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رياضة اقتصاد

القيادة تهنئ رئيس سيشل بذكرى يوم الدستور
�لريا�ض  ــ �لبالد 

برقية  �سعود،  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  بعث 
مبنا�سبة  �سي�سل،  جمهورية  رئي�س  و�ن،  ر�مكاال  و�فيل  �لرئي�س  لفخامة  تهنئة، 
و�أطيب  �لتهاين  �أ�سدق  عن  �ملفدى،  �مللك  و�أع��رب  لبالده.  �لد�ستور  يوم  ذك��رى 
�سي�سل  جمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  و�ل�سعادة  بال�سحة  �لتمنيات 
�الأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما  و�الزده���ار.  �لتقدم  �ط��ر�د  �ل�سديق، 
جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  �سعود،  �آل  �لعزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد 
�لوزر�ء وزير �لدفاع، برقية تهنئة، لفخامة �لرئي�س و�فيل ر�مكاال و�ن، رئي�س 
�سمو  وعرب  لبالده.  �لد�ستور  يوم  ذكرى  مبنا�سبة  �سي�سل،  جمهورية 
ويل �لعهد، عن �أطيب �لتهاين و�أ�سدق �لتمنيات مبوفور �ل�سحة 
�سي�سل  جمهورية  و�سعب  حلكومة  ر�جيًا  لفخامته،  و�ل�سعادة 

�ل�سديق، �ملزيد من �لتقدم و�الزدهار.
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) البالد( التقت  باملتحدث التحفيزي ومدرب يف تطوير 
"الزومان"  فقال   واال�ستك�ساف  للمغامرة  حمب  الــذات، 
ت�سل  حيث  ال�سديدة  ــرودة  وال الثلجية  االنــزالقــات  اإن 
ال�سفر،  اأقــل من )50( درجــة حتت  اإىل  درجــة احلــرارة 
يواجهها  قد  التي  املخاطر  اأبرز  تعد  ال�سغط  وانخفا�ض 

مت�سلقو قمة جبل "افر�ست". 
للقمة  متى  التوجه  الفكرة نحو   ويف �سوؤال عن  بداية 

ولدت وكيف كانت قال:
وقد  متــيــز،  لتحقيق  يطمح  �سخ�ض  كــل  مبتغى  القمة   
اأخو�ض  اأن  االأمريكية  املتحدة  الواليات  واأنا يف  اعتدت 
التحدي مع ذاتي للو�سول الأكرث من قمة، فهناك اجلانب 
العلمي وقد نلت مبتغاي ثم مار�ست حتديًا من نوع اآخر 
كان عبارة عن ت�سلق اجلبال، وقد تدربت على ذلك حتى 
هناك  اجلبال  من  الكثري  قمم  اإىل  الو�سول  من  متكنت 
منها: )هــايل كــاال( يف )مــاوي( بوالية )هــاواي( والذي 
الثالث(  )االأخــوات  )3055( مرتًا، وجبال  ارتفاعه  يبلغ 
مرتًا،   )3074( ارتفاعه  يبلغ  والــذي  )اأوريــغــن(  بوالية 
ارتفاعه  والبالغ  )كاليفورنيا(  بوالية  )�سا�ستا(  وجبل 
)4322( مرتًا، اإ�سافة جلبل )رينري( بوالية )وا�سنطن( 

والذي يرتفع )4344( مرتًا عن �سطح االأر�ض.
الت�سلق  عملية  خـــالل  �ــســادفــتــه  الــتــي  املــعــوقــات  وحــــول 
الثلجية  االنــهــيــارات  مثل  كــثــرية  ومــعــوقــات  عقبات  قـــال: 
واالنخفا�ض الكبري يف درجات احلرارة التي قد ت�سل الو 
-70 حتت ال�سفر والنق�ض احلاد يف االأوك�سجني و�سعوبة 
يف  ب�سنني  قبلنا  ماتوا  من  جثث  روؤيــة  حتى  اأو  الــنــوم... 

الطريق نحو القمة حيث كانت موؤثر نف�سي كبري على بع�ض 
املت�سلقني.

وفيما اذا كانت هذه التجربة انعك�ست على حياته قال: بكل 
تاأكيد، فقد اعطتني قوة كبرية يف عدم اال�ست�سالم للعقبات 
يف احلياة وزادت من الطموح واالإرادة واملثابرة واالإ�سرار 
والتحفيز الذاتي والثقة واأهم من ذلك االإميان بالله وح�سن 

باملواقف  يتعلق  وعما  الــظــن. 
عملية  خــــالل  �ــســادفــتــه  الــتــي 
التي  املــواقــف  ـــال:  ق الت�سلق 
ــاء الــ�ــســعــود لـ  ــن مـــررت بــهــا اأث
دونتها  وقــد  كثرية  )افر�ست( 
لكن  الــيــومــيــة،  مــذكــراتــي  يف 
التي  احلالة  تلك  منها  االأبـــرز 

اأ�سبت  عندما  كثريًا  اأزعجتني 
بحالة من العمى املوؤقت يف مرحلة النزول من خميم رقم 

اأ�سبت  فقد  القمة.  اإىل  الو�سول  بعد   2 رقم  خميم  اإىل   4
النظارات  لب�ض  عدم  هو  م�سبباته  ومن  الثلجي  بالعمى 

ال�سم�سية اأو  الواقية  من اأ�سعة ال�سم�ض.
اأرى  ال  حيث  مغطيتان  وعيني  النزول  اإىل  فا�سطررت 
خم�سة  من  مكون  اإنقاذ  فريق  يرافقني  كان  ولكن  البتة، 
ع�سرة  الإحــدى  ومرافقتي  مب�ساعدتي  قاموا  اأ�سخا�ض 
�ساعة من ال�سباح اإىل املغرب وكنت اأم�سي تارة واأتوقف  

تارة اأخرى.
قال:  قمة اجلبل  اإىل  فعله عقب و�سوله  اول �سيء  وعن 
رفعت االآذان الأكون اأول م�سلم يرفع �سوت احلق من اأعلى  

قمة جبل  يف العامل.
التحفيز  عــامل  دخــلــت  قـــال:  امل�ستقبلية  طموحاته  وحـــول 
واحلمالت  املوظفني  تطوير  يف  وتخ�س�ست  والــتــدريــب، 
الداخلية للقطاعات لالرتقاء بالوعي والذات وبالتايل تغيري 
ا�سرتاتيجيات التوا�سل والعمل وتطوير الذات... وبعد 5 

�سنني  اإن  �ساء الله اأرى باأين كتبت كتابني. 

قمة  يت�سلق  �سعودي  كــاأول  عائلته  واأفــراد  �سعوره  وحول 
اإيفر�ست قال: ال �سك اأنه  �سعور بال�سعادة باأن الله من علينا 
بنعم كثرية اأحدها و�سولنا الأعلى قمة ومتثيل هذا الوطن 

يف حمفل مل ي�سبق لنا الو�سول اليه.
الت�سلق  رحلة  اثناء  واخلوف  بالقلق  ي�سعر  كان  اإذا  وفيما 
قال: اأكر املخاطر كان اإمكانية االإ�سابة باأمرا�ض املرتفعات 
والتي توؤدي اإىل خروج ال�سوائل من خاليا العقل اأو الرئة 
يت�سلق  اأن  املت�سلق  على  كان  لذلك  املحتم.  املوت  وبالتايل 
للقمة ب�سالم،  اإىل ٦0 يوما حتى ي�سل  تدريجيًا ملدة ت�سل 
الفتا اإىل اأنه حاليا ال يفكر يف م�سروع  اآخر للت�سلق وامنا 

يركز حاليًا على �سناعة التغيري والتاأثري.
وعن ن�سيحته لل�سباب الذين يطمحون اإىل حتقيق اإجنازات 
يف ت�سلق اجلبال قال: اأ�سعى االآن اإىل نقل جتربتي اإىل كافة 
والطموح يف  الرغبة  لديه  من  كل  واإىل  ال�سباب يف بالدي 
املدعومة  الرغبة  اإن  لهم  ما.. الأقول  اإجناز من نوع  حتقيق 
بالت�سميم واالإرادة وال�سجاعة حتما �سيكون ماآلها النجاح.

جدة- جنود النهدي 
دخل  ال�ساب ال�سعودي فاروق الزومان التاريخ بو�سفه اأول �سعودي ينجح يف ت�سلق قمة ايفر�ست الذي يبلغ  ارتفاعه )8848( مرتًا عن �سطح 

االأر�ض، وقد و�سع الزومان ن�سب عينيه  حلم  ت�سلق  اعلى قمة يف العامل، فتحقق له ما اأراد بف�سل ا�سراره وقوة عزميته. والزومان الذي �سبق له 
ت�سلق العديد من املناطق اجلبلية خالل فرتة درا�سته يف اأمريكا يعد مو�سوعة ريا�سية، فهو العب كرة قدم وطائرة، وحائز على بطولة املنطقة الو�سطى 

يف التايكوندوا ثالث مرات.كما اأنه �سباح ماهر وميار�ض التزلج على اجلليد ويتقن الفرو�سية،  وريا�سة الدراجات الهوائية.

سباح ماهر وميارس التزلج على اجلليد ويتقن الفروسية

الزومان أول سعودي يرفع 
راية التوحيد في قمة إفرست 

وقد ا�ستهرت  جبال جازان بالكثري من مقومات الزراعة ياأتي يف مقدمتها 
وكرثة  االأر�ض  وخ�سوبة  املعتدلة  واأجواوؤها  املميز  اجلغرايف  موقعها 
هطول االأمطار املو�سمية مما اأعطى تلك اجلبال خ�سو�سية قد ال تتوفر 
لغريها من حيث انتاج بع�ض املحا�سيل املهمة مثل النب واملوز وبع�ض 
الرتبة  فمن  الرتبة.  وتنوع  باخل�سوبة  اأرا�سيها  وتتميز  احلم�سيات. 
اجلبلية ال�سخرية يف القمم العالية  اىل تربة املدرجات  وتتميز بكرثة 
النباتي   الغطاء  التعرية، وكثافة  لعوامل  تعر�سها  وقلة  �سمكها وعمقها  
الطيني، والرملي ومن  الطمي  ال�سهول وما حتويه من  تربة  نزوال اىل 
االأماكن التي توجد بها هذه الرتبة �سفاف االأودية املنت�سرة يف املنطقة  

وهي الرتبة التي ت�سمى يف اأطل�ض الرتبة )فلوفنت�ض( وهي االأخ�سب. 
املتنوع  مناخها  اأن  كما  ــة،  واالأودي واالآبــار  اجلوفية  املياه  فيها  وتتوفر 
للم�ساهمة  الزراعي  لال�ستثمار  بيئة منا�سب  ُيعد  بتنوع مظاهر �سطحها 
يف تاأمني جزء من االأمن الغذائي للمملكة، ومن اأهم املحا�سيل الزراعية 
 – – النب العربي  – املحا�سيل احلقلية  – والفواكه  باملنطقة )اخل�سار 

واأ�سجار الزينة : الفل – الكادي – النباتات العطرية املتنوعة(.

 جازان نهضة زراعية 
تعي�ض منطقة جازان  يف عهد امللك �سلمان  نه�سة �ساملة على اأ�س�ض علمية 
�سحيحة  يف �ستى املجاالت . وركزت الروؤية ال�سعودية يف االإ�ستفادة من 
نقاط القوة التي متلكها جازان باإعتبار ان القطاع الزراعي باملنطقة من 
تتوفر  حيث  بامتياز  اقت�ساديا  ورافدا  باململكة  احليوية  القطاعات  اهم 

املقومات االأ�سا�ض للنه�سة الزراعية باململكة.
على  وركــزت  اهتمامها   جل  والريفية  الزراعية  التنمية  اململكة  واأولــت 
لالإنتاج  والتحول  الع�سوية  بالزراعة  وامل�ستهلكني  املــزارعــني  تثقيف 
من  منهم  كبري  عــدد  فتحول   ، املبيدات  ا�ستخدام  وخف�ض   ، الع�سوي 

الزراعة التقليدية اإىل مزارع تطبق الزراعة النظيفة. 

 النب واحملاصيل البعلية 
ويف عام 2019 كانت اململكة  قد د�سنت برنامج التنمية الريفية الزراعية 
امل�ستدامة بتكلفة اإجمالية بلغت نحو 12 مليار ريال حتى نهاية 2025م  
الن�سبية  امليزة  ذات  الواعدة  القطاعات  من  عــددًا  الرنامج  وي�ستهدف 
للمنتجني الزراعيني  ومن �سمن تلك القطاعات تطوير واإنتاج وت�سنيع 
 7 اإىل  �سنويًا  طن   800 من  االإنتاج  وزيــادة  العربي"،  "النب  وت�سويق 

اآالف طن �سنويًا بنهاية 2025م
كما ي�ستهدف الرنامج تطوير زراعة املحا�سيل البعلية )الذرة الرفيعة، 

األف   170 "الذرة الرفيعة" من  اإنتاج  ال�سم�سم، والدخن(، وذلك بزيادة 
طن �سنويًا اإىل 195 األف طن �سنويًا، ورفع اإنتاج "ال�سم�سم" من 4 اآالف 
�سنويًا اإىل 6 اآالف طن �سنويًا، واإنتاج "الدخن" من 4.8 األف طن �سنويًا 

اإىل 7.2 األف طن �سنويًا، وذلك بنهاية عام 2025م.
بالزراعة  وامل�ستهلكني  املزارعني  تثقيف  على  جازان  يف  اجلهود  ركزت 
الع�سوية ، وخف�ض ا�ستخدام املبيدات ، فتحول عدد كبري من مزارعيها  

اإىل مزارع تطبق الزراعة النظيفة على منتجاتهم الزراعية.
اأنواع خمتلفة من اخل�سار من  وعلى �سوء ذلك ، كان ا�ستزراع واإنتاج 
اأهمها الطماطم ، والكو�سة ، واخليار ، والباذجنان ، والبامية ، والفلفل 

، وامللوخية ، والفجل ، واجلرجري ، والبطيخ ، وال�سمام ، والقرع ، على 
م�ساحة قدرت باأكرث من 4600 هكتار تنتج ما يفوق عن 60000 األف 
 ، بزراعتها  املنطقة  ت�ستهر  التي  ال�سامية  الذرة  اإىل  اإ�سافة   ، �سنويًا  طن 

وال�سم�سم ، والدخن ، والفول ال�سوداين ، وفول ال�سويا والنب.
اإ�سافة اىل النب وانواعه التي ت�ستهر املنطقة بزراعتها ويف كل عام يقام  
مهرجان تعريفي بانواع النب املنتجة يف املنطقة  والذي يعد واحًدا من 

اأهم منافذ الت�سويق الرئي�سية حلبوب القهوة الفاخرة مبنطقة جازان.

 املنتجات البديلة .. كاكاو  وكاجو  
بجازان   اجلبلية  املناطق  وتعمري  تطوير  هيئة  وبــرامــج  خطط  �سمن 
و�سعيها لتقدمي منتجات زراعية بديلة ذات مردود اقت�سادي عاٍل خطت 
ال�سبه  اأوجــه  وحيث  وذلك  الكاكاو،  زراعــة  جتربة  يف  وا�سعة،  خطوات 
الكبرية بني زراعة النب والكاكاو من حيث الظروف البيئية والطبيعية 

املتماثلة، مما يجعل اإمكانية زراعة النب والكاكاو يف حقل واحد.
بداأت  الكاكاو  زراعــة  جتربة  اأن  وا�سلي،  حممد  الهيئة  مدير  واأو�سح 
�ساعد يف  التجارب احلقلية،  اأن جناح  م  وبني   2014 نهاية عام  قبيل 
املزارعني  على  كاكاو  �ستلة   200 وتوزيع  الكاكاو  زراعــة  يف  التو�سع 
خالل ال�سنوات اخلم�ض املا�سية، منها 50 �ستلة كاكاو يف العام احلايل 
2020، م�سرًيا اإىل اأن املهند�سني الزراعيني واملخت�سني بالهيئة يتابعون 
دورًيا التجارب التي يخو�سها املزارعون للتاأكد من منو اأ�سجار الكاكاو 

واإنتاجها.
جــازان،  مبنطقة  الزراعية  االأبــحــاث  مركز  بــداأ  م    2018 اأكتوبر  ويف 
اإجراء التجربة احلقلية على نبات الكاجو عقب اأن نفذ املخت�سون باملركز 
مبركز  زراعته  بداأت  الذي   ، الكاجو  على  املخرية  التحاليل  من  العديد 

االأبحاث الزراعية وحقق جناحات متميزة يف زراعته باملركز.
�ستلة   100 و  �سبيا  مبحافظة  �ستلة   100 زراعـــة  يف  الــبــدء  مت  وقــد 
مبحافظة القنفذة و100 اأخرى مبحافظة الليث، حيث ُتعّد بيئة منطقة 

جازان وال�ساحل الغربي مالئمة لزراعة الكاجو.
واأو�سح مدير عام املركز املهند�ض اأحمد بن علي ال�سالمي التحديات التي 
تواجه زراعة الكاجو خا�سة مع البدء يف زراعته كمنتج جديد ، موؤكدًا 
�سعي املركز للتو�سع يف زراعته ودعم املزارعني وت�سجيعهم على التو�سع 
الزراعي واإجراء كافة التحاليل املخرية على الرتبة قبل البدء بالزراعة، 
للفرق  دوريــة  زيــارات  خالل  من  احل�ساد  حتى  الكاجو  زراعــة  ومتابعة 
بالتو�سيات  وم�ساعدتهم  تواجههم  معوقات  بــاأي  والرفع  املتخ�س�سة 

واال�ست�سارات الفنية التي يحتاجونها.

قبل 65 عاما العمير يكتب عن جتربة لم تكتمل لزراعة القطن 

جازان تتباهى بالبن والزراعة النظيفة 
وتحصد الكاجو والكاكاو 

اإعداد - عبداهلل �صقر
يف فراير من عام 1965 م كتب االأ�ستاذ علي العمري مقااًل يف زاويته ال�سهرية على املا�سي عن جناح جتربة زراعة القطن يف جازان وتناول م�سكلة الت�سويق 
حيث التوجد معالج يف املنطقة ومن ال�سعب اإي�سال االإنتاج اىل جدة كما ابرز حتدي املناف�سة غري املكافئة مع القطن امل�ستورد لي�سطر املزارعون اخريا اىل 

بيع انتاجهم بثمن بخ�ض. ونبه العمري اىل �سرورة االإ�ستفادة من هذه االأخطاء ومعاجلتها م�ستقباًل. وتقع منطقة جازان يف اجلزء اجلنوبي الغربي من 
اململكة ومتتاز املنطقة بتنوع ت�ساري�سها من جبال و�سهول وجزر واأغلب اأرا�سيها بكر.



تضّمنت الشرائح الثالث مايلي:

ت�ستعد  اجلاهزية  درج���ات  باأعلى 
ال��ع��دد  وف���ق  احل���ج  مل��و���س��م  اململكة 
 ، واملقيمني  املواطنني  م��ن  امل��ح��دد 
وبروتوكوالت  الإج���راءات  ووف��ق��ًا 
احرتازية و�سحية فائقة امل�ستوى، 
الدائم  اململكة  وانطالقا من حر�ص 
ع���ل���ى ���س��ح��ة ����س���ي���وف ال��رح��م��ن 
و���س��الم��ت��ه��م ك�����س��دارة اأول��وي��ات��ه��ا 
االإ�سالمية  ال�سريعة  امتثااًل ملقا�سد 
ال��ب�����س��ري��ة،  ال���ن���ف�������ص  ح���ف���ظ  يف 
لتقدمي  املتكاملة  الدقيقة  واخلطط 
يي�سر  م���ا  وك����ل  اخل����دم����ات  ك���اف���ة 
للحجاج معي�ستهم واأداء �سعائرهم 
والعناية   ، وط��م��اأن��ي��ن��ة  راح���ة  يف 
ال��ب��ال��غ��ة ب���احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
ترجمة  يف  امل��ق��د���س��ة،  وامل�����س��اع��ر 
خم��ل�����س��ة ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة امل��ت��ف��ردة 
يف  العظيم  ال�سرف  ه��ذا  اأداء  يف 
م�ستويات  وب��اأرق��ى  ال��ظ��روف  ك��ل 
واإ���س��ادات  تقدير  و�سط   ، الرعاية 
االإ�سالمية  االأ�سعدة  على  وا�سعة 

والدولية.  
  ف���ه���ذا احل����ر�����ص واال����س���ت���ع���داد 
احلكيم  ال��ق��رار  يج�سده  والرعاية 
الوقت  يف   ، احلجاج  عدد  بتحديد 
بقيادتها  اململكة  فيه  تكثف  ال��ذي 
اإجراءاتها   ، الر�سيدة ، حفظها الله 
الوطن  مناطق  ك��اف��ة  يف  ال�ساملة 
ع��ر ال��روت��وك��والت االح��رتازي��ة 
املتخ�س�سة   وامل��راك��ز   ، املنافذ  يف 
ب���اأع���ل���ى االم����ك����ان����ات ال�����س��ح��ي��ة 
والتنظيم  ال��ب�����س��ري��ة  وال���ط���اق���ات 
واللقاحات  الفحو�سات  الإج����راء 
جمانا  واملقيمني  املواطنني  ملاليني 
اأمن��وذج��ا  ذل��ك  يف  اململكة  لتقدم   ،
ل������الإرادة وامل�����س��وؤول��ي��ة ال�����س��دي��دة 
وامل�����ب�����ادرات ال�����س��ام��ل��ة مل��ع��اجل��ة 
اجلائحة  اأزمة  وتداعيات  حتديات 
ال���ت���ي ي���ع���اين م��ن��ه��ا ال����ع����امل.. يف 
امل��ق��اب��ل ي��ظ��ل ال���وع���ي واالل���ت���زام 
تتويج  يف  مهمة  ركيزة  املجتمعي 
ه��ذه ال��ن��ج��اح��ات و���س��رع��ة ال��ع��ودة 
الكاملة للحياة الطبيعية باإذن الله.

