزيز  امللك 
اأن  اإىل  اأ�سار فيها  بن عبيد اليوبي كلمة 
اجلائزة  هذه  ا�ستحق  اجلبري  عادل 
اململكة  دور  اإبراز  يف  العاملية  جلهوده 
املنابر  كافة  يف  وت�سديه  الإن�ساين، 
الدولية للمغر�سني وامل�سللني، مدافعا 
لل�سالم  الرامية  اململكة  �سيا�سة  عن 
التطرف  نبذ  اإىل  والداعية  وال�سلم، 
ال�سلبية  النظرة  وحمارباً  والإرهاب، 
للمملكة  معادية  جهات  اإىل  ت�ستند  التي 

ل تريد اخلري اأبدًا.

رفع أجور السعوديين لمن تجاوزوا سن الخمسينآالف ريال غرامة للمعتمرين دون تصريح
الريا�س - البالد

تنفيذًا  بــاأنــه  الداخلية،  بـــوزارة  م�سوؤول  م�سدر  �ــســرَّح 
ومنع  ملواجهة  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  لالإجراءات 
اللتزام  ول�سمان   ،)19  - )كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�سار 
بتطبيق التنظيم الوقائي املعتمد لأداء العمرة وال�سالة، مبا 
يتواءم مع الطاقة الت�سغيلية الآمنة يف املواقع كافة باحلرم 
املكي ال�سريف و�ساحاته، فقد تقرر تطبيق املخالفة النظامية 
رم�سان  �سهر  خالل  العمرة،  لأداء  قادماً  يحُ�سبط  من  بحق 
قدرها  مالية  بغرامة  ت�سريح،  على  احل�سول  دون  املبارك، 
احلرم  دخول  يحاول  من  خمالفة  تقرر  كما  ريال،   10،000

مالية  بغرامة  ال�سالة،  لأداء  ت�سريح،  دون  ال�سريف  املكي 
قدرها 1000 ريال، وذلك حتى اإعالن نهاية اجلائحة وعودة 

احلياة العامة اإىل طبيعتها.
بالتعليمات  اللتزام  واملقيمني  باملواطنني  امل�سدر  واأهــاب 
ال�سالة  اأو  العمرة  اأداء  يف  يرغب  تق�سي بح�سول من  التي 
يف  مــوؤكــًدا  بذلك،  ت�سريح  على  ال�سريف،  املكي  احلــرم  يف 
جميع  يف  مهامهم  �سيبا�سرون  الأمــن  رجال  اأن  ذاته  الوقت 
املوؤدية  واملمرات  واملواقع  الأمني  ال�سبط  ومراكز  الطرق 
اإىل املنطقة املركزية املحيطة باحلرم املكي ال�سريف، ملنع اأي 

حماولة ملخالفة التنظيمات املعمول بها.

الريا�س- يا�سر بن يو�سف
الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  اأتاحت 
العاملني  اأجور  وتعديل  رفع  العمل  لأ�سحاب 
فما  �سنة   50 اأعمارهم  تتجاوز  الذين  ال�سعوديني 
يتم  بحيث  ريال   4000 عن  رواتبهم  وتقل  فوق، 
الأجر  يكمل  مبا   %10 بن�سبة  التقيد  دون  رفعها 
 4000 والبالغ  نطاقات  برنامج  يف  املحدد  ال�سهري 

ريال.
واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن التعديالت اجلديدة متثلت يف 

ا�ستثناء تطبيق ن�سو�س الالئحة من ناحية اإمكانية 
الذين  ال�سعوديني  العاملني  اأجور  ورفع  تعديل 
جتاوزوا �سن اخلم�سني اإىل 4000 ريال بعد اأن كانت 
3000 ريال دون التقيد بن�سبة 10 %، م�سرية اإىل اأنه 
العاملني  اأجور  تعديل  الآن  العمل  �ساحب  باإمكان 
ال�سعوديني امل�سرتكني يف نظام التاأمينات الذين تقل 
اأجور ا�سرتاكاتهم عن 4000 ريال يف اأي وقت خالل 
الختياري  امل�سرتك  ي�سمل  القرار  اأن  لفتة  ال�سنة، 

الذي التحق بعمل خا�سع لال�سرتاك اللزامي.
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ولي العهد:  افتتاح محطة سكاكا أولى خطواتنا للطاقة المتجددة 

وتابع �سمو ويل العهد قائاًل "ن�سهد اليوم توقيع اتفاقيات ل�سبعة م�سروعات 
جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية ،يف مناطق خمتلفة من اململكة، 
و�ست�سل الطاقة الإنتاجية لهذه امل�سروعات، بالإ�سافة اإىل م�سروعي �سكاكا 
ودومة اجلندل، اإىل اأكرث من ) 3600 ( ميجا وات، كما اأنها �ستوفر الطاقة 
الكهربائية لأكرث من ) 600 ( األف وحدة �سكنية، و�ستخف�س اأكرث من ) 7 
( ماليني طن من النبعاثات امل�سببة لالحتبا�س احلراري، وقد حقق بع�س 
هذه امل�سروعات اأرقاماً قيا�سية جديدة متثلت يف ت�سجيل اأقل تكلفة ل�سراء 
�سراء  تكلفة  بلغت  حيث  العامل.  يف  ال�سم�سية  الطاقة  من  املنتجة  الكهرباء 

لكل  اأمريكي  �سنت   )1.04( ال�سعيبة  م�سروع  من  الكهرباء 
اأخرى  ـ م�سروعات  اهلل  باإذن  ـ  امل�سروعات  �ساعة، و�ستتبع هذه  كيلو وات 

للطاقة املتجددة، يف اأنحاء العامل، �سنعلن عنها يف حينها ".
واأكد �سموه اأن هذه امل�سروعات، وغريها من م�سروعات الطاقة املتجددة، 
اخلطط  يف  جوهرية  عنا�سر  متثل  اململكة،  اأنحاء  يف  اإن�ساوؤها  يجري  التي 
الرامية للو�سول اإىل مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والتي ت�ستهدف 
املزيج  هذا  يف  املتجددة  الطاقة  وم�سادر  الغاز  من  كل  ح�سة  ت�سبح  اأن 
حوايل ) 50% ( بحلول عام 2030م، واأن يحل الغاز والطاقة املتجددة حمل 

ت�ستهلك  يومياً،  ال�سائل  الوقود  من  مكافئ  برتول  برميل  مليون  يقارب  ما 
للو�سول  الأخرى،  القطاعات  ويف  املياه  وحتلية  الكهرباء  اإنتاج  يف  كوقود 
اإىل املزيج الأمثل، والأعلى كفاءة، والأقل تكلفة، والأكرث اإ�سهاماً يف حماية 
الرامية  اململكة  جهود  امل�سروعات  هذه  وجت�سد  عليها.  واحلفاظ  البيئة 
ومتكني  فيه،  املحلي  املحتوى  وتعزيز  املتجددة،  الطاقة  قطاع  توطني  اإىل 
لت�سبح  حملياً،  الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  اإنتاج  مكونات  �سناعة 
للطاقة  عاملياً  مركزًا  ـ  اهلل  باإذن  ـ  القادمة  الع�سرة  الأعوام  خالل  اململكة 
بالقول  ت�سريحه،  العهد  ويل  �سمو  وتقنياتها.واختتم  واملتجددة  التقليدية 

الأخ�سر"،  الأو�سط  "ال�سرق  و  اخل�سراء"  "ال�سعودية  مبادرتي  اإن   "
اأجزاًء  متثل  انطالقتها،  اليوم  ن�سهد  التي  امل�سروعات  اإىل  بالإ�سافة 
وا�ستكماًل  امل�سرتكة،  الدولية  الق�سايا  جتاه  الريادي  دورنا  من  جوهرية 
للجهود التي بذلتها اململكة خالل فرتة رئا�ستها جمموعة الع�سرين، والتي 
ي�سهم  الذي  للكربون،  الدائري  القت�ساد  ملفهوم  املجموعة  تبني  عنها  نتج 
يف ت�سريع ا�ستعادة توازن انبعاث الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري. 
وهكذا، فاإن هذه امل�سروعات تعزز �سجلنا يف جمال الطاقة املتجددة، كما اأنها 

ت�ساف اإىل املكانة التي نتمتع بها يف جمال الطاقة ب�سكل عام ".
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ما  بللالإعللام،   م�شواره  طللوال  مهموم  كاتب  �شعود  دكتور   .. بداية   •
اأ�شتاذ  ب�شفته  كاأكادميي  والإعلللام  كاتبا،  ب�شفته  كممار�شة  الإعلللام  بني 
اخلللارجللي  الإعللللام  عللام  مللديللر  كمن�شب  والإعللللام  الإعلللللام،   تكنولوجيا 
اخلارجية  وزارة  وكيل  وكدبلوما�شي  الإعلللام  وزارة  با�شم  واملتحدث 
العامة،  الدبلوما�شية  اأدوات  احد  والإعللام  العامة  الدبلوما�شية  لل�شوؤون 

كيف وجدت الإعام ال�شعودي من خال مواقعك املختلفة؟
الإعام  مهنة  مبمار�شة  الفر�شة  لهم  �شنحت  الذين  القائل  من  اأكون  •• رمبا 
العمل  مللار�للشللت  حلليللاتللي  بللدايللة  فللفللي  املختلفة،  حميطاته  يف  الللغللو�للص  عللر 
الأمريكية  العا�شمة  يف  ن�شفها  �شنة   20 لقرابة  اخلا�ص  القطاع  يف  الإعامي 
كاأ�شتاذ  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  الأكادميي  القطاع  يف  مار�شته  ثم  وا�شنطن، 
لتكنلوجيا الإعام ورئي�شا لق�شم مهارات الت�شال ونائبا للم�شرف العام للمركز 
الإعامي باجلامعة، بعدها انتقلت للعمل يف وزارة الإعام مديرا عاما لاإعام 
اخلارجي، ف�شفريا يف وزارة اخلارجية ووكيا للوزارة ل�شوؤون الدبلوما�شية 
العامة والتي يندرج الإعام �شمن م�شوؤولياتها، ناهيك عن ممار�شتي لاإعام 
اأمتكن من  التنوع جعلني  .. هذا  الكتب  ككاتب راأي وباحث وموؤلف لعدد من 
تفا�شيله،  بكافة  العمق  من  ال�شعودي حتديدا  والإعللام  الإعام عموما،  روؤية 
الإعام  باأنه  دوما  اأردد  جتعلني  التي  الهائلة  وقوته  تفوقه  م�شادر  ذلك  ومن 
التفوق  التي جتعله رغم كل ذلك  تاأثريا عربيا، ونقاط �شعفه  الأقوى والأكرث 
منه  املللرجللوة  العالية  التوقعات  ل�شقف  الو�شول  عللن  ن�شبيا  يعجز  والللقللوة 
والقادرة على م�شايرة التطورات والتغريات فائقة ال�شرعة التي متر بها اململكة 

يف ظل روؤية 2030.

عش الدبابير
• نبهت مبكرا منذ منت�شف الت�شعينات من تاأثريات الإعام اجلديد، ومن 
ثم   ٩٧ عللام  �شدر  الللذي  الكامل"  املرجع  "النرتنت،  بعنوان  كتابك  ذلللك 
كتاب "الإعام القدمي والإعام اجلديد، هل ال�شحافة املطبوعة يف طريقها 
لانقرا�ص" والذي �شدرت طبعته الأوىل عام 2002م، فهل كنت حينها تعي 
حجم ذلك التاأثري، وهل جتاوبت و�شائل العام ل�شرخاتك الهادئة اإذا لنا 

اأن نقول ذلك؟ 
و�شاعدين  التكنولوجية،  التغريات  وقوة  حجم  جيدا  اأعي  بالتاأكيد  •• كنت 
يف  املاج�شتري  لللدرجللة  هناك  واإكللمللايل  وا�شنطن،  يف  عملي  ذلللك  يف  كثريا 
تخ�ش�ص الكمبيوتر ونظم املعلومات، واأخذي ملا يزيد عن 10 دورات متقدمة 
ن�شتقبل  حينها  وكنا  الرقمية،  التكنولوجيا  يف  متخ�ش�شة  تدريب  وبرامج 
يف  اليوم  نف�ص  يف  ونطبعها   ال�شناعية  بالأقمار  الأو�شط  ال�شرق  �شحيفة 
وكانت  اجنلي�ص،  ولو�ص  نيويورك  ومنها  العامل  حللول  املللراكللز  من  العديد 
ال�شعوبة  لكن  باحللم،  اأ�شبه  حا  كانت  الإنللرتنللت  جللدا.  مكلفة  عملية  هللذه 
متثلت يف كيفية اإقناع بع�ص اإدارات وم�شوؤويل التحرير ب�شرورة البدء يف 
دخا  حتقق  حينها  تكن  مل  اأنها  خا�شة  اللكرتونية  ال�شحافة  يف  ال�شتثمار 
وبري�شتيجها.  وربحيتها  قوتها  اأوج  يف  الورقية  ال�شحف  كانت  بينما  ماديا 
جلاأت للمقالت ثم ح�شرت من وا�شنطن للمملكة عام 1٩٩6 ثم 1٩٩٧ وقدمت 
الريا�ص  لاإعاميني عن النرتنت وال�شحافة اللكرتونية يف كل من  دورات 
تلك  اأن  تخيل  ميكن  ل   .. جدا  �شديدة  كانت  املقاومة  لاأ�شف  والدمام.  وجدة 
املقاومة ا�شتمرت بل ازدادت �شرا�شة لأكرث من ربع قرن..  يف �شبيل الإبقاء 
اأن هذا الهتمام  اأت�شور  الورق وبري�شتيجه وحميميته ورائحته. كنت  على 
املهني والعلمي بالإعام اجلديد وم�شتقبل ال�شحافة املطبوعة �شيجد لأهميته 

وح�شا�شيته اآذانا �شاغية. 

تقزمي القوة الناعمة 
والإعام  ال�شعودي  الإعام  على  تاأخذها  التي  والأخطاء  املاآخذ  هي  • ما 

اخلارجي حتديدا؟
كل  فوق  عاليا  للتحليق  الازمة  املقومات  كل  ال�شعودي  الإعام  ميتلك   ••
معاناة  اأ�شباب  بع�ص  عامليا.  والتاأثري  الو�شول  بل  عربيا  فقط  لي�ص  مناف�شة 

هذا الإعام ميكن اإيجازها يف التايل:
- النظرة غري الواقعية اإليه وحتميله اأكرث مما يحتمل مبطالبته وحده بتغيري 
ال�شورة املغلوطة عن اململكة، فهذا الإعام ل ميتلك ع�شا �شحرية قادرة على 
ذلك، بل هي م�شوؤولية م�شرتكة تتحملها معه العديد من اجلهات الأخرى، مع 
من  ولي�ص  الداخل  من  يبداأ  خارجيا  ال�شورة  تغيري  اأن  حقيقة  اإدراك  اأهمية 

اخلارج.
- غياب اأو تقزمي كنوز القوة الناعمة ال�شعودية لأكرث من 30 �شنة وعدم وجود 
روؤية وا�شحة لتوظيفها زاد من �شعوبة مهمة الإعام اخلارجي و�شهل مهمة 
اأجمل  اأنف�شنا طويا  اأخفينا نحن  التي  ت�شويه �شورتنا  املعادية يف  اجلهات 
ماحمها، ومن ذلك على �شبيل املثال متكني املراأة وال�شياحة والآثار والتنوع 

البيئي والثقايف وتفوق التعليم وامل�شاعدات الدولية وغريها.
مع  يتنا�شب  دعمه مبا  ي�شتلزم  من اجلبهات  باعتباره جبهة  لاإعام  النظر   -
حجم هذه امل�شوؤولية بالغة الأهمية، وتوفري ال�شتقرار والتطوير ملوؤ�ش�شاته 

وهيئاته املختلفة ويف مقدمتها وزارة الإعام.
التغيري" له،  "مقاومي  اإعاقة وتعطيل  قرن من  لربع  عانى  اإعامنا  كان  اإذا   -
وعانى لأكرث من 30 �شنة من ت�شويه "ال�شحوة"، فعنوان معاناة الإعام يف 

املرحلة احلالية هو "ال�شللية" والتي ل تقل �شررا وتعطيا لهذا الإعام.

