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�جلمعة 6 جمادى �لأوىل 1443 هـ �ملو�فق 10 دي�صمرب 2021م �ل�صنة 91 �لعدد 23516�ل�صحيفة �لأوىل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية  �صدرت يف 4/ �أبريل / 1932م

تخفيًضا للمخالفات مقابل توظيف سعودي
�لريا�ض - �لبالد

بن  �أحمد  �ملهند�س  �الجتماعية  و�لتنمية  �لب�شرية  �مل��و�رد  وزي��ر  �أ�شدر 
�شليمان �لر�جحي، قر�ًر� باعتماد جدول �ملخالفات �جلديد، ملو�كبة �لتغري�ت 
و�لتحديثات �مل�شتمرة يف �شوق �لعمل، �شمن مبادرة تطوير �أدو�ت �المتثال.
لت�شمل  لديها،  �لعاملني  �إىل ثالث فئات وفق عدد  �ملن�شاآت  �لقر�ر  و�شنف 
�لتي  �ملن�شاآت  )ب(  وفئة  فاأكرث،  عاماًل   51 بها  يعمل  �لتي  �ملن�شاآت  )�أ(  فئة 
يرت�وح عدد عامليها بني 11-50 عاماًل، وفئة )ج( �ملن�شاآت �لتي يعمل بها 
10 عمال فاأقل، كما حدد �لغر�مات بناء على م�شتوى ج�شامة �ملخالفة و�أثرها 
على �شوق �لعمل؛ وذلك حلفظ حقوق �لعاملني وتوفري بيئة عمل جاذبة، كما 
كفل �لقر�ر حق �شاحب �لعمل يف �العرت��س على �ملخالفة خالل )60( يوًما 

�لتي  �الإلكرتونية  �العرت��شات  خدمة  عرب  وذلك  بالقر�ر،  تبليغه  تاريخ  من 
�أطلقتها �لوز�رة.

و�أطلقت �لوز�رة حزمة من �ملبادر�ت لدعم من�شاآت �لقطاع �خلا�س ورو�د 
�الأعمال، ت�شتهدف جميع �ملن�شاآت ورو�د �الأعمال وتتمثل يف: تخفي�س قيمة 
�لغر�مة على �ملخالفات �لتي مت �شبطها خالل �أول زيارة مت ر�شد خمالفات بها 
)�أيًا كان عدد �ملخالفات( بن�شبة %80، ومتديد فرتة �ل�شماح بطلب ت�شوية 
كافة �ملخالفات ورفع ن�شبة �لتخفي�س �إىل %80 مقابل توظيف �شعودي عن 
كل خمالفة، و�الكتفاء باالإر�شاد للمن�شاآت �لنا�شئة ورو�د �الأعمال خالل �ل�شنة 
�الأوىل من بد�ية ممار�شة �أول ن�شاط، و�ال�شتمر�ر بتقدمي �لن�شح و�الإر�شاد، 

و�إطالق خدمة "�إد�رة مو�قع �ملن�شاأة" على من�شة قوى.
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مباحثاتنا تؤكد متانة العالقات األخوية والرغبة في تعميق التعاون

بلورة مواقف سياسية مشتركة لحفظ األمن واالستقرار

الدوحة - حممد اجلهني
اآل  الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز  امللكي  ال�سمو  بعث �ساحب 
�سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله 
ـ برقية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر، 

مبنا�سبة مغادرة �سموه لدولة قطر بعد زيارة ر�سمية.
وقال �سمو ويل العهد يف الربقية: "ي�سرين واأنا اأغادر بلدكم ال�سقيق 
اأن اأعرب ل�سموكم عن بالغ ال�سكر والتقدير ملا لقيته والوفد املرافق من 
واملباحثات  الزيارة  هذه  اأكدت  لقد  ال�سيافة.  وكرم  ال�ستقبال  حفاوة 
بلدينا،  بــن  الأخــويــة  الــعــاقــات  متانة  �سموكم  مــع  اأجــريــنــاهــا  الــتــي 
والرغبة امل�سرتكة يف تعميق التعاون بينهما يف املجالت كافة، يف ظل 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خادم  �سيدي  قيادة 
البلدين وال�سعبن  اإىل حتقيق م�سالح  �سعود و�سموكم، والتي تهدف 
ال�سقيقن. متمنيًا ل�سموكم موفور ال�سحة وال�سعادة، ولل�سعب القطري 

ال�سقيق الأمن وال�ستقرار والزدهار.. وتقبلوا حتياتي وتقديري".
وزار �سمو ويل العهد و�سمو اأمري دولة قطر، اأم�س )اخلمي�س(، ا�ستاد 
2022. وخال  FIFA قطر  اأحد ماعب بطولة كاأ�س العامل  لو�سيل 

الزيارة ا�ستمع �سمو ويل العهد، و�سمو اأمري دولة قطر، اإىل �سرح عن 
اأبرز ما مييز ا�ستاد لو�سيل من هند�سة معمارية وطاقة ا�ستيعابية، مع 
رافق  الت�سميم.  يف  العاملية  واملعايري  التقنية  اأنواع  اأحدث  ا�ستخدام 
�سمو ويل العهد و�سمو اأمري دولة قطر خال الزيارة اأ�سحاب ال�سمو 
واملعايل وال�سعادة وكبار امل�سوؤولن يف البلدين. وعقب الزيارة، غادر 
اأم�س، دولة قطر عقب زيارة ر�سمية. وكان يف وداع  �سمو ويل العهد 
ال�سمو  �ساحب  الــدويل  الدوحة  مطار  مغادرته  لدى  العهد  ويل  �سمو 
ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر. كما كان يف وداع �سمو 
ويل العهد �سمو ال�سيخ جا�سم بن حمد اآل ثاين املمثل ال�سخ�سي لأمري 
دولة قطر، و�سمو ال�سيخ عبدالله بن حمد اآل ثاين نائب اأمري دولة قطر، 
جمل�س  رئي�س  نائب  ثاين  اآل  عبدالرحمن  بن  حممد  ال�سيخ  و�سعادة 
الوزراء وزير اخلارجية )الوزير املرافق(، و�سعادة ال�سيخ جوعان بن 
حمد اآل ثاين رئي�س اللجنة الأوملبية القطرية، و�سعادة ال�سيخ �سعود 
ال�سمو  و�ساحب  الأمــريي،  الديوان  رئي�س  ثاين  اآل  عبدالرحمن  بن 
ال�سريفن  احلرمن  خــادم  �سفري  فرحان  بن  خالد  بن  من�سور  الأمــري 

بدولة قطر، و�سفري دولة قطر لدى اململكة بندر بن حممد العطية.

اإن  لقطر:  العهد   وقال بيان م�سرتك يف ختام زيــارة �سمو ويل 
واأخــاه �ساحب  �سلمان  بن  الأمــري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
مباحثات،  جل�سة  عقدا  ثــاين،  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  ال�سمو 
الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا  خالها  ا�ستعر�سا 
البلدين يف �ستى املجالت  امل�سرتك. وبحثا الفر�س املتاحة يف 
والتجارية،  والقت�سادية،  والأمنية،  والع�سكرية،  ال�سيا�سية، 
والبيئة،  والريا�سية،  والثقافية،  وال�سناعية،  وال�ستثمارية، 

والطاقة، والبنى التحتية.
واأ�ساف: يف جو �سادته روح الأخوة والتفاهم والثقة املتبادلة، 
القطري،  ال�سعودي  التن�سيق  ملجل�س  ال�ساد�س  الجتماع  ُعقد 
متيم  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  لدن  من  م�سرتكة  برئا�سة 
اأمري دولة قطر، واأخيه �ساحب ال�سمو امللكي  اآل ثاين  بن حمد 
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�سعودية، 
وال�سعادة  واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب  اجلانبن  من  فيه  و�سارك 
ال�سمو  �ساحب  رحــب  الجتماع  بداية  ويف  املجل�س.  اأع�ساء 
ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين ب�سيف قطر الكبري �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، وعرب عن 
�سعادته بزيارة �سموه التي توؤطر لعاقات ثنائية متميزة وتدفع 
بها لآفاق اأرحب يف جميع املجالت منوهًا مبا يوليه اأخوه خادم 
احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه 
ـ واأخوه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن  الله 
البلدين  بن  العاقات  بتعزيز  واهتمام  حر�س  من  عبدالعزيز 
الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  نقل �ساحب  ال�سقيقن. ومن جانبه 
بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ل�سمو اأمري دولة قطر حتيات 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  اأخيه 
ولل�سعب  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  ل�سموه  ومتنياته  �سعود 
القطري املزيد من التقدم والرخاء. وعربا عن ارتياحهما حيال 
للمجل�س حتقيقًا  ال�ساد�سة  الدورة  اجتماع  اإجنازه خال  ما مت 

لأهدافه املن�سودة.