جاهزية الحج 
كلمة
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 6 مليارات دوالر ألرامكو من 
خالل إصدار الصكوك العالمية 

الظهران  ـ البالد 
اأكد رئي�ص اأرامكو ال�سعودية وكبري اإدارييها التنفذيني املهند�ص اأمني بن 
ح�سن النا�سر اأن جناح )"اأرامكو ال�سعودية"( يف جمع 6 مليارات دوالر 
بعد بيع �سكوك متوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية ومقّومة بالدوالر 
اإ�سدار  تاريخ  يف  االأكر  يعّد  املوؤ�س�سني  امل�ستثمرين  كبار  اإىل  االأمريكي 
�سكوك بالدوالر لل�سركات يف العامل، حيث جتاوز االكتتاب يف االإ�سدار 
20 �سعًفا من الطلب االأويل، ويعك�ص ذلك الثقة الكرى مل�ستثمري اأ�سواق 

واإ�سرتاتيجياتها  ال�سعودية  اأرامكو  قدرات  يف  العاملية  املال 
امل�ستقبلية، ويف �سناعة الطاقة يف اململكة وقوة القطاع 

املايل واالقت�سادي ب�سكل عام.
الثقة  ر�سيد  يعك�ص  النجاح  هذا  اأن  اإىل  واأ�سار 
الكبري واملركز املايل القوي الأرامكو ال�سعودية 
وم��رون��ة  وان�����س��ب��اط  اأداء  م��ن  ب��ه  تتمتع  وم��ا 

املحوري  بالدور  م�سيدًا  ت�سغيلي،  ومتيز 
ال�����ذي ي���ق���وم ب���ه م��وظ��ف��و وم��وظ��ف��ات 

يف  كفاءة  من  به  ُع��رف��وا  وم��ا  ال�سركة 
وحول  اململكة  يف  املختلفة  اأعمالهم 
التميز  درجات  اأعلى  لتحقيق  العامل 

واملوثوقية.

واالإ�سرتاتيجية  للمالية  للرئي�ص  االأع��ل��ى  النائب  اأع��رب  جهته  من 
باالإقبال  �سعادته  عن  الدباغ  خالد  ال�سعودية  اأرامكو  يف  والتطوير 
حتقيق  اإىل  اأّدى  ال��ذي  لل�سكوك  االأول  ال��دويل  الطرح  على  القوي 
العامل ل�سفقة �سكوك  اأكر �سجل طلبات على االإطالق على م�ستوى 
اأن  مقّومة بالدوالر، حيث جتاوزت الطلبات 60 مليار دوالر، مفيدًا 
جناح هذه ال�سفقة ميّثل تاأييًدا قوًيا من امل�ستثمرين الدوليني ملكانة 
حتقيق  على  وقدرتنا  الطاقة  قطاع  يف  ال��رائ��دة  ال�سعودية  اأرام��ك��و 
اإ�سرتاتيجية ال�سركة طويلة االأجل، وقد ا�ستقطب هذا االإ�سدار اأكرث 
من 100 م�ستثمر جديد ومن دول خمتلفة، منهم من مل ي�سبق 

له اال�ستثمار يف ال�سكوك.

اأمريكي،  دوالر   1،000،000،000 بقيمة  �سكوك   -
م�ستحقة يف عام 2024م، مبعدل ربح %0.946

- �سكوك بقيمة 2،000،000،000 دوالر اأمريكي، 
م�ستحقة يف عام 2026م، مبعدل ربح %1.602
دوالر   3،000،000،000 بقيمة  �سكوك   -
اأمريكي، م�ستحقة يف عام 2031م، مبعدل 

ربح %2.694

 وزير الخارجية يتلقى رسالة 
خطية من نظيره الكوبي 

الريا�ض ـ البالد 
فرحان  بن  في�سل  االأمري  ال�سمو  تلقى �ساحب 
خطية،  ر�سالة  اخلارجية،  وزي��ر  عبدالله  بن 
برونو  ك��وب��ا  جمهورية  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��ن  

رودريغيز.
وت�سلم الر�سالة نيابة عن �سمو وزير اخلارجية،  
ن��ائ��ب وزي����ر اخل���ارج���ي���ة امل��ه��ن��د���ص ول��ي��د بن 

عبدالكرمي اخلريجي، وذلك خالل ا�ستقباله يف 
ديوان الوزارة بالريا�ص اأم�ص ، �سفري جمهورية 

كوبا لدى اململكة اأورالندو ريكيهو غوال.
وج�����رى خ����الل اال���س��ت��ق��ب��ال، ا���س��ت��ع��را���ص 
ال��ب��ل��دي��ن و�سبل  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
املو�سوعات  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  تطويرها، 

ذات االهتمام امل�سرتك.

  % نسبة تحصين كبار السن بلقاح كورونا 

مركز الملك سلمان يقدم خدماته الطبية والتغذوية في اليمن 

الريا�ض - البالد
يف  ع��ال��ي��ة  ن�����س��ب��ا  ال�����س��ح��ة  وزارة  ح��ق��ق��ت 
ف��وق(  وم��ا  ع��اًم��ا   60( ال�سن  ك��ب��ار  حت�سني 
بلقاح كورونا حيث بلغت يف “ حفر الباطن 
98% ويف االأح�ساء 93% ويف القريات %93 
ويف   %83 ال��ري��ا���ص  ويف   %86 بي�سة  ويف 
حيث   %80 والطائف   %80 ال�سرقية  املنطقة 
مت حتقيق هذه الن�سب بعد تطعيم هذه الفئة 

بجرعة واحدة على االأقل.
الوطنية  احلملة  ب��داأت  منذ  ال�سحة  وكانت 
كبار  فئة  ا�ستهدفت  كورونا  بلقاح  للتطعيم 
بالتطعيم  االأولوية  ذات  الفئات  �سمن  ال�سن 

من  يتم  التي  اأولوية"   " خدمة  اأطلقت  كما 
خاللها  اإتاحة اإمكانية التطعيم ال�سريع بلقاح 
عن  اأعمارهم  تزيد  ملن  )كوفيد-19(  كورونا 
واملقيمني  املواطنني  جلميع  واأكرث  �سنة   75
وذل��ك  انتظار  اأو  م��وع��د  اأو  ت�سجيل  ب���دون 
مركز  اأق��رب  زي��ارة  خ��الل  من  مبا�سر  ب�سكل 

لقاح بكافة مناطق وحمافظات اململكة.
على  للح�سول  ب��امل��ب��ادرة  ال�سحة  واأه��اب��ت 
"تطبيق  خالل  من  والت�سجيل  كورونا  لقاح 
يف  املعتمدة  اللقاحات  اأن  موؤكدًة  �سحتي"، 

اململكة فّعالة واآمنة.
مُي��ك��ن  اأن�����ه  ال�����س��ح��ة  وزارة  واأو����س���ح���ت 

اإج��راء)3( فحو�سات كورونا كل �سهر وذلك 
 )PCR( وفقًا للروتوكول اجلديد لفح�ص
لفريو�ص كورونا كوفيد19 يف اململكة وذلك 
عر  تاأكد  مراكز  خ��الل  من  موعد  حجز  عر 
ح�سب  باحل�سور  وااللتزام  �سحتي  تطبيق 
اأخذ  اأن  اإىل  االنتباه  الفتًة   ، املحدد  املوعد 
اللقاح ُي�سهم يف الو�سول اإىل حتقيق املناعة 
الطبيعية  احل��ي��اة  اإىل  وال��ع��ودة  املجتمعية 

-باإذن الله-. 
ت�سجيل  ام�����ص   ال�����س��ح��ة،  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
م���وؤك���دة  ج���دي���دة  اإ����س���اب���ة  ح�����االت   1309
 ،)19 )كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 

اإجمايل عدد احلاالت يف اململكة اإىل  لريتفع 
470723 حالة.

اليومي  ال��ت��ق��ري��ر  ال������وزارة، خ���الل  وق��ال��ت 
ك��ورون��ا يف  ف��ريو���ص  اخل��ا���ص مب�ستجدات 
اململكة، اإنه مت ت�سجيل 14 حالة وفاة جديدة، 
لريتفع اإجمايل الوفيات جراء الفريو�ص اإىل 

7635 حالة وفاة.
تعاٍف  حالة   1022 ت�سجيل  مت  اأنه  واأبانت 
املتعافني  ع���دد  اإج���م���ايل  لي�سل  ج���دي���دة، 
هناك  اأن  اإىل  الفتة  ح��االت،   452209 اإىل 
10897 حالة ن�سطة حاليًا، من بينها 1533 

حالة حرجة.

 عدن ـ البالد 
قدم م�سروع دعم التغذية لالأطفال دون �سن 
واملر�سعات  احلوامل  واالأمهات  اخلام�سة 
احلديدة،  تعز،  حل��ج،  ع��دن،  حمافظات  يف 
الطبية  خدماته  م��اأرب،  حجة،  ح�سرموت، 
�سهر  خالل  م�ستفيدا  ل���23،775  والتغذوية 
امللك  مركز  من  �سخي  بدعم  م��اي��و2021م، 

�سلمان لالإغاثة واالأعمال االإن�سانية .
ف���رز 5،325 ط��ف��اًل، وت��ق��دمي  ح��ي��ث ج���رى 
ب�سوء  امل�سابني  من  فردا   1،491 ل�  العالج 
ال��ت��غ��ذي��ة احل���اد ال��وخ��ي��م، وع���الج 1،785 
حالة من امل�سابني ب�سوء التغذية املتو�سط، 
 433 ل�  الطبية  اخلدمات  تقدمي  اإىل  اإ�سافة 
طفال لوقايتهم من �سوء التغذية.فيما جرى 
فرز 3،594 م�ستفيدة من االأمهات احلوامل 
ل�  العالجية  اخلدمات  وتقدمي  واملر�سعات، 
امراأة  فيما ح�سلت 2،248   ، امراأة   1،348
على خدمات التدبري املتكامل ل�سحة الطفل 
)IMCI( ، و ا�ستفادت 4،903 مراجعات 
م��ن رك��ن  ال��ت��وع��ي��ة و 2،648  اأن�����س��ط��ة  م��ن 

امل�سورة.

ممثلة  اململكة  اهتمامات  �سمن  ذلك  وياأتي 
ال�سحي  ال��ق��ط��اع  ك��ف��اءة  دع���م  ب��امل��رك��ز يف 
�سوء  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  يف  متمثلة 
ال��ت��غ��ذي��ة يف ال��ي��م��ن، واالأم���ه���ات احل��وام��ل 
واملر�سعات، انعكا�سا بواجباتها االإن�سانية 
جتاه ال�سعب اليمني ال�سقيق وفق ظروفهم 

االإن�سانية التي ميرون بها.
وراجع عيادة الباطنية 3،770 فردا، وق�سم 
ق��دم��ت  ك��م��ا  م��راج��ع��ا،   1،813 ال���ط���وارئ 
م�ستفيدا،   93 ل�  خدماتها  الوبائية  العيادة 
وعيادة االأطفال 292 فردا، وعيادة التغذية 
التح�سني 15  العالجية 153 فردا، وعيادة 
�سخ�سا، فيما راجع عيادة ال�سحة االإجنابية 
44 م�ستفيدا، ولق�سم عالج االإ�سابات 899 
م�ستفيدا،   11 الطبية  واالإح��ال��ة  �سخ�سا، 

ولق�سم التوعية والتثقيف 221 فردا.
 1،764 ل���  امل��خ��ري  الفح�ص  اأج����رى  ك��م��ا 
مري�سا ، وراجع ال�سيدلية 6،650 مراجعا، 
�سخ�سا،   3،055 ال�سحية  الرعاية  ولق�سم 
ق�سم  وراج���ع  ح��ال��ة،   33 ال��دم  نقل  ولق�سم 

التوليد 40 مراجعا.

القتل قصاصًا من جاٍن في منطقة الرياض

دعوة  شركات الطيران للتأكد من بيانات التحصين 

سنغافورة: قرار المملكة بشأن الحج يجسد 
تأكيدها على االهتمام بصحة اإلنسان

الريا�ض ــ البالد 
اأن  اأحمد  اأ�سدرت وزارة الداخلية  اأم�ص بيانا 
بن مناجي بن علي نهاري - �سعودي اجلن�سية 
- على قتل  عبدالله بن حممد بن منري ال�سهراين 
- �سعودي اجلن�سية - ، وذلك باإطالق النار عليه 

عدة طلقات اأدت لوفاته.
من  االأم����ن  �سلطات  متكنت  ال��ل��ه  م��ن  وبف�سل 
القب�ص على اجلاين، واأ�سفر التحقيق معه اإىل 
وباإحالته  جرميته،  بارتكاب  له  االتهام  توجيه 
يق�سي  �سك  بحقه  �سدر  اجلزائية  املحكمة  اإىل 
ا،  ق�سا�سً بقتله  واحلكم  اإليه،  ن�سب  ما  بثبوت 

واأي����د احل��ك��م م��ن حم��ك��م��ة اال���س��ت��ئ��ن��اف، وم��ن 
املحكمة العليا ، و�سدر اأمر ملكي باإنفاذ ما تقرر 
�سرًعا ، واأيد من مرجعه بحق اجلاين املذكور..

ووزارة الداخلية اإذ تعلن عن ذلك لتوؤكد للجميع 
ح��ر���ص ح��ك��وم��ة خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
وحتقيق   ، االأم��ن  ا�ستتباب  على  الله-  -حفظه 
العدل، وتنفيذ اأحكام الله يف كل من يتعدى على 
االآمنني وي�سفك دماءهم، وحتذر يف الوقت ذاته 
كل من ت�سول له نف�سه االإقدام على مثل ذلك باأن 
العقاب ال�سرعي �سيكون م�سريه، والله الهادي 

اإىل �سواء ال�سبيل.

الريا�ض ـ البالد 
امل��دين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأ���س��درت 
ب�ساأن  ال��ط��ريان  ���س��رك��ات  جلميع  تعميًما 
القادمني  امل�سافرين  اأن  من  التاأكد  اأهمية 
غري  م��ن  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل 
ت�سجيل  اأكملوا  قد  ومرافقيهم  املواطنني 
من  وذلك  املغادرة،  قبل  التح�سني  بيانات 
 ،2u.pw/C9Ab2  : ال���راب���ط  خ���الل 
دخولهم  اإج�����راءات  ت�سريع  يف  ل��الإ���س��ه��ام 

وتقليل مدة انتظارهم يف منافذ الدخول.

جمل�ص  دول  مواطني  الت�سجيل  وي�سمل 
التاأ�سريات  وحاملي  اخلليجي،  التعاون 
ومرافقيهم  واملقيمني  باأنواعها،  اجلديدة 
متا�سًيا  املح�سنني،  وغ��ري  املح�سنني  من 
من  للحد  اململكة  تبذلها  التي  اجلهود  مع 
ان��ت�����س��ار ف��ريو���ص ك��ورون��ا )ك��وف��ي��د-19( 
ل�����س��م��ان ���س��الم��ة امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني 
ب��االإج��راءات  فيها، م��ع ���س��رورة االل��ت��زام 
االحرتازية والتدابري الوقائية اأثناء اإنهاء 

اإجراءات الدخول.

�سنغافورة ـ البالد 
واالأ���س��ري��ة  االجتماعية  التنمية  وزي���ر  اأع���رب 
ال���وزي���ر ال���ث���اين ل��ل�����س��ح��ة ال���وزي���ر امل�����س��وؤول 
�سنغافورة  بجمهورية  امل�سلمني  ���س��وؤون  ع��ن 
للقرار  ب��الده  دع��م  ع��ن  الكفل،  ذو  ما�ساجو�ص 
احلكيم الذي اأتخذته اململكة العربية ال�سعودية، 
يف ق�سر حج هذا العام بعدد حمدود من الراغبني 
داخل  واملقيمني  املواطنني  من  املنا�سك  اأداء  يف 
اخلا�سة  الراهنة  للتطورات  ن��ظ��رًا  اأرا�سيها، 

بجائحة فريو�ص كورونا.

وقال: اإن هذا القرار يج�سد تاأكيد اململكة على اأن 
�سحة االإن�سان و�سالمته تعد من اأولويات الدين 
الذي  املحمود  النهج  مع  ويتما�سى  االإ�سالمي 
ودليل  االأزم��ة،  لهذه  اإدارتها  يف  اململكة  اتبعته 
اهتمامها  درج��ات  اأق�سى  اأول��ت  اململكة  اأن  على 
�سكره  مقدمًا   ، العامة  وال�سحة  العلمي  للدليل 
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلادم 
العزيز اآل �سعود، و�سمو ويل عهده االأمني على 
اتخذت  التي  وال�سرورية  احلا�سمة  التدابري 

خالل هذه الفرتة الع�سيبة.

 ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكري االنتقالي التشادي 
الريا�ض ـ البالد 

بن  �سلمان  بن  االأم��ري حممد  امللكي  ال�سمو  تلقى �ساحب 
ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  العهد  ويل  العزيز،  عبد 
املجل�ص  رئي�ص  فخامة  من  خطية،  ر�سالة  الدفاع،  وزي��ر 
حممد  اجل���رال  ت�ساد  جلمهورية  االن��ت��ق��ايل  الع�سكري 
البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات  تتعلق  ديبي،  اإدري�����ص 

و�سبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت.
وزير  اخلارجية،   وزير  �سمو  عن  نيابة  الر�سالة  وت�سلم 
عبدالعزيز  بن  اأحمد  االإفريقية  ال��دول  ل�سوؤون  ال��دول��ة 
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دي����وان  يف  ا�ستقباله  خ���الل  ق��ط��ان، 
�سريف  ت�ساد  جمهورية  خارجية  وزي��ر  اأم�ص  بالريا�ص 

حممد زين.
ت�ساد  جمهورية  خارجية  بوزير  قطان،  الوزير  ورح��ب  

والوفد املرافق له.
بني  الثنائية  العالقات  بحث  اال�ستقبال،  خ��الل  وج��رى 
املجاالت،  �ستى  يف  تعزيزها  و�سبل  ال�سقيقني،  البلدين 
اإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر حيال الق�سايا االإقليمية 

والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.

إتاحة إمكانية إجراء)3( فحوصات كورونا كل شهر98
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وقد كان .. واأ�سبح املولود هو معايل الدكتور نزار عبيد مدين الدبلوما�سي ووزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية وع�سو جمل�س 
ال�سورى ال�سابق .. حيث قادته نبوءة الوالد التي مل يكن يدري كنهها يف �سغره اىل درا�سة العلوم ال�سيا�سية ثم وزارة اخلارجية 

التي بداأ م�سواره بها موظفا اداريا اىل ان ا�سبح مدير مكتب وزير اخلارجية االمري الراحل �سعود الفي�سل ليغادرها يف فا�سل 
ق�ساه دورتني يف جمل�س ال�سورى ويعود اإليها وزير دولة لل�سوؤون اخلارجية .. وحني يتقاعد ينال �سرفني : االول و�ساح امللك 

عبدالعزيز من الدرجة الثانية .. والثاين ان يقلده الو�ساح خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ويقول له : 
من خدم وطنه وعمل عمال طيبا البد ان ا�سهد تكرميه بنف�سي .    وما بني نبوءة الوالد و�سهادة القائد حمطات ثرية كثرية 

يف م�سوار العطاء للوطن كانت حمور هذا احلوار الذي خ�س معاليه )البالد( به:
حاوره : عادل بابكير 
 تصوير : خالد مرضاح

عاصرت خمسة ملوك .. وزلزال حرب الطاقة وضع السعودية على خارطة اهتمامات األمريكيني

كعادة االديب وال�ساعر ال�سيد عبيد مدين 
عندما يرزق مبولود كان ينظم بيتني من 

ال�سعر من باب التفاوؤل والتنبوؤ مب�ستقبله .. 
وعندما جاء نزار اىل الدنيا كان ن�سيبه من 

�سعر والده هاذين البيتني التاليني:
 بدت لنزار يف النبوغ خمايل 

جتلت و�سوحا يف ال�سيا�سة واالأدب
و�سوف باإذن الله يبلغ م�ستوى

ي�سيد به التاريخ يف نه�سة العرب

طيبة  يف  القما�سة«  »�سوق  الوزير..  معايل   •
من  وعـــم  الأب  وديــــن  عــلــم  بــيــت  الــطــيــبــة ويف 
ذلك  تاأثري  ما   .. الن�ساأة  كانت  االدباء واملفكرين 

على حياة وم�سرية د. نزار؟ 
�صقل  يف  كبري  ت�أثري  فيه  ون�ص�أت  ول��دت  ال��ذي  للبيت  ك���ن   ••
�صخ�صية  اأن  ومعروف  معلوم  هو  كم�  و  تكوينه�..  و  �صخ�صيتي 
على  بن�ء  عمره  من  الأوىل  ال�صنني  يف  وتت�صكل  تتحدد  الإن�ص�ن 

التج�رب التي متر عليه ويعي�صه�. 
ب�لن�صبة يل هذا الت�أثري ج�ء من ج�نبني .. الأول هو قد�صية وطه�رة 
املوقع الذي ك�ن يقع فيه البيت حيث ولدت ون�ص�أت فيه وك�ن ل يبعد 
�صوى اأمت�ر معدودة عن امل�صجد النبوي ال�صريف، حيث ك�نت رائحة 
الدين تعبق يف كل ركن من اأرك�ن البيت.  اجل�نب الث�ين هو  اجلو 
الثق�يف يف املنزل لأن والدي وعمي ك�ن�  من رج�ل الأدب والثق�فة 
يف تلك الفرتة وك�ن الزائرون للمنزل من رواد العلم  وك�نت الكتب 
الكتب  وع���مل  الط��اع  على حب  ال�صغر  منذ  فن�ص�أت  البيت   مت��اأ 

ب�صفة ع�مة. 