صحوة وتطرف آخر
انتقاد حتى من بع�ص  لفرتة طويلة حلمات  ال�شعودي  الإعام  • تعر�ص 

العاميني ال�شعوديني مباذا تف�شر ذلك؟
اإليها  النظر  من  بد  ل  عديدة  اأ�شباب  عن  ناجتة  احلادة  النتقادات  هذه   ••

بحياد وتوازن و�شمولية، ومنها:
والتطور  النه�شة  مللع  يتوافق  مبللا  الإعلللام  مللن  التوقعات  �شقف  ارتللفللاع   -
طلب  وهو  والقت�شادية،  والدينية  ال�شيا�شية  ومكانتها  اململكة  ت�شهده  الذي 

وتوقعات حمقة وم�شروعة دون جدال.
- تراكمات اأكرث من 3 عقود من الت�شويه وال�شيطنة الذي مار�شته "ال�شحوة" 
البائدة بحق الإعام بهدف تقليل الثقة به وال�شيطرة عليه. هذا الت�شويه بلغ 

درجة عالية من التكرار والحرتاف ب�شكل ل زالت اآثاره موجودة بل حمفورة 
يف اأذهان الكثريين حتى اليوم.

اآخر يرى احلل يف ان�شاخ  "ال�شحوة" البائد ورثه حلد ما تطرف  - تطرف 
بع�ص الإعام من اأي التزام بقيم وعادات املجتمع مبا فيها تلك القيم الإيجابية 
الر�شا والنتقادات من  عدم  فاقم من حالة  النا�ص، مما  نفو�ص  املرت�شخة يف 

اأطياف خمتلفة وحتى مت�شادة يف املجتمع.
- �شبب هام اآخر هو النظرة اخلاطئة ملفهوم الإعام اخلارجي باعتباره جمرد 
مناكفات اإعامية واإغفال حقيقة اأن ذلك الإعام ي�شتلزم تناغم وتكامل وقيام 
العديد من الأطراف واجلهات الأخرى بدورها على اأكمل وجه، اإ�شافة لفاعلية 
لاإعام..  بالغة  بق�شوة  �شهامه  وجه  البع�ص   .advocacy الدعم  اأن�شطة 
امل�شكلة  جوهر  على  الإ�شبع  و�شع  مللن  الأحلليللان  مللن  كثري  يف  خلت  ق�شوة 
وت�شعباتها، فاأ�شبح انتقاد الإعام لدرجة الت�شفيه من قبل البع�ص هو احلل 
مدعاة  هو  عليه  ثناء  اأقل  اأن  حني  يف  الإعجاب،  عامات  مينح  الذي  الأ�شهل 
هو  الإعللام  هذا  باأن  اإدراك  دون  ال�شاخرة.  والتعليقات  الهجوم  اأ�شكال  لكل 
جبهة حقيقية حتتاج دوما لانتقاد والتوجيه وت�شحيح امل�شار، ولكن دون هز 
الثقة به والتقليل من �شاأنه، فهو كما ذكرت جبهة يكرهها ويتمنى اأعداء الوطن 

انهيارها ويفعلوا ما ل يخطر على البال لتحقيق ذلك.
اأن  للتخفيف منها، حيث  - ارتفاع درجة ح�شا�شيتنا من النتقادات واحلاجة 
قيم  ولديها  وموؤثرة  عظيمة  دولة  اململكة  اأن  طاملا  تتوقف  لن  النتقادات  تلك 
ومبادئ ثابتة ورا�شخة. هذا قطعا ل يعني اإغفال احلمات املوجهة �شدنا بل 
اإدراك اأ�شبابها ودوافعها وتركيز اجلهد على عاج اأي اأخطاء حقيقية، واإبراز 
ما لدينا من اإجنازات وكنوز بدل من ا�شتنزاف تلك اجلهود نحو اأطراف حاقدة 

ل اأمل يف ار�شائها وتغيري نظرتها لنا.

نعم جنح 
العادلة  مواقفنا  عن  الدفاع  يف  ال�شعودي  الإعام  جنح  هل  راأيك،   • يف 
املخطط  ومللواجللهللة  ال�شرعية  دعللم  بللحللرب  يتعلق  مللا  املللثللال  �شبيل  وعلللللى 

الإيراين احلوثي يف اليمن؟
•• احلالة اليمنية هي مثال جيد للدور املهم الذي يقوم به الإعام ال�شعودي 
املعنية ومنها  الأطللراف  كافة  بهذا اخل�شو�ص مع  يتم  الذي  الكبري  والتن�شيق 
على �شبيل املثال ل احل�شر وزارة الدفاع ومركز امللك �شلمان لاإغاثة والأعمال 
الإن�شانية، ووزارة اخلارجية ممثلة ب�شفاراتها حول العامل كال�شفارة يف اليمن 
والدور الكبري والن�شط لل�شفري حممد اآل جابر، وال�شفارات الأخرى كال�شفارة 
يف وا�شنطن والوفد الدائم يف نيويورك ويف بروك�شل وغريهم. لحظ اأنني 
الإعللام  يت�شمن  الللذي  ال�شامل  مبفهومه  اخلللارجللي  الإعلللام  عن  اأحتللدث  هنا 
كافة  بني  والتن�شيق  والتناغم  ال�شيا�شي  الدعم  واأن�شطة  والرقمي  التقليدي 

اجلهات ذات العاقة، لذا يجب تكثيف دعم اجلهود الإيجابية املبذولة.

النقد والعبارات املدمرة
وزارة  يف  م�شوؤوليته  توليت  وقد  اخلارجي  الإعللام  اإىل  نعود  دعنا   •
الكايف  بالقدر  ينجح  مل  اخلللارجللي  اإعامنا  اأن  يللرى  والبع�ص  الإعلللام، 
يف نقل ال�شورة الكاملة للمملكة وي�شت�شهد يف هذا ال�شدد بف�شل ت�شويق 
رغم  وال�شعر  والللروايللة  الدب  مثل  خمتلفة  جمللالت  يف  �شعوديني  جنوم 
املال  لفرتة طويلة من ميلك  وا�شتمر  م�شهودة  اأدبية ونقدية  وجود حركة 

والعاقات هو املت�شيد للم�شهد الثقايف ال�شعودي يف اخلارج؟
ح�شب  وهو  له،  املتاحة  لاإمكانات  وفقا  بدوره  يقوم  اخلارجي  •• الإعام 
بللاأن  ذكلللرت  اأن  يل  و�شبق  اأزمللللة،  اأو  منا�شبة  اأيلللة  عللن  يللومللا  يغب  مل  علمي 
اأمر مطلوب  اأدنى �شك هو  اأكرث مما يحتمل. النتقاد دون  من اخلطاأ حتميله 
الإعللام.  ذلك  يف  الثقة  تهز  التي  املدمرة  العبارات  عن  بعيدا  ولكن  و�شحي، 
اإعام اليوم لي�ص هو اإعام الأم�ص، بل هو عملية تكاملية وت�شاركية يتحمل 

اأنه  املواقف  من  كثري  يف  اأثبت  الللذي  املواطن  من  بللدءا  م�شوؤوليتها  اجلميع 
الإعام  قيام  بعدم  يتعلق  وفيما  امل�شيئة.  دفاع �شلب يف وجه احلمات  خط 
اخلارجي بت�شويق النجوم ال�شعوديني، ففي اعتقادي اأن وزارة الثقافة وهيئة 
الرتفيه تقومان بدور جبار بهذا اخل�شو�ص تتهافت على نقله قنوات الإعام 
فر�شة  العامل.  دول  من  العديد  يف  وامل�شاركات  املعار�ص  تقام  كما  املختلفة، 
متثيل اململكة يف اخلارج هي ملن ميلك املوهبة واجلاذبية ول ينبغي اأن تكون 

لأي �شبب اآخر.

من هنا نبدأ
من  ام  اخلللارج  من  اخلارجي  الإعللام  م�شاكل  معاجلة  نبداأ  ايللن  من   •

الداخل؟
اإعام  بناء  خال  من  الداخل  من  اأول  يبداأ  قوي  خارجي  اإعللام  بناء   ••
تخ�شع  ل  وحملللددة  وا�شحة  وطنية  روؤيلللة  ويحمل  ومتطور  قللوي  داخلللللي 
قللادر  اإعلللام  ال�شخ�شية.  وامل�شالح  الفردية  الفكرية  والتوجهات  لللاأهللواء 
اإعاميني  و�شناعة  وثقافته،  بلغته  الآخللر  وخماطبة  والنت�شار  القناع  على 
�شعوديني جنوم مبعايري عاملية، يف عامل تا�شت فيه احلدود بني ما هو حملي 
وما هو دويل. بناء اإعام خارجي قوي ي�شتلزم معاملته معاملة اجلبهات من 
حيث الدعم وال�شتثمار اجلاد وامل�شتمر به تقنيا وب�شريا.. ي�شتلزم و�شع اآلية 
قادرة على حتقيق اأق�شى درجات التفعيل مل�شادر قوانا املختلفة مثل ال�شفارات 
وامللحقيات والقطاع اخلا�ص والقطاع الثالث، وتوظيف كنوز م�شادر قوتنا 

الناعمة وفق روؤية حمددة ووا�شحة اأي�شا. 

مطلوب كيان للدبلوماسية العامة
لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  كاتب  �شعود  ال�شفري  اإىل  ننتقل  • دعنا 
هائا  كنزا  متتلك  ذكرت  كما  اململكة  نت�شاءل:  ودعنا  العامة  الدبلوما�شية 

من م�شادر القوى الناعمة، ملاذا مل ي�شتغل؟
تقوم  ال�شعودية  الناعمة  للقوة  •• هناك حاليا توظيف هائل وغري م�شبوق 
اخلارجية  ووزارة  الرتفيه  وهيئة  الثقافة  وزارة  منها  عللديللدة  جهات  بلله 
ال�شورى،  وجمل�ص  ال�شياحة  ووزارة  الريا�شة  ووزارة  التعليم  ووزارة 
باأنها متثل  اأ�شفها دوما  وغريها. جهود �شخمة مدعومة بروؤية 2030 التي 
ال�شعودية بعد غياب طويل لأكرث من ثاثة عقود. هذه  الناعمة  القوة  مياد 
ما حتتاجه هذه اجلهود هو  وقللوي.  هام  تاأثري خارجي  وذات  رائعة  جهود 
بتناغم  واحللدة،  وطنية  روؤيللة  وفق  ت�شري  جتعلها  كمظلة  يعمل  كيان  وجللود 

يحول دون اأي ازدواجية اأو تناق�ص يف الر�شائل اأو هدر يف املوارد.

حداثة املصطلح 
• كيف تقيم جتربتك يف اخلارجية كوكيل وزارة للدبلوما�شية الناعمة، 

ماذا قدمت وماذا واجهت من عقبات؟
واأثللللرى  اأهللللم  ملللن  اعللتللرهللا  اخلللارجلليللة  يف  •• جتللربللتللي 
فخال  بها.  كثريا  افتخر  والتي  املهنية  حياتي  يف  التجارب 
بتاأ�شي�ص  اللللللوزارة  يف  زمللائللي  مللع  �للشللاهللمللت  الللفللرتة  تلللللك 
وقمت  العامة،  الدبلوما�شية  ل�شوؤون  اللللوزارة  وكالة  وبناء 
واأهلللداف  وطنية  روؤيلللة  وفللق  لها  طموحة  ا�شرتاتيجية  ب�شياغة 
من  وا�شتفادت  ودوللليللة،  حملية  مبوؤ�شرات  اأداء  ومعايري  حمللددة 
اأجنح التجارب العاملية يف توظيف م�شادر القوة الناعمة.   ومتكن �شباب 
عاليا  بها  التحليق  مللن  احلللمللد  ولللللله  يلللزال-  –ول  الللوكللالللة  هللذه  و�للشللابللات 
بجناحي الثقافة والإعام )تقليدي ورقمي(، وحتقيق الكثري من الإجنازات 
حلداثة  ونظرا  وجلليللزة.  زمنية  فللرتة  خللال  وخارجيا  داخليا  والفعاليات 
عليها  العمل  مت  التي  الأهللداف  اأحد  كان  العامة" فقد  "الدبلوما�شية  مفهوم 
القوة  م�شادر  على  ال�شوء  وت�شليط  وباأهميته،  املفهوم  بهذا  التعريف  هو 
مع  والتن�شيق  التعاون  ج�شور  ومد  توظيفها،  وكيفية  ال�شعودية  الناعمة 
املجتمع  ومنظمات  الفكر  ومراكز  اجلامعات  فيها  مبا  املعنية،  اجلهات  كافة 
املدين، والنخب الثقافية والإعامية. حداثة املفهوم ا�شتلزمت جهودا مكثفة 
لاإي�شاح باأن الدبلوما�شية العامة لي�شت جمرد اإقامة للفعاليات بل هي روؤية 
وفكر واأن�شطة توا�شل وتفاعل م�شتمر مع ال�شعوب الأخرى عر الكاريزما 

العظيمة املتنوعة التي ميتاز بها هذا الوطن العظيم.

لن اكرر التجربة 
اإىل  اإىل اخللف" التي �شدرت عام 200٧ تطرقت  "التقدم  • يف روايتك 
ي�شافر  حني  ال�شعودي  بها  ي�شعر  التي  والثقافية  احل�شارية  ال�شدمة 
ازالتها  ال�شدمة موجودة وملاذا وكيف ميكن  زالت  ما  فهل  اإىل اخلللارج، 
وباملنا�شبة  القيم؟  ومنظومة  املجتمعي  بال�شلوك  يتعلق  فيما  خا�شة 
انتاج  توا�شل  ن�شهد  اأن  ميكن  وهل  ملاذا؟  لك  الوحيدة  هي  الرواية  هذه 
للدكتور �شعود الكاتب الروائي بعد اأن اأ�شبح اأقل تخففا من م�شوؤولياته 

الوظيفية، ام �شتظل حالة اختطاف الروائي قائمة؟
تلك  حمور  هو  كان  املجتمع  يف  القيم  وتاآكل  و�شراع  الثقافية  •• ال�شدمة 
الوليات  يف  طويلة  اغللرتاب  رحلة  بعد  �شنة   15 قبل  كتبتها  التي  الرواية 
الرواية  تلك  �شدور  تاريخ  من  الزمن  والدرا�شة.  للعمل  الأمريكية  املتحدة 
لليوم تغري كثريا، لدرجة ميكنني القول معها باأن ال�شدمات الثقافية مل تعد 
املعلومات  فثورة  الغربية،  الدول  وحتديدا  اخلارج  اإىل  للم�شافرين  حتدث 
ل�شاب  معها  ميكن  لدرجة  والداخل  اخلارج  بني  احلدود  متاما  األغت  الهائلة 
اأو �شابة يف قرية نائية بعيدة عن املدن اأن ي�شابوا ب�شكل اأو اآخر بال�شدمة 
الثقافية. امل�شكلة لي�شت ب�شيطة وتتطلب قدرا كبريا من العناية والهتمام، 
و�شكا خمتلفا من اأ�شكال الرتبية والتعليم الذي ير�شخ القيم املعتدلة البعيدة 
عن التطرف ب�شقيه �شواء التطرف القائم على الت�شدد الديني اأو ذلك القائم 

على الن�شاخ عن القيم والأخاق وفقدان الهوية.
رواية "التقدم اإىل اخللف" هي الرواية الوحيدة يل، واأعتقد اأنها جتربة لي�ص 
لدي النية لتكرارها لأ�شباب وجود اأولويات ي�شيق بها الوقت، فم�شوؤوليات 
العمل كثرية، واأولويات الكتابة القادمة هي للدرا�شات وق�شايا التخ�ش�ص، 

ثم ال�شرية الذاتية اإن �شمح الوقت.
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منصفًا اإلعالم السعودي .. األكادميي ووكيل وزارة اخلارجية السابق للدبلوماسية العامة لـــــ                  :

مار�ص العام كمهنة وتعامل معه كاأكادميي ا�شتاذا لتكنولوجيا العام ورئي�شا لق�شم مهارات الت�شال ونائبا للم�شرف العام على املركز العامي جلامعة امللك 
عبدالعزيز .. كما انخرط فيه كم�شوؤول حني انتقل اىل وزارة العام مديرا عاما لاإعام اخلارجي ثم �شفريا يف وزارة اخلارجية ووكيا للوزارة ل�شوؤون الدبلوما�شية 

العامة. "الباد" حاورت الدكتور ال�شفري �شعود كاتب متوقفة امام كل هذه املحطات .. وبالتاأكيد كان العام هو القا�شم امل�شرتك .. ورغم روؤاه لق�شايا العام 
وهمومه ودوره احلايل واملن�شود منه التي رمبا يختلف معها اآخرون ال ان وجهات نظره وروؤيته تكت�شب م�شروعيتها ووجاهتها من طول املمار�شة وم�شرية التعليم 

والتعلم وم�شاركته يف �شناعة ال�شيا�شات العامية وحترير بع�ص املفاهيم وامل�شطلحات امل�شتجدة مثل الدبلوما�شية العامة  .. واخريا كانت هناك وقفة مل تطل 
يف حمطة الدب التي منحته رواية واحدة ووحيدة مل ولن تتكرر مررا ذلك مب�شغولياته الأكادميية والبحثية.