تعزيز التعاون
عزمهما  اجلــانــبــان  اأكـــد  ال�سيا�سي،  الــ�ــســاأن  يف  الــبــيــان:  وقـــال 
وال�سعي  ال�سيا�سية  الق�سايا  جميع  جتاه  التعاون  تعزيز  على 
اأمنهما  ال�سقيقن  للبلدين  حتــفــظ  م�سرتكة  مــواقــف  لــبــلــورة 
اإزاء  والت�ساور  التن�سيق  ا�ستمرار  واأهمية  وا�ستقرارهما، 
واملتعددة  الثنائية  املحافل  كافة  يف  وامل�ستجدات  التطورات 
الأطــراف، ومبا ي�سهم يف حتقيق الأمن وال�ستقرار والزدهار 
يف البلدين ال�سقيقن واملنطقة. ويف ال�ساأن الأمني والع�سكري، 
البلدين  بن  الع�سكري  للتعاون  ارتياحهما  عن  اجلانبان  اأعرب 
واأكدا ا�ستمرار التعاون يف هذا املجال وتعزيز تبادل املعلومات 

يف  اخلربات  من  وال�ستفادة  امل�سرتكة  والتدريبات  والزيارات 
والأكادمييات  للكليات  البتعاث  وتبادل  التخ�س�سية،  املجالت 
املوقعة  الأمنية  التفاقيات  وتفعيل  البلدين،  يف  الع�سكرية 
اجلانبان  اأكـــد  والــتــجــاري،  القــتــ�ــســادي  الــ�ــســاأن  ويف  بينهما. 
زيادة  على  والعمل  القائمة  التعاون  اأوجه  تطوير  على  عزمهما 
التجارية  احلــركــة  تــدفــق  وت�سهيل  البينية،  الــتــجــارة  حــجــم 
وال�ستفادة من الفر�س القت�سادية والتجارية وال�سناعية مبا 
بن  التجاري  بالتبادل  للدفع  اخلا�س  القطاع  متكن  يف  ي�سهم 
وتنويع  ال�سادرات  تنمية  �ساأنها  من  اأو�سع  اآفــاق  اإىل  البلدين 

م�سادر الدخل يف البلدين ال�سقيقن.
�سيا�سات  حــول  التعاون  �سبل  تعزيز  على  اجلانبان  اتفق  كما 
الأو�سط  ال�سرق  مبادرة  تنفيذ  على  والتعاون  الدولية،  املناخ 
حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  الــتــي  الأخــ�ــســر 
الــدائــري  القت�ساد  نهج  تطبيق  حــول  والــتــعــاون  �سلمان،  بــن 
ل�ستخا�س  اإقليمي  جممع  اإنــ�ــســاء  اإىل  وال�سعي  لــلــكــربــون، 
الكربون وا�ستخدامه وتخزينه، لاإ�سهام يف معاجلة النبعاثات 
الكربونية بطريقة م�ستدامة اقت�سادًيا، اإ�سافة اإىل التعاون يف 
النظيفة  والتقنيات  املتجددة،  والطاقة  الطاقة،  كفاءة  جمالت 
العاقة  ذات  امل�سروعات  وتطوير  الهيدروكربونية،  للموارد 
بهذه املجالت، لاإ�سهام يف ا�ستدامة الطلب على اإمدادات الطاقة 
قطر  دولــة  لدعم  تقديره  عن  ال�سعودي  اجلانب  واأعــرب  عامليًا. 
مليون  زرع  واإعانها  املهمة  الأخ�سر  الأو�سط  ال�سرق  مبادرات 
ماين   10 وزراعـــة   ،2022 العامل  كاأ�س  بطولة  قبل  �سجرة 

�سجرة بحلول 2030.

تكامل استثماري
الربط  من  البلدين  ا�ستفادة  تعزيز  اأهمية  على  اجلانبان  واأكــد 
الكهربائي، وتعظيم ال�ستفادة من املحتوى املحلي يف م�ساريع 
يف  امل�سنعة  املنتجات  من  ال�سراء  وت�سجيع  الطاقة،  قطاعات 
البتكار،  حتفيز  على  والــتــعــاون  اخلـــربات،  وتــبــادل  البلدين 
وتطبيق التقنيات النا�سئة يف قطاعات الطاقة، وتطوير البيئة 

احلا�سنة لها.
كــمــا اأكــــدا متــكــن فــر�ــس الــتــكــامــل ال�ــســتــثــمــاري بــن البلدين 
وتقنية  والتــ�ــســالت  اجلـــوي  النقل  قــطــاعــات  يف  وتــعــزيــزهــا 
بن  والتقنية  الأعمال  ريــادة  متكن  اإىل  بالإ�سافة  املعلومات، 
الأمــن  جمــالت  يف  العاملة  الــكــوادر  وتطوير  البلدين  �سركات 
وال�ستفادة  الرقمي،  والت�سويق  املالية  والتقنيات  ال�سيرباين 
احلرة  واملناطق  التحتية  البنى  مب�ساريع  املتعلقة  الفر�س  من 
لقطاع  املمنوحة  واحلــوافــز  والــطــاقــة،  والــغــاز  واللوج�ستية، 
الأعمال يف البلدين وبالأخ�س خال فرتة ا�ست�سافة دولة قطر 
الفعالية  هــذه  اإجنـــاح  يف  ي�سهم  ومبــا  2022م  الــعــامل  لكاأ�س 

الكربى ويحقق روؤيتي البلدين 2030.
ويف ال�ساأن الثقايف والجتماعي، اتفق اجلانبان على �سرورة 
ملواطني  الإيجابية  ال�سورة  اإبــراز  �سبيل  يف  اجلهود  تن�سيق 
البلدين وبالأخ�س فئة ال�سباب، واأكدا تعزيز اجلهود امل�سرتكة 
منها  الثقافية  ــيــة،  والــدول املحلية  الفعاليات  ا�ست�سافة  يف 
يحقق  مبا  اجلانبن  بن  فيها  امل�ساركات  وتن�سيق  والريا�سية، 
البلدين  ل�سباب  احلقيقية  ال�سورة  ويعك�س  املاأمولة  النتائج 
ب�سكل  والت�سويق  للرتويج  وخطط  برامج  وتنفيذ  ال�سقيقن، 
والرتفيهية  الثقافية  واملوؤمترات  والندوات  للمهرجانات  ثنائي 
املحلية والدولية ومبا يعزز من احلراك الثقايف بينهما، ومتكن 
والإمكانات  املتاحة  الفر�س  ل�ستغال  ودفعه  اخلا�س  القطاع 
الكوادر  تطوير  على  والعمل  ال�سقيقن،  البلدين  يف  املتنوعة 

الب�سرية العاملة من خال تنفيذ برامج للتدريب.

حفاظ على االستقرار
التي  والق�سايا  امل�سائل  حول  النظر  وجهات  اجلانبان  وتبادل 
العمل  ــدا  واأّك والدولية،  الإقليمية  ال�ساحتن  على  البلدين  تهم 
الأمــن  ويــعــزز  م�ساحلهما  يــخــدم  مبــا  مواقفهما  تن�سيق  على 

وال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
الُعا  اإعـــان  م�سامن  على  اجلانبان  ــد  اأك ال�سياق؛  هــذا  ويف 
ال�سادر يف 5 يناير 2021م وا�ستعر�سا روؤية خادم احلرمن 
اأقرها  التي  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن 
املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته 

)36( يف دي�سمرب 2015م.
الأو�ــســط،  ال�سرق  منطقة  يف  ال�سام  لتحقيق  دعمهما  ـــّدا  واأك
الفل�سطيني  لــلــنــزاع  �ساملة  ت�سوية  اإىل  الــتــو�ــســل  واأهــمــيــة 
الدولية  ال�سرعية  وقـــرارات  الدولتن،  حلل  وفقًا  الإ�سرائيلي 

ال�سعب  حق  يكفل  مبا  العربية،  ال�سام  ومــبــادرة  ال�سلة،  ذات 
وعا�سمتها  1967م  حــدود  على  دولته  اإقامة  يف  الفل�سطيني 
يف  الدولية  اجلهود  ت�سافر  اأهمية  اأكــدا  كما  ال�سرقية.  القد�س 

تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لل�سعب الفل�سطيني.
نظرهما  وجهات  بتوافق  اجلانبان  اأ�ساد  اليمني؛  ال�ساأن  ويف 
لاأزمة  �سامل  �سيا�سي  حــل  لإيــجــاد  جهودهما  موا�سلة  حــول 
التنفيذية  واآلــيــتــهــا  اخلليجية  املـــبـــادرة  عــلــى  يــقــوم  اليمنية، 
وخمرجات موؤمتر احلوار الوطني ال�سامل وقرار جمل�س الأمن 
اململكة  مببادرة  القطري  اجلانب  ونوه   .)2216( رقم  الدويل 
العربية ال�سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع املعاناة الإن�سانية 

عن ال�سعب اليمني ال�سقيق.
ورحب اجلانبان بنجاح العملية النتخابية يف العراق، واأعربا 
عن متنياتهما بت�سكيل حكومة عراقية ت�ستمر يف العمل من اأجل 
اأمن وا�ستقرار العراق وتنميته. كما رحب اجلانبان مبا تو�سلت 
اإليه اأطراف املرحلة النتقالية يف ال�سودان من تفاهمات، واأكدا 
ا�ستمرار دعمهما لكل ما من �ساأنه حتقيق الأمن وال�ستقرار يف 
بال�ستقرار  ال�سقيق  و�سعبه  لل�سودان  ومتنياتهما  ال�سودان، 

والزدهار.
اإ�ساحات  اإجـــراء  اأهمية  اجلانبان  اأكــد  اللبناين  ال�ساأن  ويف 
�ساملة ت�سمن جتاوز لبنان لأزماته، واأّل يكون لبنان منطلقًا لأي 
اأعمال تزعزع اأمن وا�ستقرار املنطقة اأو ممرًا لتجارة املخدرات.