هؤالء أساتذتي
يف  الثانوية  املرحلة  حتى  الدرا�سة  • وا�سلتم 
املركز االول على  املنورة حيث ح�سدمت  املدينة 
القاهرة  الوجهة  كانت  ملــاذا  اململكة..  م�ستوى 
؟  ال�سيا�سية  والعلوم  االقت�ساد  كلية  وحتديدا 
وكيف كانت اجواء الدرا�سة واحلياة فيها ؟ ومن 

هم ا�سهر ا�ساتذتك ؟ 
العلي�  الدرا�ص�ت  اأدر�س  اأن  البداية  منذ  وطموحي  اأملي  •• ك�ن 
بحكم  اأت��وق��ع   وك��ن��ت  ال�صي��صية  ال��ع��ل��وم  اململكة يف جم���ل  خ����رج 
املبتعثني  اأوائ����ل  م��ن  اأك���ون  اأن  اململكة  م�صتوى  على  الأول  اأين  
للدرا�صة يف اخل�رج ولكن لأ�صب�ب اأجهله� حتى الآن قررت وزارة 
التعليم » وزارة املع�رف » اآنذاك اأن يقت�صر البتع�ث يف ذلك الع�م 
احل�صول  م��ن  اأمت��ك��ن  مل  ول��ذل��ك  فقط،  العلمي  الق�صم  على  حت��دي��دا 
الله  رحمه  الوالد  فعر�س  اخل���رج  يف  للدرا�صة  حكومية  بعثة  على 
ال�صي��صية  والعلوم  القت�ص�د  بكلية  الق�هرة  ج�معة  يف  اأدر���س  اأن 
وك�نت الكلية قد افتتحت حديث�  يف ذلك الوقت وقدمت طلب� وقبلت 
والتحقت به�، حيث ك�نت الكلية ل تقبل �صوى املتفوقني من الطلبة 
ت�صوده  فيه�  والأك���دمي��ي  العلمي  اجل��و  فك�ن  والأج���ن��ب  امل�صريني 
وح�صلت  فيه�  درا���ص��ت��ي  اأك��م��ل  ان  ال��ل��ه  بحمد  ومتكنت  املن�ف�صة  
من ح�صن  ك�ن  و  ال�صي��صية  العلوم  البك�لوريو�س يف  �صه�دة  على 
كب�ر  من  بع�س  يد  على  ال�صنوات  تلك  يف  العلم  تلقيت  اأنني  حظي 
الدولية  والعاق�ت  ال�صي��صية  العلوم  املعروفني يف جم�ل  الأ�ص�تذة 
منهم الدكتور بطر�س غ�يل وك�ن اأمني ع�م الأمم املتحدة والدكتور 
ح�مد  والدكتور  عي�صى  خريي  حممد  والدكتور  اخلطيب  الله  فتح 
ال��وزراء   رئي�س  بعد  فيم�  اأ�صبح  ال��ذي  �صقري  لبيب  والدكتور  ربيع 
اأ�صم�وؤهم  حت�صرين  ل  واآخ��ري��ن  ال�ص�فعي  زك��ي  حممد  والدكتور 

وكلهم من امل�صهود لهم يف تدري�س هذه املواد ب�لذات. 

البداية صفر
وعينتم  اململكة  اإىل  عــدمت   .. القاهرة  بعد   •
بدايات  كانت  كيف  بجدة  اخلارجية  وزارة  يف 

العمل؟  
نقلت  ث��م  بجدة  اخل���رج��ي��ة  وزارة  يف  �صنوات  ث��اث  عملت   ••
عملي  واأث��ن���ء  بوا�صنطن  ال�صعودية  ال�صف�رة  يف  للعمل  خدم�تي 
يف  وال��دك��ت��وراه  امل�ج�صتري  �صه�دتي  على  ح�صلت  وا�صنطن  يف 
فيه�  عملت  التي  الأوىل  �صنوات  الثاث  ويف  ال��دول��ي��ة.   العاق�ت 
بجدة عملت يف بع�س اق�ص�م مل يكن له� عاقة بتخ�ص�صي اجل�معي 
الأم��ر ب�صدر رحب و�صربت  اإداري��� بحت� وتقبلت هذا  فك�ن عملي 
لأن��ن��ي اأك��ن��ت اأع����رف اأن���ه ���ص��يء م��وؤق��ت ول���ن ي�صتمر وت��درج��ت يف 
اأن  اإىل  الدبلوم��صي مبرتبة ملحق  ال�صلك  اأول  العمل احلكومي من 
مفو�ص�  ووزي��را  وم�صت�ص�را  واأول  وث�ني�  ث�لث�  �صكرتريا  اأ�صبحت 
حتى و�صلت اإىل �صفري وبعده� انتهى بي املط�ف قبل اأن اأح�ل اإىل 
التق�عد وزيرا للدولة لل�صوؤون اخل�رجية، ف�لإن�ص�ن عندم� يبداأ من 
اإىل  النه�ية  به يف  ي��وؤدي  ك���ن �صعب�  ول��و  الطريق  اأن  يجد  ال�صفر 

حتقيق طموحه ومبتغ�ه يف العمل. 

الزلزاالن
وا�سنطن  يف  اململكة  ب�سفارة  للعمل  انتقلت   •
 1978 عام  ايل  فيها  وظللت  �سنوات  ثالث  بعد 
.. كــيــف تــعــامــلــت �ــســمــن طــاقــم الـــــــوزارة مع 
وا�ست�سهاد  الطاقة  اأزمــة  احلــدثــني/الــزلــزالــني: 

امللك في�سل رحمه الله ؟ 
قبل  لأنن�  عملن�  يف  حتول  نقطة  لن�  متثل  ك�نت  الط�قة  اأزمة   ••
الأزمة مل تكن اململكة  ومنطقة ال�صرق الأو�صط ب�صفة ع�مة حتظى 
ب�هتم�م كبري من قبل ال�صعب الأمريكي اأو حتى الإعام الأمريكي 
وكن� نرك�س وراء اخلرب اأو املعلومة التي تتعلق ب�ل�صعودية ونفرح 
تعليق�  اأو  اململكة  ن�صرت خربا عن  الفرح حينم� جند �صحيفة  اأ�صد 

اأو مق�ل. 
اململكة  ف�أ�صبحت  راأ�ص� على عقب  الط�قة  اأزمة  بعد  الأمور  وانقلبت 
املتحدة  ال���ولي����ت  يف  والإع���ام���ي  ال�صي��صي  اله��ت��م���م  ت��ت�����ص��در 
اكرب  بقدر  اململكة  عن  التي  والن�صرات  والكتب  املق�لت  واأ�صبحت 
مم� كن� ن�صتطيع نحن يف ال�صف�رة مت�بعته اأو تغطيته ب�صكل ك�مل. 

اأم� ب�لن�صبة ل�صت�صه�د جالة امللك في�صل رحمه الله كنت يف بداية 
ب�لأعم�ل  وك�نت فرتة ع�صيبة  ب�ل�صف�رة   ق�ئم�  العمل  عهدي يف 
جدا وم� اكت�صفن�ه اأثن�ء تلك املرحلة احلرجة اأن امللك في�صل رحمه 
اجل�لي�ت  اأن  بل  فقط  �صعبه  وتقدير  ب�هتم�م  يحظى  يكن  مل  الله 
الأم��ري��ك��ي  وال�صعب  اأم��ري��ك���  يف  امل��وج��ودة  والإ���ص��ام��ي��ة  العربية 
مع  وتع�طفهم  ب���حل���دث  ت�أثرهم  ب�لغ  عن  لن�  يعربون  ك�نوا  ذات��ه 
اململكة وا�ص�دتهم بدور امللك في�صل املهم يف العاق�ت بني اململكة 
ع�مة،  ب�صفة  الدولية  العاق�ت  ويف  الأمريكية  املتحدة  والولي�ت 
وهذا مم� اأثلج �صدورن�  رغم اأملن� و�صدة حزنن� على ا�صت�صه�ده.  

مدرسة الفيصل 
العامية حيث  ال�صوؤون  عن  م�صوؤول  الوزارة  اىل  • عدمت 
قي�دة وزير اخل�رجية المري  العمل حتت  ب��داأت رحلتك يف 
ن�ئب� ملدير مكتبه وبعده رئي�ص�  الفي�صل ثم  الراحل  �صعود 
لإدارة ال�صوؤون الغربية ع�م 1987 وبعد دورتني يف جمل�س 
 1997 ع���م  للوزير  م�ص�عدا  اخل�رجية  اإىل  ع��دت  ال�صورى 
لل�صوؤون اخل�رجية ع�م 2005 .. كيف وجدت  فوزير دولة 
الفي�صل؟  وم���ذا ا�صتفدت منه يف  العمل مع المري �صعود 

رحلتك التي ج�وزت ال 35 ع�م� ؟ 
عملي  اأثن�ء  ك�ن  الفي�صل  �صعود  الأمري  ب�صمو  تعريف  •• بداية 
يف ال�صف�رة ال�صعودية بوا�صنطن حيث قدم يف زي�رة ر�صمية بعد 
توليه من�صب وزير اخل�رجية عقب  ا�صت�صه�د امللك في�صل رحمه 

الله وكلفت مبرافقة �صموه اأثن�ء اإق�مته يف وا�صنطن وبداأت اأتعرف  
على �صخ�صية �صمو الأمري عن كثب وبعد عودتي للمملكة عينت يف 
مع  اأح�صر  كنت  لأين  عملي  يف  نوعية  نقلة  وك���ن��ت  �صموه  مكتب 
�صموه الجتم�ع�ت التي ك�ن يعقده� مع وزراء اخل�رجية وال�صيوف 
الذين ي�أتون لزي�رة اململكة يف تلك الفرتة وكنت اأرافقه يف رحاته 
خ�رج اململكة للزي�رات �صواء على امل�صتوى الثن�ئي اأو على امل�صتوى 
وقد  ال��دول��ي��ة.   واملن��صب�ت  امل��وؤمت��رات  حل�صور  الأط����راف  متعدد 
ا�صتفدت كثريا اأثن�ء مرافقتي ل�صموه واأن� اأدين لله �صبح�نه وتع�ىل 
تفكري  ل��ه  �صخ�ص�  ك���ن  الفي�صل  �صعود  الأم���ري  امل��رح��ل��ة.   لتلك  ث��م 
ا�صرتاتيجي وتكتيكي يف نف�س الوقت فروؤيته ك�نت وا�صحة يف كل 
الأمور ال�صي��صية والقت�ص�دية ويف نف�س الوقت ك�ن يعرف كيف 
ي�صل اإىل حتقيق م� يريده وهذه ميزة ل تتوفر �صوى يف العظم�ء 
واحلديث  الإبح�ر  في�صتطيع  مو�صوعية  ثق�فته  وك�نت  الن��س.  من 
اأي مو�صوع مهم� ك�ن جديدا يف جميع املج�لت.  وك�ن على  يف 
درجة ع�لية من الذك�ء لدرجة اأن يعرف عندم� تتحدث معه من نظرتك 
وطريقة كامك م�ذا تهدف له فك�نت ن�صيحتي لكل من يريد اأن يعمل 
مع �صموه اأن يبتعد عن املراوغة والتح�ذق لأنه يك�صف ال�صخ�س من 
لديه  و  النكتة  و�صريع  البديهة  اأي�ص� ح��صر  وك���ن  معه.   لق�ء  اأول 
تعليق�ت جدا جميلة واجللو�س والتحدث معه ل ميل منه اأبدا. وقليل 

من يعرفون هذا اجل�نب يف �صموه. 

�سعود  االأمـــري  �سمو  مــع  عملكم  خــالل  مــن   •
لنا  ت�ستذكروا  اأن  لكم  هل  الله  رحمه  الفي�سل 

اأحد املواقف معه؟ 
م�  منه�  واأذك���ر   ، �صموه  م��ع  ح��دث��ت  ك��ث��رية  م��واق��ف  •• ه��ن���ك 
ح���دث  يف اإح���دى ال��رح��ات ون��ح��ن ب���ل��ط���ئ��رة كنت دائ��م��� م��� اأخ��ذ 
ل��اط��اع ، وك��ن��ت يف  ن��ظ��را حلبي  ال��ط���ئ��رة  معي كت�ب� لأق����راأه يف 
كثري من الأحي�ن احب ان اأظهر ل�صموه اأين مطلع واأقراأ اجلديد من 
اأف�ج�أ  بي  واإذا  اأن��ه جديد  واأخ��ربه  الكت�ب  على  اأطلعه  فكنت  الكتب 
الكت�ب  الكت�ب وق��راأه ويخربين مب� �ص�أجده يف هذا  اأنه اطلع على 
فكنت اأج��د نف�صي يف ح��رج دائ��م معه يف ه��ذا اجل�نب، وه��ذا يدل 
فقط  لي�س  كتب  من  يطبع  اأو  ين�صر  م�  كل  على  اجليد  اطاعه  على 
يف جم�ل العاق�ت الدولية بل يف كل املج�لت. وك�ن �صموه يتمتع 
يف  م���  ك��ل  تقول  اأن  على  وي�صجعك  ال�صتم�ع  على  عجيبة  ب��ق��درة 
نف�صك فكن� ل نرتدد اإطاق� يف اإباغه بكل �صراحة وبكل �صف�فية 
ب�أفك�رن� واآرائن� فيم� يتعلق ب�لعمل وك�ن يتقبله� ب�صدر رحب يف 

كثري من الأحي�ن. 

 فترة عصيبة
• خالل عملكم بالوزارة حدث زلزاالن اآخران : 
الغزو العراقي للكويت وتفجريات 11 �سبتمرب 

.. كيف تعاملتم معهما ؟ 

للكثري  احلديث  ت�ريخه�  يف  تعر�صت  اململكة  اأن  نعرف  •• كم� 
الغزو  مقدمته�  الوطنية يف  التي  هددت م�ص�حله�  التحدي�ت  من 

العراقي للكويت واأحداث 11 �صبتمرب. 
لي�س على اململكة فح�صب بل على  ت�أثريات عميقة  للحدثني   و ك�ن 
ك�فة دول املنطقة .. ونحن يف وزارة اخل�رجية ب�صفة خ��صة ع�صن�  
فرتة ع�صيبة فقد ك�نت علين� م�صوؤولي�ت كبرية ، ولكن بف�صل الله 
ال�صعودية  القي�دة  نظر  وبعد  وحنكة  بحكمة  ثم  وتع�ىل  �صبح�نه 
ترتبت  التي  الظروف  كل  وتتج�وز  تتخطى  اأن  اململكة  ا�صتط�عت 
على الغزو العراقي للكويت واأح��داث 11 �صبتمرب  ومتت مواجهة 
اململكة  وا���ص��ت��ق��رار  اأم���ن  على  ح���ف��ظ  ال���ذي  ب�ل�صكل  التحدي  ه��ذا 

وم�ص�حله� يف تلك الفرتة. 

فوائد ثالثة 
• اخرتمت لع�سوية جمل�س ال�سورى يف دورته 
جلنة  رئي�س  مقعد  و�سغلتم   1993 عام  االوىل 
وكنتم  االأوىل  ال�سنة  يف  اخلارجية  ال�سوؤون 
�سمن املختارين يف الدورة الثانية عام 1997 
.. ما الذي كانت متثله لكم ع�سوية ال�سورى على 
امل�ستوى ال�سخ�سي ؟ وماذا ا�سافت لكم ؟ وكيف 

ا�ستفدمت من التجربة حني عدمت للخارجية ؟ 
ال�صورى  جمل�س  يف  ع�صويتي  من  كبرية  فوائد  ا�صتفدت   ••
رج����لت  خ���رية  م��ن  مم��ت���زة  نخبة  م��ع  ب�لعمل  حظيت  اأن��ن��ي  منه� 
الأع�����ص���ء يف  ال����دورة الأوىل  وك����ن جم��م��وع  ال��وط��ن خ��صة يف 
هذه  الدورة  60 ع�صوا ميثلون �صفوة رج�ل اخلربة والعلم والثق�فة 
ب�لإ�ص�فة اإىل م� يتمتعون به من تع�مل على م�صتوى ح�ص�ري راٍق. 
اأن  الفر�صة  يل  اأت�حت  املجل�س  يف  ع�صويتي  اأن  الث�نية  والف�ئدة 
اطلع على العديد من الأمور والق�ص�ي� الداخلية التي تهم اأي مواطن 
الق�ص�ي�  ع��ل��ى  ي��رك��ز  ك����ن  اخل���رج��ي��ة  وزارة  يف  فعملي  ���ص��ع��ودي 
ال�صوؤون  اإىل  ب�لإ�ص�فة  ال�صورى  جمل�س  يف  اأم���   ، فقط  اخل�رجية 
اخل�رجية ك�نت لن� فر�صة اأن نتطلع على ك�فة ال�صوؤون الداخلية  يف 
الرتبوية  اأو  القت�ص�دية  اأو  الأمنية  �صواء  التخ�ص�ص�ت  من  العديد 
اأو  اأو حتى الإعامية  �صواء مم� ك�ن يردن� من اجله�ت احلكومية 
ب�ملجل�س.   الذي ك�ن يطلب ح�صورهم  ال��وزراء  فيهم  امل�صوؤولني مب� 
اأم� الف�ئدة الث�لثة فك�نت اأنني اطلعت من خال هذه الع�صوية على 
كيفية العمل يف املج�ل الربمل�ين وهو يختلف عن جم�ل العمل يف 

الأجهزة احلكومية. 

ساعتان مع املستشار األملاني 
• خالل عملكم وزيرا للدولة لل�سوؤون اخلارجية 
هل  اخلارجية  الزيارات  ببع�س  قمتم  بالتاأكيد 

لكم اأن تذكروا اأحد املواقف التي مل تن�سوها؟ 
ق�صمني  اإىل  ال�صوؤال  ه��ذا  على  الإج���ب��ة  تنق�صم  عملي  بحكم   ••
، ال��ق�����ص��م الأول يف ال��ف��رتة ال��ت��ي ك��ن��ت اأراف�����ق ف��ي��ه��� ���ص��م��و وزي��ر 
اخل�رجية الأمري �صعود الفي�صل رحمه الله قبل ذه�بي اإىل جمل�س 
ال�صورى يف تلك الفرتة ك�ن يجتمع مبعظم روؤ�ص�ء الدول وروؤ�ص�ء 
يف  اأذكره�  التي  املواقف  من  اخل�رجية،  ووزراء  ال��وزراء  جمل�س 
وزي��ر  م��ع  رئي�صي  اجتم�ع  هن�ك  ك���ن  لأمل���ن��ي���  �صموه  زي����رة  اأث��ن���ء 
الأمل���ين هيلموت  امل�صت�ص�ر  لق�ء مع  الأمل���ين وك���ن هن�ك  اخل�رجية 
فيه�  يتم  الع�صرين دقيقة  يتعدى  اللق�ء بروتوكولي� ل  �صميث وك�ن 
ي�ص�أل  امل�صت�ص�ر  بداأ  اأنه  اللق�ء  ، م� حدث يف ذلك  الأح�ديث  تب�دل 
الأو�صط والع�مل  ب�ل�صرق  الق�ص�ي� اخل��صة  الأمري عن بع�س  �صمو 
وامل�صت�ص�ر  احلديث  يف  ي�صرت�صل  �صعود  الأم��ري  وك���ن  الإ�صامي 
رئي�س  وك���ن  امل��ح��ددة  امل��دة  تعدى  وال��وق��ت  كبري  ب�هتم�م  ين�صت 
ب�نته�ء الوقت  للم�صت�ص�ر لي�صعره  املرا�صم يدخل ب��صتمرار وينظر 
وك�ن امل�صت�ص�ر ل يبدي اهتم�م� للوقت وا�صتمر اللق�ء من 20 دقيقة 

اثرت  التي  املواقف  فك�ن هذا من  ال�ص�عتني  يق�رب  م�  اإىل  حمددة 
املتحدثني  يف  الت�أثري  على  مقدرة  له  �صموه  اأن  واأثبتت  كثريا  علي 
الذي يتحدث عليهم.  والفرتة الأخرى عندم� مت تعييني وزيرا للدولة 
لل�صوؤون اخل�رجية . واأذكر حدث� طريف� يف موؤمتر قمة عقد يف كوب� 
على م�صتوى دويل ح�صره عدد كبري من وزراء اخل�رجية وروؤ�ص�ء 

دول ووزراء اأف�رقة
ثن�ئية على ه�م�س املوؤمتر تعقد بني روؤ�ص�ء  وك�ن هن�ك اجتم�ع�ت 
رئي�س  مق�بلة  الأفريقية   ال��دول  الوفود  روؤ�ص�ء  اأحد  وطلب  الوفود 
الوفد ال�صعودي ونتيجة ل�صخ�مة العدد املوجود من امل�ص�ركني �ص�ر 
هن�ك خلط و�صوء فهم بني املرا�صم التي معي واملرا�صم مع ال�صيف 
فك�ن ال�صيف الذي ج�ء مل يكن هو الذي اأتوقعه واأنتظره ويف نف�س 
اأمثل دولة خليجية اأخرى  اأ�ص��س اأين  الوقت ق�بلني  ال�صيف على 
وك�نت مف�رقة غريبة ف�أن� مل اأعرف  اأية دولة ميثله�  ويف نف�س الوقت 
هو مل يعرف اأن� اأمثل اأية دولة ونتيجة اخلربة والتجربة الدبلوم��صية 

جت�وزن� الأمر وم�صى احلديث على اأح�صن م� يرام. 