حاورته - مها العواودة 

المطلوب بناء إعالم قوي ومتطور يحمل رؤية وطنية واضحة ال تخضع لألهواء

النظر لإلعالم باعتباره جبهة يستوجب دعمه

ال ينبغي حتميل اإلعالم اكثر مما يحتمل واملسئولية مشتركة
تغيير الصورة خارجيا ينطلق من الداخل

اإلعالم السعودي متفوق
وقوي واألكثر تأثيرا عربيا

رؤية 2030 ميالد الدبلوماسية 
العامة بعد غياب طويل 

االنتقادات لن تتوقف طاملا أن 
اململكة دولة عظيمة ومؤثرة 

اإلعالم اخلارجي ليس مجرد 
مناكفات وال ميتلك عصا سحرية 
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 ويقول عبد الله الغامدي: الت�سول وباء يت�سلل 
داخل العديد من املجتمعات .. �سحيح ان ديننا 
احلنيف امرنا بالرحمة وال�سدقة لكنه �سدد على 
الك�سب ال�سريف والعمل، الأمر الذي يدعونا اإىل 
منها  واحلــد  اخلطرية  الظاهرة  لهذه  اللتفات 
واملت�سولت  املت�سولني  اأ�ساليب  وان  و�سبطها 
اأو  غريه ، وهناك  ل تنتهي �سواء يف رم�سان  
الجتماعي  التوا�سل  بو�سائل  حديث  ت�سول 
منهم  تطلب  ن�سية  ر�سائل  للجميع   ت�سل  حيث 
امل�ساعدة  ومعظم  هذه الر�سائل تكون من خارج 
تبلغ   املحتالني  املت�سولني  اأن   اإىل  لفتا  اململكة 

ن�سبتهم  نحو  %98  . 

طرق متباينة 
�سعيد الزهراين يرى اأن طرق الت�سول تتباين.. 
وهــنــاك  ــعــاهــات   ال ي�سطنع  بع�سهم  ويــقــول: 
وهناك  بالأطفال  يت�سولن  افريقيات  مت�سولت 
من يحمل رو�ستة طبية بالية  من اجل ا�ستدرار 
مع  التعامل  بعدم  اجلميع  واأن�سح   ، العطف  
هناك  فـــاإن  الت�سدق  يــريــد  مــن  وان  املت�سولني 
قنوات �سرعية  لأن ال�سدقة يجب ان تذهب اإىل 

املحتاجني اإليها فعال، 
ــــه كــثــريا مـــا يــ�ــســاهــد مــتــ�ــســولــون  واأ�ــــســــاف اأن
يــ�ــســتــخــدمــون كــرا�ــســي مــتــحــركــة  ولــكــنــهــم يف 

احلقيقة  ا�سخا�ص  اأ�سحاء.

تقارير وهمية 
اأما عبد الله املطريي  فين�سح باأن الن�سان يجب 
ان  خا�سة  عواطفه  وراء  الجنـــراف  عــدم  عليه 
لــدى  ومثبتة  م�سجلة  خــرييــة  جمعيات  هــنــاك 
يف  العام  مدار  على  تعمل  الجتماعية  ال�سوؤون 
ار�سال امل�ساعدات العينية واملالية اىل م�ستحقيها 
ــد. ويـــوؤكـــد املـــطـــريي ان اأ�ــســالــيــب  بــ�ــســكــل جــي
املت�سولني واملت�سولت تطورت واأ�سبحت تاأتي 
ومواقع  الوات�ساب   او  ال�سوتية  الر�سائل  عرب 
�سور  �سكل   يف  الأخــرى  الجتماعي  التوا�سل 

لفواتري وهمية باأ�سماء وهمية ومنها املزور.

توارث املهنة 
الــدكــتــور  النف�سي  الــطــب  ا�ــســتــ�ــســاري  ويــ�ــســف 
اجتماعية  ظاهرة  باأنه  الت�سول  باناعمة  اأبوبكر 
خطرية تهدد املجتمع وتتنامى كثرًيا يف املوا�سم 
ا�سبابه  مــن  يــذكــر  الــكــرمي،  رمــ�ــســان  �سهر  مثل 
باأ�سرع واأ�سهل طريقة دون  املال  احل�سول على 
املت�سولني  اأن بع�ص  اإىل   اأي جمهود، لفتا  بذل 
اأن  فتجد  اآبــائــهــم،  مــن  مهنة  الت�سول  اتــخــذوا 
 . عيًبا  ذلك  بالت�سول ول ترى يف  تعمل  الأ�سرة 
للت�سول يف  اأ�سكال و�سورا  اأن هناك  اإىل  ولفت 
املجتمع ذكر منها البكاء والعويل من اأجل جذب 
اأمواله  باأن  يدعي  كاأن  ما  بافتعال حادثة  النا�ص 
قد �سرقت وانتحال بع�ص العاهات والأمرا�ص ، 
الدعاء بطلب التربعات من اأجل بناء م�سجد اأو 
اإ�سابته  اأو ترميم بيت ، وزعم املت�سول  مدر�سة 
بخلل عقلي من خالل التلفظ بكلمات غري مفهومة 
والتلويح بالإ�سارات ، ا�ستخدام الأطفال الر�سع 
اأو ذوي الحتياجات اخلا�سة يف عملية الت�سول 
مــن اأجـــل جـــذب عــاطــفــة الــنــا�ــص ، ومـــن اأ�ــســكــال 
وثائق  مثل  الوثائق  ا�ستغالل  اي�سا  الت�سول 

فواتري املاء والكهرباء اأو و�سفات الدواء.

برامج توعوية 
الدكتور  يــوؤكــد  الت�سول  مــواجــهــة  كيفية  وعــن 
الت�سول  باناعمة اهمية توعية املجتمع مب�سكلة 
عــن طــريــق عــر�ــص بــرامــج تــوعــويــة عــنــه وعــن 
الزكوات وال�سدقات  م�ساره على املجتمع، دفع 
الــعــقــوبــات  تطبيق  اخلـــرييـــة،  اجلــمــعــيــات  يف 

ال�سارمة على املت�سولني وكل من يقف خلفهم.
الجتماعي  والباحث  الأخ�سائي  معه  ويتفق 
الظاهرة  خــطــورة  على  النا�سري  حممد  طــالل 
كبري،  ب�سكل  العامل  يف  انت�سرت  انها  ويــقــول  
حتى اأ�سبحـت تهـدد املجتمعات  وتنذر بالعديد 
تن�سط  الظاهرة  هــذه  ان  ــال  وق  ، العواقب  مــن 
كثرًيا يف املوا�سم ك�سهر رم�سان والأعياد ويف 
امل�ساجد  والبنوك  كامل�ست�سفيات  معينة  اأماكن 
الطرق  وجوانب  التجارية  واملحال  والأ�سواق 
واملقاهي  واملطاعم  املرور  اإ�سارات  اأماكن  ويف 

والأماكن العامة.
حيل  عــدة  يتبعون  املت�سولني  اأن  اإىل  ــار  واأ�ــس
طلب  مثل  ال�سفقة  وا�ــســتــدرار  العطف  لك�سب 

الدينية  النواحي  با�ستغالل  وامل�ساعدة،  العون 
ـــارة؛  ــة والإنــ�ــســانــيــة يف نــفــو�ــص امل ــي والأخــالق
فيطلبون ال�سدقات واأموال الزكاة، ويتالعبون 
من  الكرمي  ال�سعودي  ال�سعب  اأبناء  اعتاده  مبا 

القيم والتاأهب مل�ساعدة املحتاجني.
النا�سري  يرى  الت�سول  ظاهرة  معاجلة  وحول 
ــمــع يف  ان الـــعـــبء الأكــــــرب يــقــع عــلــى املــجــت
وتــعــاون  بــتــجــاوب  تنت�سر  ــا  ــه لأن حمــاربــتــهــا، 
اإعطاء  عن  النا�ص  بكف  وتختفي  معها  النا�ص 
هوؤلء املت�سولني املال ، فيجب على جميع اأفراد 
املجتمع التعاون مع اجلهات املخت�سة للحد من 
وعلى  عليها،  والق�ساء  ال�سلبية  الظاهرة  هذه 
ملنع  جهودها  م�ساعفة  الت�سول  مكافحة  جهات 

و�سك  على  اأننا  ا  وخ�سو�سً املت�سولني  انت�سار 
ا�ستقبال �سهر ف�سيل يكرث فيه العمل اخلريي.

اإلبالغ عن املتسولني 
ربــاب  القانونية  وامل�ست�سارة  املحامية  تقول 
�سهر رم�سان  عام حينما يقرتب  كل  املعبي: يف 
املـــبـــارك  جتــد املــتــ�ــســولــني يــتــنــ�ــســرون بــجــوار 
املــــرور ورغـــم مالحقة  اإ�ـــســـارات  اأو  الأ�ـــســـواق 
اجلهات املخت�سة لهذه الفئة ال انهم �سرعان ما 
يعودون مرة اأخرى، لفتة اإىل اأن املت�سولني يف 
ال�سوارع يعدون من م�سوهات امل�سهد الب�سري ،  
وعلى اجلميع التعاون مع اجلهات ذات العالقة 
املواطن  اأن   الإبــالغ  عنهم موؤكدة  والعمل على 

هو رجل  الأمن  الأول.
بـــاأن  مــن يــريــد اخـــراج �سدقاته او  واأ�ــســافــت 
م�ساعداته فاإن  هناك قنوات ر�سمية تعمل عليها 
اجلمعيات  ومنها  احلمد  ولله  ومتوفرة  الدولة 
ال�ساعة  مـــدار  على  بابها  تفتح  الــتــي  اخلــرييــة 
والأف�سل  ال�سليمة  الطريقة  هي  وهــذه  للجميع 
امل�ساجد  اإن  اىل  وتــ�ــســري   .. اجلــمــيــع  حلــمــايــة 
اأ�سبحت مكانًا  وماأوى  لهم اإ�سافة ايل التقارير 
والطبية التي ل حتمل اأ�سماءهم ومزورة ب�سكل 

كبري ومنها ما يكون م�سنوعا يف بالدهم.

آلية تقنية 
ويقول الدكتور عبد الله بن احمد املغلوث ع�سو 
ال�سريعة  رّغبت  لالقت�ساد  ال�سعودية  اجلمعية 
ال�سوؤال، و�سجعت على  بالتعفف عن  الإ�سالمية 

اإكبار النف�ص عن الت�سول، ملا يف ذلك من مقا�سد 
عظيمة تعلي من �ساأن املرء وتدفع به اإىل البحث 

عن عمل �سريف. 
 وي�سيف باأن الت�سول ظاهرة �سلبية، اإذ يتخذه 
خاللها،  من  يتك�سبون  مهنة  املتكا�سلني  من  قلة 
خلفها  يت�سرت  كــمــا  الــعــمــل،  عــلــى  قــدرتــهــم  رغـــم 
ال�سيئة والن�ساطات  النوايا  اأ�سحاب  الكثري من 
ت�سولهم  خــالل  مــن  يدعمون  الــذيــن  امل�سبوهة 

اأن�سطة ممنوعة يجرمها القانون. 
اأن وزارة املوارد الب�سرية   وي�سري املغلوث اىل 
حتقيق  �ــســبــيــل  ويف  الجــتــمــاعــيــة  والــتــنــمــيــة 
على  الق�ساء  يف  منها  ورغــبــًة   2030 ــة  ــروؤي ال
هذه الظاهرة، عملت الوزارة على تطوير نظام 
الت�سول  مبــكــافــحــة  خــا�ــص  وطــنــي  اإلـــكـــرتوين 
يت�سمن �سجالت موحدة للمت�سولني واخلدمات 
ــطــه بــاجلــهــات ذات الــعــالقــة  املــقــدمــة لــهــم، ورب
التعليم،  )الداخلية،  مثل  الوزارة  وخارج  داخل 
ال�ساخن  اخلط  ت�سغيل  ومت  وغريها.  ال�سحة( 
والــذي   ،)8001181199( الت�سول  ملكافحة 
للجهات  والــتــوجــيــه  واملــ�ــســانــدة  بــالــدعــم  يعنى 
فروع  عموم  مديري  على  تعميمه  ومت  الأمنية، 

املناطق التابعة للوزارة. 

املوارد البشرية: نظام جترمي الظاهرة حتت الدراسة 

مل متنع اجلائحة وخماطر العدوى ظاهرة الت�سول يف حميط مراكز الت�سوق وعند اإ�سارات ال�سري واأبواب امل�ست�سفيات وامل�ساجد ، وبجوار الإ�سارات ال�سوئية ما ي�سري اإىل امكانية اأن ت�سكيالت ع�سابية منظمة ت�سرف عليهم وتقا�سمهم  "الغلة " وفق تخطيط ناعم 
ع والكهول، تنطلق  ودقيق يعتمد على ا�سطناع الإعاقات مبختلف اأ�سكالها واأ�سنافها بهدف ا�ستدرار العطف وال�سفقة من املارة واملح�سنني. والت�سكيالت الع�سابية ل جن�سية حمددة لها اأو مدينة بذاتها اأو اأعمار حمددة ي�ستهدفونها، ي�ستقطبون الأطفال حتى الر�سّ
جماعاتهم من م�ساكن �سعبية منزوية يف الأطراف ويعودون اإليها حني يعم الظالم. ول تكاد ظاهرة الت�سول تختفي لأ�سهر حتى تعود ب�سكل لفت يف الطرقات خ�سو�سا مع اقرتاب �سهر رم�سان، املو�سم املنتظر لتحقيق املكا�سب وجمع الأموال. وتعمل الع�سابات 
�سمن جمموعات تقوم على ت�سفري املت�سولني من بلدانهم اإىل اململكة بعد اإقناع الأ�سر بالتخلي عن اأبنائهم مقابل مبالغ مالية يتح�سلون عليها �سهريا، فتنطلق مهمة اإدخالهم �سرا بالتهريب والت�سلل، ويتكفل من يدير الع�سابات باملاأكل وامل�سرب واملوا�سالت و�سول 
اإىل املدن امل�ستهدفة، اإذ يتم تاأمني املنازل ال�سرية لهم. وتتمحور خطة النت�سار على توزيع املت�سللني عند الإ�سارات املرورية ويف اأهم الطرقات وتتم مراقبتهم عن بعد وتنبيههم يف حال وجود اأي »خطر« عليهم، ويف نهاية اليوم يتوىل زعماء الع�سابات مهمة جمع 

»الغلة« اليومية التي توزع اإىل 3 اأق�سام، للمت�سول ن�سيب، وللمدير ن�سيب اأكرب، ن�سيب لتكاليف املاأكل وامل�سرب وال�سكن. وت�ساحب ظاهرة الت�سول اأ�ساليب حديثة ومبتكرة، خ�سو�سا يف ليايل رم�سان اإذ ينت�سرون يف ال�سوارع، ويتمركزون اأمام امل�ساجد 
وامل�ست�سفيات والأ�سواق، ويطرقون اأبواب املنازل يف �سائر املدن والقرى، طلبا للم�ساعدات املالية والعينية با�ستغالل تعاطف املواطنني واملقيمني معهم، خمّلفني انعكا�سات �سلبية على اجلوانب القت�سادية والجتماعية والأمنية. "البالد" حتدثت مع عدد من 

املت�سولني واملت�سولت بجوار الإ�سارات ال�سوئية ويف الطرقات اأملحوا اىل  انهم يعملون يف هذه املهنة منذ فرتة طويلة وتن�سط حركتهم   منذ بداية �سهر  �سعبان من كل عام، واعرتفوا باأن بع�ص املت�سولني  يعمدون اإىل عمل "عاهات" ا�سطناعية لك�سب التعاطف 
من قبل املارة واأ�سحاب ال�سيارات، والتعبري بالبكاء واملالب�ص املمزقة  واحليل املختلفة من تقارير طبية وهمية  اأو كرا�سي طبية م�ستاأجرة، ولكن البكاء وجلب الأطفال هي من تك�سب  اجلولة يف الت�سول.