حل  اإىل  الو�سول  اأهمية  اجلانبان  اأكــد  ال�سوري،  ال�ساأن  ويف 
وقــرار   ،)1( جنيف  لإعـــان  وفــقــًا  �سوريا  يف  لــاأزمــة  �سيا�سي 
لل�سعب  الإن�سانية  املعاناة  لإنهاء   )2254( رقم  الأمــن  جمل�س 
ال�سوري، واحلفاظ على وحدة �سوريا و�سامة اأرا�سيها، ودعم 

جهود املبعوث الأممي اخلا�س ب�سوريا.
�سيا�سي  حــل  اإىل  الو�سول  اأهمية  اأكـــدا  الليبي،  ال�ساأن  ويف 
لاأزمة الليبية وفق قرارات ال�سرعية الدولية ومبا يحقق الأمن 

وال�ستقرار يف املنطقة.

الأمــن  دعــم  �سرورة  اجلانبان  اأكــد  باأفغان�ستان؛  يتعلق  وفيما 
اآمنة  ال�سماح بوجود ماذات  اأفغان�ستان وعدم  وال�ستقرار يف 
اجلهود  ا�ستمرار  �سرورة  واأكــدا  فيها،  واملتطرفن  لاإرهابين 
الدولية ملكافحة الإرهاب. وعرّب اجلانبان عن اأهمية دعم جهود 
اجلانب  واأ�ــســاد  اأفغان�ستان.  يف  الإن�سانية  والأعــمــال  الإغــاثــة 
لتحقيق  قطر  دولة  بها  قامت  التي  الو�ساطة  بجهود  ال�سعودي 
اإجــاء  عمليات  يف  احلــيــوي  ودورهـــا  اأفغان�ستان  يف  ال�سام 
جانبه،  ومن  كابول.  مطار  ت�سغيل  واإعــادة  الأجانب  املواطنن 
ا�ستثنائي  وزاري  لجتماع  اململكة  دعوة  القطري  اجلانب  ثّمن 
اأفغان�ستان  لدول منظمة التعاون الإ�سامي ملناق�سة الو�سع يف 
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اأهمية التعاون والتعامل ب�سكل جّدي وفعال مع امللف  اأّكدا  كما 
مبا  وتداعياته  مكوناته  بجميع  لإيــران  وال�ساروخي  النووي 
ُي�سهم يف حتقيق الأمن وال�ستقرار الإقليمي والدويل، وتاأكيد 
وال�سرعية  الأممية  الــقــرارات  واحــرتام  اجلــوار  ُح�سن  مبادئ 

الدولية، وجتنيب املنطقة كافة الأن�سطة املزعزعة لا�ستقرار.
الإرهــاب  مكافحة  جمال  يف  جهودهما  على  اجلانبان  اأثنى  كما 
ومتويله، وعلى جهودهما امل�سرتكة يف اإطار عمل املركز الدويل 

ل�ستهداف متويل الإرهاب، ومقره الريا�س.
وعـــرب �ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي الأمــــري حمــمــد بــن �ــســلــمــان بن 
الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
عن  الزيارة  ختام  يف  ال�سعودية  العربية  باململكة  الدفاع  وزير 
حمد  بن  متيم  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حل�سرة  وتقديره  �سكره 
اآل ثاين اأمري دولة قطر، على ما لقيه والوفد املرافق من ح�سن 
ببلدهم  اإقامتهم  خال  ال�سيافة  وكــرم  بالغة  وحفاوة  ا�ستقبال 
اململكة  الثاين  بلده  لــزيــارة  �سموه  ودعــوة  قطر،  دولــة  الثاين 
التن�سيق  ملجل�س  ال�سابع  الجتماع  وعقد  ال�سعودية  العربية 

ال�سعودي القطري فيها - مب�سيئة الله تعاىل.

غادر الدوحة أمس.. ولي العهد يف برقية ألمير قطر :

اململكة وقطر تؤكدان زيادة حجم التجارة البينية

محليات

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  التقى 
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل 
الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 
ــاع، اأمــ�ــس يف الــدوحــة،  ــدف وزيـــر ال
�ساحب ال�سمو الأمري الوالد ال�سيخ 

حمد بن خليفة اآل ثاين.
ح�سر اللقاء اأ�سحاب ال�سمو الأمراء 
ــاء الــوفــد الــر�ــســمــي املــرافــق  اأعــ�ــس
اجلــانــب  ومـــن  الــعــهــد،  ويل  ل�سمو 
ال�سيوخ  ال�سعادة  اأ�سحاب  القطري 

والوزراء.

ولي العهد يلتقي حمد بن خليفة

االستفادة من الربط الكهربائي وتمكين فرص التكامل االستثماري 

تعاون الستضافة الفعاليات المحلية والدولية الثقافية والرياضية

 إنشاء مجمع إقليمي الستخالص الكربون واستخدامه وتخزينه
الدوحة - حممد اجلهني

اأكدت اململكة العربية وال�سعودية وقطر، عزمهما على تعزيز التعاون جتاه جميع الق�سايا ال�سيا�سية 
اأمنهما وا�ستقرارهما، واأهمية ا�ستمرار  ال�سقيقن  للبلدين  وال�سعي لبلورة مواقف م�سرتكة حتفظ 
التن�سيق والت�ساور اإزاء التطورات وامل�ستجدات يف كافة املحافل الثنائية واملتعددة الأطراف، ومبا 

ي�سهم يف حتقيق الأمن وال�ستقرار والزدهار يف البلدين ال�سقيقن واملنطقة.



جدة - البالد
اململكة  بيين  الييتيياريييخييييية  الييعيياقييات  تت�سم 
الييعييربييييية اليي�ييسييعييودييية وممييلييكيية الييبييحييرييين، 
بالعمق التاريخي والود واملحبة بن قيادتي 
م�سطرًدا  تطوًرا  وت�سهد  البلدين،  و�سعبي 
يف كييل امليي�ييسييتييويييات انييطيياًقييا ميين الييثييوابييت 
جتاه  بينهما  جتمع  التي  امل�سرتكة  والييروؤى 
خمتلف الق�سايا، وروابط الأخوة وو�سائج 
والهدف  امل�سري  ووحييدة  واجلييوار،  القربى 

امل�سرتك التي جتمع بن �سعبيهما.
القيادة  قبل  من  املتنامي  الهتمام  ويوؤكد   
الر�سيدة يف اململكتن عمق العاقة والتطور 
وي�سكل  البلدين  بيين  التعاون  جمييالت  يف 
حافًزا كبرًيا لارتقاء ب�سكل العاقات الثنائية 
وتعدد جمالته يف امل�ستقبل مبا يعود بالنفع 

واخلري على ال�سعبن ال�سقيقن.
التن�سيق  يج�سدها  الوثيقة  الييروابييط  هييذه 
الأ�ييسييعييدة،  كييافيية  على  امل�سرتكة  واملييواقييف 
وامل�سالح  ال�سعبن،  بن  الدائم  والتوا�سل 
القييتيي�ييسييادييية واليييتيييبيييادل اليييتيييجييياري، اليييذي 
 - اليي�ييسييعييودي  التن�سيق  جمل�س  يييعييززهييمييا 
ال�سمو  �ييسيياحييب  عليها  واأكييييد  الييبييحييرييينييي، 
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

اليييوزراء  جمل�س  رئي�س  نييائييب  العهد  ويل 
للمجل�س  الأول  الجتماع  يف  الدفاع،  وزير 
ال�سعودي  اجلانب  من  برئا�سته  عقد  الييذي 
�سلمان  الأمييييري  املييلييكييي  اليي�ييسييمييو  و�ييسيياحييب 
القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 
اجلانب  من  الييوزراء  جمل�س  رئي�س  الأعلى 

البحريني.