وشاحان 
الذي  عبدالعزيز  امللك  و�ساح  لكم  يعني  مــاذا   •
ت�سرفتم بان قلدكم اياه خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؟ 
الث�نية   الدرجة  من  العزيز  عبد  امللك  و�ص�ح  بحمل  ت�صريف   ••
ت��ك��رمي وتقدير  ي��ف��وق��ه  ت��ك��رمي��� ل  ف��ك���ن  ال��ك��ث��ري  ال�����ص��يء  يعني يل 
اأن���ه حظيت  ال��ت��ك��رمي ه��و  ت��ق��دي��ر، مم��� زاد يف قيمة ه���ذا  ي��ف��وق��ه  ل 
ح�صوري� بت�صريف بتقلد الو�ص�ح من يد خ�دم احلرمني ال�صريفني 
امللك �صلم�ن بن عبد العزيز �صخ�صي� وهذا اأ�صفى املزيد من التكرمي 

لهذه املن��صبة. 
ا�صتمعت منه اىل  بع�س  اأن��ن��ي  ه��و  ال��ت��ك��رمي  م��ن روع���ة  ومم��� زاد 

الكلم�ت والعب�رات التي ل زلت حتى الآن اأعتربه� و�ص�ح� اآخرا . 
اأبرز م� ذكره حفظه الله هو اأن »من خدم وطنه وعمل عما  وك�ن 
طيب� ل بد اأن ي�صهد بنف�صه تكرميه ولو ك�ن معنوي�«.  وقلت له ب�أين 
ل اأعترب هذا الو�ص�ح يل اأن� فقط بل اأعتربه تكرمي� لوزارة اخل�رجة 

كله�. 

الرؤية والكتاب واملستقبل 
• بعد تقاعدكم ان�سب اهتمامكم  على درا�سات 
امل�ستقبل وقدمتم موؤلفا اعترب االول يف اململكة 
نــال هذا  ملـــاذا   .. املــجــال  ورمبـــا عربيا يف هــذا 

التوجه اهتمامكم ؟ 
لقي�مي  املط�ف  نه�ية  اأدى يف  والذي  املو�صوع  بهذا  •• اهتم�مي 
الدرا�ص�ت  اأن  هو  الول   عوامل  ثاثة  من  ينبع  عنه  كت�ب  بت�أليف 
اخل��صة ب�مل�صتقبل تطورت يف الغرب ب�صكل كبري اإىل احلد الذي 
ومراكزه.   وخربائه  ومن�هجه  وقواعده  اأ�صوله  له  علم�  فيه  اأ�صبح 
للمراكز العربية اخل��صة  اأنني وجدت �صبه ندرة  الع�مل الث�ين هو 
بدرا�صة امل�صتقبل �صواء على امل�صتوى العربي اأو حتى على م�صتوى 
اململكة فمع الأ�صف ال�صديد ل يوجد حتى الآن يف اململكة مركز يعنى 

بدرا�صة امل�صتقبل. 
الع�مل الث�لث انه ت�ص�دف يف الفرتة التي كنت اأكتب فيه� كت�بي ان 
تبنت اململكة روؤية 2030 وهذه الروؤية تقع يف �صلب دائرة الهتم�م 
ورغبتي  ب�ملو�صوع  اهتم�مي  من  هذا  وزاد  امل�صتقبلية  ب�لدرا�ص�ت 
الدرا�ص�ت  ه��ذه  مع�مل  تو�صيح  يف  امل�صتط�ع  ق��در  اأ�ص�هم  اأن  يف 

وكيفية الطاع عليه�. 
وحظي الكت�ب بردود فعل  ايج�بية كبرية  خ��صة من قبل املخت�صني 

الأك�دمييني واملثقفني يف اململكة. 

جائزة املدينة والرعاية الكرمية
لتاريخ  مــدين  عبيد  نــزار  جــائــزة  عــن  مــاذا   •

املدينة احل�ساري ؟ 
الأمري  امللكي  ال�صمو  �ص�حب  بتف�صل  غ�مرة  �صع�دتي  •• ك�نت 
امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  منطقة  اأم���ري  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  �صلم�ن  ب��ن  في�صل 
بتد�صني م� اأطلق عليه ج�ئزة نزار عبيد مدين لت�ريخ املدينة املنورة 
احل�ص�ري .. فقد وجه �صموه ب�إن�ص�ء هذه اجل�ئزة وتف�صل برع�يته� 
على  وحر�صه  املنورة  املدينة  بت�ريخ  �صموه  اهتم�م  لتوؤكد  وج���ءت 
والآث���ر  ال��رتاث  مواقع  وعلى  الت�ريخية  املدينة  هوية  على  احلف�ظ 

واحل�ص�رة فيه�. 
وهذا ك�ن �صرف� كبريا يل اأن يقرتن ا�صمي بج�ئزة تخت�س ب�ملدينة 

املنورة التي ولدت ون�ص�أت وترعرعت يف اأجوائه� وعلى اأر�صه�.

د. نزار مدني وزير الدولة للشؤون اخلارجية وعضو الشورى السابق 

نبوءة والد وشهادة قائد 

استشهاد امللك فيصل 
كشف حجم محبيه يف 

كافة دول العالم 

سعود الفيصل ذكي 
واسع الثقافة سريع 

البديهة  

تلقيت العلم على يد 
أمني أمم متحدة ورئيس 

وزراء سابقني



 
ي�ستخدمون  ال��ذي��ن  م��ن  وه��و  امل��واط��ن��ن،  اأح��د  يقول 
ال��ن��وع من  ه���ذا   اإن  »ك��ان��ف��ورت«  للعن  ق��ط��رة مرطبة 
على  وحتى  اخلا�سة،  ال�سيدليات  من  يختفي  القطرة 
م�ستوى �سيدليات وزارة ال�سحة، مت�سائال عن �سبب 
اإذا كان له عالقة ب�سحب اأدوية من  هذا االختفاء، وما 

ال�سوق، ثم اإعادة طرحها باأ�سعار اأعلى.
عن  تبحث  ذهبت  ف��رة  قبل  والدتي  مواطنة:  وقالت 
يف  حتى  جت��ده  ومل  ف��وار«  �سوبادين   « م�سكن   دواء 
وبعد  جت���ده،  ومل  ع��ن��ه،  و���س��األ��ت  ال�سحية،  امل��راك��ز 
حماوالت من البحث وجدت اأحد االأطباء الذي ا�ستطاع 
ويعترب  غريها.  يجد  ومل  فقط،  واح��دة  علبة  اإح�سار 
الدواء مهما  الأنه دواء م�سكن لالآالم وال�سداع وخا�سة 

لكبار ال�سن. 
يقررها  التي  االأدوي���ة  بع�ض  اإن  اآخ��ر:  مواطن  وق��ال 
الطبيب بخط يده على الو�سفة نفاجاأ باأن  ال�سيدالين 
يفيدك بنفادها ويحاول اإقناعك مبنحك  البديل امل�سنع 
للطبيب  اأعود  االأحيان  اأخ��رى، ويف بع�ض  من �سركة  
امل�سجل،  ال����دواء  نف�ض  اآخ���ذ  اأن  على  في�سر  نف�سه، 
ويفيدين باأن الذي ذكره يل ال�سيديل ال يكون مفعوله 

بنف�ض مفعول املكتوب يف الو�سفة من قبل الطبيب.
اإبراهيم �سليمان عميد �سابق لكلية    الدكتور من�سور 
ال�سيدلة يف جامعة احلدود ال�سمالية، قال: فعال هناك 
الأم��را���ض  الهامة  االأدوي���ة  بع�ض  انقطاع  م��ن  �سكوى 
مزمنة، االأمر الذي مل ي�سبق اأن  حدث يف اململكة، الفتا 
بعدة  متر  هامة  ا�سراتيجية  �سلعة  االأدوي���ة  اأن  اإىل 
مراحل قبل اأن  ت�سل اإىل  املري�ض اأو  امل�ستهلك؛  حيث 
باملنافذ  مرورا  اخلارجي  اأو  املحلي،  بالت�سنيع  تبداأ  
اإىل  اأن ت�سل للوكالء، ومن ثم الف�سح من هيئة الغذاء 
اأي  واأن  ال�سيدليات،  اأو  التوزيع،  نقاط  اإىل  وال��دواء 

خلل يف اأي نقطة يوؤدي اإىل نق�ض الدواء يف ال�سوق.

خالف الوكالء والهيئة 
يبدو  �سخ�سيا  بقوله:  اإبراهيم  الدكتور  وا�ستطرد    
هيئة  م��ع  ال��وك��الء  حم��ور  يف  ت��رك��ز  امل�سكلة  اأن  يل 
بينهما،  فيما  جتاذبا  هناك  اأن  اأ�سعر  وال��دواء.  الغذاء 
�سوؤون  �سالحيات  ال�سحة  وزارة  من  اأخ��ذت  فالهيئة 
التزام  ف�سح وت�سعري حديثا بعد عقود من  الدواء من 
على  تكن  مل  الهيئة   اأن   ي��ب��دو   ب��ه��ا.   ال�سحة  وزارة 
ك��وادر  فكلفت  الثقيلة،  املهمة  ل��ه��ذه  اال���س��ت��ع��داد  اأمت 
على  ال��ق��درة  يف  فجوة  فتكونت  بالعمل  للقيام  �سابة 
وفر�ض  تغيري  م��ع  متزامنة  ال��وك��الء،  م��ع  التفاو�ض 
وهم  ج��دًا  اأق��وي��اء  ال��وك��الء  �سريعة.   ب�سورة  اأنظمة 
املعنية  االأجهزة  التعامل مع  اأ�سحاب خربة كبرية يف 
التقليل،  عليها من خالل  والت�سعري وال�سغط  بالف�سح 
اأو وقف طرح بع�ض االأدوي��ة، وبذلك ت�سع الهيئة يف 
احلل  يكون  رمبا  الطبي.   والكادر  امل�ستهلك  مواجهة 
يف اإعطاء فر�سة للمخ�سرمن يف الهيئة ومن خارجها 
الإعادة النظر يف بع�ض االأنظمة والتفاو�ض مع الوكالء 

اآخذين يف االعتبار م�سالح كافة االأطراف.

مخالفة االشتراطات 
يوؤكد اال�ست�ساري الدكتور عبد احلفيظ خوجة مدير مركز 
امل�ساعدية التخ�س�سي مب�ست�سفى امللك فهد بجدة اأن �سحب 
اأدوية  بعينها من  ال�سيدليات يتم  باأمر وتوجيه من الهيئة 
منها   خمتلفة؛  الأ�سباب  ال�سعودية  وال��دواء  للغذاء  العامة 
اأي  نق�ض  فيكون  ذلك  وعدا  الت�سنيع،  ا�سراطات  خمالفة 
من  ال�سحنة  تاأخر  اأو  الوكيل  ب�سبب  بال�سيدليات  دواء 

الو�سول اإىل نقاط البيع.
واأ�ساف »هذا ما نالحظه اأي�سا حتى يف �سيدليات وزارة 
ال�سحة فيكون هناك عجز  يف اأ�سناف بعينها غري متوفرة، 
ا�ست�سارة  بعد  املنا�سب  البديل  اأخذ  يتم  احلالة  هذه  ويف 

الطبيب املعالج«.
�سحب  ح��ول  جتارية  اأ�سباب  اأي  هناك  ك��ان  اإذا  ما  وح��ول 
اإن  امل�سكلة  لهذه  »كحل  قال:  �سعرها  لرفع  متهيدا  االأدوي��ة 
الغذاء  الرقابة وت�سديدها من هيئة  بتكثيف  يكون  وجدت 
املن�ساآت  اع��ت��م��اد  ن��ظ��ام  يطبق  ���س��وف  وق��ري��ب��ا  وال�����دواء، 

ال�سحية؛ ومنها ال�سيدليات
احلكومية  امل�ست�سفيات  يف  �سنوات  ع��دة  منذ  ب��داأ  ال��ذي 
�سهادة  منح  وه��و  الكبرية  اخلا�سة  ثم  ال�سحة،  ب���وزارة 
االعتماد من �سباهي بعد الوقوف على كافة اأمور ال�سيدلية 

والتاأكد من تطبيق كافة االإجراءات واالأنظمة«.

 للسحب أسبابه 
ال�سيديل  ال�سحي  االإع����الم  م�ست�سار  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�سبحي احلداد:« يف كل دولة هناك جهة رقابية م�سوؤولة 
الطبية  وامل�ستح�سرات  االأدوي���ة  بت�سويق  ال�سماح  عن 
عن  م�سوؤولة  اأي�سًا  هي  الوقت  نف�ض  ويف  والتكميلية 
هنالك  فمثاًل  ال��ت��داول،  من  منعها  اأو  تعليقها  اأو  �سحبها 

وت�سوق  ا�ستخدامها  على  امل�سادقة  يتم  االأدوي���ة  بع�ض 
تظهر  ث��م  ك��اف��ة،  ال��ع��امل  ب��ل��دان  يف  اأو  البلدان  بع�ض  يف 
تظهر  مل  اال�ستخدام  يف  وخم��اط��ر  جانبية  اأع��را���ض  لها 
املخت�سة  اجلهات  تقوم  لذلك  ال�سريرية؛  التجارب  يف 
ب�سحبها من االأ�سواق فمثاًل وكالة االأدوية االأوروبية هي 
امل�سوؤولة عن اإجراءات امل�سادقة من عدمها وحتى �سحب 
الدواء من االأ�سواق يف بلدان االحتاد االأوروب��ي. بينما 
يف الواليات املتحدة االأمريكية فاإن هيئة الغذاء والدواء 
FDA هي امل�سوؤولة عن ذلك، ومثلها موجود يف اململكة 
العادة  يف  احلداد«  وتابع   .SFDA ال�سعودية  العربية 
اأي  اإيقاف  اأو  تعليق  اأو  ل�سحب  اأ�سباب  عدة  هناك  يكون 
على  االأ�سباب  تلك  وم��ن   ، دائمة  ب�سفة  اأو  موؤقتًا  دواء 
�سبيل املثال: �سحب ت�سغيلة دوائية معينة لعدم مطابقتها 
الن�سرة  ت��رج��م��ة  ت��ط��اب��ق  امل��ع��ت��م��دة، ع���دم  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
االإجنليزية،  اللغة  عن  العربية  باللغة  للدواء  الداخلية 
عدم التكافوؤ احليوي للدواء مع امل�ستح�سر املرجعي، اأي 
اليوؤدي لتاأثريات عالجية، وجود �سوائب يف امل�ستح�سر 
اآثار  وج��ود  اجليد،  الت�سنيع  اأ�س�ض  تطبيق  عدم  ب�سبب 
اأن  اإىل  م�سريا  اال�ستخدام،  بعد  ظهرت  خطرية  جانبية 
االأ�سواق خالل  من  �سحبها  اأدوي��ة مت  على  االأمثلة كثرية 
 ، زانتاك   ، اأقرا�ض  جو�سربين  مثل:  املا�سية  ال�سنوات 
 ، لالأطفال  �سراب  بروفينال   ، اقرا�ض  ريدكتيل   ، اأوميز 

ميبفرين للقولون ، جلوكري اك�ض اآر منظم ال�سكر. 
موؤكدا يف الوقت ذاته وجود مركز للتيقظ الدوائي تابع 
للهيئة العامة للغذاء والدواء ال�سعودية ي�ستقبل البالغات 
الطبية  وامل��راك��ز  وامل�����س��ايف  ال�سحين  امل��م��ار���س��ن  م��ن 

يف  خلل  اأو  جانبية،  اأع��را���ض  اأي  ح��دوث  عند  وغريهم 
جودة املنتجات الدوائية.

 توقف الشحن  
بنق�ض  يتعلق  بقوله:  فيما  �سبحي  الدكتور  واأ���س��اف 
الكثري من االأدوية الفرة املا�سية، فاإن ذلك يف اعتقادي 
جائحة  ب�سبب  واالإم�����دادات  ال�سحن  توقف  اإىل  يعود 
ك��ورون��ا،  اأم���ا يف م��و���س��وع ق��ط��رات ال��ع��ي��ون حت��دي��دًا، 
فاإنه- وح�سب علمي،  مت حتويل قطرات مرطبات العيون 
التي كانت يف ال�سابق ت�سجل وت�سعر كدواء اإىل اأجهزة 
طبية بدون ت�سعري، و طبعا �سيتم م�ساعفة اأ�سعارها بعد 
قرار  ه��ذا  لالأ�سف  وتابع«  ال�سوق،  من  الكميات  �سحب 
غري حكيم من هيئة الغذاء والدواء حيث كان املفرو�ض 
ت�سعريها ،  ي�ستمر  اأن  االأجهزة  قطاع  اإىل  حتويلها  عند 
املناف�ض  الأن  �ستختفي  كدواء  امل�سجلة  القطرات  اأن  كما 
كل  ولي�ض  ر�سمي،  �سعر  ب��دون  واخل�سم  ع��ال،  �سعره 
هنالك  الأن  كت�سنيف؛  الأجهزة  حتويلها  �سيتم  القطرات 
دوائ��ي مل  تنقل وا�ستمرت يف قطاع  لها مفعول  قطرات 
الدواء، وهنالك اأنواع انتقلت لقطاع االأجهزة وهي التي 
�سرتفع اأ�سعارها،  واإذا مل يتاأثر ال�سعر فال�سبب الرئي�ض 

هو اال�سترياد اأو تغيري الوكيل.

غرامات باهظة 
اأما ال�سيديل اأ�سامة حممد �سالح �سجيني  ماج�ستري حتليل 
وال�سيدالنية  الطبية  بالرخ�ض  �سابق  وم�سوؤول  اأدوي��ة 

ب�سحة جدة  فقال:
اأنا ال اأعتقد اأن يحدث رفع �سعر  لالأدوية امل�سجلة وامل�سعرة،  
الأن  الت�سعرية علي العبوة مطبوعة من امل�سنع، ولي�ض من 
ال�سهل بيعها ب�سعر اأعلى من الت�سعرية الر�سمية اأو حماولة 

اأو �سطبه؛ الأن ذلك يعترب خمالفة  اأو تعديله  تغيري ال�سعر 
يعاقب عليها النظام بغرامات باهظة.

ب�سمة  �سيدلية  مدير  عبدامللك  ح�سام  ال�سيديل  ويتداخل 
بجدة قائاًل:

واهتمامكم  حلر�سكم  ال�سديدين  وتقديري  احرامي  مع 
هذا  اأن  اأع��ت��ق��د  ول��ك��ن  وامل�ستمر،  ال��دائ��م  ال����دواء  ب�سوق 
االأدوي���ة ولي�ض  ب��وك��الء  االأدوي����ة- يتعلق  االأم��ر-ان��ق��ط��اع 
توفري  انتظام  ب�سمان  ال�سيدلية  عالقة  فما  بال�سيدليات، 
ال�سوق،  يف  متوفر  غري  اأ���س��اًل  ال���دواء  ك��ان  اإذا  االأدوي���ة، 

فال�سيدلية توفر الدواء اإذا توفر عند الوكيل.