جدة ـــ ياسر بن يوسف  ـــ عبدالهادي المالكي

التسول ظاهرة رمضانية

الــبــ�ــســريــة  ـــــــوارد  امل وزارة  وكـــيـــل   
والتنمية الجتماعية امل�ساعد للتوجيه 
ك�سف  احلديثي،  اأحــمــد  الجتماعي، 
طرق واآليات مواجهة ظاهرة الت�سول 

يف �سهر رم�سان.
ـــح، خـــالل لــقــائــه يف بــرنــامــج  واأو�ـــس
هناك  اأن  اأ�سبوع"،  يف   MBC"
تكاتفا مع اجلهات ذات ال�سلة ملواجهة 
الفئات  مع  والتعامل  الظاهرة،  هــذه 
الــعــامــلــة يف هـــذا املــجــال، �ــســواء من 
ال�سعوديني  اأو  الإقامة  نظام  خمالفي 

الذين ميتهنون هذا الن�ساط.
الــذيــن  الــ�ــســعــوديــني  اأن  اإىل  واأ�ـــســـار 
الت�سول  يف  بياناتهم  ت�سجيل  تكرر 
احلــالــة  اأنــظــمــة  ــة  لــدرا�ــس يخ�سعون 
الجـــتـــمـــاعـــيـــة وحتــــديــــد مــ�ــســتــحــقــي 
الــ�ــســمــان الجــتــمــاعــي وغـــريهـــا من 

و�سائل الدعم.
واأكـــد اأنـــه يــجــري يف الــوقــت احلــايل 
درا�سة نظام لتجرمي الت�سول، وهو ما 
هذه  م�ستويات  انخفا�ص  يف  �سي�سهم 
العمل  يتم  اأنــه  اإىل  م�سرًيا  الظاهرة، 
بعدد من الأنظمة ملواجهتها يف الوقت 
الطفل،  حماية  نظام  ومنها  احلــايل، 
ونظام احلماية من الإيذاء، بالإ�سافة 

اإىل اأنظمة الجتار بالأ�سخا�ص.
القب�ص  اإلقاء  بعد  اأنه  احلديثي  وذكر 
الأطــفــال  و�سع  يتم  املت�سولني،  على 
مع  والــتــوا�ــســل  الـــــوزارة،  يف  منهم 
بـــلـــدان خمــالــفــي نــظــام الإقــــامــــة من 
ــني املــقــبــو�ــص عــلــيــهــم من  ــول ــ�ــس ــت امل
ثم  للجوازات،  العامة  املديرية  خالل 

ترحيلهم اإىل بالدهم.

رباببانعمةالنا�شري

تسول أونالين يكتسح
مواقع التواصل لكسب التعاطف

تشكيالت عصابية منظمة تشرف
على املتسولني وتقاسمهم احلصيلة

التسول حتت الفتة بناء املساجد 
واملدارس وترميم البيوت

الوسائل المساعدة: البكاء والمالبس الممزقة والتقارير الوهمية والكراسي الطبية المستأجرة

طرق
مواجهة التسول

الشورى ومكافحة التسول
ملكافحة  نظام  م�سروع  ال�سورى  جمل�ص  اقر 
ابرز  ون�ست  مــواد.   10 من  يتكون  الت�سول 
بعد  املت�سول  معاقبة  على  امل�سروع  بــنــود  
وهو  اأكــرث  اأو  الثانية  للمرة  عليه  القب�ص 
عامًا  ت�سل  ملــدة  الت�سول بال�سجن  ميــار�ــص 
ريــال،  األــف   100 عن  تزيد  ل  مالية  وغرامة 
اأو  غــريه  حَر�ص  مــن   كل  معاقبة  عن  ف�ساًل 

الت�سول،  امتهان  على  �ساعده  اأو  معه  اتفق 
اأو  اأ�ــســهــر،  �ستة  عــن  تــزيــد  ل  مــدة  بال�سجن 
بغرامة مالية ل تزيد عن 50 األف ريال، على 
اأن يبعد عن الأرا�سي ال�سعودية  ومينع من 
العمل فيها كل من عوقب من غري ال�سعوديني 
ذلك زوج  انتهاء عقوبته، وي�ستثنى من  بعد 

ال�سعودية اأو اأبنائها.
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من العاملني �سعوديون %  50

فجر الصحافة السعودية

جازان: اأبها: املدينة املنورة:
هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:هاتف وفاك�س:
0114627842014822696601722497380173226559

الريا�س:

جدة- جنود النهدي 
مع اقرتاب �سهر رم�سان املبارك، يزداد �سخ ال�سلع 
حا�سرة  الأ���س��ع��ار  ق�سية  تبقى  لكن   ، الأ���س��واق  يف 
غريها،  يف  وارت��ف��اع  ال�سلع،  لبع�ض  عرو�ض  بني  ما 
واختالفات �سعرية بني املحالت. وا�ستمرارا جلولت 
العبوة  لل�سلعة ذات  الأ�سعار  فروقات  "البالد" ب�ساأن 
الواحدة، ر�سدنا منتج �سدور دجاج �ساديا يف اأحد 
ب�  اأخ���رى  وحم���الت  ١٩.٦٧ري�����ال  ب�سعر  البيع  منافذ 
١٦.٩٥ري���ال، وه��و ف��ارق كبري يف �سعر عبوة بوزن 

)4٥0 جراما( فقط.  
الق�سادي:   ح�سن  اإبراهيم  يقول  بداية 
اأكرث  الأ�سعار  يف  التفاوت  اأن  األح��ظ 
م��ا ي��ك��ون ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة من 
حمل لآخ��ر ، وه��و ا�ستغالل من بع�ض 
ال��ت��ج��ار ، ف��ي��م��ا ت��ق��دم ب��ع�����ض امل��راك��ز 
ال��ت��ج��اري��ة ع���رو����ض ت��خ��ف��ي�����س��ات لبيع 
كميات م�ساعفة من �سلع معينة بع�سها 
النتهاء  على  �سالحيتها  م��دة  �سارفت 
وه���ن���ا جت���د اخ���ت���الف���ا يف ال�����س��ع��ر عن 

غريها.  من جهتها ترى رهف الزهراين 
الأ�سعار  اختالف  اأن   ، القرين  ورج��اء   ،

وثانيًا   ، اأرباحه  لن�سبة  التاجر  بح�سابات  اأول  يتاأثر 
موقع حمالت الت�سوق ، وكلما كانت احلركة ن�سطة يف 
بهام�ض  ن�سبيا  اأقل  الأ�سعار  ، تكون  الكربى  املحالت 
تتفق  كما  اأرب���اح���ا.   ويحقق  الت�سغيل  تكلفة  يغطي 
ثراء احلازمي مع هذا الراأي، وت�سيف: احيانًا يعود 
ال�سبب اإىل مغالة التاجر ، وكذلك يوؤثر اإيجار املحل 
عندما  النتهاء  تواريخ  نن�سى  ول   ، املنتج  �سعر  على 
امل��ح��الت  ببع�ض  ال�سعر  تخفي�ض  ي��ت��م  ق��ري��ب��ة  ت��ك��ون 

لت�سريف ال�سلعة قبل تلفها.

 بني البائع واملستهلك 
�سيا�سة  يف  االقت�سادي  الراأي  عن  ماذا  لكن 
الت�سعري واختالفها بني منافذ الت�سوق؟           

"اأ�ستاذ  الرتك�ستاين  حممد  الله  حبيب  اأ.د.  يو�سح   
الأ�سعار  يف  التفاوت  اأن   ، والت�سويق  العمال  اإدارة 
ومنها   ، والأ�سباب  وال��دواف��ع  العوامل  من  العديد  له 
البيع و�سلوك  ب��الأ���س��واق وح��رك��ة  اخل��ا���ض  ال��و���س��ع 
امل�ستهلكني، واأما الدوافع فهي كثرية ومتعددة ومنها 

الدوافع النف�سية وال�سلوكية للمتجر والقائمني عليه. 
منها  لالأ�سباب فهي متعددة،  وبالن�سبة   
القت�سادية  التكلفة  املثال  �سبيل  على 
، ف��ب��ع�����ض امل���ح���الت ل��ي�����ض ل��دي��ه��ا خطة 
بطريقة  املنتجات  ت�سعر  فنجدها  بيعية 
ع�����س��وائ��ي��ة دون وج����ود م���ربر ل��ذل��ك ، 
العلمية  الطريقة  اتباع  وهذا �سببه عدم 
الآخر  ال�سبب  الت�سعري.  ال�سحيحة يف 
تدفعها  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ف  زي�����ادة  ه���و 
الإداري���ة  وامل�ساريف  الإي��ج��ارات  مثل 
يتحملها  امل�ساريف  وه���ذه  وال�سيانة 
ال�سعر  خ��الل  م��ن  ا���س��ف  بكل  امل�ستهلك 
لل�سلعة.   والنقطة الأخرية هي املناف�سة التي  النهائي 
 ، الغالء  بك�سر حدة  امل�ستهلك  ل�سالح  تكون  ما  عادة 
تت�سبب  ذل��ك  وغ��ري  وع��ادل��ة،  �سريفة  تكون  اأن  �سرط 
يف اإخ��راج الآخرين ، خا�سة الأ�سعف ، من ال�سوق 
ال�سوق ،  باأو�ساع  بطريقة غري �سحيحة ، مما ي�سر 
والتحكم  الحتكار   اإىل  ي��وؤدي  قد  مناف�سني  فخروج 
التجارة  وزارة  تراقبه   ما  وه��و  الأ�سعار،  عملية  يف 
التقديرات  وفق  بالعقوبات  املعنية  الأجهزة  وتواجهه 

املن�سو�ض عليها.

اأ.د. حبيب اهلل الرتك�ستاين

المبرر لعشوائية تسعير السلع

البالد - مها العواودة 
باجتاه  للتطوير،  الأحــمــر  البحر  ل�سركة  جــديــدة  خطوة 
املكان  وجعله  م�سروعها،  حيز  يف  احلياة  جودة  حتقيق 
الأكرث اهتمامًا ، حيث اأطلقت ال�سركة منظومة اخلدمات 
ال�سحية والطبية للموظفني والعاملني ، وي�سكل ن�سبة 
اىل  اخلــدمــات  متتد  كما   ،   %  50 منهم  ال�سعوديني 
تقدمي العالج ملوظفي ال�سركات املتعاقدة معها، وذلك 
خللق البيئة املريحة ال�سحيحة لإجناز هذا امل�سروع 

على اأكمل وجه واأكرث �سالمة.

3 رياالت فروقات صدور  دجاج ساديا.. د. تركستاني:

ممت وَنفذت قرية �سكنية  بداأت رحلة م�سروع البحر الأحمر عندما �سَ
للعاملني وفق روؤية وا�سحة تهدف اإىل توفري اأعلى م�ستويات املعي�سة 
الثقافية  املرافق  اإىل  الطبية  الرعاية  من  املختلفة  الحتياجات  وتقدمي 
اأخريًا   الرئي�ض  الطبي  املركز  بافتتاح  الرحلة  وت�ستكمل  والرتفيهية، 
وهو   واحد  طبي  م�سغل  عرب  �سركائها  ملوظفي  الطبية  الرعاية  لتقدمي 

)انرتنا�سيونال اإ�ض او اإ�ض الر�سيد(".
وجاءت هذه اخلطوة حر�سًا على كل القوى العاملة يف موقع امل�سروع، 
اإذ تقع عادًة م�سوؤولية الرعاية الطبية للعاملني يف �سركات املقاولت 

على املقاولني اأنف�سهم الأمر الذي قد يوؤدي اإىل اأوجه ق�سور  متعددة 
يف  املنا�سبة  الرعاية  تقدمي  يتم  مل  حال  يف  التطوير  مراحل  خالل 
و  اململكة  يف  ال��ك��ربى  امل�ساريع  تقف  ول��ك��ن  ل��ه��م،  املنا�سب  ال��وق��ت 

متا�سيًا  العتقاد  هذا  عك�ض  العامة  الإ�ستثمارات  ل�سندوق  اململوكة 
اأه��داف التحول الوطني و�سوًل اىل حتقيق روؤية 2030،  مع حتقيق 
ومنها �سركة البحر الأحمر حيث و�سعت على عاتقها هذه امل�سوؤولية 

من خالل تقدمي الرعاية الطبية ملوظفي �سركائها.  

 منظومة رعاية طبية
داخل  مربع  تبلغ ٧00 مرت  اإجمالية  الطبي مب�ساحة  املركز  اإن�ساء  مت 
به،  ط��وارئ وخمترب و�سيدلية خا�سة  بغرفة  وُارف��ق  العمالية،  القرية 
هذا  املبتكرة.  البناء  حلول  كاأحد  املتنقلة  العيادات  لعتماد  بالإ�سافة 
و�سُيَقدم املركز الطبي الرئي�ض باقة خدمات تت�سمن الرعاية ال�سحية 
وتتكون  ال��ط��وارئ.  حل��الت  وال�ستجابة  املهنية،  وال�سحة  الأول��ي��ة، 
مكاتب  ت�سم  �سكني  مربع   ١2 اإىل   ٩ م��ن  العمالية  ال�سكنية  القرية 
بالإ�سافة  الأغذية،  تقدمي  وخدمات  مالب�ض،  غ�سيل  ومرافق  اإداري��ة، 
اإىل م�سجد، وم�سطحات خ�سراء ومناظر طبيعية تغطي "١٥%" على 

الأقل من م�ساحة القرية الإجمالية.
 وقال الرئي�ض التنفيذي ل�سركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: 
الأحمر  البحر  م�سروع  بحجم  �سياحية  وجهة  وت�سغيل  تطوير  "اإنَّ 
ا  اأي�سً منا  يتطلب  ال���زوار،  بها  ي�ستمتع  ح�سرية  مزايا  �سيقدم  ال��ذي 
اإقامة جمتمع ينعم اأفراده باأعلى معايري العي�ض الرغيد، ويوفر املرافق 
مع  عليه  �سنعمل  م��ا  وه��ذا  الع�سرية.  احل��ي��اة  من��ط  لدعم  ال�سرورية 
)انرتنا�سيونال اإ�ض او اإ�ض الر�سيد( ل�سمان �سحة و�سالمة موظفينا 
ا اأننا نوؤ�س�ض ملعايري جديدة  و�سركائنا العاملني يف الوجهة، خ�سو�سً
ويتكون  الأحمر".  البحر  م�سروع  لفريق  ومريحة  اآمنة  بيئة  �ستوفر 
الطاقم الطبي يف املركز والعيادات املتنقلة من 2 ممر�ض مهني، طبيب 
مهني/اإداري ، و ٥ طبيب عام، وموظف ا�ستقبال، ٧ ممر�ض عام ، و 
�سائقني �سيارة اإ�سعاف ، واأخ�سائي اأ�سعة، و 2 اأخ�سائيي خمتربات، 
2 عاملي نظافة ،وفني طب ط��وارئ ، و2 م�سعف حالت حرجة، و2 

�سيدلين.
 حول هذه املنظومة قال املهند�ض اأحمد غازي دروي�ض كبري اإداريي 
�سركة البحر الأحمر واملتحدث الر�سمي: "مل نغفل يومًا عن اأن يكون 
همنا الأول دائمًا هو الإن�سان العامل يف قلب امل�سروع، فنحن نوؤمن 
باأن توفري اخلدمات املنا�سبة للعاملني �سيجعل من م�سروعنا متكاماًل 
اأكرث واأكرث ، وحر�سنا اأن تغطي خدمات املركز الطبي اجلميع وعلى 
�سباب  الطبي  الطاقم  �سمن  يكون  ب��اأن  و�سعدت  امل�ستويات،  اأعلى 
�سعوديون ي�ساهمون يف تقدمي اخلدمات الطبية بني اأطباء وم�سعفني 
ب�سهولة  العيادات  ه��ذه  نقل  املمكن  وم��ن  وغريهم" ،  ومتخ�س�سني 
مع تقدم اأعمال التطوير يف امل�سروع اإىل مواقع اأخرى، مبا ي�سمن 
و�سول القوى العاملة اإىل هذه املرافق ب�سهولة مع خف�ض حدة الأثر 

البيئي الذي قد ينجم عن عمليات الت�سنيع والرتكيب يف املوقع.