آفاق أرحب للتعاون
اإىل ما  اأكد �سمو الأمري حممد بن �سلمان،  لقد 
يوليه خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعود، واأخوه جالة امللك حمد 
- حفظهما  البحرين  ملك  اآل خليفة  عي�سى  بن 
بالعاقات  بييالييدفييع  بييالييغ  اهييتييمييام  ميين   - الييلييه 
اإىل  والنظر  �سموًل،  اأكيير  اآفيياق  اإىل  الثنائية 
من  �سيتم  التي  املظلة  اأنييه  اإىل  املجل�س  هييذا 
لارتقاء  البلدين  بن  العاقة  تطوير  خالها 
وفق  املجالت  جميع  يف  للتعاون  بامل�سوؤولية 
املجالت  يف  وم�ستدام  منتظم  موؤ�س�سي  عمل 
والع�سكرية  والأمنية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
وال�ستثمارية والتنموية والثقافية مما يحقق 
القيادتن  تطلعات  وفييق  امل�سرتكة  امل�سالح 
التوجيهات  اأف�ست  وقد  ال�سقيقن،  وال�سعبن 

على  مييثييمييرة  نييتييائييج  اإىل حتييقيييييق  اليي�ييسييديييدة 
الوثيق  للتن�سيق  والرتييييياح  كافة،  الأ�سعدة 
بن البلدين حيال الق�سايا الإقليمية والدولية 
املنطقة،  تواجه  التي  التحديات  مواجهة  يف 
الييبييلييدييين واملييحييافييظيية عييلييى م�سالح  وتييواجييه 

البلدين واأمنهما وا�ستقرارهما.
تييراأ�ييس الأميييري في�سل  املييا�ييسييي،  اأبييريييل  ويف 
بيين فييرحييان بيين عييبييدالييلييه وزييييير اخلييارجييييية، 
الدكتور  البحرين  مملكة  خارجية  وزييير  مع 
الجييتييميياع  اليييزيييياين،  را�ييسييد  بيين  عبداللطيف 
عن  املنبثقة  ال�سيا�سي  التن�سيق  للجنة  الأول 
وذلك  البحريني،  ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س 
وا�ستعر�س  املنامة،  البحرينية  العا�سمة  يف 
الثنائية  العاقات  الجتماع  خييال  اجلانبان 
تطابق  على  واأّكييييدا  ال�سقيقن،  البلدين  بيين 
التي  الق�سايا  جمييمييل  حيييول  اليينييظيير  وجييهييات 
متَّ  عما  ارتياحهما  عن  وعييّ�ا  اململكتن،  تهم 

التو�سل اإليه من نتائج اإيجابية مثمرة.
وتطوير  دعم  ا�ستمرار  اأهمية  اجلانبان  واأّكييد 
بلورة  على  والعمل  املجال  هذا  يف  التن�سيق 
والييدولييييية  الثنائية  الق�سايا  جتيياه  املييواقييف 
على  التييفيياق  مّت  حيث  اجلييانييبيين،  تهم  الييتييي 
الثنائي  ال�سعيدين  على  اللجنة  بعمل  الدفع 

يييعييود على  اأو�يييسيييع مبييا  اآفيييياق  واليييييدويل اإىل 
بالأمن  املنطقة  و�سعوب  و�سعبيهما  اململكتن 

وال�ستقرار.

جتارة واستثمار
اأبييرز  ميثل  الييذي  القت�سادي  ال�سعيد  على 
اململكة  تعد   ، البلدين  بن  التعاون  جمييالت 
وقييد  لييلييبييحييرييين،  الأول  الييتييجيياري  اليي�ييسييريييك 
بييارز  دور  البلدين  قيادتي  لتوجيهات  كييان 
الييييذي ج�سدته  الييتييعيياون  ودعييييم  تييعييزيييز  يف 
تنمية  �سبل  وتفعيل  امل�سرتكة  امل�سروعات 
التبادل التجاري والعمل على اإزالة املعوقات 
وت�سهيل  القييتيي�ييسييادي  العمل  تييواجييه  الييتييي 
حيث  البلدين،  بن  الأميييوال  روؤو�ييس  انتقال 
القت�سادية  امل�سروعات  تعدد  يف  ذلك  اأ�سهم 

امل�سرتكة بن البلدين ال�سقيقن.
عمًقا  اليي�ييسييعييودييية  الييعييربييييية  اململكة  ومتييثييل 
ا�سرتاتيجًيا اقت�سادًيا ململكة البحرين؛ كونها 
اأمام القطاع اخلا�س  �سوًقا اقت�سادية كبرية 
واملنتجات  الب�سائع  لييرتويييج  البحريني 
الييبييحييرييينييييية، كييمييا متييثييل الييبييحييرييين امييتييداًدا 
الب�سائع  تييرويييج  يف  اليي�ييسييعييودييية  لييليي�ييسييوق 
وامليينييتييجييات اليي�ييسييعييودييية، ويف هيييذا الإطيييار 

البحرينين  الأعمال  رجييال  جمل�س  ي�سطلع 
زيييادة  �سبيل  يف  كبري  بيييدور  وال�سعودين 

حجم الأعمال وامل�ساريع امل�سرتكة.
تنامًيا  البلدين  ال�سياحة بن  وت�سهد احلركة 
اتخذها  الييتييي  الإجيييييراءات  بف�سل  ملحوًظا 
بالدخول واخلروج ع�  البلدان فيما يتعلق 
ال�سماح  يت�سمن  مييا  ومنها  فهد  امللك  ج�سر 
كا  يف  بالدخول  والبحرينين  لل�سعودين 

البلدين ببطاقات الهوية فقط.
ويف اليي�ييسيياأن الييثييقييايف فييعيياقييات الييتييعيياون 
الفنية  املييجييالت  جميع  تغطي  البلدين  بيين 
تقام  حيث  والإعامية،  والرتاثية  والأدبية 
دورييية  ب�سفة  الت�سكيلية  الفنون  معار�س 
البلدين  اهتمام  اإىل  اإ�سافة  البلدين،  كا  يف 

بتنظيم مهرجانات الأيام الثقافية �سنوًيا.
اليي�ييسييعييودييية  الييعييربييييية  املييمييلييكيية  اإن عيياقييات   
متثل  احلكيمة،  بقيادتهما  البحرين  ومملكة 
واأخييوة وحمبة جتذرت  منبع �سدق وجوار 
على مدى �سنوات �سهدت اأبهى �سور التاحم 
ياألو  ول  املييجييالت،  خمتلف  يف  والتعا�سد 
ال�سريفن، و�سمو ويل عهده  خادم احلرمن 
حتى  العاقات  هذه  تدعيم  يف  جهًدا  الأميين 

تظل را�سخة وت�ستمر يف تطورها.

كلمة
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تضامن وتطلعات
جمل�س  دول  �سعوب  تتابع  بالغ،  باهتمام 
الأمييري  العهد  ويل  �سمو  جولة  التعاون، 
حمييمييد بييين �ييسييلييمييان بييين عييبييد الييعييزيييز، 
وما  ال�سقيقة،  الدول  قادة  مع  ومباحثاته 
تطوير  يف  مهمة  نتائج  من  عنه  اأ�سفرت 
واجلماعي  الثنائي  والتعاون  ال�سراكات 
امليييجيييالت،  كييافيية  املييجييليي�ييس يف  دول  بييين 
وتر�سيخ اللٌّحمة املوؤ�س�سية لهذه املنظومة 
املييهييميية، وهيييو مييا اأكييييدت عييليييييه الييبيييييانييات 
العوا�سم  اإىل  �سموه  لزيارات  اخلتامية 
تعظيم  على  امل�سرتك  واحلر�س  ال�سقيقة، 
م�سالح ومكت�سبات دول املجل�س وحتقيق 
روؤيييية  جييوهيير  وهيييي  �ييسييعييوبييهييا،  تطلعات 
�سلمان  امللك  ال�سريفن،  احلييرميين  خييادم 
اآل �سعود، حفظه الله، يف  بن عبد العزيز 
القت�سادية،  الوحدة  مقومات  ا�ستكمال 
واملنظومتن الدفاعية والأمنية امل�سرتكة، 

دة موؤثرة. وبلورة �سيا�سة خارجية ُموحَّ
 كيييميييا تيييوا�يييسيييل اليييييدوائييييير اليي�ييسيييييا�ييسييييية 
والقييتيي�ييسييادييية والإعيييامييييييية عييلييى كييافيية 
والعاملية  والإقليمية  العربية  الأ�سعدة 
اهتمامها الكبري بهذه اجلولة التي ت�سبق 
التعاون  جمل�س  دول  لقادة  القادمة  القمة 
يف الريا�س، وما توؤطره من ا�ستحقاقات 
من  التام  احلر�س  تعك�س  جديدة،  ملرحلة 
خادم  وحكمة  الر�سيدة  بقيادتها  اململكة 
القادة، على  واإخوانه  ال�سريفن  احلرمن 
دول  ل�سعوب  الطموحة  الآمييييال  حتقيق 
والنمو  التكامل  ميين  املييزيييد  يف  املجل�س 
الت�سامن  درجييييات  واأعييلييى  والزدهييييييار، 
الق�سايا  الفاعل جتاه  والتن�سيق امل�سرتك 
والتحديات على خمتلف الأ�سعد، وتعزيز 
الأمن وال�ستقرار يف هذه املنطقة الهامة. 