تخفيضات 
اإعادة  املا�سية  الفرة  �سهدت  اأحمد جالل:  ال�سيديل  وقال 
ت�سعري لكثري من االأدوية مبختلف اأنواعها من االأقرا�ض و 
قطرات العيون وبخاخات الربو، وغريها من االأدوية، فقد 
Optive اخلا�سة برطيب العيون  انخف�ض �سعر قطرة 
بخف�ض  اخلا�ض   atorva ودواء  ري��اال   ٢٦ اإىل   ٥٥ من 

 ١٦٥ من  الدم  فى  الكولي�سرول  ن�سبة 
ال��رب��و  وب��خ��اخ  ري����اال،  اإىل ٤٣  ري���اال 
 ١٧٠ اإىل   ١٨٩ من   symbicort
رياال، ودواء Rispersal من ٢٦٠ 
اإىل ٤٠ رياال، ما كان له اأبلغ االأثر فى 

التخفيف عن كاهل املر�سى.

  ضمان توفر األدوية 
للدواء  العامة  الهيئة  اأكدت   وقد 
اآليات  اأن   « ال��ب��الد   « ل���  وال��غ��ذاء 
تتم   ال�سيدليات  على  الرقابة 
ل�سمان انتظام توفر االأدوية، 

الفتة اإىل اأن  وزارة ال�سحة تقوم بالرقابة على ال�سيدليات 
االأهلية ل�سمان انتظام توفر االأدوية يف ال�سوق ال�سعودي، 
عدة  ق��دم��ت  الهيئة  اأن  علمًا  االخت�سا�ض،  ح�سب  وذل���ك 
مبادرات تهدف اإىل �سمان ا�ستمرار توفر االأدوية وتفادي 
انقطاعها وذلك من خالل اإتاحتها التايل: خدمة االإبالغ عن 
االإب��الغ  من  ال�سحية  اجلهات  متكن  التي  الكميات  نق�ض 
نظام  عرب  وذل��ك  م�ستح�سر،  انقطاع  توقع  اأو  نق�ض،  عن 
تيقظ ، مبادرة ال�سيدليات املرجعية، التي تهدف اإىل توفر 
مع  بالتعاون  وذل��ك  املجتمع  الأف��راد  املهمة  امل�ستح�سرات 

وزارة ال�سحة.

آلية التسعير 
 وفيما يتعلق باآلية ت�سعرية االأدوية، قالت الهيئة:

االأدوي��ة  بت�سعري  وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  تقوم 
املن�ساآت وامل�ستح�سرات  اإىل نظام  ا�ستناًدا  اململكة  يف 
رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  الع�سبية  و  ال�سيدالنية 
م/١٠٨ بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٢ه� وكذلك بناء على قواعد 
ت�سعري امل�ستح�سرات ال�سيدالنية املعتمدة من جمل�ض 
-١٢-٢٦ رقم  بالقرار  الهيئة  اإدارة 
١٤٤٢/٣/٢٢ه�������.  ب��ت��اري��خ   ١٤٤٢
للو�سول  ع��ام  ب�سكل  تهدف  والتي 

اإىل �سعر عادل ي�سمن توفر الدواء.
الت�سعري  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة:  واأ����س���اف���ت   
نقطتن  يف  يكمن  ل��الأدوي��ة  امل��رج��ع��ي 
اأ���س��ا���س��ي��ت��ن؛ وه��ن��ا ي��ت��م م��ق��ارن��ة �سعر 
االأدوي����ة  م��ع  للت�سجيل  امل��ق��دم  ال����دواء 
املماثلة اأو امل�سابهة له، وامل�سجلة بالهيئة 
ك��ذل��ك ي��ت��م م��ق��ارن��ة ���س��ع��ر ال�����دواء امل��ق��دم 
للت�سجيل مع االأ�سعار املعتمدة له يف الدول 

امل�سجل بها.
  واأن القيمة العالجية امل�سافة للم�ستح�سر، 
بحيث  املبتكرة  للم�ستح�سرات  ع��ادة  تكون 
للت�سجيل  امل��ق��دم  امل�ستح�سر  م��ق��ارن��ة  ي��ت��م 
اململكة  يف  وامل���ت���وف���رة  امل�����س��ج��ل��ة  ب��ال��ب��دائ��ل 
ال��درا���س��ات  ح�سب  امل�����س��اف��ة  القيمة  وحت��دي��د 

االقت�سادية واالإكلينيكية.

رقابة على املستودعات والصيدليات 
 ورًدا على �سوؤال ل� » البالد » حول ما يردد عن �سحب اأدوية 

متهيدًا الإعادة طرحها ب�سعر اأعلى قالت الهيئة:
اإىل  االأدوية  ال�سيدليات وم�ستودعات  االأدوية يف  تخ�سع 
رقابة �سارمة من قبل الهيئة؛ بحيث ال يتم الت�سرف باأي 
مطابقته  من  التاأكد  بعد  الهيئة  موافقة  بعد  اإال  م�ستح�سر 
لل�سروط و املوا�سفات املعتمدة له، ومنها ال�سعر املطبوع 
على العبوة اأو الباركود. بحيث ال ميكن تعديله  اأو و�سع 

مل�سق خارجي عليه اإال بعد موافقة الهيئة.

5اجلمعة ٨ ذو القعدة ١٤٤٢ه� املوافق ١٨ يونيو ٢٠٢١م ال�سنة ٩٠ العدد ٢٣٣٧٢ األسبـوعية

هيئة الدواء تنفي التالعب وتؤكد لـــ             :

 يعاين بع�ض املر�سى، خا�سة اأ�سحاب االأمرا�ض املزمنة، وحتى بع�ض من ي�ستخدمون اأدوية عادية الأمرا�ض ب�سيطة   من  اختفاء العقاقري الطبية التي يحتاجونها من ال�سيدليات، وبعد االختفاء مبدة، �سرعان ما تعود االأدوية 
اإىل اأرفف ال�سيدليات، ولكن ب�سعر اأعلى من ال�سابق، ما يجعل االأ�سئلة  تدور حول  اأ�سباب هذا االختفاء وارتفاع �سعر االأدوية بعد عودتها مرة اأخرى اإىل ال�سيدليات.

 ويف الوقت الذي اأكدت  الهيئة العامة للغذاء  والدواء  اأنه ال ميكن  تغيري اأ�سعار الدواء اإال بالرجوع اإليها؛ الأن هناك رقابة �سارمة  من قبلها، بحيث ال يتم الت�سرف باأي م�ستح�سر اإال بعد موافقة الهيئة بعد التاأكد من مطابقته 
لل�سروط واملوا�سفات املعتمدة له، ومنها ال�سعر املطبوع على العبوة اأو الباركود. بحيث ال ميكن تعديله، اأو و�سع مل�سق خارجي عليه اإال بعد موافقة الهيئة، غري اأن ثمة مواطنن اأكدوا اأن بع�ض االأدوية تختفي من ال�سيدليات، 

وبعد فرة تعود باأ�سعار مرتفعة.. فاأين احلقيقة؟

جدة - عبدالهادي المالكي – مها العواودة 

الصيدليات والمستودعات تخضع لرقابة صارمة

اختفاء األدوية في ظروف غامضة

اأحمد جاللح�سام عبدامللك �سبحي حداد اأ�سامة �سجينيعبداحلفيظ قاري من�سور �سليمان

مواطنون:

صيادلة:

الهيئة:

بعض األدوية يتم
استبدالها بعقاقير أقل فعالية

املشكلة تتركز 
يف محور الوكالء

السعر املطبوع على العبوة 
أو الباركود ال ميكن تعديله

العودة لألسواق
يرافقها رفع األسعار  

القيمة العالجية
املضافة للمستحضر تكون 

عادة  لألدوية املبتكرة
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الريا�س:

جودة حياة واستثمار للشباب السعودي

 »البحر األحمر« .. إبهار سياحي واقتصاد مستدام 

لإطاللة  القوية  الركائز  اأح��د  الأحمر  البحر  م�شروع 
حتت   ، كبري  بطموح  ال��ق��ادم��ة  ال�شعودية  ال�شياحة 
امل�شتدامة  لل�شياحة  جديدة  معايري  اإر���ش��اء   " عنوان 
"، ففي تقريرها ال�شادر موؤخرا  ا�شتعر�شت �شركة 
البحر الأحمر للتطوير ، اإجنازاتها ومنهجيتها املميزة 
على  بال�شفافية  وال��ت��زام��ه��ا  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  يف 

امل�شتويات كافة.
  ويف نظرة �شاملة يبدو النهج املتجدد الذي 

تبنته ال�شركة  يف م�شروعاتها ، بتطوير 
22 ج��زي��رة م��ن اأ���ش��ل اأك���ر م��ن 90 

بن�شبة  الوجهة  وت�شغيل   ، جزيرة 
من   ، امل��ت��ج��ددة  ب��ال��ط��اق��ة   %100
القطاعني  ال�شراكة بني  خالل عقد 
العام واخلا�ص والذي ُمنح لحتاد 

تقوده �شركة اأكوا باور.

مستهدفات اقتصادية 
واستثمار الشباب

عنوانه  ك��ان  واإن   ، الأح��م��ر  البحر  وم�شروع    
الأب��ع��اد  اأن  ال�شياحي" اإل  " الإب���ه���ار  الق��ت�����ش��ادي 
والأهداف ممتدة  وعميقة  يف الإ�شهامات الجتماعية 
التوظيف  فر�ص  لزيادة  ال�شركة  �شيا�شة  من خالل   ،
برنامج  ب��اإط��الق  ال�شعوديني،   للمواطنني  والتدريب 
نخبة اخلريجني الذي يوفر لل�شباب ال�شعودي جتربة 

تدريب على راأ�ص العمل  ووظائف يف قطاع ال�شياحة.
 اأي�شا اإجراء ون�شر درا�شة )اأوجه ال�شياحة( والتي ت�شمل 
قطاع  جتاه  اأمورهم  واأولياء  ال�شعودي  ال�شباب  تطلعات 
ال�شيافة وال�شياحة ، بالإ�شافة اإىل احلفاظ على بيئة عمل 

كورونا  فريو�ص  جائحة  اأثناء  البناء  مرحلة  خالل  اآمنة 
اأي  ح���دوث  ع��دم  ذل��ك  يف  مب��ا   "19-COVID"
اإ�شابات مهنية مقدرة لوقت العمل اأثناء تطوير الأر�شفة 
البحرية، ومدينة املوظفني ومقر املوظفني املوؤقت.              

   التقرير يوثق اأي�شا ح�شول ال�شركة على جمموعة 
املتبعة  املعايري  ملختلف  العاملية  ال�شهادات  من  وا�شعة 
 ( امل��خ��اط��ر  اإدارة  اآي���زو  ���ش��ه��ادة  ذل��ك  ، مب��ا يف  فيها 
من  ال�شركة  اأثبتت  والتي   ،  )ISO  31000:2018
لإع��داد  العاملية  امل��ب��ادرة  معايري  مع  متا�شيها  خاللها 

ت��ق��اري��ر ال���ش��ت��دام��ة، ب�����ش��اأن ت��واف��ق م�����ش��روع البحر 
الأحمر مع اأهداف التنمية امل�شتدامة لالأمم املتحدة.

ثالثي التميز 
 ول��ك��ن م���اذا ع��ن م��وؤ���ش��رات ال���ش��ت��دام��ة يف منهجية 

امل�شروع احلا�شن لبتكارات م�شتقبل ال�شياحة ؟ 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  ل�شان  على  تاأتي  الإج��اب��ة   
اأن  اأك��د  ال��ذي   ، باغانو  ج��ون  للتطوير  الأحمر  البحر 
قائمًة على ثالثة  للم�شروع  امل�شتدامة  التنمية  منهجية 
يف  وه��ذا  واملجتمع(  والقت�شاد   ، البيئة  ه��ي)  اأبعاد 
راأي خرباء البيئة والقت�شاد ، يعك�ص التزاما وتفردا 

بطرق مبتكرة يف احلفاظ على كنوز الطبيعة البحرية 
، وجودة احلياة مب�شاريع ال�شياحة وال�شيافة.
 ، يقدم  ال��ذي   ، التقرير  م�شمون  من  املزيد  وم��ع   
الإ���ش��ه��ام��ات  ع��ن  ك�شفًا   ، ب��اغ��ان��و  ج��ون  بح�شب 
يتناول  حيث  لل�شركة،  والقت�شادية  الجتماعية 
ال�شتدامة"  "قادة  م���ب���ادرة  اأق�����ش��ام��ه  اأح���د  يف 
تدريبيًا  ب��رن��اجم��ًا  املحليني  لل�شكان  ت��وف��ر  ال��ت��ي 

خم�ش�شًا يعزز وعيهم باأهمية املحافظة على البيئة، 
ويو�شع  البيئي،  ال��ت��وازن  ���ش��ون  ويف 

الكائنات  اأن����واع  ح��ول  م��دارك��ه��م 
املنطقة  يف  واحليوانية  النباتية 
ب���الإ����ش���اف���ة لأه���م���ي���ة ال��ت��ن��وع 

وياأتي  لكوكبنا.  البيولوجي 

ذلك ان�شجامًا مع اللتزام الأ�شمل لروؤية اململكة 2030 يف 
تزويد املواطنني ال�شعوديني باملهارات واملعارف واخلربات 

التي تتيح لهم املناف�شة على ال�شعيد العاملي.

احلياد الكربوني 
ويقّيم التقرير اأي�شًا اآلية �شركة البحر الأحمر للتطوير 
نحو حتقيق احلياد الكربوين بن�شبة 100%، ومن ذلك 
ا�شتك�شاف تقنيات جديدة كعزل الكربون، بالعتماد 
على اإن�شاء مزارع اإنتاج الطحالب البحرية على نطاق 
البحر  مل�شروع  الرئي�ص  املخطط  وا�شتند   ، وا���ش��ع 
التي  البحري  امل�شاحي  التخطيط  عملية  على  الأحمر 
الله  عبد  امللك  جامعة  مع  بالتعاون  ال�شركة  بها  قامت 
املبتكرة يف احلفاظ  الآليات  لتطبيق  للعلوم والتقنية، 
واأث��ره  التطوير  تخطيط  ويف  الطبيعية  امل���وارد  على 
الهائل يف تعزيز التنوع البيولوجي مع اإعطاء الأولوية 
حلماية الكائنات احلية املهددة باخلطر واملوجودة يف 

البحرية البكر والتي متتد على م�شاحة 1300 كم².
امللك  جامعة  يف  البحار  علوم  بروف�شور  مع  اأخ��ريا   
"كارلو�ص  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  ع��ب��دال��ل��ه 
ت��ع��اون  اإىل  اأ����ش���ار  ال����ذي  دوارتي" 
لإن�شاء  للتطوير  اجلامعة  مع  ال�شركة 
م�������ش���روع ي��ت��خ��ط��ى ج��م��ي��ع م��ع��اي��ري 
ال����ش���ت���دام���ة امل����ع����روف����ة، وي��ع��ك�����ص 
اإليه  تو�شل  مبا  اململكة  اكتفاء  ع��دم 
معايري  لإر�شاء  اإمنا  فقط،  الآخ��رون 
، و�شبقا  لال�شتدامة  جديدة 
وريادة �شعودية من 
ن�����وع خ����ا�����ص يف 
ال�شياحة  م�شتقبل 

العاملية.

جدة - البالد
مالمح  مع  قريب  موعد  على  العاملية  ال�سياحة  خارطة 
املفهوم  �ستغري  �سعودية  بب�سمات   ، جديدة  ومعامل 
التقليدي لهذا الن�ساط العاملي الذي يتناف�س على نحو 
 1.7 1.4 مليار �سائح �سنويا، واإيرادات تقدر بنحو 
عاملية  اقت�سادية  كعكة  وهي  �سنويا،  دوالر  تريليون 

هائلة تفر�س �سياقا جديدا للتناف�س .
 ، العاملية  ال�سياحة   فاال�ستحقاق االأكرب يف تناف�سية 
�سيكون مل�سروعات امل�ستقبل، وهو ما �سجلته )روؤية 
الرائدة  ال�سعودية  االنطالقة  وترتجمه   )2030
دول  اأكــرب  اململكة �سمن  لت�سبح   ، االجتــاه  هذا  يف 
مليون   100 اإىل  والو�سول  العامل،  يف  �سياحية 
لل�سياحة  الــفــريــدة  املــ�ــســاريــع   خــالل  مــن   ، �سائح 
ال�ستثمار  ن�سطة  مب�سارات  مقرونة   ، امل�ستدامة 

الرثوة الب�سرية الوطنية.  

البحر األحمر.. منهجية التميز

ريادة في مستقبل الضيافة والسياحة 

التنوع البيولوجي والوعي البيئي 

100 % طاقة متجددة للمشروع 

 برنامج نخبة الخريجين السعوديين

 بيئة عمل آمنة وشهادات عالمية

1
2
3

4
5

الشراء بقدر الحاجة ..
وال تكن من المسرفين

 والبداية مع �شليمان الرحيلي ، الذي يرى اأن يكون ال�شراء  
دائما يف ح��دود الدخل امل��ايل املتاح ، وال��ذي ي��دل على 

ومن  ال�شرائية،  ق��رارات��ه  وعقالنية  امل�شتهلك  وع��ي 
�شحيحة  �شرائية  ثقافة  ميلك  ال��وع��ي  ه��ذا  ميلك 

جتنبه الإ�شراف والديون ومن اأهم نقاط الوعي 
والكمية  لل�شعر  النظر  ه��و  ال�شلع  ���ش��راء  عند 

ارتفاع  البديلة يف حالة  املنتجات  مع  ومقارنتها 
ال�شعر.

  م���ن ج��ان��ب��ه ي����رى  ع��ب��د ال��ل��ه ع��ب��د ال��ف��ت��اح ، اأن 
امل�شتهلك له الدور الأكرب للحد من ارتفاع ال�شلع 

ال�شتهالكية بتجنب �شراء املرتفع منها، وتكاتفه 
عن  وال��ب��الغ  امل�شتهلك  ح��م��اي��ة  هيئة  م��ع 

التجاوزات.

 من جهته يقول ماهر طلعت: عندما ينوي العميل �شراء �شلعة 
ما ، فهو يتطلع اإىل اإيجاد فر�شة جيدة ويبحث عن 
يلجاأ كثريون  وبالتايل   ، لل�شراء  اأف�شل  خيارات 
اإىل مقارنة الأ�شعار يف عدة اأماكن، والتعرف 
على فوائد هذه ال�شلعة ومدى حاجته اإليها، 
وعندما يحدد ما يريده من حيث الكم 
بني  يقارن  هنا   ، القيمة  وتقدير 
يبحث  اأن  ، وميكن  الأ�شعار 
الكرتونية  جولة  يف  عنها 
عن الأ�شعار والعرو�ص 
بالفعل  ت�شتحقه  وما   ،
ق����ب����ل ات������خ������اذ ق������رار 

ال�شراء.

معادلة أساسية للتسوق
   هذه النقاط طرحناها على امل�شت�شار القت�شادي الدكتور 
فهد بن بكر غيث، فاأكد بداية على اأن الحتياجات تختلف من 
�شخ�ص لآخر ومن اأ�شرة لأخرى ، بل رمبا متتد من جمتمع 

ملجتمع اآخر.
 واأ�شاف: دعونا نحدد احتياج اأ�شرة يف جمتمع واحد لنجد 
وخالفه  وملب�ص  ماأكل  من  �شرورياتها  حت��دد  الأ���ش��رة  ه��ذه 
عدم  ي��وؤث��ر  ل  التي  الكمالية  الحتياجات  ت��درك  اأن��ه��ا  كما    ،
احل�شول عليها على حياتهم ال�شحية والنف�شية والجتماعية.
 ، الكماليات  من  ومنيزها  ال�شروريات  ن�شت�شعر  نحن  اإذن 
وطاملا اأدركنا احتياجاتنا الالزمة التي ي�شعب ال�شتغناء عنها 
اإمكانيات الأ�شرة )الدخل ال�شهري( ، من هنا  وتتنا�شب مع 

ل�شراء الحتياجات  املبلغ املر�شود  �شوف يتم العتماد على 
من  بد  ل  وهنا  العامة  الحتياجات  من  كمثال جلزء  الغذائية 
من  جمموعة  بني  لحتياجاتنا  حم��دد  ملنتج  الأ�شعار  مقارنة 

م�شتوردي هذا املنتج ويتكرر ذلك يف باقي املنتجات.
املجتمع وا�شتفادوا من  اأف��راد  املقارنة بني   ومع تكرار هذه 
فروقات الأ�شعار بني حمالت البيع ،  كان لذلك تاأثري اإيجابي 
للمجتمع وهو تنامي الوعي ال�شتهالكي ، وباملقابل يوؤثر هذا 
لغر�ص  اأ�شعارها  يف  تبالغ  التي  اجلهات  على  �شلبيا  الوعي 

زيادة الدخل مما يوؤدي اىل ركود ال�شلع لديهم، وفق نظرية 
"معدل الأرباح" فكلما انخف�ص ال�شعر زادت كمية املبيعات 

وبالتايل زادت الأرباح.
نتطلع   ، اقت�شادية  لثقافة  وم�شتمرة  دائمة  بحاجة  نحن  اإذن 
من خاللها اإىل ما يجب اأن نختاره من احتياجاتنا ال�شرورية 
، واأل تقودنا رغباتنا ال�شتهالكية اإىل لي�ص �شروريا ، واأن 
ن�شعى ملعرفة  الحتياجات ال�شرورية ون�شرتيها باأقل الأثمان 
مع مراعاة اجلودة ، ونتذكر دائما قول الله �شبحانه وتعاىل 
ُه لاَ ُيِحُبّ  لاَ ُت�ْشِرُفوا اإِناَّ ُبوا واَ ا�ْشراَ ُكُلوا واَ يف حمكم التنزيل: )واَ
(، فالإ�شراف يكون ب�شراء واإعداد الطعام الزائد عن  امْلُ�ْشِرِفنياَ
احلاجة والذي قد يكون م�شريه النفايات ، وكذلك الإ�شراف 
يف اهدار املياه والطاقة وغريهما ويعود باخل�شارة على الفرد 

واملجتمع والقت�شاد. 