 جودة الحياة.. بانوراما حية لـ »البحر األحمر«

االعالنات الفردية

الريا�س
الكفري  احمد  في�سل  احمد  • يعلن 
الوطني  ــم  ــرق ال اجلن�سية  اردين 
هوية  فــقــدان  عــن   9821047990
 XEPO8317 وطنية رقم الهوية
لل�سفارة  ي�سلمها  يجدها  من  فعلى 

الأردنية بالريا�ض  وله ال�سكر. 

الطائف
با�ض  كــرمي  خــان  عــمــران  يعلن   •
بــاكــ�ــســتــاين اجلــنــ�ــســيــة عــن فــقــدان 
  FK4136761 رقــم  �سفره  جــواز 
�سادر من باك�ستان فعلى من يجده 
اإدارة  اقرب  اىل  او  مل�سدره  ي�سلمه 

جوازات وله ال�سكر. 

ابها
• يعلن/ رهان الدين رمي�ض الدين 
فقدان  عــن  اجلن�سية  بنجالدي�ض 
 BJ0278358 / جواز �سفره برقم
البنجالد�سية  القن�سلية  من  �سادر 
ي�سلمه  يـــجـــده  مـــن  فــعــلــى  بـــجـــدة 

م�سدره  وله ال�سكر. 

جازان
مبحافظة  العامة  املحكمة  تعلن   •
الــطــوال بــاأنــه تــقــدم اإلــيــهــا ورثـــة/ 
حمدي  نا�سب  عبدالله  طيب  اأحمد 
ال�سرعي/ الوكيل  عنهم  �سعودي 
عبدالله احمد طيب نا�سب �سعودي 
 1039140890 رقــــم/  بــالــهــويــة 
بــطــلــب وثــيــقــة متــلــك مــوؤقــتــة على 
اأر�ــســهــم الــزراعــيــة الــواقــعــة قرية 
املـــحـــرقـــه الـــ�ـــســـفـــلـــى وحــــدودهــــا 

واأطوالها كالتايل:
وحممد  مهدي  بني  يحده:  ال�سمال 

عبدالله �سك 
وطول ال�سلع/ 20،1م.

اجلنوب يحده: اإخوان البايعة علي 
يعقوب حمدي

وطول ال�سلع/ 14،8م.
ال�سرق يحده: امل�سرتي اأحمد طيب 

وطول ال�سلع/ 145،5م.
الغرب يحده: علي يعقوب حمدي

وطول ال�سلع/ 151،5م. 
وامل�ساحة الإجمالية:ـ )2492م2( .

فعليه  ذلـــك  مــعــار�ــســة يف  لــه  فــمــن 
املحكمة  هــذه  اإىل  اعــرتا�ــض  تقدمي 
�سهر  خالل  الق�سائية  الدائرة  لدى 

من تاريخه. 
احمد  حممد  بليئه  اأم  تعلن/   •
اجلن�سية  �ــســودانــيــة  اأبــوكــ�ــســاوي 
ـــم/  عـــن فــــقــــدان/ جـــــواز �ــســفــر رق
0548278 جهة الإ�سدار اخلرطوم 
ـــهـــاء  ـــت ـــــ الــــ�ــــســــودان تــــاريــــخ الإن ـ
يعرث  ممــن  يرجى  2006/06/3م 
اإدارة  اأقـــرب  اإىل  ي�سلمه  اأن  عليه 
ــه  ول �ــســرطــة  مـــركـــز  اأو  جــــــوازات 

ال�سكر.
حممد  ح�سن  بــن  اأحــمــد  يعلن/   •
رقــم  اجلن�سية  �ــســعــودي  عــيــا�ــســي 
الرقم   )1079158802( ال�سجل 
فــقــدان/  عــن   16083 الــعــ�ــســكــري 
اأول  جندي  برتية  ع�سكرية  بطاقة 
احلدود  حر�ض  قيادة  من  ال�سادرة 
يــرجــى ممــن يعرث  جـــازان  مبنطقة 
اأو  م�سدرها  اإىل  ي�سلمها  اأن  عليها 

اىل اأقرب مركز �سرطة وله ال�سكر.
ماريام  جــري  هايلوف  يعلن/   •
اأرجـــــوي اأثــيــوبــيــا اجلــنــ�ــســيــة عن 
خ�سو�سي  قــيــادة  رخ�سة  فــقــدان/ 
رقم/ 2335431504 ال�سادرة من 
اأن  عليها  يعرث  ممن  يرجى  جــازان 
اأقرب  اإىل  اأو  اإىل م�سدرها  ي�سلمها 

مركز �سرطة وله ال�سكر.



أرامكو السعودية..
 قوة مالية وموثوقية عالمية

جدة - البالد
من  الأوىل  الأي��ام  خالل  وحتديدا  قليلة  اأ�سابيع  بعد 
مايو القادم ، �ستعلن اأرامكو ال�سعودية نتائجها املالية  
وتوزيعات الأرباح عن الربع الأول من العام اجلاري 
2021، وذلك قبل افتتاح ال�سوق ال�سعودية "تداول"، 
يف  واحل��وك��م��ة  ال�سفافية  نهج  ي��وؤك��د  الإع���الن  وه��ذا 
�سيا�سة ال�سركة، واحلر�ص على منو  القيمة امل�ستدامة 
مبا يحقق م�سلحة جميع م�ساهميها، وتاأكيدا لقوتها 
لهذه  ترجمة  الت�سغيلية.   قدراتها  وم��رون��ة  املالية 
بيان  ن�سر  �سيتم   ، ال�سركة  بيان  وبح�سب  ال�سفافية، 
اإطالق  تعتزم  كما  الإلكرتوين،  موقعها  على  النتائج 
البث الإلكرتوين لالإعالن عن نتائج الن�سف الأول من 
العام احلايل، يف �سهر اأغ�سط�ص القادم ، مما يعك�ص 
الروؤية امل�ستقرة لقدرات ال�سركة ال�ستثنائية ، وتعدد 
بجانب   ، الوطني  القت�ساد  يف  اإ�سهامها  ج��وان��ب 
التقدم املت�سارع لربنامج تنويع م�سادر الدخل العام 
حتقيقا  النفطية  غري  للقطاعات  امل�ستدام  والقت�ساد 

مل�ستهدفات روؤية 2030.
و�سط   الربعية  النتائج  موعد  ع��ن  الإع���الن  وي��اأت��ي   
النفط  اأ�سعار  حت�سن  ل�ستمرار  اإيجابية  موؤ�سرات 
برئا�سة  بل�ص(  )اأوب��ك  جمموعة  اتفاق  جناح  نتيجة 
الأع�����س��اء  ال���دول  ح�س�ص  خف�ص   ب�����س��اأن   ، اململكة 
لإم���دادات  واملتزنة  احل���ذرة  وال�ستجابة   ، املنتجة 
املجموعة يف هذه املرحلة التي ي�سهد فيها القت�ساد 
تداعيات  من  بعد  ي�ستقر  مل  تدريجيا  تعافيا  العاملي 
اجلائحة.   والعامل املهم اأي�سا يف قوة مركز اأرامكو 
رفع  يف  وا�سح  جناح  من  ماحققته  هو   ، ال�سعودية 
اأنهت  حيث  والت�سغيلي  الراأ�سمايل  اإنفاقها  ك��ف��اءة 
وهو  دولر،  مليار   27 م�ستوى  عند  املا�سي  العام 
كان  ال���ذي  ال���س��رت���س��ادي  امل�ستوى  م��ن  بكثري  اأق���ل 

، وكذلك اخلطط  دولر  مليار  اإىل 40  مقدرا بني 35 
ال�ستثمارية لل�سركة والتي تعك�ص املوثوقية العاملية 
لالأ�سواق  اإمداداتها  واأمان   ، املالية  قوتها  يف  العالية 
الأزم��ة  ذروة  رغم  2020م  خالل   %99.9 بلغت  التي 
العاملية جراء تداعيات اجلائحة.   لقد اأثبتت اأرامكو 
يف  عالية  وكفاءة  مرونة  من  به  تتمتع  ما  ال�سعودية 
على  عمليا  ذلك  واأك��دت   ، التحديات  ومواجهة  الأداء 
م��دى ع��ام منذ ح��دوث ت��اأث��ريات )ك��وف��ي��د-19 ( على 
الأ�سواق العاملية، حيث جنحت ال�سركة يف ا�ستمرار 
جميع  �سالمة  على  التامة  املحافظة  م��ع  الإم����دادات 
كوادرها الب�سرية ،ومن ثم املحافظة على قوة مركزها 
املايل وت�سنيفها الئتماين املتميز، وانعك�ص ذلك يف 
توزيعات اأرباح بقيمة 281 مليار ريال عن عام 2020 
املماثلة  العاملية  ال�سركات  اأو�ساع كربيات  ،  بخالف 

التي تعر�ست خل�سائر هائلة. 
وهكذا توؤكد اأرامكو قدراتها على التدفقات نقدية حرة 
م�ستدامة وقوية من اأجل دعم توزيعات الأرباح على 
امل�ساهمني على املدى القريب والبعيد، وحر�سها على 

اخلروج من التحديات ب�سكل اأقوى.
 ويف ف�ساء التقدم قطعت ال�سركة �سوطا طويال  يف 
ا�سرتاتيجيتها الطموحة ل�ستخدام التقنيات الرقمية 
خلف�ص الكربون ، وحققت منجزا رائدا بت�سدير اأول 
�سحنة من الأمونيا الزرقاء اإىل الأ�سواق العاملية، كما 
حيث  تاريخها،  يف  الأع��ل��ى  هو  قيا�سًيا  رقًما  حققت 
ب��راءات  ب��راءة اخ��رتاع من مكتب  ح�سلت على 683 
املتحدة  الوليات  يف  التجارية  والعالمات  الخرتاع 
ويعترب  2020م   امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  خ���الل  الأم��ري��ك��ي��ة 
مما   ، العاملية  الطاقة  �سركات  ك��ربي��ات  ب��ني  الأع��ل��ى 
يوؤكد ا�ستمرار اأرامكو يف تتويج اإرثها العريق �سمن 
الإ�سهام احل�ساري للمملكة يف �سياق التطور العاملي.
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معركة "كوفيد".. االحترازات تكسب

بغداد - البالد
ت�ستخدمه  الذي  املنفلت  ال�سالح  ال�سراعات،  العراق  لفظ 
البالد، رافعا  ا�ستقرار  الإرهابية لزعزعة  اإيران  ملي�سيات 
حلل  الطريق  ليكون  ال���دول  خمتلف  م��ع  احل���وار  �سعار 
الوزراء  رئي�ص  ذكره  ملا  وفقا  ال�سيا�سية،  الأزم��ات  جميع 
العراقي  ال�سعب  اأن  موؤكدًا  الكاظمي،  م�سطفى  العراقي 
وق��ال  والزده�����ار.    والأم���ن  ال�سلم  يف  العي�ص  ي�ستحق 
الكاظمي يف تغريدة له على "تويرت" اأم�ص )اخلمي�ص(، اإن 
نتائج اجلولة الثالثة من احلوار ال�سرتاتيجي الأمريكي 
يف  الطبيعي  الو�سع  ل�ستعادة  بوابًة  متثل  العراقي   -
حلل  ال�سليم  ال��ط��ري��ق  ه��و  احل���وار  اأن  م��وؤك��دا  ال��ع��راق، 
وال�سالح  واحل���روب  لل�سراعات  "ل  واأ���س��اف  الأزم���ات. 

املنفلت واملغامرات".
وخالل اجلولة الثالثة من احلوار ال�سرتاتيجي الأمريكي 
افرتا�سيًا،  املا�سي  الأرب��ع��اء  انطلقت  التي  العراقي،   -
يف  املتبقية  القتالية  قواتها  �سحب  على  وا�سنطن  وافقت 
احرتام  على  تاأكيدها  م�سرتك،  بيان  يف  جم��ددة  العراق، 
على  الطرفان  اأك��د  كما  اأرا�سيه،  و�سالمة  العراق  �سيادة 
على  نيتهما  وجددا  املتينة،  القت�سادية  �سراكتهما  اأهمية 
الطرفان  وبحث  الأم��ن��ي.  والتعاون  التن�سيق  موا�سلة 
حتمي  اأدوات  العراقية  احلكومة  لفر�ص  ال�سبل  اأف�سل 

عراقيان  م�سوؤولن  اأكد  ذات��ه،  ال�سياق  ويف  املتظاهرين. 
اإيران كبح جماح  قادة  العراقي طالب  ال��وزراء  اأن رئي�ص 
امليلي�سيات املدعومة منها، وموؤكدًا بر�سالة �سديدة اللهجة 
ر�سالته  يف  وهدد  الف�سائل،  مواجهة  على  عزمه  لطهران 
وكانت  العراق.  يف  اجلماعات  هذه  يدعم  عمن  بالك�سف 
قائد  زي��ارة  يف  �سببا  اإي��ران  مع  اللهجة  �سديدة  الر�سالة 
العراق، خ�سو�سًا واأن  اإىل  قااآين  اإ�سماعيل  القد�ص  فيلق 
الكاظمي بداأ يف فعليًا يف ردع امللي�سيات الإيرانية املهددة 
لالأمن واملزعزعة لال�ستقرار با�ستمرار ق�سفها ال�ساروخي 
ملواقع مهمة يف العا�سمة بغداد �سواء اأن مقرات اأمريكية 

اأو للتحالف الدويل.
جوي  الأمريكية  اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  ق��ال  ذل��ك،  اإىل 
هود، اإن امليلي�سيات الإيرانية يف العراق خارج ال�سيطرة، 
على  بال�سيطرة  ترغب  الكاظمي  حكومة  اأن  اإىل  م�سريًا 
القوات  اأن  اإىل  م�سريًا  البالد،  يف  الأمنية  القوات  كافة 
الأمريكية  ال�سفارة  حلماية  بو�سعها  ما  تفعل  العراقية 
مدى  وع��ل��ى  ال��ع��راق.  يف  الأم��ري��ك��ي��ني  والدبلوما�سيني 
اإيران  من  املدعومة  امللي�سيات  تكف  املا�سية مل  ال�سنوات 
عن اأعمالها العدائية لتنفيذ �سيا�سة املاليل يف العراق، غري 
اأن رئي�ص الوزراء م�سطفى الكاظمي عمل بحزم لردع هذه 
امللي�سيات ونزع �سالحها الع�سوائي وح�سره بيد الدولة.