ولي العهد وملك البحرين يستعرضان العالقات األخوية التاريخية

املنامة - حممد اجلهني
حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستعر�س 
نائب  العهد  ويل  الييعييزيييز  عبد  بيين  �سلمان  بيين 
وملك  الييدفيياع،  وزيييير  الييييوزراء  جمل�س  رئي�س 
مملكة البحرين امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 
اأم�س )اخلمي�س(، العاقات الأخوية التاريخية 
التعاون  تعزيز  و�سبل  ال�سقيقن،  البلدين  بن 
يف خمتلف املجالت، وبحثا تطورات الأو�ساع 

على ال�ساحتن الإقليمية والدولية.
مملكة  اإىل  اأم�س،  العهد  ويل  �سمو  و�سل  وقد 
البحرين يف زيارة ر�سمية. وكان يف ا�ستقبال 
قاعدة  مييطييار  و�ييسييولييه  لييدى  العهد  ويل  �سمو 
عي�سى  بن  حمد  امللك  جالة  اجلوية،  ال�سخري 
يف  كييان  كما  البحرين.  مملكة  ملك  خليفة،  اآل 
ال�سمو  �ساحب  الييعييهييد،  ويل  �سمو  ا�ستقبال 
ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمييري  امللكي 
العهد رئي�س جمل�س الوزراء مبملكة البحرين، 
واأ�سحاب  الأمييييراء  امللكي  ال�سمو  واأ�ييسييحيياب 

املعايل الوزراء يف احلكومة البحرينية.
وتوجه �سمو ويل العهد وجالة ملك البحرين، 
حيث  ال�سخري؛  ق�سر  اإىل  ر�سمي  موكب  يف 
ا�سطف على جانبي الطريق جمموعة من اأبناء 
ومييرددييين  اململكتن  اأعيييام  رافييعيين  البحرين 

والبحرينية  ال�سعودية  الوطنية  الأنييا�ييسيييييد 
ترحيبًا مبقدم �سمو ويل العهد.

وقد اأجريت ل�سمو ويل العهد، مرا�سم ا�ستقبال 
ر�ييسييمييييية، حيييييث عييييزف اليي�ييسييامييان املييلييكيييييان 
حر�س  ا�ستعر�س  ثم  والبحريني،  ال�سعودي 
ال�سرف، فيما اأطلقت املدفعية 21 طلقة ترحيًبا 

ب�سمو ويل العهد.
ويف ال�سالون الرئي�سي بق�سر ال�سخري رحب 
يف  العهد  ويل  ب�سمو  البحرين  ملك  جيياليية 
زيارته احلالية ململكة البحرين، فيما ع� �سمو 
على  جلالته  وتقديره  �سكره  عن  العهد  ويل 

حفاوة ال�ستقبال وكرم ال�سيافة.
ونقل �سمو ويل العهد، حتيات خادم احلرمن 
ال�سريفن امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود 
- حفظه الله - جلالة ملك البحرين، فيما حمله 

جالته حتياته خلادم احلرمن ال�سريفن.
ح�سر ال�ستقبال �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
وزييير  عبدالعزيز  بيين  �سلمان  بيين  عبدالعزيز 
تركي  الأمييري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الطاقة، 
الدولة  وزير  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد  بن 
ال�سمو  و�ييسيياحييب  الييييييوزراء،  جمل�س  ع�سو 

الفي�سل  تركي  بيين  عبدالعزيز  الأميييري  امللكي 
وزير الريا�سة، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود  بن  عبدالعزيز 
وزير الداخلية، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
احلر�س  وزير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  عبدالله 

الوطني، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 
احلرمن  خييادم  �سفري  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن 
و�ساحب  الييبييحييرييين،  مملكة  ليييدى  ال�سريفن 

عبدالله  بن  فرحان  بن  في�سل  الأمييري  ال�سمو 
بدر  الأمري  ال�سمو  وزير اخلارجية، و�ساحب 
ومعايل  الثقافة،  وزير  فرحان  بن  عبدالله  بن 
م�ست�سار  الييوزراء  جمل�س  ع�سو  الدولة  وزير 
حممد  بيين  م�ساعد  الييدكييتييور  الييوطيينييي  الأميييين 
جمل�س  ع�سو  الدولة  وزييير  ومعايل  العيبان، 
�سعيد،  بن  �سعد  بن  ع�سام  الدكتور  اليييوزراء 
املكلف  الإعييام  وزييير  التجارة  وزييير  ومعايل 
ومعايل  الق�سبي،  عبدالله  بن  ماجد  الدكتور 
عبدالعزيز  بن  خالد  املهند�س  ال�ستثمار  وزير 
حممد  الأ�ستاذ  املالية  وزييير  ومعايل  الفالح، 
اجلدعان، ومعايل وزير القت�ساد والتخطيط 

الأ�ستاذ في�سل بن فا�سل الإبراهيم.
�ساحب  البحريني،  اجلانب  من  ح�سره  فيما 
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 
ال�سيخ  و�سمو  الييييوزراء،  رئي�س  العهد  ويل 
حممد بن عي�سى بن �سلمان اآل خليفة، و�سمو 
اآل خليفة،  ال�سيخ عبدالله بن حمد بن عي�سى 
اآل  عي�سى  بن  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  و�سمو 
خليفة، و�سمو ال�سيخ خالد بن حمد بن عي�سى 
اآل خليفة، و�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان بن 
حمد اآل خليفة، و�سمو ال�سيخ حممد بن �سلمان 
بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  خليفة،  اآل  حمد  بن 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  حمد  بن  مبارك 
اآل  خليفة  بيين  علي  ال�سيخ  و�سمو  الييييوزراء، 
ومعايل  الييوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة 
خليفة  اآل  �سلمان  بيين  اأحييمييد  بيين  خالد  ال�سيخ 
وزير الديوان امللكي، ومعايل ال�سيخ خالد بن 
عبدالله اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 
بن  را�ييسييد  ال�سيخ  ركيين  اأول  الفريق  ومييعييايل 
ومعايل  الييداخييلييييية،  وزيييير  خليفة  اآل  عبدالله 
خليفة  اآل  حممد  بيين  اأحييمييد  بيين  خييالييد  ال�سيخ 
م�ست�سار ملك البحرين لل�سوؤون الدبلوما�سية، 
عبداللطيف  الدكتور  اخلارجية  وزير  ومعايل 
بن  حممد  ال�سيخ  ومعايل  الييزييياين،  را�سد  بن 
خليفة بن اأحمد اآل خليفة وزير النفط، ومعايل 
خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ 
وزير املالية والقت�ساد الوطني، ومعايل وزير 
را�سد  بن  زايد  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة 
الييزييياين، ومعايل وزييير �ييسييوؤون الإعيييام علي 
بيين حممد الييرميييييحييي، ومييعييايل وزيييير �ييسييوؤون 
املييوؤيييد،  توفيق  بيين  اأمييين  وال�سباب  الريا�سة 
خليفة  اآل  عي�سى  بن  عبدالله  ال�سيخ  ومعايل 
ال�سكرتري ال�سخ�سي ل�سمو ويل العهد، و�سمو 
خليفة  اآل  خليفة  بيين  علي  بيين  خليفة  ال�سيخ 

حمافظ املحافظة اجلنوبية.

بحثا تطورات األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية

السعودية والبحرين .. شراكة وتالحم
روابط راسخة ومواقف متطابقة 
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معلم سياحي وتاريخي في محافظة تيماء

تركيب أربع مكائن حديثة الستخراج الماء 

تعد بئر "هداج" يف حمافظة تيماء �سمال غرب اململكة اأحد اأ�سهر الآبار الطبيعية التي عرفها الإن�سان القدمي يف �سبه اجلزيرة العربية، ويعود تاريخ اإن�سائها اإىل منت�سف القرن ال�ساد�س من الألف 
الأول قبل امليالد، ودارت حولها العديد من الق�س�س والأحداث التي تعاقب على روايتها كل من زار مدينة تيماء على مر التاريخ.

وي�سل حميط فوهة هذه البئر اإىل 65 مرًتا ، وعمقها يرتاوح بني 11 اإىل 12 مرًتا، وبنيت من احلجارة امل�سقولة، وحتيط بها اأ�سجار النخيل من اجلهات الأربعة، وي�ستفيد منها النا�س يف �سقي 
مزارعهم يف املا�سي، ويف �سقي 100 راأ�س من الإبل يف وقت واحد، بينما ُتنقل املياه من داخلها بوا�سطة 31 قناة حجرية.

جدة ـ  البالد 

»بئر هداج« .. مياه تتدفق عبر القرون 

على  توؤثر  اأن  كــادت  عدة  لأحــداث  ال�سنني  مر  هداج" على  "بئر  تعّر�ست 
لتعود  تقريًبا  قبل 400 عام  فاأعيد حفرها  بقيت  اأن معامل منها  اإل  بقائها 
الرحل  والبدو  واملــزارع  الأهــايل  اإمــداد  يف  وا�ستمرت  والعطاء،  للعمل 
بن  �سعود  امللك  زار  عندما  عام 1373هـ  ال�سواين حتى  بوا�سطة  باملياه 
الله - مدينة تيماء حيث وقف على البئر  اآل �سعود - رحمه  عبدالعزيز 
اأربــع  برتكيب  فاأمر  املياه  ا�ستخراج  يف  الأهـــايل  معاناة  مــدى  وراأى 
مكائن حديثة على البئر ليتغري احلال منذ ذلك اليوم يف هذا البئر اإىل 
الزراعية  الرقعة  لذلك  تبعا  الإنتاجية وتو�سعت  فزادت بعدها  الأف�سل 
يف املنطقة. واليوم تعد هذه البئر اأحد اأهم املعامل الأثرية والتاريخية 
واأ�سحت  الآن،  اإىل  تنبع  مياهها  تــزال  ول  اململكة  يف  وال�سياحية 

مق�سًدا للكثري من الزوار وال�سياح من داخل اململكة وخارجها.
ووجه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز اأمري 
منطقة تبوك برتميم معامل البئر واإعادتها اإىل حالتها التي كانت عليها 
لكي تكون البئر معلمًا �سياحًيا مهًما باملنطقة، وبالفعل اأعيدت البئر 
لو�سعها الطبيعي بنف�س الأ�سلوب املتبع يف ال�سابق ثم و�سع �سياج 

حديدي ملنع اأي تعٍد اأو رمي للمخلفات فيه.
من ناحية اخرى فاإن البئر التي  يطلق عليها "�سيخ اجلوية" من اأ�سهر 
العربية،  اجلزيرة  يف  الآبــار  واأكــرب  القدمي  العامل  عرفها  التي  الآبــار 

وم�سرب الأمثال بالكرم، وملهمة قريحة ال�سعراء.