جدة- جنود النهدي 
 نوا�سل تناولنا جلوانب ثقافة الت�سوق ، ونركز من خاللها على اأهمية الوعي ال�سرائي من منافذ البيع ، واأي�سا يف الت�سوق 

االإلكرتوين ، حيث اأن كثريًا من املعرو�سات على �سا�سة واحدة يف هاتفك اأو حا�سوبك ، وبالتايل �سهولة التعرف على متو�سط 
واجتاهات االأ�سعار والعرو�س املتوفرة.  وقبل النقا�س ن�سري هنا اإىل ر�سد �سعر �سلطة تونة خلطة الذرة بحجم 1٦0 جراما ب�سعر 

28.9٥ ريال بينما يف موقع اآخر ب�سعر 2٦.2٥ ريال لنف�س العبوة والوزن.  
مقارنة أسعار السلع  يف جولتنا نحر�س دائما على معرفة راأي امل�ستهلك يف ما نطرحه حول تلك اجلوانب الت�سويقية.

والجودة أساس 
ثقافة التسوق  

فهد غيث

تستطلع آراء املستهلكني.. واملستشار االقتصادي ينصح:



االستراتيجية الزراعية
واملياه  البيئة  وزارة  ا�سرتاتيجية  تقوم   

والزراعة، املنبثقة عن "روؤية 2030"  للأمن 
امل��ب��ادرات  م��ن  وا�سعة  حزمة  على   ، ال��غ��ذائ��ي 

اإىل جانب  ت��وف��ر  م��دن زراع��ي��ة  اإن�����س��اء   منها   ،
منتجاتها جودة احلياة ، واإطلق برنامج التنمية 
الريفية الزراعية امل�ستدامة ، ت�سمل �سغار مربي 
والنحل  ال�سمكية،  والرثوة  احليوانية،  الرثوة 
البعلية،  واملحا�سيل  العربي،  وال��ن  والع�سل، 
الدواجن  م�ساريع  تراخي�ص  اإ���س��دار  وتي�سري 
وال��ب��ي��وت ال���زراع���ي���ة وا���س��ت��ث��م��ارات ال���رثوة 

ال�سمكية ال�سخمة.
يف  تقدمها  اململكة  توا�سل  االجن���ازات  وبهذه   
موؤ�سر االأمن الغذائي العاملي، وي�سل حجم الناجت 
املحلي الزراعي للمملكة اإىل نحو 62 مليار ريال، 

النفطي  غ��ري  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  م��ن  ت��ع��ادل 4 % 
واملياه  البيئة  وزير  بح�سب  الثابتة،  باالأ�سعار 
كا  الف�سلي،  عبدالرحمن  املهند�ص  وال��زراع��ة 
يف  مرتفعة  ذات��ي  اكتفاء  ِن�َسب  اململكة  حققت 
العديد من املنتجات الزراعية، منها التمور 125 
%، واخل�سار والدواجن 60 %  البي�ص %116، 
متتع  مع   ،  %  109 وم�ستقاته  الطازج  احلليب 

امل��م��ل��ك��ة ب��اأك��ر ط��اق��ات ت��خ��زي��ن��ي��ة يف ال�����س��رق 
 3.3 من  اأك��رث  بلغت  والدقيق،  للقمح  االأو���س��ط 
مليني طن ، وتاأمني �سل�سل اإمداد غذائي قوية 

ومتقدمة.

صناعات غذائية ووظائف
 ، اململكة  يف  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  معادلة  �سمن 
الغذائية  ال�سناعات  ا�سرتاتيجية قطاع  تاأتي 
املعدنية  وال��رثوة  ال�سناعة  وزارة  وبح�سب   ،
املنتجات  �سناعة  يف  اال�ستثمار  حجم  بلغ   ،
ري��ال،   مليار   87 قرابة  يبلغ  اململكة  يف  الغذائية 
ت�سكل ما ن�سبته 11 %  من اإجمايل عدد امل�سانع يف 
اململكة وت�سهم يف توفري اأكرث من 82 األف وظيفة. 

 ونتوقف هنا مع تقرير املركز الوطني للمعلومات 
يف  االأغ��ذي��ة  م�سانع  اأن  اأو�سح  ال��ذي   ، ال�سناعية 
احلايل  العام  من  االأول  الربع  حتى  بلغت  اململكة 
2021، ما ي�سل اإىل 1،121 م�سنعًا، م�سجلة منوًا 

قدره 61% يف عدد الرتاخي�ص ال�سناعية.

  وعندما نتناول حجم االنتاج فاإننا ن�سري هنا اإىل 
 ، وطننا  يف  الغذائي  االأم��ن  طماأنينة  توؤكد  اأرق���ام 
وهي طبقا لبيانات املركز، اأكرث من 1.582 منتجًا 
اإىل  منها  ر  وي�سّ املحلية  ال�سوق  تغطي  غ��ذائ��ي��ًا، 
الفواكه" من  "ع�سائر  وُتعد   ، اخلارجية  االأ�سواق 
منتجات  تليها  ت�سديرا  الغذائية  املنتجات  اأك��رث 
من  الوطنية  ال�سناعات  هذه  به  تتميز  ،ملا  االألبان 

جودة عالية.
 وهكذا كما قال املتحدث الر�سمي لوزارة ال�سناعة 
والرثوة املعدنية جراح اجلراح، اأن اململكة بقدرات 
والزيوت  والدواجن  االألبان  قطاعات  يف  متميزة 
املنتجات  قائمة  من  وغريها  واملخبوزات  والتمور 

الغذائية ال�سعودية بجودتها العالية.

7اجلمعة 8 ذو القعدة 1442ه� املوافق 18 يونيو 2021م ال�سنة 90 العدد 23372 حصاد األسبوعاألسبـوعية

0

فجر 
ال�صحافة 
ال�صعودية
www.albiladdaily.com

املدير العام رئي�س جمل�س الإدارة

الرقم املوحد: 920001222
حممود �أحمد حممد
mahmoud@albiladdaily.com almaeena@albiladdaily.com

حصاد الرؤية الطموحة    

أمننا الغذائي.. نأكل مما ننتج 
جدة - البالد

ا�سرتاتيجيات زراعية و�سناعية ، و�سل�سل اإمداد 
يف  غ��ذائ��ي  خم��زون  الأك��ر  اأ�سا�سية  وبنية   ، قوية 

وتعظيم  تر�سيخ  يف  تتكامل  ثلثة  اأ�سلع   .. املنطقة 
روؤي��ة  مل�ستهدفات  ترجمة   ، اململكة  يف  الغذائي  االأم��ن 

2030 ، ويكمن فيها �سر قدرتها العالية وجناحها الرائد 
التي   ، الغذاء  اإم��دادات  اأزم��ة اختلل  يف جتاوز حتديات 

كورونا،  جائحة  اأزم��ة  خلل  العامل  دول  معظم  منها  عانت 
بينما مل ي�سعر املواطن ال�سعودي واملقيم باأي ارتباك اأو اأدنى  

نق�ص متويني الحتياجاتهم املعي�سية اأو الغلء ، بل كانت وال 
تزال الوفرة وتوازن االأ�سعار ، فتوازى بذلك "االأمن ال�سحي" 

مع االأمن الغذائي.
"ناأكل مما نزرع ومما ننتج" هذه احلقيقة توثقها ثمار  اأ�سبحنا   

االإجناز على اأر�ص الواقع ، والتي ترتجم يف عناوينها وتفا�سيلها 
الطموحة  للروؤية  امل�سيئة  اال�ست�سرافات  بو�سلة  وتقدم  �سواب   ،

للمملكة بقيادتها الر�سيدة ، حفظها الله ، فقد تبنت وزارة البيئة 
واملياه والزراعة تعزيز وا�ستدامة االأمن الغذائي من خلل  

االإ���س��رتات��ي��ج��ي  واخل����زن  للحتياطي  ��ال  ف��عَّ ب��رن��ام��ج 
املبكر  االإن����ذار  ون��ظ��ام  االأ�سا�سية  وبنيته  ل��لأغ��ذي��ة 

االإداري  االإطار  ، وتطوير  الطوارئ  واإدارة حاالت 
واحلوكمة. 

أفسد مخططاتهم.. حارب الفساد ويالحق اإلرهابيين

الكاظمي يقصم ظهر المليشيات اإلجرامية
جدة - البالد

م�سطفى  ال��ع��راق��ي  ال������وزراء  رئ��ي�����ص  وج���ه 
الكاظمي، طعنة جنلء يف خا�سرة امللي�سيات 
ب��ال��ع��راق،  تعبث  اأن  ت��ري��د  ال��ت��ي  االإج��رام��ي��ة 
فك�سف خمططاتهم الإف�ساد االنتخابات املبكرة، 
ويوا�سل ملحقة االإرهابيني الجتثاث اجلذور 
يخ�سى  م��ن  ه��ن��اك  اأن  م��وؤك��دا  تدعمهم،  ال��ت��ي 
يحاولون  الأنهم  املبكرة،  االنتخابات  نتائج 
اأن  غري  املواطنني،  نفو�ص  يف  الياأ�ص  اإ�ساعة 
العراقي  امل��واط��ن  الأن  تنجح  لن  خمططاتهم 
اأعداء  هم  يعرف م�سلحته جيدا، ويعرف من 
الفقراء  �سريحة  ا�ستغلل  راف�����س��ا  ال��وط��ن، 
ي�ستخدم  من  وجود  كا�سفا  انتخابية،  لغايات 
و�سيتعر�ص  انتخابية  الأغ��را���ص  ال����وزارات 

للتحقيق.
وال�����س��ر  االإرادة  اأن  اإىل  ال��ك��اظ��م��ي  ول��ف��ت 
للرد على  الطريقة  �ستكون  واحلكمة والهدوء 

االأ�سوات ال�سلبية ال�سفراء التي ال 
للبلد وترغب ب�سناعة  تريد اخلري 
الياأ�ص وحتاول اأن ت�سكك وتعرقل 
قاطعا  احلكومة،  حتققه  منجز  اأي 
االإجرامية  امللي�سيات  على  الطريق 
حذر  عندما  اإي���ران،  م��ن  املدعومة 
اأدت  ال��ت��ي  ال��ف��ت��وى  ا�ستغلل  م��ن 
ل�سالح  ال�سعبي  احل�سد  لتاأ�سي�ص 
اأن  م��وؤك��دًا  وطنية،  غ��ري  م�ساريع 
ت�سحيح  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ح��ك��وم��ت��ه 
م�����س��ارات ال���ع���راق و���س��ب��ط عمل 
ال��ق��واع��د  وف���ق  امل�سلحة  ال���ق���وات 
اأن احلكومة تعمل  الوطنية، مبينا 
االأزم��ات واالبتعاد عن  على تفكيك 
اإىل  اأ���س��ار  كما  الفعل.  رد  �سيا�سة 
اأدى  اأن تراكم ال�سيا�سات اخلاطئة 
اإ�سارة  يف  الكوارث،  اإىل  بالعراق 
ارتكبها  التي  ال�سيئة  لل�سيا�سات 

املخطط  ينفذون  وال��ذي��ن  لطهران،  امل��وال��ون 
اخلبيث الرامي لنهب خريات العراق، وف�سلها 
عن حميطها العربي، وهو ما اأف�سده الكاظمي 

معيدا بغداد للح�سن العربي.
اأن  اإىل  وياأتي تنويه رئي�ص الوزراء العراقي 
اخلط  على  البلد  و�سع  على  تعمل  حكومته 
و�سبط  امل�سلحة،  ال��ق��وات  ب��دع��م  ال�سحيح 
يف  الوطنية،  الع�سكرية  القواعد  وفق  اأدائها 
امللي�سيات  �سيطرة  اإن��ه��اء  على  حر�سه  اإط��ار 
امل��دع��وم��ة م��ن اإي�����ران، م�����س��ددا ع��ل��ى وج��وب 
الغذائية  كال�سلة  احل��ك��وم��ي،  ال��دع��م  توجيه 
الفقراء  طبقة  اإىل  الدعم،  اأن��واع  من  وغريها 
قبل  م��ن  ا�ستلمها  اأن  معترا  وامل�ستحقني، 
وهمية  واأ�سماء  كبار  وموظفني  اأعمال  رجال 
اإىل  اأ���س��ار  كما  اإداري���ني.  وف�سادا  ف�سل  ميثل 
وال�سوؤون  العمل  وزارة  يف  �سكاوى  وج��ود 
اخلدمات  با�ستغلل  و�سبهات  االجتماعية، 

الأغرا�ص انتخابية على ح�ساب قوت الفقراء، 
يخ�ص  مبا  املر�سحني،  بع�ص  دع��م  خ��لل  من 

رواتب الرعاية االجتماعية.
وي��ت��ن��ظ��ر ال���ع���راق اإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات ع��ام��ة 
اأزم��ة  م��ن  معاناة  ظ��ل  يف  املقبل،  اأكتوبر  يف 
اأو���س��اط  ب��ني  ال��ب��ط��ال��ة  وارت���ف���اع  معي�سية، 
اخلدمات  بع�ص  ان��ع��دام  عن  ف�سل  ال�سباب، 
االأ�سا�سية يف عدد من املحافظات، وا�ست�سراء 
الف�ساد واملحا�س�سة من قبل االأحزاب املوالية 
للملي�سيات االإيرانية، والتي تعمد عر انت�سار 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  من  عدد  يف  لها  موالني 
مبا�سر،  غ��ري  ب�سكل  امل��واط��ن��ني  اب��ت��زاز  اإىل 
وامل�ساعدات  اخل��دم��ات  على  ال�سيطرة  ع��ر 

االجتماعية التي تقدمها الدولة.
قتلة  ملحقة  اإىل  الرامية  امل�ساعي  اإطار  ويف 
عزم  الكاظمي،  ج��دد  ال��ع��راق،  يف  النا�سطني 
حكومته على موا�سلة التحقيق والقب�ص على 

املتظاهرين،  على  االعتداء  يف  ت��ورط  من  كل 
جادة  والق�سائية  االأمنية  االأجهزة  اأن  موؤكدا 
م�سريًا  النا�سطني،  قتلة  اإىل  للو�سول  بالعمل 
اإل��ق��اء  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  متكنت  اأن��ه��ا  اإىل 
اأحمد  ال�سهيد  ال�سحايف  قتلة  على  القب�ص 
وعدد  الب�سرة  املوت" يف  و"فرق  عبدال�سمد 
الكاظمي  اأن  يوؤكد  ما  املتظاهرين،  قتلة  من 
عازم على حما�سبة املجرمني املوالني لطهران، 

والق�ساء على اإرهابهم جتاه املدنيني العزل.
باأنه  �سابق  وقت  يف  تعهد  قد  الكاظمي  وك��ان 
م�سلح  اأو  اأم��ن��ي  عن�سر  اأي  م��ع  يت�ساهل  ل��ن 
م�سددًا  املتظاهرين،  �سد  الر�سا�ص  ا�ستخدم 
ال�سلميني  املحتجني  ح��م��اي��ة  ���س��رورة  ع��ل��ى 
�سقطوا  الذين  القتلى  الأ�سر  العدالة  وحتقيق 

خلل التظاهرات.
وي��ت�����س��اع��د ال�����س��راع ب���ني رئ��ي�����ص ال�����وزراء 
العراقي، م�سطفى الكاظمي، وف�سائل احل�سد 
اآخر، بح�سب  ال�سعبي يومًا بعد 
ما ك�سفته م�سادر اأمنية قالت اإن 
والنجباء  الله  حزب  ميلي�سيات 
التخل�ص  ت���ري���د  وال��ع�����س��ائ��ب 
يف  الرفيع  ال�سابط  من  نهائيًا 
مكتب رئي�ص احلكومة الكاظمي 
ُكّلف  وال��ذي  رغيف،  اأب��و  اأحمد 
ب����اإدارة  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�ص  يف 
اال�ستثنائية"  "اجلرائم  جلنة 
اإذ  ف�ساد،  ق�سايا  يف  للتحقيق 
اأنه  احل�سد  ميلي�سيات  تعتره 
امل�����س��وؤول ع��ن اع��ت��ق��ال ال��ع��دي��د 
"قا�سم  ق��ي��ادات��ه��ا وحت��دي��دا  م��ن 
ميلي�سيا  يف  ال��ق��ي��ادي  م�سلح" 
الكاظمي  االأنبار. وي�سعى  ح�سد 
الإيقاف عبث امللي�سيات االإيرانية 
حلفظ اأم���ن وا���س��ت��ق��رار ال��ع��راق 

والعبور به اإىل بر االأمان. 



املدينة املنورة - حممد قا�سم
ح�سني،  جنله  ب��زواج  املعرييف  عابد  عبدالله  احتفل 
وذلك  الدروي�سي،  ح�سني  را�سي  املهند�س  ابنة  على 
العرو�سني  اأقارب  املنورة، بح�سور عدد من  باملدينة 
مع مراعاة االحتياطات الالزمة وااللتزام بالتعليمات 

حول فايرو�س كورونا.
الغامرة  و�سعادته  فرحته  عن  ح�سني  العري�س  وعبرّ 
وامتنانه  �سكره  مبديًا  دينه،  ن�سف  الإكمال  بالزواج 

لكل من هناأه وبارك له بهذه املنا�سبة الغالية.
بالزفاف،  فرحتهما  عن  العرو�سني  اأ�سرة  عبت  كما   
وير�ساه،  يحبه  ملا  العرو�سني  يوفق  اأن  الله  �سائلني 
ال��ذري��ة  وي��رزق��ه��م��ا  خ��ري  ع��ل��ى  بينهما  ي��ج��م��ع  واأن 
لبى  م��ن  ل��ك��ل  م��ق��دم��ني �سكرهم اجل��زي��ل  ال�����س��احل��ة، 
الدعوة وح�سر و�ساركهم الفرحة، داعني الله اأن يدمي 

االأفراح.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
احتفل املهند�س يحيى عبدالرحمن فالته، من من�سوبي 
قران  بعقد  ينبع  مبحافظة  ال�سعودية  اأرامكو  �سركة 
املهند�س مروان من من�سوبي �سركة برتو رابغ  جنله 
بكر  عبدالرزاق  املهند�س  كرمية  على  ينبع  مبحافظة 
عدد  بح�سور  املكرمة،  مبكة  عائلي  حفل  يف  ف��الت��ه، 
حمدود من اأقارب العرو�سني و�سط االحرتازات للحد 

من انت�سار فريو�س كورونا.
واأبدى العري�س املهند�س مروان �سعادته بهذه املنا�سبة 
الكبى  فرحته  عليه  يتمم  اأن  وج��ل،  عز  الله،  داع��ي��ًا 

بالزواج ويوفقه وعرو�سه يف حياتهما الزوجية.
�سكره  فالته عن  عبدالله  املحامي  العري�س  وعب خال 
واالأ���س��دق��اء  االأق���ارب  م��ن  �ساركهم  م��ن  لكل  وتقديره 
ال��ف��رح��ة م��ق��دم��ًا اع���ت���ذاره مل���ن ح��ال��ت االح������رتازات 

واالإجراءات اخلا�سة بكورونا دون ح�سورهم، متمنيا 
للجميع دوام االأفراح

من جهته، قدم املهند�س يحيى عبدالرحمن فالته والد 
�سعيدة  حياة  لهما  متمنيا  للعرو�سني  التهنئة  العري�س 

واأن يرزقهما الله الذرية ال�ساحلة.

�أخبارهم
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ع�سري- البالد
بن  عبدالهادي  العميد  املكلف  منطقة ع�سري  مدير جوازات  قلد 
العجمي، مدير جوازات حمايل ع�سري علي بن حممد  م�سعود 
له  متمنًيا  اجلديدة،  بالرتقية  وهناأه   ، "عقيد"  رتبة  ع�سريي، 

التوفيق وال�سداد.
من جهته، عب العقيد علي الع�سريي عن عظيم �سكره وتقديره 
خلادم احلرمني ال�سريفني، وويل عهده، ومدير عام اجلوازات، 
داعيا الله اأن تكون الرتقية عونا له ودافعا لبذل املزيد من اجلهد 

والعمل، يف خدمة الدين، ثم املليك والوطن.