العراق يلفظ الصراعات و"السالح المنفلت"
الكاظمي: احلوار طريق حل األزمات

البالد – مها العواودة
�سيوخ،  بحياة  اأودت  القاتل،  بالوباء  العامل  اأغرقت  موجة 
ون�ساء، وق�ست على حياة �سباب يف مقتبل العمر، ليقابلها 
العامل بكل اأ�سلحته، غري اأنها ا�ستمرت ب�سرا�سة اأكرب ممتدة 
من  اأوق��ع  اأث��ره��ا  يكون  رمب��ا  ثالثة  من  وهلع  ثانية،  ملوجة 
فريو�ص  ملكافحة  �سباقة  دوم��ًا  اململكة  اأن  بيد  ال�سابقتني، 
والعالج  الفح�ص  ح��ق  الكل  منحت  اإذ  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 
املجاين، وعندما اأنتجت �سركات العامل لقاح "كوفيد - 19" 
الراغبني  لكل  املجاين  الت�سجيل  وفتح  ل�سترياده،  �سارعت 
ال�سحية  الأزم���ة  مع  تعاماًل  ال��دول  اأف�سل  من  لتكون  فيه، 
العاملية، من واقع ما اتخذته من اإجراءات �سحية، وتدابري 
وقائية كان لها الف�سل يف تخفيف حدة الوباء، ومع تزايد 
احلالت يف الأيام املا�سية، ياأتي التحذير دومًا من التفريط 

يف تطبيق الحرتازات لكي ل نعود اإىل مربع الإغالق.
العدوى  الأ�سرة واأخ�سائي مكافحة  ا�ست�ساري طب  ويقول 
املجتمع  ال��ت��زام  ع��دم  اإن  ل�"البالد"،  كمال  تركي  الدكتور 
بالحرتازات �سيكون مدخاًل لزيادة الإ�سابات بال �سك، لذلك 
عن  والبعد  الالزمة،  الوقائية  الإج���راءات  تطبيق  من  لبد 
التجمعات العائلية فوق العدد امل�سموح خ�سو�سا مع مو�سم 
لبع�ص  بالن�سبة  باليد  امل�سافحة  اإيقاف  عن  ف�ساًل  رم�سان، 
مع  العادة،  هذه  على  م�سرين  يزالون  ل  الذين  الأ�سخا�ص 
لب�ص الكمامة ب�سكل دائم يف الأماكن العامة، داعيًا اجلميع 
مع اقرتاب �سهر رم�سان اإىل جتنب اإقامة ولئم وجتمعات، 
جتنب  �سرورة  مع  قائما،  يزال  ل  الفريو�ص  خطر  اأن  كون 
ب��الإج��راءات  التجارية والل��ت��زام  الأ���س��واق واملحال  زح��ام 

الحرتازية منعًا لدخول املربع الأول من اأزمة كورونا.
من جانبها، اأكدت امل�ست�سارة الأ�سرية اأمة املجيب ال�سامي، 
ع��ل��ى ���س��رورة واأه��م��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ج��رب��ة الأوىل 
املحافظة  حياة  وممار�سة  �سلوك  بوجود  كورونا  جلائحة 
ال�سلوك عند  على الح��رتازات، موؤكدة �سرورة وجود هذا 
وجت��اه  نف�سه  جت��اه  ال��ف��رد  م�سوؤولية  م��ن  انطالقا  ف��رد  ك��ل 
جمتمعه. واأ�سافت: "التزام كل فرد بالإجراءات الحرتازية 
ت�سبح  اأن  لبد  بالفريو�ص  الإ�سابة  من  للوقاية  وتوعيتهم 
ولفتت  الكامل".  واحلظر  الإغ��الق  لنتجنب  جمتمع  ثقافة 
ال�سامي اإىل اأن املجتمع ال�سعودي واٍع، مقارنة مبجتمعات 
اأخرى، وقد اأثبتت اجلائحة التزامه بالإجراءات الحرتازية 

مع وجود بع�ص املخالفات من مواطنني ومقيمني.
اأن  القرعاوي،  نا�سر  الدكتور  القت�سادي  اخلبري  وي��رى 
للتدابري  الت�سدي جلائحة كورونا يرجع  اململكة يف  جناح 
للقطاعات  امل���ايل  ال�����س��خ��ي  وال���دع���م  ال��ق��وي��ة  الح���رتازي���ة 
هناك  تكن  مل  "لو  واأ�ساف  والأمنية،  والأهلية  احلكومية 
حماية  جت��اه  باأمانة  م�سوؤوليتها  تتحمل  حكومية  اإرادة 
يف  حاليا  الأق���ل  ال���دول  م��ن  كنا  مل��ا  مكوناته  بكل  املجتمع 
الإ�سابة باملر�ص، منوها اإىل اأن التدابري الوقائية خففت من 
اخل�سائر القت�سادية والب�سرية، واأن عودة احلياة الطبيعية 
ثمرة الدور احلكومي املميز، م�سددا على �سرورة ا�ستمرار 
منعا  ب��الح��رتازات  والتقيد  التهاون  وع��دم  امل��واط��ن  وع��ي 
للعودة اإىل الإغالق الذي يلقي بظالل قامتة على القت�ساد، 
من  رم�سان  �سهر  قرب  مبنا�سبة  الدولة  ق��رارات  اأن  موؤكدًا 

تنظيمات وتدابري �ست�سفر عن تراجع تعداد امل�سابني.



�أبها- مرعي ع�سريي
قامت جمموعة )�أبها عطاء ووفاء( 
بتكرمي  �ل���ع���و�د  ن��ا���ص��ر  ب��رئ��ا���ص��ة 
ع��ب��د�ل��ل��ه ب���ن ع��ث��م��ان �ل��ع�����ص��ب��ل��ي، 
ُقدم  كما  �لنما�ص،  مبحافظة  وذلك 
�صاحب  �ملقر،  ملحمد  تكرميي  درع 
تكرمي  وك��ذل��ك  �ملقر"  "متاحف 
�صاحب "متحف �ليحيى" فهد علي 

�ليحيى.
�أب��ه��ا عطاء  �أ���ص��ادت جمموعة  وق��د 
للمنطقة  قدمه  ملا  بالع�صبلي  ووفاء 
م����ن ج����ه����ود وخ�����دم�����ات ج��ل��ي��ل��ة، 

وللمجتمع �ملحلي.

جدة - �لبالد
�إ�صماعيل  �لدكتور  �حتفل  بهيج،  عائلي  جو  يف 
حم��م��د �ل��رك�����ص��ت��اين ، ����ص��ت�����ص��اري �ل��ع��دوى 
و�ملناعة، و�لكاتب ب�صحيفة "�لبالد" ، بعقد 
�أ�صامة  في�صل  �ملهند�ص  على  كرميته  قر�ن 
بالأهازيج  �حلفل  ب��د�أ  وق��د  عبد�ل�صمد، 
و�مل���ج�������ص���ات �حل���ج���ازي���ة، وح�����ص��ره 
�مل��ه��ن��د���ص �إب��ر�ه��ي��م و�ل��دك��ت��ور وليد 

و�ملهند�ص فهد نياز �إخوة �لدكتور �إ�صماعيل.
وبهذه �ملنا�صبة �ل�صعيدة، عرب �لعري�ص �ملهند�ص في�صل 
فيها  �لله  �أك��رم��ه  �لتي  �ملنا�صبة  بهذه  فرحته  بالغ  عن 
يوفقه  �أن  وج��ل،  عز  �لله،  ودع��ا  دينه،  ن�صف  باإكمال 
�لله..  ب��اإذن  �مل��دي��دة،  �لزوجية  حياتهما  يف  وعرو�صه 
وقال : �إن م�صاعر �حل�صور �أكملت �لفرحة ، كما �أن ليلة 
وتعطر   ، و�ل��وج��د�ن  �لذ�كرة  يف  منقو�صة  تظل  �لعمر 
�لدكتور  تقدم  ب���دوره،  �مل���ودة.  ب��روح  �حلياة  م�صو�ر 
لكل  بال�صكر  �لرك�صتاين 
�ملنا�صبة  هذه  �صاركه  من 
�ل��غ��ال��ي��ة، د�ع��ي��ا �ل��ل��ه، عز 
ودو�م  بالتوفيق  وج���ل، 

�ل�صعادة للعرو�صني.
 وتتقدم �صحيفة "�لبالد" 
ب��ال��ت��ه��اين و�ل��ت��ربي��ك��ات 
ل���ل���دك���ت���ور �إ����ص���م���اع���ي���ل 
وتتمنى  �ل��رك�����ص��ت��اين، 
للعرو�صني دو�م �ل�صعادة.

�أخبارهم
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ت��ل��ق��ى ع��ب��د�ل��ل��ه �ل��ع��وي��ف��ي �ل����زه����ر�ين �ل��ت��ه��اين 
عقد  مبنا�صبة  و�لأ�صدقاء؛  �لأه��ل  من  و�لتربيكات 
�صركة  من�صوبي  من  عبد�لعزيز  �ملهند�ص  �بنه  قر�ن 

�لكهرباء يف �ل�صعيبة، على 
�ب��ن��ة ح��ام��د ب���ن غ���رم �ل��ل��ه 
وذل��ك  �ل��زه��ر�ين  �لعويفي 
يف م��دي��ن��ة �ل���ب���اح���ة، وق��د 
�قت�صر �حلفل على ح�صور 
�ل��ع��ائ��ل��ت��ني و�أق��ارب��ه��م��ا يف 
ظ��ل �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات �ل��وق��ائ��ي��ة 

و�لحر�ز�ت �ل�صحية.
�لعرو�صني  �أ���ص��رة  وع���ربت 
بعقد  �لكبرية  �صعادتهما  عن 
للعر�صني  متمنني  �ل���ق���ر�ن، 
ح��ي��ات��ه��م��ا  يف  �ل���ت���وف���ي���ق 
�صكرهم  وق��دم��و�  �ل��ق��ادم��ة، 
ل��ك��ل م���ن ح�����ص��ر و���ص��ارك��ه��م 
قنو�ت  ع��رب  �ل��ت��ه��اين  ل��ه  وق���دم  �ت�صل  �أو  �ل��ف��رح��ة، 
�لتو��صل �لجتماعي متمنني دو�م �ل�صعادة للجميع.

محافظ أملج يستقبل المقدم القيسي

منظمة أصدقاء األمم المتحدة تكرم العلي

"الجليس" تنظم أمسية شعرية

"أبها عطاء ووفاء" تكرم العسبليآل العويفي يزفون المهندس عبدالعزيز

كشافة مكة تكرم 4 من الحفظة
جدة - �لبالد

�صاحبة  وت�صريف  رعاية  حتت 
م�صاعل  �لأم���رية  �مللكي  �ل�صمو 
ب���ن���ت م���ق���رن ب����ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�لفيدر�لية  ك��رم��ت  ���ص��ع��ود،  �آل 
�ملتحدة  �لأمم  لأ�صدقاء  �لعاملية 
�لإع���الم���ي ن���ز�ر �ل��ع��ل��ي؛ نظري 
�لعمل  يف  �لإع��الم��ي��ة  ج��ه��وده 
�ل��ت��ط��وع��ي و�لإن�������ص���اين وذل���ك 
�لعمل  رو�د  م��ن  ع��دد  بح�صور 
�ملذيع  و�لإن�����ص��اين.  �لتطوعي 
�لتكرمي  ه��ذ�  �أه��دى  �لعلي  ن��ز�ر 

�لعمل  �أهمية  على  �جلميع  وح��ث  حمبيه،  ك��ل  �إىل 
�لتطوعي و�لإن�صاين �لذي له �لأثر �لعظيم يف حياة 

ونه�صة �لأمم.

مكة �ملكرمة - �أحمد �لأحمدي
مبكة  �لأح��ي��اء  مر�كز  بجمعية  �لتطوع  �إد�رة  مدير  ك��رم 
ر�بطة  رئي�ص  بح�صور  �لع�صريي،  حممد  مفرح  �ملكرمة 
هو�صاوي  حممد  �أدم  �صابقا،  �ملكرمة  مبكة  �لأحياء  فرق 
 4 �لأم���ور،  و�أول��ي��اء  و�لإعالميني  �لربويني  من  ونخبة 
جار�  جربيل  �أم��ني  �ل��رب��وي  حلقة  من  تخرجو�  حفاظ 
�لأم��رية  �ل��ذي نظمته حلقات جامع  ، وذل��ك خالل �حلفل 
عبد�لله  وهم:   ، �ملكرمة  مبكة  �لهند�وية  بحي  �جلوهرة 
�صيخ،  �أحمد  حممد  حممد،  �أدم  ر�صو�ن  عبد�لله،  حممد 

ف���و�ز ح�صني حم��م��د. وك���ان �حل��ف��ل �ل���ذي ق��دم��ه �جل��و�ل 
عبد�ملح�صن مو�صي قد بد�أ بالقر�آن �لكرمي، ثم �ألقى �لطالب 
�لطالب  �ألقاها  �لقر�آن  عن  ق�صيدة  ثم   كلمة،  حامد  وليد 
بالنيابة  �ألقاها  �لأم���ور  �أول��ي��اء  وكلمة  م�صطفى،  �أمي��ن 
عنهم علي �آدم حممد، ثم ق�صيدة من يا�صر معاذ عن �أمني 
كلمته  ج��ار�  جربيل  �أم��ني  �لربوي  �ألقى  بعدها  جربيل، 
�حللقات  جهود  على  �لع�صريي  و�أث��ن��ى  �ملنا�صبة.  بهذه 
على  �لأمور  �أولياء  وحث  و�لرب�مج  �لفعاليات  �إقامة  يف 

�لهتمام بالأبناء، وتربيتهم على منهج �لكتاب و�ل�صنة.

ليلة العمر تعطر الحياة بالفرح والسعادة
التركستاني يحتفل بعقد قران كرميته ... العريس:

�صدر قر�ر مدير عام فرع وز�رة �لبيئة و�ملياه 
�صعيد  �ملهند�ص  �ملكرمة  مكة  مبنطقة  و�لزر�عة 
�أحمد  بن  ف��وؤ�د  بتكليف  �لغامدي،  �لله  جار  بن 
منطقة  بفرع  �لزر�عة  لإد�رة  مدير�  �حلمر�ين 

مكة �ملكرمة.

احلمراني مديرا 

بعقد  �ل��زه��ر�ين  فرحة  �أحمد  عبد�مللك  �حتفل 
قر�نه، على �بنة �إحدى �لأ�صر �لكرمية مبنطقة 
�ل��زف��اف،  حفل  وعقبال  م��ربوك  �أل��ف  �لباحة، 

باإذن �لله.

عقد قران فرحة

من  �لنغمو�ص،  عبد�للطيف  ب��ن  حممد  تلقى 
بق�صم  بالدمام  �ل�صامل  �لتاأهيل  مركز  من�صوبي 
�لتهاين و�لتربيكات من �لأهل  �لتاأهيل �ملهني، 
�إىل  �لرقية  مبنا�صبة  و�ل��زم��الء؛  و�لأ���ص��دق��اء 
�ملرتبة �لثامنة، �ألف مربوك و�لتمنيات �لقلبية 
له بالتوفيق ومبزيد من �لعطاء وعقبال �ملر�تب 

�لعليا.

النغموش للمرتبة الثامنة

�لوحدة  نادي  لعب  حمزة  عبد�لله  �لكابنت  �حتفل 
�بنة  على  حم��م��د،  �ب��ن��ه  ب��زف��اف  �صابقا  �ل��ري��ا���ص��ي 
�لكابنت عبد�لله حممد �ل�صريف لعب فريق �لأن�صار 
و�لأ�صدقاء  �لأهل  من  لفيف  ح�صور  و�صط  �صابقا، 
فيها  تبودلت  ريا�صية  لأم�صية  �حلفل  حت��ول  وق��د 

�لذكريات �لكروية.

زفاف محمد حمزة

ن�ستقبل  �أخبار �لأفر�ح و�ملنا�سبات على ..
  wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ساح ( �إمييل ( 

�أملج- �سعود �جلهني
��صتقبل حمافظ �أملج نايف بن كميخ �ملريخي 
مبكتبه باملحافظة مدير �صرطة حمافظة �أملج  
��صتالم  بعد  �لقي�صي،  خالد  �مل��ق��دم  �جل��دي��د 
�ملحافظة.و��صتمع  ل�صرطة  مدير�  عمله  مهام 
�ملقدم �لقي�صي �إىل حديث �ملحافظ �لذي رحب 
�لعملية  م�صريته  يف  �لتوفيق  له  ومتنى  به، 
باملحافظة. بدوره، عرب مدير �صرطة حمافظة 

�أملج عن �صكره و�عتز�زه للمحافظ.

جدة - خا�ص
نظمت   ، و�ل��ق��ر�ءة  �ل��ف��ن  ثقافة  ت�صجيع  يف  منها  م�صاهمة 
باللغة  �صعرية  �أم�صية  �أول  للكتاب"،  "�جللي�ص  موؤ�ص�صة 
�لإجنليزية ، يف ظل �إجر�ء�ت �حر�زية، وناق�ص �مل�صاركون 
�لعديد من �لق�صائد �لكال�صيكية و�ملعا�صرة، وحتليل �ملعاين 
�جل��و�ن��ب  على  �ل�����ص��وء  �صلطو�  كما  �مل��ط��روح��ة،  و�ل�����ص��ور 
�لإبد�عية �لتي يهتم بها �جلمهور. ويعد نادي �جللي�ص للكتاب 

�أحد �أكرب و�أكرث �ندية �لكتب ن�صاطًا يف جدة.



24-7-1380  هـ 

21-7-1380 هـ 

16-7-1380  هـ 

24-7-1380 هـ 30-6-1965هـ 

24-7-1380 هـ 

24-7-1380  هـ 

2-12-1386هـ 
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البالد - حممد بن نافع 
مل يخ�سر الفريق الهاليل اأمام نظريه االحتادي يف 
اآخر )8( مواجهات جمعت الفريقني، �سمن مناف�سات 
بالتعادل، يف  انتهت )3( مواجهات  الــدوري؛ حيث 
االأخري  الفوز  وكان  لقاءات،   )5( الهالل  ح�سم  حني 
مباراة  الهاليل يف  اأمام نظريه  الذي حققه االحتاد 
�سهر  يف  وحتديًدا   ،2017/2016 ملو�سم   الذهاب 

اأكتوبر بهدفني لال�سيء. 