تاريخ عريق
اإىل  عليه   يطلقون  كما  ـ  الآبــار  �سيخ  او  اجلوية" ـ  "�سيخ  تاريخ  يعود 
حميط  ي�سل  فيما  امليالد،  قبل  الأول  الألف  من  ال�ساد�س  القرن  منت�سف 
مــرتًا، وهي مبنية  يــرتاوح بني 11 و12  مــرتًا، وعمقها  اإىل 65  فوهتها 
من احلجارة امل�سقولة، وحتيط بها اأ�سجار النخيل من اجلهات الأربعة، 
وت�سقي البئر 100 راأ�س من الإبل يف وقت واحد يف اأثناء ف�سل ال�سيف، 

وتنقل املياه من داخلها بوا�سطة 31 قناة حجرية.
الوقائع،  تلك  خالل  اندثرت  عدة  لأحــداث  تاريخها  خالل  البئر  وتعر�ست 

وبقيت املعامل حولها حتى اأعيد حفرها قبل 400 عام تقريبًا لتعود للعمل 
باملياه  الرحل  والبادية  واملــزارع  الأهايل  اإمداد  يف  وت�ستمر  والعطاء، 

بوا�سطة ال�سواين حتى عام 1373 هـ.
ترميمها   مت  فقد  البئر  لهذه  واملعمارية  التاريخية  لالأهمية  ونــظــرا 
معلمًا  لتكون  تاأهيلها؛  وجرى  عليها  كانت  التي  حالتها  اإىل  واإعادتها 
�سياحيًا مهمًا يوؤدي دورًا ثقافيًا واقت�ساديًا وعادت لو�سعها الطبيعي، 
البئر ثم و�سع  البئر ور�سف حواف  املتبع يف طي  الأ�سلوب  بنف�س 
�سياج حديدي ملنع اأي تعد اأو رمي خملفات فيها، واأ�سبحت كما كان 
اأهم معلم اأثري وتاريخي و�سياحي يف اململكة، ول تزال مياهها تنبع 
اإىل الآن، واأ�سحت مق�سد الكثريين من الزوار وال�سياح �سواء من 

داخل اململكة اأو خارجها.

مهد الحضارات 
الآثـــار  مبــوقــع   تــبــوك-  منطقة  حمــافــظــات  -اأكـــرب  تيماء  تو�سف   
اأر�سها  اأن  ل�سيما  الإن�سانية،  للح�سارات  مهدًا  وتعد  التاريخية 
وثمودية  م�سمارية  وكتابات  اأثرية،  ونقو�سًا  معامل  ت�سم  اخل�سبة 
األــف   85 مــن  بــاأكــر  بع�سها  عمر  يقدر  واإ�سالمية  ونبطية  واأرمــيــة 

اأعمال التنقيب يف املحافظة التي يعود تاريخها  عام، وفقًا ملا ك�سفته 
لل�ساعر  معلقة  اأ�سهر  يف  تيماء  ُذكــرت  احلديثة.  احلجرية  للع�سور 
اجلاهلي امرئ القي�س، كما ذكرها الأع�سى يف اإحدى ق�سائده، واأوىل 
اإىل  الإ�سالم  اإمارتها يف ع�سر �سدر  الر�سول )عليه ال�سالة وال�سالم( 
يزيد بن اأبي �سفيان.  وت�سم العديد من املعامل الأثرية والتاريخية، من 
الأبلق، بئر  الر�سم، ق�سر  الكبري، ق�سر احلمراء، ق�سر  ال�سور  اأبرزها 
هداج التي يعود تاريخها اإىل الألف الأول ق.م، بحرية الو�سطى القدمية 

التي اكت�سفت بها هيئة امل�ساحة اجليولوجية اأقدم بقايا اإن�سان عا�س على 
اأر�س اململكة يعود تاريخها اإىل 85 األف عام. �سهدت تيماء قفزة ح�سارية 
بها  املوجود  املتحف  وتطوير  الأثرية،  املواقع  من  عدد  تاأهيل  ت�سمنت 

ل�ستقبال الزوار وال�سياح.

مضرب األمثال بالكرم 
وملهمة قريحة 

الشعراء

أشهر اآلبار في العالم 
واألكبر في الجزيرة 
العربية

أكد أن مشاركته في موسم الرياض تجربة استثنائية .. سلمان خان:

السعوديون شعب مبتسم
الرياض - غدير الطيار 

اأكد الفنان العاملي �سلمان خان، اأن م�ساركته يف مو�سم الريا�س متثل جتربة 
ا�ستثنائية يف م�سريته الفنية؛ اإذ ت�سكل اأول ح�سور له بالفعاليات ال�سعودية، 
التغيري  و�ساهد  ال�سرقية،  املنطقة  اإىل  تقريًبا  �سهر  قبل  جاء  اأنه  اإىل  م�سرًيا 
املده�س، والتطور العاملي الذي تعي�سه اململكة، موؤكًدا اأن ال�سعوديني �سعب 

مبت�سم، ول يوجد اأجمل من ال�سعادة التي يراها يف وجوههم.
ملو�سم  الإعالمي  باملركز  )اخلمي�س(  اأم�س  �سحفي  موؤمتر  يف  خان  وقــال 
الريا�س: اإنه متحم�س لتقدمي فنه اأمام اجلمهور ال�سعودي اليوم، قائاًل: "ل 
ي�سعني اإل اأن اأعدك اجلمهور بتقدمي الأف�سل بجميع قدراتنا واإمكانياتنا"، 
باململكة،  ت�سويره  يتم  �سينمائي  بفيلم  للم�ساركة  يتطلع  اأنه  اإىل  منوهًا 
به  حتظى  ملــا  الفنية،  حياته  يف  الــفــارقــة  العالمة  �سي�سكل  اأنـــه  مــوؤكــًدا 
ال�سعودية من جتان�س فكري بني خمتلف الثقافات، لفًتا اإىل اأنه �سيعمل 
احل�سور  لإبــهــاج  ميكن  مــا  اأجــمــل  وتــقــدمي  التحديات  كــل  جتــاوز  على 

واإدخال ال�سرور عليهم.
من جهتها، اأو�سحت النجمة �سيلبا �سيتي، من فريق خان، اأنها ت�سعر بال�سعادة 
هذا  اأن  موؤكدًة   ،2021 الريا�س  مو�سم  بفعاليات  مل�ساركتها  والكبرية  الغامرة 
احل�سور هو الأول لها داخل اململكة، لفتًة اإىل اأنها �ستحدث اجلميع عن اجلمال 

والتطور املذهل الذي �ساهدته يف اململكة، وفعاليات مو�سم الريا�س.
املو�سم  فعاليات  من  خــان  �سلمان  للنجم  اليوم  يقام  الــذي  الفني  احلفل  ويعد 
العاملي يف منطقة بوليفارد بل�س،  بامل�سرح  العام  العاملية هذا  الغنائية  للحفالت 
املجاورة ملنطقة "بوليفارد ريا�س �سيتي" اإحدى اأبرز مناطق مو�سم الريا�س هذا 
العام.  ويعد الفنان �سلمان خان النجم الفني الأول يف بالده الهند، ويعرف بلقب 
اإذ  "بوليوود"،  اإنتاًجا يف  الفنانني  اأكر  اأحد  الأكرب، وهو  الأخ  "بهاي" مبعنى 
تقدر اأفالمه مبا يفوق 107 اأفالم. وبداأ اإنتاج خان يف الظهور منذ وقت مبكر، اإذ 
ترافق مع بداياته ال�سينمائية يف عام 1988، حيث اأنتج عدًدا كبرًيا من الأعمال 

التي انت�سرت يف خمتلف دول العامل.
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هدفهم  جمع أكبر عدد من مستخدمي اإلنترنت  لتحقيق مكاسب مادية