جدة - البالد
امللك  جامعة  من�سوبي  م��ن  املالكي،  �سعد  ب��ن  عبدالله  احتفل 
الله،  -رحمه  اإبراهيم  ه��ارون  ابنة  من  ب��زواج��ه  عبدالعزيز 
باإحدى القاعات الفندقية مبدينة جدة بح�سور عدد حمدود 
االحرتازية  االأنظمة  مع  متا�سيًا  العرو�سني  اأ�سرة  من 
تلقى  عبدالله  )ك��وف��ي��د-19(.  م��ن  للوقاية  املتبعة 
واالإعالميني  االأ�سدقاء  من  والتبيكات  التهاين 
حياة  له  ومتنوا  واملرئي  الهاتفي  االت�سال  عب 

زوجية �سعيدة.
واأه��ازي��ج  فلكلورية  عرو�س  تخلله  االحتفال   
طربية، وقد عب العري�س عبد الله عن �سعادته 
�ساكرا  ال��ذه��ب��ي،  القف�س  بدخوله  ال��غ��ام��رة 
ليلة  اإنها  الليلة، وقال:  اأمت عليه هذه  اأن  الله 
الفرح املعطر  الكلمات عن و�سف  فيها  تعجز 
مب�ساعر االأهل واالأحبة املهنني بهذه املنا�سبة 
وزوجته  يوفقه  اأن  امل��وىل  �سائال  ال�سعيدة، 

ويرزقهما الذرية ال�ساحلة.

تقليد مدير جوازات محايل عسير رتبة عقيد

أسرة المرزوق تزف عبدالرحمن 

مروان يحتفل بعقد قرانهآل المعيرفي وآل درويشي يزفون حسين

محمد شرف الدين يكمل نصف دينه

الدمام-البالد
اح��ت��ف��ل ���س��ع��د ع��ب��دال��ل��ه امل����رزوق 
اب���ن���ه  ب�����زف�����اف  "بو�سبار" 
ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ل��ى ك��رمي��ة خ��ال��د 
ب���ال���دم، وذل����ك يف م��دي��ن��ة ال��دم��ام 
تطبيقًا  خمت�سر؛  عائلي  بح�سور 
والوقائية  االحرتازية  لالإجراءات 
وال���ت���ب���اع���د االج���ت���م���اع���ي، وق���دم 
احل�����س��ور ال��ت��ه��اين وال��ت��بي��ك��ات 

باملنا�سبة.
وبالرفاه  للعرو�سني  م��بوك  األ��ف 
وال���ب���ن���ني، وال���ت���ه���اين م��و���س��ول��ة 

لوالديهم ولكافة اأ�سرتيهما.

املدينة املنورة- خالد باحكم
اح��ت��ف��ل حم��م��د ���س��رف ال��دي��ن ع��ب��دال��ق��ادر ب��ع��ق��د ق��ران��ه 
االأه��ل  ح�سور  و�سط  عبداحلكيم،  اآي��ات  املمر�سة  علي 

واالأقارب واالأ�سدقاء.
املنا�سبة،  بهذه  الغامرة  �سعادته  عن  العري�س  عب  وقد 

�سائال املوىل جلت قدرته، اأن يحقق لهما دوام ال�سعادة 
والفرح .

اأ�سرتا العرو�سني باركا لهما و�سكرا كل من ح�سر وبارك 
يف  للعرو�سني  ال�سعادة  متني  مع  املباركة،  الليلة  بهذه 

حياتهما الزوجية املقبلة.

 الفرح يعطر المشاعر في ليلة العمر
املالكي يدخل القفص الذهبي ويقول:

مديرًا  العبا�سي  عبدالكرمي  اأحمد  الزميل  تكليف  مت 
مكة  منطقة  تطوير  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ملكتب 
والتوا�سل  االإع���الم  اإدارة  على  وم�سرفًا  املكرمة، 

بالهيئة.. بالتوفيق.

العباسي مديرا لإلعالم

مبنا�سبة  التهاين  احلاقان  �سعد  بن  يا�سر  تلقى 
ان�����س��م��ام��ه ل�����س��رك��ة ف���اي���زر ال�����س��ع��ودي��ة م��دي��رًا 
لل�سيا�سات وال�سوؤون العامة. واأكد يا�سر ت�سخري 
كافة جهوده يف دعم واإطالق العديد من املبادرات 
ال�سحية،  اخل��دم��ات  لتطوير  اال�سرتاتيجية؛ 

وحتفيز بيئة االأعمال واالقت�ساد املعريف.

احلاقان مديرًا 

بتخرجه  النخلي  غازي  اأحمد  املهند�س  احتفل 
من الواليات املتحدة االأمريكية، وح�سوله على 

�سهادة البكالوريو�س.
وقد �سكر النخلي كل من بارك له بهذا التخرج، 
األف  القادمة.  حياته  يف  يوفقه  اأن  الله  و�ساأل 

مبوك وبالتوفيق.

تخرج النخلي

ُرزق الزميل االإعالمي يو�سف عبدالله االأحمدي، 
والديجيتال  امل��ن��وع��ة  االإع���الن���ات  ق�سم  رئي�س 
 » »عبدالله  اأ�سماه  القرى" مبولود  بجريدة" اأم 
واأقر  وال�سالح،  ال�سعادة  مواليد  من  الله  جعله 
به اأعني والديه.  وقد �سكر االأحمدي كل من قدم 

له التهنئة، والعاقبة للجميع بامل�سرات.

عبداهلل يضيء منزل األحمدي

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



13-8-1380 هـ 

13-8-1380 هـ 

13-8-1380 هـ 

16-8-1380هـ 

16-8-1380هـ 

16-8-1380هـ 
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جدة – البالد
اليوم  تلعب  اأوروب��ا 2020 حيث  اأمم  كاأ�س  اإث��ارة  تتوا�صل 
وغدا 6 مباريات، اأبرزها مواجهة القمة بني اأملانيا والربتغال، 
ولقاء اجلريان الذي يجمع اإجنلرتا وا�صكتلندا، فيما ت�صطدم 
اإ�صبانيا مبنتخب بولندا، وتلتقي فرن�صا مع املجر، وال�صويد 

مع �صلوفاكيا، وكرواتيا مع الت�صيك.
نف�س  يواجه  اأن  اأملانيا  منتخب  يخ�صى  املباريات،  اأب��رز  يف 
ب�صكل  خ��رج  الأخ��ري حيث  املونديال  لقيه يف  ال��ذي  امل�صري 
مذل من الدور الأول، وبعد خ�صارته مباراته الفتتاحية اأمام 

فرن�صا بطلة العامل 0-1، يعي�س )املان�صافت( ومدربه يواكيم 
لوف حتت �صغط كبري يف جمموعة املوت.

من جانبه، ي�صعى منتخب )الديوك( اإىل فوز ثان ي�صمن تاأهله 
اإىل الدور املقبل عندما يواجه نظريه املجري الذي قدم مباراة 

كبرية اأمام الربتغال قبل اأن ي�صقط يف اآخر 10 دقائق.
لن يجد منتخب  الرابعة، رمبا  باملجموعة  لقاء اجلارين  ويف 
اإجنلرتا �صعوبة كبرية يف تخطي نظريه ال�صكتلندي الذي 

�صقط يف اأول مباراة بثنائية اأمام ت�صيكيا.
اأما كرواتيا فتاأمل بتعوي�س خ�صارتها يف اجلولة الأوىل على 

�صهلة  تكون  لن  ورفاقه  مودريت�س  مهمة  لكن  الإجنليز،  يد 
اأمام الت�صيك.

ويف املجموعة اخلام�صة، يطمح منتخب اإ�صبانيا لتحقيق اأول 
فوز له يف البطولة بعد تعادل �صلبي خميب مع ال�صويد يف 
اجلولة الأوىل، وذلك عندما يواجه نظريه البولندي ال�صاعي 

بدوره اإىل تعوي�س خ�صارته اأمام �صلوفاكيا )2-1(.
ويف املجموعة ذاتها، يهدف منتخب �صلوفاكيا لتحقيق فوز 
مهمة �صعبة  يواجه  لكنه  املقبل  للدور  التاأهل  له  ي�صمن  ثان 

اأمام ال�صويد.

البرتغال تهدد آمال األلمان.. وإنجلترا تواجه اسكتلندا

ولي العهد يدعم االتحاد العربي 
لكرة القدم بـ 5 ماليين ريال

واأعرب الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل عن تقديره الكبري لثقة 
اأع�صاء اجلمعية العمومية برئا�صتي لالحتاد العربي لكرة القدم، وهي 
ثقة متثل م�صوؤولية حقيقية اأتطلع من خاللها للعمل معكم والو�صول 

اإىل الأهداف املرجوة لهذا الحتاد.
ولفت اإىل اأن الحتاد العربي لكرة القدم منذ تاأ�صي�صه بقيادة الأمري 
متكاملة  ريا�صية  منظومة  لبناء  ي�صعى  الله،  رحمه  فهد  بن  في�صل 

ت�صهم يف �صناعة الريا�صة وتطويرها وتنميتها يف الوطن العربي.
وقال: "�صهد الحتاد على م�صتوى م�صريته الكثري من اجلهد والعمل 
جمال�س  واأع�صاء  الحت��اد  روؤ�صاء  واملعايل  ال�صمو  اأ�صحاب  بقيادة 
ملواكبة  والعمل  النجاح  م�صرية  موا�صلة  ال��ي��وم  وعلينا  اإدارات��ه��م، 
املرحلة احلالية مبا ت�صهده من تطوير وتفعيل لواقع الريا�صة ب�صورة 
عامة وكرة القدم ب�صورة خا�صة، وثقتي كبرية يف الحتاد واأع�صائه 
تنمية  اإىل  امللحة  تظهر احلاجة  القدم  فكرة  ذلك،  للعمل على  وجلانه 
الفئات ال�صنية واإعدادها ب�صورة متكنها من متثيل م�صرف لبلدانها، 
كما اأن �صناعة كرة القدم باتت اليوم قادرة على توفري فر�س عمل 
كبرية يف تخ�ص�صاتها الفنية والقانونية والت�صويقية، وهو ما اأتطلع 

�صخ�صيًا لتفعيله ون�صره".

على  اململكة  القدم حر�س  لكرة  العربي  الحت��اد  رئي�س  �صمو  واأك��د 
فكانت  م�صابقاته،  وا�صتمرار  ودعمه  العربي  الحتاد  قدرات  تعزيز 
اأع�صاء  "با�صم  وت��اب��ع  وم�صابقاته.  ول��رباجم��ه  ل��ه  احلقيقي  ال��داع��م 
اجلمعية العمومية وجمل�س الحتاد العربي لكرة القدم اأرفع خال�س 
ويل  و�صمو  ال�صريفني  احلرمني  خلادم  والمتنان  والتقدير  ال�صكر 

العهد - حفظهما الله -، على ما حظي به الحتاد من دعم واهتمام 
العرب يف  ال�صباب والريا�صيني  يوؤكدان حر�صهما واميانهما بدور 

�صناعة النجاح و�صقل املواهب وتعزيز القدرات وتنميتها".
ورحب الدكتور رجاء الله ال�صلمي الأمني العام لالحتاد العربي لكرة 
القدم بالوفود العربية والدولية امل�صاركة يف الجتماعات، موؤكدًا اأن 

الأمانة العامة لالحتاد العربي اأمتت كافة الرتتيبات اخلا�صة بانعقاد 
لكرة  العربية  لالحتاد  القادمة  املرحلة  اأن  مبينًا  الجتماعات،  ه��ذه 
القدم �صت�صهد تطورًا جديدًا يف برامج واأن�صطة وم�صابقات الحتاد 
مبختلف  العربية  القدم  ك��رة  ريا�صة  وازده���ار  تنمية  يف  ي�صهم  مبا 

املجالت.

قل لي من تشجع 
ألتقبل رأيك

جماهري  بني  التاريخية  ال��ع��داوات  هي  كثرية 
اأن���دي���ة ك���رة ال���ق���دم يف ال���ع���امل، واأرك�����ز على 
عداءات لأنها حتولت من مرحلة التناف�س على 
يف  للفريق  اجلماهريي  والدعم  امللعب  اأر���س 
وج�صدية؛  لفظية  ع���داءات  اإىل  لت�صل  امل���دّرج 
جونيور،  بوكا  جماهري  بني  ما  يح�صل  مثلما 

وريفربليت على �صبيل املثال.
الو�صع،  هذا  عن  بعيدون  اإننا  قائل  يقول  قد 
ملرحلة  و�صلنا  اإن��ن��ا  حيث  ن�صبي  اأم���ر  وه���ذا 
الإع��الم��ي��ة وو�صائل  ال��ق��ن��وات  الإ����ص���اءات يف 
حتت  ُتلطف  ولكنها  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�صل 
الإعالميون  تبناه  ال��ذي  )الطقطقة(  م�صطلح 
وروج���وا ل��ه ب��اأن��ه اأم���ر ل ب��اأ���س ب��ه على �صرط 
اأحد  يعد  توقفه عند حد معني، وهذا احلد مل 
من  اأ�صبح   حيث  احلقيقة؛  هو يف  ما  يعرف 
يعربون عن راأيهم يف املوا�صيع التقنية البحتة 
يف اللعبة يواجهون بالتنمر وبهجوم عا�صف 
الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  يف  ومتجاوز 
ي�صجعه  ال���ذي  ب��ال��ن��ادي  راأي���ه���م  تقبل  ورب���ط 
ال��ت��ح��اور للمعرفة  ب����دًل م��ن  ال�����راأي  ���ص��اح��ب 
هذه  الأف��ع��ال  وردود  النظر،  وجهات  وتبادل 
اخلطوط  جت���اوز  يتم  اأمل  اأت�����ص��اءل..  جتعلني 
فرتة،  منذ  متعددة  ومل��رات  مبراحل  احل��م��راء 
م���ن يجاهر  ه��ن��اك  اأن  مل��رح��ل��ة  ح��ت��ى و���ص��ل��ن��ا 
عدم  بحجة  للمنتخب  متابعته  ب��ع��دم  ويباهي 
م�صاركة لعبي فريقه املف�صل، واأقول لهم اإن 
ميثل  الذي  ال�صعودية  العربية  اململكة  منتخب 
لي�س  ال�صعودية  العربية  اململكة  )م��واط��ن��ي( 
اأو  )ال�صعودي(  ناديك  على  حكرًا  اأو  قا�صرًا 
الوطن  منتخب  ه��و  ب��ل  )ال�صعوديني(  لعبيه 
وجلميع املواطنني، و�صتظل الأغلبية ت�صجعه؛ 
اأم  و�صجعت  �صاهدت  �صواء  الوطن  ميثل  لأنه 

مل تقم بذلك.
يجب  الأخالقي  الريا�صي  ال�صلوك  قواعد  اإن 
اأن متتد اإىل خارج امللعب عن طريق التوعية، 
م�صتوى  على  توعوية  حملة  وج��ود  من  فالبد 
نهايته،  حتى  امل��و���ص��م  ب��داي��ة  منذ  متتد  كبري 
متبناة من قبل اإحدى �صركات القطاع اخلا�س 
الكربى اأو حتت رعاية مركز امللك عبد العزيز 
مثل  دائمة؛  مبادرة  وتكون  الوطني،  للحوار 
اإ�صافة  العربي،  الأ�صماء باخلط  مبادرة كتابة 
اىل دعم ذلك من خالل الربامج التلفازية يف 
الرقابي  وال��دور  الوطنية،  الريا�صية  القنوات 
اإن مثل ه��ذه احل��م��الت لب��د م��ن تكامل  حيث 
خمرجاتها  ت��ك��ون  لكي  ب��ه��ا؛  الأدوار  جميع 

ملمو�صة.

بعد آخر:
دائما ما كنت اأقول: لي�س كل )كابنت( للفريق 
هو )قائد(، ولعل تعاطي قائد منتخب الدمنارك 
ال��ت��ي �صاحبت  الأح����داث  م��ع  ك��اي��ري  �صيمون 
اأك��رب  اأري��ك�����ص��ون  كري�صتيان  ال��الع��ب  ح��ادث��ة 

دليل على ذلك.

MohammedAAmri@

حممد العمري

 كالم كورة

البرازيلي جونينيو يقترب من فارس الدهناء
املقابل املادي.

ولعب جونينيو البالغ من العمر 26 عاما مع 
ناديه  م��ن   2019 ع��ام  الإع���ارة  بنظام  باهيا 
الأ�صلي باملريا�س، لكن اإدارة باهيا ا�صرتت 
العام  نهاية  حتى  معه  ووقعت  عقده  ن�صف 

اجلاري.
جوزيه  الأ���ص��ل��ي  وا���ص��م��ه  جونينيو،  ول��ع��ب 
ك���ارل���و����س ف���ريي���را ج���ون���ي���ور، 96 م��ب��اراة 
وميتاز  اأه���داف،   6 و�صجل  باهيا  بقمي�س 
األ��ع��اب  واإج���ادت���ه  ���ص��م(   186( قامته  ب��ط��ول 

الهواء، بالإ�صافة اإىل �صالبته الدفاعية.
للمو�صم  لتدعيم خط دفاعه  التفاق  وي�صعى 
من  امل��ول��د  �صعيد  م��ع  تعاقد  حيث  اجل��دي��د، 
للحفاظ على �صعيد  الأهلي، وي�صعى  النادي 
الربيعي الذي قدم م�صتوى مميزا مع الفريق 
يف املو�صم املا�صي، واقرتب من نهاية عقده 
التفاقية  الإدارة  م��ن  وا���ص��ح  حت��رك  دون 

ل��ت��م��دي��ده، وه���و م���ا اأث�����ار غ�����ص��ب جماهري 
اأندية  بع�س  اأن  الدهناء( خ�صو�صا  )فار�س 

العا�صمة ت�صعى خلطفه.

تزكية عبدالعزيز بن تركي رئيسًا لالحتاد حتى 2025

الريا�ض - هاين الب�شر
قدم �صاحب ال�صمو امللكي الأمري حممد بن �صلمان بن عبد العزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، دعما 

لالحتاد العربي لكرة القدم بقيمة 5 ماليني ريال.
فيما زكت اجلمعية العمومية لالحتاد العربي لكرة القدم، �صاحب ال�صمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل رئي�صًا 

لالحتاد لدورة انتخابية جديدة حتى 2025، وذلك يف اجتماعها ال�26 الذي عقد اليوم يف مدينة جدة.
وت�صت�صيف ال�صعودية اجتماعات الحتاد العربي لكرة القدم، حيث عقد جمل�س الحتاد اجتماعه ال�73 اأم�س برئا�صة الأمري 
عبد العزيز بن تركي الفي�صل رئي�س الحتاد العربي، واليوم عقد اأع�صاء اجلمعية العمومية لالحتاد العربي اجتماعهم لنتخاب 

رئي�س واأع�صاء جمل�س الحتاد للدورة 2021 – 2025، يعقبها اجتماع للمجل�س اجلديد لالحتاد.

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�ض : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�شتقبل اعالناتكم على مدار ال�شاعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

النصر يواجه أهلي دبي في مستهل 
مشواره بخليجية السلة 

 الريا�ض- البالد
م�صواره  اجلمعة  اليوم  الن�صر  فريق  ي�صتهل 
اأب��ط��ال  ل��الأن��دي��ة   )40( اخلليجية  البطولة  يف 
الدوري اأمام امل�صت�صيف نادي �صباب الأهلي  
املناف�صة  يف  ح��ظ��وظ��ه  لتعزيز  ه���ام  ل��ق��اء  يف 
البطولة  نهائيات  اإىل  وال��ت��اأه��ل  البطولة  على 

الآ�صيوية.
من  ك��ل  الن�صر  بجانب  البطولة  يف  ي�صارك 
الأه��ل��ي  ال��ق��ط��ري،  ال�صمال  الأه��ل��ي،  )���ص��ب��اب 

و�صتخو�س  ال��ك��وي��ت��ي(  ال��ك��وي��ت  ال��ب��ح��ري��ن��ي، 
اأ�صحاب  وي��ت��اأه��ل  ال����دوري،  بنظام  املناف�صات  ال��ف��رق 
املراكز الأربعة الأوىل للمربع الذهبي، اإذ يلتقي مت�صدر 
الرتتيب مع �صاحب املركز الرابع، فيما يتواجه �صاحبا 

املركزين الثاين والثالث، من اأجل حتديد هوية املتاأهلني 
للمباراة النهائية التي �صتقام يوم 26 يونيو اجلاري.

وي�صارك احلكم الدويل ال�صعودي اأحمد اآل خمي�س يف 
اإدارة مباريات البطولة.

 الرياض تحتضن بطولة 
فنون القتال المتنوع 

الريا�ض- البالد 
تنطلق اليوم اجلمعة بطولة اململكة لفنون 
الثالث)نا�صئني  للفئات  املتنوع  القتال 
على  البطولة  و�صتقام  وك��ب��ار(،  و�صباب 
�صالة ملعب الأمري في�صل بن فهد بامللز، 

و�صتختتم غدا ال�صبت.
من  ل��الأع��م��ار  النا�صئني  فئة  وخ�ص�صت 
-37-34-31  ( ووزن  �صنة   14-12
فيما   ،)+57-57-52-48-44-40
-15 من  لالأعمار  ال�صباب  فئة  خ�ص�صت 

17 �صنة ووزن ) 40-44-48-52-57-62-67-72-72+(، فيما حددت اأعمار فئة الكبار 
لالأعمار 18 �صنة فما فوق واأوزان) 93-93-84-77-70-66-61-57+(.