اخرجوا وقلدوا 
حمداهلل أمام الناس

الالعب  لقطات  الكثريون  تــداول  اأن  بعد 
ــرزاق حــمــدالــلــه، الــتــي ظــهــرت مع  ــدال عــب
العب الفي�سلي وليد االأحمد، ومع م�سور 
اجلميع  اتفق  املباراة،  بعد  الناقلة  القناة 
ت�سرف  اأن  وغريه  الريا�سي  الو�سط  يف 
بعد  امل�سور  مــع  خا�سة  غــريــب،  الــالعــب 

نهاية اللقاء!
اأن  بــاأي حال من االأحــوال  اليوم ال ميكن 
ن�سف احلركة االأوىل مع العب الفي�سلي 
باأنها )طبيعية(. واإن كنا قد �ساهدناها من 
دخيلة  احلركة  فتلك  �سابًقا،  كرث  العبني 
انت�سرت  مثلها مثل حركات كثرية  علينا؛ 
بني عدد من الالعبني يف مباريات دوريات 
وال  غريبة  تعد  ولكنها  عاملية،  وبطوالت 
وكذلك  دوريــنــا،  يف  ن�ساهدها  بــاأن  تليق 
القناة  م�سور  زميلنا  مــع  الــالعــب  حركة 
ــل الــو�ــســط  الــنــاقــلــة، الــتــي ا�ــســتــنــكــرهــا ك
الريا�سي با�ستثناء البع�ض الذين تفاجاأت 
واأنها  احلركتني،  حــول  اآرائــهــم  بانت�سار 
املوؤقتة،  العقوبة  ت�ستوجب  وال  عــاديــة 
التي اأ�سدرتها جلنة االن�سباط واالأخالق 
 15 باإيقافه  متثلت  التي  الــالعــب،  جتــاه 
وفًقا  للتمديد؛  قابلة  املباريات  عن  يوًما 
للمادة )149( واملادة )152( من الالئحة.

باأننا يف و�سط تناف�سي وريا�سي  ال �سك 
ــاخــن، ونـــعـــرف حــجــم الــتــنــافــ�ــض بني  �ــس
ــكــبــرية، واالأجــــــواء االإعــالمــيــة  ــرق ال ــف ال
واجلماهريية وال�سغوطات التي متار�ض 
طيلة  فئة  كل  فريق  ل�سالح  اللجان  جتاه 
هذا  اعرتافنا،  ولكن  الريا�سية،  املوا�سم 
له  ماتعر�ض  اأمــام  �سن�سمت  اأننا  يعني  ال 
نت�سور  اأننا  يعني  وال  امل�سور،  الزميل 
اأو  اأمــــًرا،  مــاحــدث  يــرون  امل�ساهدين  اأن 
حركة عادية عابرة، بل كان وا�سًحا طيلة 
ا�ستغربوا،  اجلميع  اأن  املا�سية  ـــام  االأي
وطالبوا  الــالعــب  بــه  مــاقــام  وا�ستنكروا 
عرب كل الو�سائل باأهمية اتخاذ العقوبات 
يــوؤدي  م�سور  كــل  هيبة  وحفظ  الــرادعــة 
مــراعــاة حق  وكــذلــك  اإخــال�ــض  بكل  عمله 
املــ�ــســاهــديــن �ــســد كــل تــ�ــســرف قــد يدخل 
ــة االإ�ــــســــاءة وجتـــــاوز االأنــظــمــة  يف خــان

والقوانني.
اأخرًيا ...

�سيبقى هذا ال�سوؤال عالًقا لكل من اأطلقوا 
)عاديتني( وقد  باأن كال احلركتني  حكمهم 
ي�ستطيعون  فهل  �ــســواب،  على  يكونوا 
تقليد ماقام به الالعب مع زميله، ومع اأي 

كامريا اأمام النا�ض؟!

  حممد العمريي

 في آخر )8( مواجهات... الزعيم  لم يخسر أمام العميد

 النصر يف اختبار ضمك وديربي مثير يف الشرقية

كالسيكو ناااار بين االتحاد والهالل

جدة – هالل �سلمان
ت�ستاأنف اليوم اجلمعة اجلولة الـ 25 من دوري كاأ�ض االأمري 
حممد بن �سلمان للمحرتفني بثالث مباريات؛ حيث ي�ستقبل 
التعاون �سيفه العني يف الـ 7 م�ساء، ويحل الن�سر �سيفا على 
بني  الكال�سيكو  مباراة  تقام  فيما  م�ساء،   7:05 الـ  يف  �سمك 

االحتاد والهالل يف الـ 8:50 م�ساء.

االحتاد vs الهالل
حيث   Pاجلولة هذه  يف  االأنظار  الكال�سيكو  مباراة  تخطف 
بـ 42،  الثالث  نقطة، واالحتــاد  بـ 48  املت�سدر  الهالل  جتمع 
اآماله  واإنعا�ض  الثاين،  املركز  ال�سباب على  ملزاحمة  ال�ساعي 
�سدارته  بتعزيز  الهالل  ياأمل  فيما  اللقب،  على  املناف�سة  يف 
وتخطي حاجز الـ 50، ويغيب عن )العميد( قلبا دفاعه اأحمد 
حجازي، وزياد ال�سحفي لالإيقاف، والعبي املحور عبد االإله 

الهالل  عن  يغيب  فيما  لالإ�سابة،  هرنيكي  وبرونو  املالكي 
الدو�سري امل�ساب، ومهاجمه عبدالله احلمدان.  جنمه �سامل 
لقاء  وكــان  جيد،  ر�سوان  املغربي  احلكم  الكال�سيكو  يقود 

الذهاب قد انتهى )1-1(.

�سمك vs  الن�سر
الن�سر  نــظــريه  نقطة   24 بر�سيد   15 الــــ  �سمك  ي�ست�سيف 
اخلام�ض بـ 36 نقطة، وي�سعى اأ�سحاب االأر�ض ملوا�سلة النتائج 
االأ�سواء،  بدوري  البقاء  يف  اآمالهم  اإحياء  وحماولة  االإيجابية 
ديربي  ح�سموا  اأن  بعد  الــتــوايل  على  الثاين  الفوز  وحتقيق 
لهدافه  �سيفتقد  الــذي  الن�سر  اأمــا  املا�سية،  اجلولة  يف  ع�سري 
اأن  بعد  التوايل  على  ثالث  فوز  يف  فيطمح  حمدالله  املوقوف 
تغلب على االأهلي، واكت�سح الباطن ب�سباعية، وهو ما قد يجعله 

يقتحم مربع الكبار. مواجهتهما ذهاًبا انتهت )2-2(.

التعاون vs العني
تختلف طموحات الفريقني؛ حيث ميتلك التعاون 38 نقطة يف 
الرتتيب؛  ذيل  يف  نقطة   20 العني  ر�سيد  فيما  الرابع،  املركز 
اأمله �سعيفا  اآخر 3 مباريات، ويبدو  رغم جتنبه اخل�سارة يف 
الق�سيم(  )�سكري  عك�ض  على  ــواء،  االأ�ــس بـــدوري  البقاء  يف 
الذي ي�سعى لفوز ثالث على التوايل يثبت به موقعه يف مربع 
الكبار، ويرد اعتباره حيث خ�سر مباراة الذهاب بهدف وحيد. 

وت�ستكمل لقاءات اجلولة غًدا ال�سبت باإقامة 3 لقاءات:

االتفاق vs القاد�سية
والقاد�سية  نقطة(   35( ال�ساد�ض  االتــفــاق  بني  نقاط   4 تف�سل 
الثامن )31( ما ي�سعل ديربي ال�سرقية الذي انتهى ذهابا لفار�ض 
وتكرار  الــتــوايل  على  ثــان  لفوز  ي�سعى  ــذي  ال  )1-2( الدهناء 
تفوقه، يف حني يطمح القاد�سية لتعوي�ض خ�سارته االأخرية اأمام 

الهالل، ورد االعتبار وحتقيق اأول فوز منذ 5 جوالت.

الباطن vs ال�سباب
االنت�سارات  با�ستعادة  نقطة   45 بـ  الثاين  ال�سباب  ياأمل 
خ�سارتني  بعد  واالنتفا�سة  جوالت،   3 اآخر  يف  عنه  الغائبة 
متتاليتني اأفقدتاه ال�سدارة، والفر�سة مواتية اأمام الباطن الـ 
13 بـ 28 نقطة الذي خ�سر هو االآخر يف اجلولتني املا�سيتني، 

مباراتهما ذهابا انتهت لليوث )1-3(.

الفي�سلي vs الفتح
يخو�ض الفي�سلي الـ 11 بـ 30 نقطة اللقاء مبعنويات عالية بعد تاأهله 
بنقطة  عليه  يتفوق  الــذي  الفتح  عك�ض  على  امللك،  كاأ�ض  نهائي  اإىل 
ويحتل املركز التا�سع حيث فقد حلمه يف بلوغ نهائي كاأ�ض امللك بعد 
خ�سارته اأمام التعاون، لكنه يطمح لتكرار فوزه ذهابا بنتيجة )2-3(.

 صراع الهدافين يشعل القمة
جدة- حممد بن نافع 

املحرتف  االحتــــادي؛  الــدفــاع  ثنائي  غــيــاب  يــوؤثــر  اأن  املتوقع  مــن 
واأداء  �سكل  على  ال�سحفي  زياد  والــدويل  حجازي،  اأحمد  امل�سري 
بقيادة  الــهــاليل  للفريق  الهجومية  الــقــوة  ظــل  يف  الــنــمــور؛  دفــاع 
الــدوري  هــدايف  قائمة  يت�سدر  الــذي  قوميز،  بافيتيمبي  الفرن�سي 
�سدارته  لتعزيز  الفرن�سي  �سي�سعى  وبالتايل  هدفًا،   )18( بر�سيد 

للهدافني من خالل هز ال�سباك االحتادية.  
يف املقابل، �سي�سعى املحرتف الربازيلي مهاجم االحتاد رومارينهو 
قوميز؛  املت�سدر  وبني  بينه  التهديفي  الفارق  لتقلي�ض  االآخــر؛  هو 
هدفا،   )15( بر�سيد  الــهــدافــني  و�ــســافــة  الــربازيــلــي  يحتل  حيث 
الباطن،  مهاجم  اأبــرو  فابيو  من  كل  مع  الر�سيد  بــذات  ومت�ساويا 
وكارلو�ض �سرتاتدبريج مهاجم اأبها، وكذلك اإمييليو زياليا مهاجم 

�سمك.  

الفيصلي يالقي الفتحالعني يخشى انتعاشة التعاونالشباب يواجه الباطن
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الفنان املصري األمريكي سيد بدرية لـ               :

 أشجع األزرق... وأهوى األندية المشاكسة 
املمثل واملخرج واملنتج امل�سري الأمريكي" �سيد بدرية"... ابن مدينة 
بور �سعيد البا�سلة، كانت وفاة والده �سبًبا وهو يف التا�سعة من عمره، 

 9 مع  ال�سعبة  املعي�سية  ظروفه  عاملية.  �سهرة  من  الآن  اإليه  و�سل  فيما 
له  ي�سمحون  كانوا  من  حينها  وجد  ال�سينما.  اإىل  للهروب  دفعته  اأخوة؛ 

يذهب  كــان  ما  وكــثــًرا  ال�سينما،  اأبــطــال  انتباهه  ف�سد  جمــاًنــا،  بالدخول 
اإىل  خياله  يف  معها   فيبحر  العابرة،  ال�سفن  وي�ساهد  ال�سوي�س،  قناة  اإىل 

عوا�سم الدول التي �ساهدها يف الأفالم، وحلظتها يدرك اأنه من ال�سروري 
اأنه غادر حارتهم يف مدينة بور�سعيد، واأنه  تغير واقعه املوؤمل. بداأ يتخيل 

التا�سعة. رك�س وراء احللم، وحققه يف  ابن  العاملية، وهو لزال  اإىل  و�سل 
اأمريكا. يف ا�سرتاحة فنان. رحب �سيد بدرية اأن يحل �سيًفا على " البالد" عرب 

" فرف�سة"...

حاورته - مها العواودة 

أحب المملكة وأتمنى الحج 
وزيارة" أم القرى وطيبة الطيبة

أقرأ كتاًبا كل عام.. 
وأشاهد 3 أفالم يومًيا 

ال أتجمل ... ومن 
يرد أن يغير شكله 

فليفعل

أعتذر ألمي  ألني 
كذبت عليها 

وبقيت في الغربة

أنا “ فالفل “ المصري في 
الكرتون األمريكي وأعتز 
بأدواري مع جاكي شان

أبكي في فرحي وحزني... وأجمل دموعي في سجودي 

 " فالفل "يف البيوت األمريكية 
الأعمال  واأكرث  امل�ستقبلية،  الفنية  م�ساريعك  • ماهي 

قرًبا لك؟ 
م�سل�سل  �أكببر  خببال  من  �أ�سبوع  كل  �لأمريكي  �لبيت  �أدخببل  حالًيا   -
كرتوين " Apple & Onion " و�أقوم بدور  فافل" �سخ�سية 
م�سرية"، و�أحتدث �أحيانا بالعربية. و�أنا �أعي جيًد� مدى �أهمية وتاأثري 
�لكرتون يف تربية �لأطفال، وهو من �أكرث �لأعمال قرًبا �إىل قلبي، ف�سًا 
عن �أعمايل مع" جاكي �سان"، وهناك �أفام يف �لعلب، وغري ذلك بد�أنا 

بتنفيذ م�سروع يحكي �حلياة مب�سر يف فرتة �خلم�سينات.

أنا ابن بوسطن 
هي  وم��ا  ح�سدتها،  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز  اأب���رز  م��اه��ي   •

اأحالمك؟ 
T for Terrorist، كاأف�سل  نالت جو�ئز،  �أفامي  - معظم 
على  تكرمي  جببائببزة  كانت  جببائببزة يف 2019  و�أهبببم  خمببرج ومنتج، 
جممل �أعمايل يف مهرجان بو�سطن �لعاملي، و�أفتخر بها لأنها �أول 
�بًنا من  �أعتر  مدينة دخلتها بعد م�سقط ر�أ�سي" بور�سعيد" حيث 
�أبناء بو�سطن، وبنف�س �لعام كان هناك مهرجان ل�س فيجا�س، حيث 

مت تكرميي كاأف�سل ممثل لعام 2019.

ترميم السينما 
بلده؟ يخدم  اأن  املهجر  يف  للمبدع  ميكن  • كيف 

- بتخ�س�سك ت�ستطيع خدمة بلدك، وعندي م�سروع ترميم �ل�سينما 
�مل�سرية، و�حلفاظ عليها؛ حيث عملت على ذلك بب" فيلم كا�سيك" 
وحاولت �أن �أرمم �أفام قدمية منذ 1920 و1930، و�أحلم بحفظ هذ� 

�لرت�ث �ملرئي �لعربي. 

الهالل مشاكس 
الأن��دي��ة  ب��ن  م��ن  ت�سجعه  ال���ذي  الفريق  م��اه��و   •

ال�سعودية؟ وملاذا؟ 
- �أحب �لأندية �مل�ساك�سة؛ لذلك �أع�سق لعب �لهال �لأزرق.

املصري البورسعيدي 
•خ�سخ�سة الأندية الريا�سية باتت 
قريبة، لو قدر لك �سراء ناٍد.. فاأي 

الأندية �ستختار؟ 
�سعيدي؛  �لبببببور  �مل�سري"  �لنادي"  �أخببتببار   -

حيث م�سقط ر�أ�سي.

التعادل ليس مطلب أحد 
ال��ك��رة   " •يقولون: 

ف����وز وخ�������س���ارة " 
ي��ق��ول��ون:  ل  مل 

ا؟ وتعادل اأي�سً
- حاوة كرة �لقدم، 
فيها  �ملببكبب�ببسببب  �أن 
عظيم، و�خل�سارة 
�أيبببب�ببببسببببا تبببببقببيببك 
على حب �لكرة 
و�لبببببولبببببع بببهببا 
وتببببو��ببببسببببل 
�ملببببببب�بببببببسبببببببري 
ل  لذ�  للفوز؛ 

�أحد يبحث عن �لتعادل.