تعترب مواقع التوا�سل الجتماعي اأكرث املواقع الإلكرتونية �سعبية وا�ستخدامًا يف جميع اأنحاء العامل، ملا لها من مميزات كثرية، ومن اأهمها بناء ج�سور التوا�سل مع الآخرين وتكوين متابعني وما ي�سمى براأ�س املال الجتماعي، وُيق�سد براأ�س 
املال الجتماعي تكوين �سبكة من العالقات الجتماعية مع اأفراد املجتمع تت�سم مبنظومة من القيم الإيجابية يف مقدمتها الحرتام والتعاون والت�سامن والثقة املتبادلة، ما ي�سع على عاتق اأ�سحاب احل�سابات الإلكرتونية عمومًا واحل�سابات 

امل�سهورة خ�سو�سًا م�سوؤولية اأخالقية جتاه متابعيهم ، غري اأن  م�ساهري ال�سو�سيال ميديا يلهثون  وراء ال�سهرة والربح املادي فقط، بل ت�سويق اأنف�سهم  ودعوة  م�ستخدمي امليديا اإىل متابعتهم  واملبالغة لإ�سحاك الآخرين، وخلق �سور 
لأنف�سهم غري واقعية وحياة مزيفة، كتقدمي اأنف�سهم ب�سورة منمقة جميلة، ويبدو اأن زخم بع�س م�ساهري التوا�سل الجتماعي حيث اأ�سبح بع�سهم  ي�ستعطفون النا�س  ملتابعتهم جللب املزيد  من العالنات ، كما اإن حماولة بع�س م�ساهري 

ب من ورائهم،  ما ي�ستدعي و�سع �سوابط لإعالنات امل�ساهري، وت�سولهم لك�سب املزيد من املتابعني.  عي احلاجة، ورمبا التك�ُسّ التوا�سل الجتماعي تبِنّي ق�سايا مِدّ

البالد ـ رانيا الوجيه ـ نجود النهدي ــ  احمد االحمدي 

مشاهير السوشيال ميديا .. تسول لكسب المتابعين 

واأكد عدد من املخت�سني اأن 
ال�سو�سيال  م�ساهري  بع�س 
الت�سول  ميــار�ــســون  ميديا 
اللكرتوين حيث يعر�سون 
اإىل  تــ�ــســل  ل  ــلــوكــيــات  �ــس
م�سدرًا  لتكون  املهارة  حد 
با�ستغالل   للعي�س، ومرورًا 
ــ�ــســن   الطـــــفـــــال وكــــبــــار ال
لئق  غري  ب�سكل  وعر�سهم 
للرتبح من ورائهم، وانتهاء 
املنافية   العبارات  باإ�ساعة  
املبتذلة،لفتني  واملــواقــف 
يــخــتــلــفــون  ل  اإنـــهـــم  اإىل  
كــثــريًا  عــن بــاعــة ا�ــســارات 
املـــــــرور الــــذيــــن يــلــمــعــون 
ببيع  الــيــومــيــة  �سحاتتهم 
الدكتور  واملناديل،  العلكة 
بري�سايل  عبداحلكيم  رجب 
النف�سي  الطب  ا�ست�ساري 
مبكة  حـــراء  م�ست�سفى  يف 
الوطني  واحلر�س  املكرمة 
يف جــدة يــقــول اأمتــنــى من 
جميع  م�ساهري ال�سو�سيال 
ميديا احلر�س على حماربة 
ظاهرة ال�ستجداء من قبل متابعيهم من خالل توجيه الن�سح 
والإر�ساد والدعوة اإىل العمل و�سحذ الهمم للم�ساهمة الفاعلة 
يف بناء الوطن الغايل. كما اهيب بهم وادعوهم لبث مقاطع 
الكبري  لوطننا  وامل�سرفة  الإيجابية  ال�سورة  لنقل  مرئية 

وحماربة تلك الظاهرة ب�ستى الطرق والو�سائل.
اجتماعية  اخ�سائية  ال�سمراين  غالية  اأو�سحت   من جانبها   
وم�ست�سارة ا�سرية  باأن هذه  الظاهرة ا�سبحت منت�سرة لدى 
العــالم يف  من  هام  دور  هناك  ا�سبح  امل�ساهري وهنا  بع�س 
ن�سر الوعي بني افراد املجتمع ولبد من و�سع برامج توعوية 
فيها  ي�ستغل  الــتــى  الطريقة  لتو�سيح  الــنــوع  بهذ  تخت�س 
امل�ساهري من اجل ال�سهرة مثل عر�س م�ساكلهم ب�سكل يومي 
وزيادة  املتابعة  ن�سبة  رفع  امل�ساكل  هذه  عر�س  من  والق�سد 
ال�سهرة كذلك و�سع قوانني �سارمة على بع�س الطرق التى ل 
تنا�سب الذوق العام من اجل ايقافهم والتو�سيح لهم ان جميع 
ولي�س  العالنات  من  وانه جزء  لي�س حقيقيا  لهم  يعر�س  ما 
التمييز بني  للمتابعني انف�سهم معرفة طرق  حقيقة ولبد من 
احلقيقة والعالن وكذلك لبد من عزوف املجتمع عن متابعة 
امل�ساهري  بع�س  قبل  من  جيدا  حمتوى  ليحمل  �سخ�س  اي 

الذين ا�سبحوا مري�سى �سهرة  اأو م�سابني بهو�س ال�سهرة. 

طرق ملتوية 
ال�سابق  يف   : تقول   باجبري   فريال  الجتماعية  الخ�سائية 
فقط،  الكربى  الإجنــازات  اأ�سحاب  ال�سهرة من ن�سيب  كانت 
اأهدافهم، لكن اليوم  الذين بذلوا جهودا كبرية للو�سول اإىل 
ال�سبكات  وانــتــ�ــســار  الرقمية  اإىل  املجتمعات  حتــول  ومــع 
الجتماعية ، مل تعد هناك اأهمية لالإجناز، واأ�سبحت ال�سهرة 
مهما  الطرق  بكل  اإليها  ي�سعون  اجلديد،  اجليل  غالبية  حلم 
ال�سهرة  اإن  الجتماع  علماء  منبوذة. ويقول  اأو  كانت غريبة 
من  ال�سباب  ي�سعى  حيث  ــذات،  ال حتقيق  اإىل  احلاجة  تلبي 
ا�ستثمار  خــالل  مــن  وحتقيقها،  ذواتــهــم  عــن  للبحث  خاللها 
من  ممكن  قدر  اأكرب  خاللها  من  ليحققوا  ومهاراتهم  قدراتهم 
تت�سل مبيولهم واهتماماتهم،  التي  املجالت  الإجنــازات يف 
لكن امل�سكلة تن�ساأ عند عدم وجود مواهب واإجنازات حقيقية، 
�سلوكيات   اأو  والحتيال  امللتوية  الطرق  اإىل  البع�س  فيلجاأ 
غري ال�سوية  للو�سول اإىل ال�سهرة،  ويبداأ ال�سباب رحلة من 
التنازلت منذ ال�سعي لإثارة �سجة اإعالمية واهية، والظهور 
التوا�سل  مواقع  خمتلف  عرب  حلقيقتهم،  مغايرة  ب�سورة 

تيك  تطبيق  ول�سيما  الجــتــمــاعــي، 
اليوم  �سعبية  الأكــرث  توك 

ــــاب  ــــب ــــ�ــــس بــــــــني ال
واملــــراهــــقــــني 

ـــكـــل  بـــ�ـــس

يوؤيدونها  فكرة  اأي  اإي�سال  �سهولة  من  م�ستفيدين  خا�س، 
فيديو  مقطع  خـــالل  مــن  فبع�سهم  ممــكــن،  وقـــت  وبــاأ�ــســرع 
ا�ستطاعوا حتقيق انت�سار وا�سع بعد تداوله ب�سرعة قيا�سية 
ال�سهرة  اآفاق  فتح  ما  املتابعني،  من  كبري  عدد  مع  وم�ساركته 
على م�سراعيها، واأغرى الكثري من ال�سباب املتابعني بال�سري 

على نف�س اخلطى للو�سول اإىل ال�سهرة.

تحليل اجتماعي 
من  اأنــه  باجبري   فــريــال  الجتماعية  الخ�سائية  ت�ستطرد   
يبحثون  ال�سباب  من  فئة  هناك  الجتماع   علم  حتليل  خالل 
يجول  ما  ويبثون  تــوك،  وتيك  �سات  �سناب  يف  ال�سهرة  عن 
والجتماعية،  الأخالقية  لالعتبارات  النظر  دون  بخواطرهم 
والثقايف  الفكري  الن�سوج  من  الكافية  القدرة  لديهم  ولي�ست 
اأو غري مفيد، وهدفهم فقط رفع  ويقدمون حمتوى غري لئق 
عدد امل�ساهدين بدافع البحث عن ال�سهرة، وهذا النوع يحتمل 
اإ�سابته بعزلة اجتماعية اأو ما ي�سمى باجلوع الجتماعي، لأنه 
غري م�سبع اجتماعيا ويلجاأ يف الغالب اإىل اآراء غري متوافقة، 
ويتكلم عن خ�سو�سيات من املفرت�س األ يتطرق اإليها، وهذا 
�سخ�سيته.  على  توؤثر  ونف�سية  اجتماعية  عوامل  عن  نــاجت 
يجب  امل�ساهري  هــوؤلء  ت�سول  اآثــار  من  املجتمع  نحمي  ولكي 
الأقــل يف  املتابعني حتى  كــاٍف وتثقيف  يكون هناك وعي  اأن 
امل�ستوى التعليمي من خالل حمالت وطنية موجهه 
الــهــادف  املــحــتــوى  بــني  لكي ميــيــزوا  لهم 
ي�ستحق  ل  ــــذي  ال الـــالئـــق  وغــــري  
متابعة وذلك يكون عن طريق 
وحــمــالت  يف  ــــدوات  ــــن ال
املــدار�ــس  يف  التوعية 
ـــاء  ــــز الحـــي ومــــراك
والعالم الر�سمي  
ــــــذي يــ�ــســاعــد  ال
اإيــــ�ــــســــال  يف 
ـــــتـــــوعـــــيـــــة  ال
وبـــــالـــــتـــــايل 
�ــــــســــــتــــــقــــــل 
تــــدريــــجــــيــــا 
الظواهر  تلك 
الــــــغــــــريــــــبــــــة 
لبع�س املهو�سني 

بال�سهرة.