جدة - البالد
ق����دم ن�����ادي الت����ف����اق ع��ر���ص��ا ل�����ص��م امل���داف���ع 
مقابل  باهيا  ن��ادي  لع��ب  جونينيو  الربازيلي 
اأكدته  ما  يقرب من مليوين دولر، بح�صب  ما 

ميديا برازيلية.
التفاقي  العر�س  باهيا  ن��ادي  اإدارة  وتدر�س 
بهذا  املتاألق  الدفاع  قلب  عن  تتخلى  لن  لكنها 
لرفع  جارية  املفاو�صات  ت��زال  ل  حيث  املبلغ؛ 
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خيرية أبولنب جنمة اليوتيوب ومسلسل » تكي « لـ               :

أحلم  بفيلم عالمي يجسد نهضة بالدي
بــــداأت مــ�ــســوارهــا الفني  لــلــجــدل.  اأبـــولـــن.. ممثلة �ــســعــوديــة مــثــرة  خــريــة 

عام2012 عرب نافذة خمتلفة وم�سل�سل " تكي" على اليوتيوب، وكانت املفاجاأة 
للأبطال قبل املتابعني اأن ح�سد يف مو�سمه الأول 30 مليون م�ساهدة. وجاءت 

املفاجاأة الثانية يف انخفا�ض ن�سبة امل�ساهدة يف مو�سمه الثاين، وهو ما تربره 
بعر�سه على التليفزيون. ورغم النجاح الكبر يف التمثيل اإل اأن عامها الثاين يف 

م�سوارها الفني ) 2013 ( �سهد اإطللتها كمقدمة لربنامج " �سلتنا " عرب قناة "الآن 
" وظهورها يف م�سل�سلها الثاين " اأنت طالق" وتوالت اأعمالها " التدوينة الأخرة " 

و" يل ن�سوق " و" اأورمي" لتاأتي نقطة التحول يف حياتها الفنية حني وجدت نف�سها 
تقف اأمام الهرم الفني ال�سعودي نا�سر الق�سبي  يف م�سل�سل " ممنوع التجول" الذي 

عر�ض العام املا�سي. 
 وبعيدا عن التمثيل وعامل الفن.. حلت خرية اأبولن �سيفة على " البلد" عرب فرف�سة..

حاورتها- رانيا الوجيه

أقبل ببعض االختالفات مع 
شريكي وأرفض شراء المتابعين

مالمحي الطبيعية 
أجمل وال أنشغل 

بالتجمل

أحذف من يحرق 
األحداث واهتم بالنقد 

الهادف

ال وجود للتعادل .. 
إما أن تربح 

أو تخسر 

مباراة بيكهام أهم عندي من دعوة أصدقاء ميسي ورونالدو 

ال أشجع وال أتابع 
من  ت�شجعينه  الذي  الفريق   ماهو   •

بني الأندية ال�شعودية؟ وملاذا؟
- ال �أ�شجع �أي فريق، كما �أنني �أعترب متابعة غري 

جيدة لريا�شة كرة �لقدم ب�شكل عام. 
كنت  م��اذا   .. فنانة  تكوين  مل  ل��و   •

تتمنني؟
- خبرية  يف عامل �ل�شيار�ت. 

باتت  الريا�شية  الأندية  خ�شخ�شة   •
اأي  ن���اد..  ���ش��راء  ل��ك  ق��در  ل��و  قريبة، 

الأندية �شتختارين؟
- ال �أعرف .. مبا �أنني ال �أتابع وال �أفقه �شيئا يف 

ريا�شة كرة �لقدم.
ال وجود للتعادل 

" مل  وخ�شارة  فوز  " الكرة  • يقولون: 
ا؟ ل يقولون: وتعادل اأي�شً

- الأنها �حلقيقة، مهما تعادل �لفريقان 
بطريقة  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  ح�����ش��م  م���ن  الب����د 
�أو ب���اأخ���رى. ف��ي��ك��ون ع��ن��دن��ا ر�ب��ح 

وخا�شر. 
الأ�شماء  اإن  ي��ق��ول��ون:   •
حت���اك���ي م�����ش��م��ي��ات��ه��ا.. 

ا���ش��م��ك  اأن  ت���ري���ن  ه���ل 
يحاكيِك؟

- �الآخرون هم من ي�شتطيعون 
بح�شب  ولكن  ذل��ك،  حتديد 

جت��رب��ت��ي م���ع �مل��ح��ي��ط��ن 
ح��ويل و�مل��ق��رب��ن مني، 
�����ش���م���ي  �أن  �أت������وق������ع 
ي���ح���اك���ي ���ش��خ�����ش��ي��ت��ي 

بالفعل. 
فر�شة  •جاءتك 
�شفوف  يف  ل��ل��ع��ب 
الربازيلي  املنتخب  
يف ك��اأ���س ال��ع��امل.. 
بعدها..  تعتزلني 

فريق  يف  ���ش��ن��وات  ل��ث��اث  حت��رف��ني  اأو 
عاملي..  اأيهما تف�شلني؟ 

- �شوؤ�ل �شعب.. ويف �حلقيقة ال �أعرف.
أفضل بيكهام

مي�شي  اأ����ش���دق���اء  جت��م��ع  م���ب���اراة   •
وك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، ودع��ي��ت من 

الثنني.. اأي منهما تلبني دعوته؟ 
- �شوف �ألبي دعوة �أ�شدقاء ديفيد بيكهام. 

السعودية وتطورها 
متثلني  خ��ارج��ي��ة،  مل��ه��م��ة  ر���ش��ح��ت   •
التي  املهمة  ن��وع  ه��و  م��ا  وط��ن��ك..  فيها 

تريدينها؟ 
- �شناعة فيلم عاملي لريى �لعامل ماهي �ل�شعودية، 

وتطورها �ل�شريع.
ب�شريك  اأن ترتبطي  • هل تقبلني 

حياة يخالفك امليول؟ 
- نعم �أقبل، ولي�شت هناك م�شكلة �أن 
�مل��ي��ول و�ل��ه��و�ي��ات  ت��ك��ون بع�ض 
كل  لي�شت  ولكن  خمتلفة،  بيننا 

�مليول. 
أرفض الدفع 

على   ح�����ش��اب��ك  يف   •
ل��و طلب  ت���وي���ر.. 
م����ن����ك ب���ائ���ع 
م����ت����اب����ع����ني 
م��ب��ل��ًغ��ا م��ا؛ 
لزيادة عدد 
م��ت��اب��ع��ي��ك 
مب��ت��اب��ع��ني 
حقيقيني.. 
تدفعني  هل 

له؟ 
- حدث من قبل 

ورف�شت. 

• يقولون:  للخ�شارة 
هل  اأب..  األف  وللفوز  اأب 

هذا يف الريا�شة فقط؟ 
- يف �حلياة ب�شكل عام طبًعا. 

ح�����ش��اب��ات  ل���ك  ه���ل   •
ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل 
الج��ت��م��اع��ي.. م��اه��ي.. 
ب�شكل  تتابعينها  وه���ل 

منتظم؟
- ن��ع��م و�أت���اب���ع���ه���ا ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 

بنف�شي. 
أهتم بالنقد وأرفض احلرق

الرد  يف  تكتفني  الذي  املتابع  هو  • من 
تهتمني  ال��ذي  وم��ن  "بلوك"؟  ب���  عليه 

بالكتابة اإليه؟
- عندما �أ�شرح عرب �ل�شو�شيال ميديا �أنني �أتابع 
�ملتابعن  �أح���د  وي��ت��دخ��ل  م��ا،  فيلما  �أو  م�شل�شال 
ليحرق �الأحد�ث علي �أقوم بالرد فور� بعمل بلوك. 
يتابعونني  م��ن  ه��م  �إليهم  بالكتابة  �أه��ت��م  و�ل��ذي��ن 
با�شتمر�ر و�أحب �أن �أ�شتمع لنقدهم ومالحظاتهم.
العتذار..  منك  طلب  اإذا  احلياة  • يف 

ملن �شتعتذرين؟
- �شاأقدم �عتذ�ري لو�لدتي. 

أحب مالمحي
وملاذا؟ ؟  جتميل  لعمليات  خ�شعت  •هل 

�أف�شل  �أخ�شع يوما لعمليات جتميل؛ حيث  - مل 
يكون  �أن  و�لتمثيل  �ل��ف��ن  جم��ال  يف   و�أح��ر���ض 

�شكلي، ومالمح وجهي طبيعية. 
ماهو؟ عليه..  وندمت  فعلتيه  •�شيء 

- �أي �شي فعلته، وندمت عليه الحًقا، �أكت�شفت �أنه 
جعلني �إن�شانة �أكرث ن�شًجا ووعًيا وثقة. 

اأ�شرارك؟ كامت  هو  • من 
- ال ي��وج��د ع��ن��دي كامت 

�أ�شر�ر. 
حتبني  بلد  • اأكرث 
زي���ارت���ه وم����ن هو 
يف  املف�شل  رفيقك 

ال�شفر؟
�ل����والي����ات  �أح������ب زي�������ارة   -
ولي�ض  �الأم��ري��ك��ي��ة،  �مل��ت��ح��ده 
عندي رفيق حمدد يف �ل�شفر. 
���ش��اح��ب  ه���و  م���ن   •
ال��ف�����ش��ل ع��ل��ي��ك يف 

م�شرية جناحك؟
- �ملخرج حممد مكي. 

دخول  مع  اأن��ت  هل   •
نف�س  يف  اأبنائك  اأح��د 

جمالك؟
ع���ل���ى رغ���ب���ت���ه���م..  ي��ع��ت��م��د   -
ما  ي����ح����ددو�  �أن  و�الأف�������ش���ل 

يريدون باأنف�شهم.
جتربة  اأق�شى  ماهي    •

مررت بها؟
- وفاة و�لدي، رحمة �لله عليه. 

كان  وهل  ؟  قراأتيه  كتاب  اآخ��ر  ما   •
ورقًيا اأم الكرونًيا؟

- كتاب" فن �لالمباالة.. لعي�ض حياة خارج عن 
�ملاألوف". وكان �لكتاب �لكرتونًيا.



الريا�ض ـ البالد 
اجل  من  ممنهجة  بوترية  جهودها  اململكة  توا�صل   
اآليات الت�صجري للحفاظ على البيئة وبالأم�س  تفعيل  
من�صور  وال��زراع��ة،  واملياه  البيئة  وزي��ر  نائب  اأعلن 
امل�صيطي، اأنه متت زراعة 10 ماليني �صجرة خالل �صتة 

اأ�صهر يف اأكرث من )1٢00( موقع باململكة.
وقال نائب وزير الزراعة –عرب ح�صابه على تويرت-  
اإن زراعة الأ�صجار تتم بوترية عالية وجهود م�صتمرة 
م�صاعفة  على  »ع��ازم��ون  م��وؤك��دا:  ال��ط��م��وح،  ملواكبة 

اجلهود ملكافحة الت�صحر«.
واأ���ص��اف ن��ائ��ب وزي���ر ال��زراع��ة، ان ال��ي��وم العاملي 
ملكافحة الت�صحر واجلفاف، ميثل فر�صة لرفع الوعي 
الطبيعية  امل���وارد  على  املحافظة  ب�����ص��رورة  البيئي 
وحمايتها، لتحقيق التوازن البيئي و�صولاً لال�صتدامة 

وحت�صني جودة احلياة.

جدة ـ البالد 
العليا  للدرا�صات  خالد  امللك  جامعة  �صجل   وكيل 
القحطاين،   خزمي  اآل  علي  العلمي،  الدكتور  والبحث 
حتت  الخ��رتاع��ات  الأمريكي،  مبكتب  اخ��رتاع   براءة 

ا".  عنوان "توليد طاقة ال�صيارة اأوتوماتيكياًّ
الخ��رتاع، والتي مت  فكرة  اأن  واأو�صحت اجلامعة    
اإجنازها  مب�صاركة باحثني اأكادمييني من دول خمتلفة، 
لل�صيارة  وم��ت��ج��ددة  بديلة  توليد  طاقة  على  ترتكز 
ا�صتخدام  من  خالل  للبيئة،  و�صديقة  ذاتية  بطريقة 
اأج���زاء  لبع�س  الكهرباء  لتوليد  ال�صم�صية  اخل��الي��ا 
 ال�صيارة، وطاقة الرياح، عرب اأنابيب هواء با�صتخدام 
مواد مركبة  لت�صاهم يف حركة ال�صيارة بطريقة فعالة.  
   يذكر اأن القحطاين خريج جامعة امللك فهد للبرتول 
14٢3ه،  ع��ام  امليكانيكية  الهند�صة  بق�صم  وامل��ع��ادن 
يف  اأديليد  جامعة  من  املاج�صتري  درج��ة  على  وح�صل 
يف  الدكتوراه  نال  درجة  ثم  14٢7ه���،  عام   اأ�صرتاليا 
يف  ليدز  جامعة  م��ن  امليكانيكية  الهند�صة  تخ�ص�س 
من  ا  علميًّ ا  ر�صيداً وميتلك  1435ه����،  ع��ام   بريطانيا 
ورقة   40 منها  املن�صور  جتاوز  الأبحاث  والدرا�صات 

علمية. 

جدة - خالد بن مر�ضاح
ت��ب��داأ ال��ل��ي��ل��ة ح��ف��الت جن���وم ال��غ��ن��اء ال��ك��ب��ار  
يف ك��ل م��ن ال��ري��ا���س وج���دة، حت��ت رعاية 
ال��ري��ا���س  ح��ف��الت  �صمن  ال��رتف��ي��ه  هيئة 
وج����دة ، ح��ي��ث ي��ح��ي��ي ال��ف��ن��ان را���ص��د 
حفالت  �صمن  "ال�صندباد"،  امل��اج��د 
»روتانا«،  �صركة  وتنظيم  الريا�س 
حفال  وامل���رئ���ي���ات  ل��ل�����ص��وت��ي��ات 

والقدمية  اجل��دي��دة  اغنياته   من  بحزمة  فيه  ي�صدو  اليوم 
حفل  اخلمي�س  اأم�����س  ي��وم  امل��اج��د،  را���ص��د  حفل  �صبق  وق��د 
ع�صاق  كبري من  عدد  واإلي�صا،  بح�صور  كفوري  وائل  جمع 
الغاين الطربية  وو�صط   اآليات  م�صددة   �صمن الإجراءات 
الحرتازية.  ويف جدة يفتتح الفنان عمرو دياب "اله�صبة" 
"جدة �صوبر  مو�صم حفالته يف ال�صيف من خالل حفله يف 
دوم " ، مقابل ملعب اجلوهرة هو الأول له يف العام اجلاري 

بعد م�صاركته بعدة حفالت يف ال�صعودية العام املا�صي.

السندباد والهضبة يحييان حفالت الرياض وجدة

البريد السعودي يصدر طابعا 
بعنوان "شكرا أبطالنا"

الريا�ض ــ البالد 
اأ�������ص������درت م���وؤ����ص�������ص���ة ال���ربي���د 
ب��ري��دي��ااً  ط��اب��ع��ااً  "�ُصبل"  ال�����ص��ع��ودي 
تذكاريااً بعنوان"�صكرا اأبطالنا "من فئة"3 
ريالت" وبطاقة بريدية من فئة "5 ريالت".

وياأتي الطابع مبثابة �صكر وتقدير جلهود اأبطال 
الوطن يف مواجهة جائحة كورونا وذلك نظري قيامهم 
اجلائحة  ظ��ه��ور  ب��داي��ة  منذ  ومت��ي��ز  اإخ��ال���س  بكل  بواجبهم 

املواطنني  و�صحة  �صالمة  على  واحلفاظ  وطنهم  خدمة  اأج��ل  من 
واملقيمني وتقدميهم لأروع مناذج الوفاء لهذا البلد املعطاء.

الطوابع  ت�صدر  "�ُصبل"  ال�صعودي  الربيد  موؤ�ص�صة  اأن  يذكر   
والأع��ي��اد  والدينية  وال��دول��ي��ة  الوطنية  املنا�صبات  يف  الربيدية 
امل�صتوى  على  الكربى  واملوؤمترات  والجتماعات  احلج  وموا�صم 
امل�صاركات  واأي�����ص��ا  واخلليجي،  وال��ع��رب��ي  والإ���ص��الم��ي  ال���دويل 
الوطنية الثقافية والفنية والريا�صية، للتعريف باملنجزات الوطنية 

املختلفة يف جميع املجالت.

البالد ـ وكاالت 
ي��رت��ب��ط ح����دوث م��ر���س ال���زه���امي���ر ������� خ��رف 
���� ارتباطا مبا�صرا بالتغذية ونوعية  ال�صيخوخة 
لهذا  الأ�صخا�س،  يتناولها  التي  الغذائية  امل��واد 
لأن  تناوله،  يتم  مبا  خا�س  اهتمام  اإي��الء  يجب 

�صحتك و�صحة دماغك تعتمد على ذلك.
ميكن  اأن��ه  اإىل  ال��درا���ص��ات  م��ن  العديد  وت�صري 
يعرف  كما  اأو  ب��اخل��رف  الإ���ص��اب��ة  خطر  تقليل 
ب�"الزهامير" عن طريق اإزالة بع�س الأطعمة من 
  ،"Focus.de" ملوقع  ا  وفقاً الغذائي،  النظام 

وتتمثل هذه الأغذية يف املخبوزات واحللويات 
وامل�صروبات الغازية، كما اأن  "اخلطر يتمثل يف 
 ، احل��ار  الفلفل  مثل:  بالتوابل،  الغنية  الأطعمة 
 ، املقلية  ال�صريعة والأطعمة  الوجبات  ف�صال عن 
اإىل جانب املواد احلافظة والأمالح ، حيث ت�صّكل 
الدهنية  والأحما�س  والأم���الح  احلافظة  امل��واد 
واللحوم  النقانق  يف  بكرثة  املوجودة  امل�صبعة 
م�صوؤولة عن  فهي  للدماغ.  ا  كبرياً ا  تهديداً واجلنب 
بالأوعية  ال�صرر  تلحق  اأن  وميكن  اللتهابات 

الدموية، وفقا ملا تو�صل له باحثون �صينيون.

األسبـوعية

اجلمعة 8 ذو القعدة 144٢ه� املوافق 18 يونيو ٢0٢1م ال�صنة 90 العدد ٢337٢

 10 ماليني شجرة 
باململكة خالل  6 أشهر

سعودي يسجل براءة اختراع 
لتوليد الطاقة بأمريكا

12

أطعمة  تسبب  الشيخوخة 

الثوب األغلى 
عبدالعزيز  امللك  عهد  منذ  ال�صعودية  العربية  اململكة  ت�صرفت 
على  والإ�صراف  امل�صرفة  الكعبة  ك�صوة  ب�صناعة   - ثراه  الله  – طيب 

تغيريها �صنويا.
ولطاملا كانت  اململكة العربية ال�صعودية -حماها الله- حري�صة كل احلر�س على 
الإبداع والإتقان والتفاين يف كل ما ُيعنى بك�صوة الكعبة امل�صرفة -الثوب الأغلى 
ال�صورة  ويف    ، ُحّلة  باأف�صل  اإخراجه  يف  عظيمة  جهودا  وبذلت  الع�صور-  مر  على 
م�صاركته يف   اأثناء  امل�صرفة  الكعبة  ك�صوة  العاملني  يف جممع   اأحد   العطاوي  فوزي 

معر�س م�صاريع املنطقة الرقمي  "بناء الإن�صان وتنمية املكان" الذي اأقيم يف قبة جدة.

النقانقالفلفل الحارالمخبوزات أغذية 
»الزهامير«

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily
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نيوم تضيء 
طريق احلرفيني 

تبوك ــ البالد 
ومركز  نيوم،  يف  الجتماعية  امل�صوؤولية  برنامج  اأطلق 
"دلني" لالأعمال التابع لبنك التنمية الجتماعية مبادرة " 
الدعم املايل والتدريبي  اإىل تقدمي  التي تهدف   ، " حرفة  
ومنطقة  نيوم  يف  املحلي  املجتمع  وِح��رف��ي��ات  حِلرفيي 

تبوك.
اإىل  وت��ه��دف  اأ���ص��ب��وع��ني،  مل��دة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�صتمر 
متكني ودعم وتاأهيل امل�صاريع املنزلية ومتناهية ال�صغر، 
الربامج  من  حزمة  واحِلرفيات  للِحرفيني  �صتوفر  حيث 
الب�صرية،  امل���وارد  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  والتدريبية  التطويرية 
مبا  التجارية  الأع��م��ال  وا�صتدامة  تطوير  يف  والإ���ص��ه��ام 

يتنا�صب مع روؤية نيوم واململكة ٢030.
جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ق��ام  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  و�صت�صمل 
والأزي����اء،  التطريز  ت��ب��وك  مبنطقة  الأه��ل��ي��ة  اجلمعيات 
و�صناعة املجوهرات، والر�صم والنحت، وال�صدو والن�صيج 

و�صناعات النخيل، اإ�صافة اإىل �صناعة العطور والبخور.
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