هذه لعبتي 
متثل  خارجية،  ملهمة  • ر�سحت 

املهمة  نوع  هو  ما  وطنك..  فيها 
التي تريدها؟ 

تلقى  �أن  �أجبببل  مببن  حببركببة  �أعببمببل  �أنبببا  لعبتي.  لأنببهببا  فنية؛  مهمة    -
�إح�سا�ًسا... هكذ� تعلمت.

 زوجتي طبيبة 
امليول  تخالفك  حياة  ب�سريكة  الرتباط  تقبل  • هل 

والهتمام؟ 
�أي م�سكلة يف �ختاف  �أن هناك  �أرى  - نعم، فزوجتي طبيبة، ول 

�هتمامات �لزوجني.

 السوشيال ميديا وأنا 
متابعن  بائع  منك  طلب  لو  تويرت،  يف  ح�سابك  يف   •

مبلًغا ما؛ لزيادة عدد متابعيك... هل تدفع له؟ 
- بالتاأكيد ل... ل �أدفع.

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

- نعم، و�أهتم بالفي�س بوك، وتويرت، و�إن�ستغر�م. 
" بلوك  ب�  الرد عليه  تكتفي يف  الذي  املتابع  • من هو 

اإليه؟  بالكتابة  تهتم  الذي  ومن  "؟ 
نتفق يف  ولكن  �لفكر،  يخالفني يف  و�أهتم مبن  للجاهل،  �لبلوك   -

�لأدب و�لحرت�م وفن �خلاف.

 كذبت على والدتي 
• يف احلياة اإذا طلب منك العتذار... فلمن �ستعتذر؟
�لكذبة  عليها، وهي  لأنني كذبت  �لله-  يرحمها  لأمببي-  �ساأعتذر   -  
�سنو�ت   5 �أمريكا  �إىل  �ساأذهب  �إنني  قلت:  حيث  �لكرى؛ 
و�أرجببع �إىل م�سر، فلم �أرجع وبقيت يف �لغربة، ولكن 
حققت لها بع�س ماتريده يف �أن �أكون معها كل �سهر 

رم�سان من كل عام.

لم أجتمل  
جتميل؟  لعمليات  خ�سعت  هل   •

وملاذا؟ 
- ل، ولكن من يريد �أن يغري �سكله فليفعل.

* من هو كامت اأ�سرارك؟ 
-  �سيد بدرية.

أعشق اململكة 
• ما اأكرث بلد حتب زيارته... ومن هو رفيقك املف�سل 

يف ال�سفر؟ 
- �أحب زيارة �ململكة �لعربية �ل�سعودية، و�أمنيتي �حلج، وزيارة مكة 

�ملكرمة" باد �لنور"، و�ملدينة �ملنورة "طيبة �لطيبة".

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

- كل �سخ�س �أكلت معه "عي�س 
وملح ".

أبكي يف الفرح واحلزن 
�سيد  دموع  �سقطت  • متى 

بدرية؟
- دموعي قريبة جًد� يف فرحي 
وحزين. د�ئًما �أفت�س عن �لبكاء، 
�أبكي  للروح.  غ�سيًا  فيه  �أن  �أجد 
�أ�ساهد  عندما  �أمببي،  �أتذكر  عندما 
�للقطات  بع�س  �أو  حببزيببًنببا،  طببفببًا 
دمببوع  و�أجببمببل  �لتلفاز،  �ملببوؤملببة يف 
لله  و�أ�ببسببجببد  خمطًئا،  �أكبببون  عندما 

باكًيا.

ليسوا فنانني 
اأحد  دخول  مع  اأنت  هل   •
اأبنائك يف نف�س جمال 

تخ�س�سك؟ 
-  ل، و�حلمد لله، فرغباتهم 
لببلببفببن.  ومببيببولببهببم مل تببتببجببه 
وحمدت ربي كثرًي� على ذلك.

بها؟  مررت  جتربة  اأق�سى  • ماهي 
- عندما توفيت �أمي، و�أنا باأمريكا يف �لغربة.

كتاب و3 أفالم 
اأم  اآخر كتاب قراأته ؟ وهل كان ورقًيا  • ما 

الكرتونًيا؟ 
عام 2019  قر�أته  ورقببي،  كتاب  وهو  لنكولن،  �إبر�هام   -
�أثناء  �لكتب  قبببر�ءة  �أحببب  �لهند.  �إىل  متجًها  �لببطببائببرة  يف  و�أنبببا 

�ل�سفر، بينما يومٍيا �أ�ساهد فيلمني �أو ثاثة.



البالد - وكاالت
لبدء   The Crown م�سل�سل  ف��ري��ق  يجهز 
من  ب�سدة  واملرتقب  اخلام�س  اجل��زء  ت�سوير 

قبل اجلمهور العاملي يف يوليو املقبل.
اإىل  ال��ع��ودة  يف  بالفعل  ال��ط��اق��م  وب���داأ 
اال����س���ت���دي���وه���ات ق��ب��ل و����س���ول ط��اق��م 
م�ساهد  ل��ت�����س��وي��ر  اجل����دد  امل��م��ث��ل��ن 
الكثري  علي  ح�سلت  التي  ال��درام��ا 

ديبيكي  اإليزابيث  من  كل  اجلديد  للجزء  وتن�سم  اجلوائز.  من 
لتقدمي دور االأمرية ديانا يف مرحلة ما بعد االنف�سال عن االأمري 
ت�سارلز الذي �سيلعب دور دومينيك وي�ست، فيما تلعب اإمييلدا 
تقدم �سخ�سية  مانفيل  اإليزابيث، وليزيل  امللكة  دور  �ستونتون 

االأمرية مارجريت. 
وتوقع الكثريون اأن ي�سرد The Crown، كوالي�س زواج 
االأمري هاري من ميجان ماركل، وتفا�سيل حياتهما، لكن �سناع 

العمل اأكدوا على انتهاء اأحداثه قبل هذه املرحلة.

The Crown بدء تصوير الجزء الخامس من 

افتتاح أول سينما في حائل
حائل - البالد

اف��ت��ت��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
لالإعالم املرئي وامل�سموع، اأول 
منطقة  يف  �سينمائي  عر�س  دار 
بارزة  �سخ�سيات  بح�سور  حائل، 
وو�سائل  ال�سينما  �سناعة  جمال  يف 

االإعالم.
نت  وقالت الهيئة اإن دار ال�سينما التي ُد�سِ
�سا�سات   10 ت�سم  م���ول  ���س��ري��ب  جم��م��ع  يف 
و1309 مقاعد، لي�سل عدد الدور يف اأنحاء اململكة 

اإىل 33 دارًا و342 �سا�سًة و35000 مقعد.
واأ�سارت اإىل اأنها ت�سعى للو�سول اإىل �سناعة �سينما �سعودية 

قادرة على املناف�سة العاملية لت�سبح رافدًا اإ�سراتيجيًا من روافد 
لتمكن  اال�ستثمارية  البيئة  تهيئة  خالل  من  الوطني  االقت�ساد 
االأجنبية،  اال�ستثمارات  وج��ذب  الوطنية  االإعالمية  ال�سركات 
اإليه  ت�سبو  ما  اإىل  للو�سول  امل�ستمر  بالتطوير  التزامها  موؤكدة 
للمواطن  متعددة  ترفيه  خ��ي��ارات  بتوفري   2030 اململكة  روؤي��ة 
واملقيم، وزيادة االإنفاق ال�سنوي على الن�ساطات الرفيهية، مبا 
اآالف  وا�ستحداث  االقت�سادي  والتنوع  النمو  حتفيز  يف  ي�سهم 

الوظائف لل�سباب.
االلتزام  اإىل  وامل�سموع  املرئي  لالإعالم  العامة  الهيئة  ودع��ت 
التعليمات  الوقائية وتطبيق  والتدابري  االحرازية  باالإجراءات 
ال�سحية حر�سًا على �سالمة العاملن والزّوار، وللحد من انت�سار 

فريو�س كورونا.

جدة - البالد
مدة  واالأط��ع��م��ة  االأغ��ذي��ة  م��ن  العديد  على  تو�سع 
وال��ل��ح��وم  واخل�����س��ار  ك��ال��ف��واك��ه  معينة  ���س��الح��ي��ة 
بع�س  هناك  ولكن  ب�سرعة،  تف�سد  التي  ال��ط��ازج��ة 
االأطعمة تتميز بقدرتها على البقاء لفرة طويلة دون 
توفر  ح��ال  يف  خا�سة  لها،  التقريبي  العمر  معرفة 

بع�س عوامل العناية الب�سيطة بها.
حتافظ  اأطعمة   7 هناك   ،"Mash" ملوقع  وطبقا 
على �سالحيتها مدى احلياة، من بينها الع�سل، الذي 
 100 م��رور  بعد  حتى  طعمه  على  يحافظ  اأن  ميكن 

عام، وذلك الحتوائه على ن�سبة منخف�سة للغاية من 
اأ�سا�سيا لنمو امليكروبات  املاء، والتي تعترب متطلبا 
اإ�سافة  ال��ط��ع��ام،  �سالحية  انتهاء  اإىل  ت���وؤدي  التي 
الرطوبة، والقهوة  للملح حال مت تخزينه بعيدا عن 
�سريعة التح�سري التي تفقد طعمها مع مرور الوقت، 
اأن يكون غري مكرر،  وزيت جوز الهند البكر ب�سرط 
�سحيح  ب�سكل  تخزينها  ب�سرط  املجففة  والبقوليات 
ويف مكان ب��ارد وج��اف، واخل��ل ال��ذي يبقى �ساحلا 
لالأكل ملدة طويلة من الزمن، والف�سار املخزن باإحكام 

يف حاوية مغلقة ويف مكان بارد وجاف.

األسبـوعية
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إغالق "باب شريف" احترازيا

مليون قرص مخدر 
ُأحبط تهريبها

اإلطاحة بباكستانيني 
انتحلوا صفة رجل أمن

إنذار مبكر عبر الهواتف الذكية
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أطعمة ال تنتهي صالحيتها

مصنع الورد
الظهران - حمود الزهراين

"روزيار"  الطائفي  ال���ورد  م�سنع  ال�سعودية  اأرام��ك��و  د�سنت 
مبحافظة الطائف، كم�سروع اجتماعي يعنى بدعم ال�سناعات ال�سغرية 
ومتكن املراأة، كما مت تد�سن املوقع االإلكروين، الذي ُيعد منفًذا مهًما لبيع 

منتجات "روزيار"، والتي يتم اإنتاجها عن طريق امل�سنع.
وقال نائب الرئي�س ل�سوؤون اأرامكو نبيل النعيم: "اإن ال�سركة تعمل على اال�ستفادة 
من املقومات الطبيعية يف مناطق اململكة املختلفة الإحداث تاأثري اإيجابي وملمو�س على 
املبادرات  ل�سل�سلة  امتداًدا  ياأتي  امل�سنع  اأن تد�سن  االأفراد وجمتمعاتهم"، مبيًنا  حياة 

املجتمعية التي تقدمها ال�سركة لتعزيز مفهوم املواطنة كاإحدى قيمها االأ�سا�س.

زيت جوز الهند الخل والبقولياتالقهوة والفشارالعسل والملح أطعمة ال 
تفسد

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

جدة - يا�سر بن يو�سف
�سوق  الفرعية،  البلد  بلدية  يف  ممثلة  جدة،  اأمانة  اأغلقت 
كرثة  ر�سد  بعد  وذلك  احرازيًا،  ال�سعبي  �سريف"  "باب 
املرتادين وعدم االلتزام بتطبيق االإجراءات االحرازية ملنع 

انت�سار فريو�س كورونا.
واأو�سح رئي�س بلدية البلد الفرعية املهند�س با�سل فلمبان، 
عدم  بينها  من  متعددة  خمالفات  ر�سدت  امليدانية  الفرق  اأن 
بن  الوقائية  والتدابري  االح��رازي��ة  ب��االإج��راءات  االل��ت��زام 
ازدح��ام  ح��االت  وج��ود  ر�سد  ج��رى  حيث  ال�سوق،  مرتادي 
بتطبيق  االل���ت���زام  وع���دم  وامل��ت�����س��وق��ن،  وال��ب��اع��ة  للعمالة 

م�سافات التباعد مما ا�ستدعى اإغالق ال�سوق بالكامل.

جدة - البالد
العامة  املديرية  مع  بالتعاون  املاليزية،  ال�سلطات  متكنت 
اإحباط  من  ال�سعودية،  الداخلية  بوزارة  املخدرات  ملكافحة 
داخل  خمباأة  كانت  خم��در،  اأمفيتامن  قر�س   3،٨٦2،21٦

�سحنة قواعد اأر�سية من االأملنيوم خا�سة باالأبواب. 
امل��خ��درات  ج��رائ��م  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اإدارة  م��دي��ر  وق����ال 
اأم�س  ح�سن،  ال��دي��ن  رازار  املاليزية  ال�سرطة  رئا�سة  يف 
)اخلمي�س(، اإن املخدرات مت �سبطها يوم االثنن يف امليناء 
الغربي، ومل يتم اإجراء اأية اعتقاالت كونها متجهة اإىل دولة 
اخرى. واأ�ساف "جناح هذه العملية هو نتيجة للتعاون مع 
املخدرات  ملكافحة  العامة  باملديرية  ممثلة  الداخلية،  وزارة 
باململكة، والذي �ساعد يف حتديد هوية ال�سفينة واحلاوية، 

عندما ر�ست االأحد املا�سي يف امليناء".
وزارة  مع  الدويل  بالتعاون  املاليزية  ال�سلطات  واأ�سادت 
العملية،  هذه  اإحباط  يف  امل�ساهمة  يف  ال�سعودية  الداخلية 
اإنتاج  متتهن  التي  االإجرامية،  ال�سبكات  ن�ساطات  ومتابعة 

وتهريب املواد املخدرة عرب احلدود الدولية.

مكة املكرمة - البالد
اأطاحت اجلهات االأمنية بثالثة مقيمن انتلحوا �سفة رجل 
اأم��ن، واآخرين وجد يف مقر �سكنهما مواد خم��درة، ومتت 
النظامية  االإجراءات  العامة التخاذ  للنيابة  اإحالتهم جميعًا 
بحقهم. وقال املتحدث االإعالمي ل�سرطة منطقة مكة املكرمة، 
االأم��وال  على  االعتداء  جرائم  ملكافحة  االأمنية  املتابعة  اإن 
من  االأمنية  اجلهات  متكن  عن  اأ�سفرت  مرتكبيها؛  وتعقب 
جميعهم  الباك�ستانية  اجلن�سية  من  مقيمن   3 على  القب�س 
�سفة  بانتحالهم  متلب�سن  ال��ع��م��ر،  م��ن  ال��ث��ال��ث  العقد  يف 
جن�سيتهم  من  �سخ�سننْ  �سكن  مقر  ودخولهم  االأم��ن،  رجال 
اأمن  لنظام  خمالف  واالآخ��ر  مقيم  اأحدهما  ج��دة،  مبحافظة 
ِبط يف �سكنهما مبالغ مالية ومواد  احلدود. ولفت اإىل اأنه �سُ
خمدرة، وجرى اإيقافهم جميًعا، واتخذت بحقهم االإجراءات 
النظامية االأولية كافة، ومت اإحالتهم اإىل فرع النيابة العامة.

الريا�ض - البالد
هيئة  مع  بالتعاون  امل��دين،  للدفاع  العامة  املديرية  تبداأ 
)ال�سبت(  غ��ٍد  من  اعتبارًا  املعلومات،  وتقنية  االت�ساالت 
ظ��ه��رًا،  الثانية  ال�ساعة  مت��ام  يف  ال��ق��ادم،  االث��ن��ن  وح��ت��ى 
املبكر  ل��الإن��ذار  الوطنية  للمن�سة  التجريبية  االخ��ت��ب��ارات 
البث  ر�سائل  عرب  ال��ط��وارئ،  ح��االت  يف  املتنقلة  للهواتف 
الريا�س،  منطقة  يف  ال�سبت  التجربة  تعقبها  اخل��ل��وي، 
املنطقة  يف  واالث��ن��ن  امل��ك��رم��ة،  م��ك��ة  منطقة  يف  واالأح����د 

ال�سرقية.
ودعت املديرية العامة للدفاع املدين، املواطنن واملقيمن 
يف تلك املناطق اإىل امل�ساركة يف تقييم التجربة عرب الرابط 
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