الجانب الخفي 
من  اأنــه  الو�ساح  نهله  النف�سي  ال�سلوك  اخ�سائية  حتلل  كما 
اأن  يعتقدون  الأ�سخا�س  من  الكثري  هناك  النف�سية  الناحية 
حياة م�ساهري ال�سو�سيال ميديا  خالية من امل�سكالت خا�سة 
اننا دائمًا نرى اجلانب املبهج يف حياتهم عن طريق متابعتهم، 
اأمرا�س  من  عانوا  وقد  حياتهم  يف  خفي  جانب  هناك  ولكن 
نف�سية اأثرت على حياتهم ال�سخ�سية. ومن جانب اآخر ماجعل 
يقود  امل�ساهري  لهوؤلء  اأعمى  ب�سكل  والتقليد  ال�سهرة  هو�س 
بع�س الأ�سخا�س الباحثني عن ال�سهرة اىل اللجوء لكل الطرق 
الت�سول  هي  الطريقة  كانت  لو  حتى  املتابعني  عــدد  لــزيــادة 
ن�سر   اأو  املاألوف،  عن  اخلارجة  ال�سلوكيات  ت�سوير  مثال  اأو 
وال�سلوكيات  الطرق  من  وغريها  النتباه  للفت  ال�سائعات  
غري املتزنة ، مما تدل اأي�سا على قلة الوعي وق�سور الرتبية، 
ومن املمكن اأن تنجح تلك الطرق يف حال كان املتلقون من فئة  
الأقل ثقافة والأقل وعيا واملراهقني. واأن لفت النتباه حاجة 
نف�سية غريزية ل تختلف عن احلاجات البيولوجية اجل�سدية 
واحلاجات العاطفية والجتماعية، ولكن اإذا اأ�سبحت الرغبة 

جاحمة يف حب الظهور اأخذت منحى مر�سيا.
ملواقع  ومتابعته  ال�سخ�س  ا�ستخدام  كــون  اآخــر  جانب  من 
احتمال  مــن  مـــرات  ثـــالث  ي�ساعف  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل 
بحياته،  الر�سى  بعدم  وال�سعور  والقلق  بالكتئاب  الإ�سابة 
على  والــقــدرة  العقلية  ال�سحة  على  �سلبا  ماينعك�س  وهــو 
الإدراك والإنتباه. وبالتايل يطفو على �سطح مواقع التوا�سل 
الجتماعي جمموعة من املهوو�سني بال�سهرة حاملني اأمرا�سا 

نف�سية. 

تهريج وتسطيح 
  الباحث الدكتور �سالح احلمادي: قال : اإن مهرجي 

اإبراز  على  القدرة  لديهم  يكن  مل  ميديا«  »ال�سو�سل 
اإجنازات الوطن التي تتحقق يف جميع الأوقات، 
والت�سطيح،  الــتــهــريــج  عــلــى  تــركــيــزهــم  كـــان  بــل 
وحماولة ا�سرت�ساء املتابعني على ح�ساب الوطن 
وح�ساب القيم، بل اإن هوؤلء املهرجني ا�ستطاعوا 

الواقعية  غــري  الــدعــايــات  مــن خــالل  النا�س  خــداع 
التي ت�سببت يف زيادة ال�ستهالك لدى بع�س الأ�سر، 

يف  والت�سبب  اخلاطئة،  املفاهيم  بع�س  ون�سر 
التي  المــور  من  وغريها  الأ�ــســري  التفكك 

لدى  الــثــقــايف  الفقر  ب�سبب  انت�سرت 
املهرجني.

متابعة 

المؤثرين 
حممد  ــقــانــوين   ال امل�ست�سار 
يو�سح  الــهــبــالين   �سعود  بــن 

كي   : القانونية  الناحية  مــن 
عامة  مــن  الــبــعــ�ــس  يــنــجــرف  ل 

وراء  املوؤثر  ت�سول  املجتمع خلف 
مقا�سده لبد من الوعي التام يف اأن 

كان  اإن  به  متميزه  ماهو  ي�سنع  املوؤثر 
اأن  مبداأ  تاأ�سي�س  من  ولبــد  �سار  اأو  نافًعا 

متابعة املوؤثرين من امل�ساهري لي�ست اإل اأخذ املفيد 
منهم وترك مال نحتاجه اإن كان من راأي اأو نقا�س اأو حتى 

�سلعة معرو�سة. 
ك�سب  ا�ستطاع  الذي  املوؤثر  جتاه  الواجب  من  اأنه  �سك   وبال 
حمبة النا�س بالطرح املفيد والراأي ال�سليم اأن يكون له  دور 
ال�سحيحة  الطرق  من  ولرمبا  املجتمع  ق�سايا  حول  اأ�سا�سي 
اجللو�س  املجتمعية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  مع  التعاون 
العالقة  ما يردهم من ق�سايا جمتمعية ولذات  معهم ومعرفة 
وم�ساعدته  طرحها  وطرق  ال�سا�سيات  ببع�س  املوؤثر  تنوير 
اأما    . املجتمعية  الق�سايا  يف  موؤثر  دور  له  يكون  اأن  على 
التوا�سل  املتابعني عرب مواقع  ت�سول  على  املرتتبة  العقوبة 
الجتماعي بهدف ك�سب اأكرب ن�سبة من املتابعني فلي�س هناك 
املعلوماتية  اجلرائم  خطوط  تعدى  اأنــه  حالة  يف  ال  عقوبة 
الإلكرتونية  اجلرائم  مكافحة  نظام  بها  القانون  ن�س  والتي 

طريق  عن  اخلا�سة  باحلياة  امل�سا�س   : ومنها  واملعلوماتية 
اإ�ساءة ا�ستخدام الهواتف النقالة املزودة بالكامريا، اأو ما يف 
حكمها ، الت�سهري بالآخرين ، واإحلاق ال�سرر بهم ، عرب و�سائل 
امل�سا�س  �ساأنه  من  ما  اإنــتــاج    ، املختلفة  املعلومات  تقنيات 
بالنظام العام ، او القيم الدينية، اأو الآداب العامة ، اأو حرمة 
احلياة اخلا�سة، اأو اإعداده ، اأو اإر�ساله، اأو تخزينه عن طريق 
ال�سبكة املعلوماتية ، اأو اإن�ساء موقع على ال�سبكة املعلوماتية 
اأو ت�سهيل التعامل  ، ون�سره ، لالجتار يف اجلن�س الب�سري، 
به، يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة 
اأو باإحدى هاتني العقوبتني؛ كل  ل تزيد على مليوين ريال، 

�سخ�س يرتكب اأًيا من اجلرائم املعلوماتية الآتية. 

يفتقرون إلى  النضوج الفكري  ويقدمون 
محتوى غير الئق

ندوات في المدارس للتوعية بمثل 
هذه الظواهر 

محمد الهبالني

نهله الوشاح

هدف م�ساهري التوا�سل الجتماعي جمع 
اأكرب عدد من املتابعني، لتحقيق القدر الأكرب من 

املكا�سب املادية، والو�سول للرثاء ال�سريع، فيما ليزال 
هوؤلء يف غّيهم وتالعبهم �سائرين، حيث ل �سقف يقنن 

ت�سرفاتهم، ول حدود لأفعالهم، اأو قواعد �سلوكية يلتزمون 
بها يف ما ي�سوقون له من اأفكار اأو منتجات و�سلع، اأو خدمات 

خمتلفة، اأو ي�ستعر�سونه ويك�سفونه من مفردات داخلية 
يف حياتهم ال�سخ�سية املفرت�س حفظ خ�سو�سيتها، 

وغري ذلك مما يقومون به يف هذا ال�سدد اأو ذاك، 
من طرحهم امل�سّوه، واملزيف، وامل�سيء ل�سور 

حياتية خمتلفة.

طرح مشوه 

تسويق أنفسهم 
واللهث وراء الشهرة 

والربح المادي 

يستعطفون الناس  
لجلب المزيد  من 

اإلعالنات

الشهرة حلم غالبية الجيل الجديد
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الريا�س:

أدوية ومكمالت ومنتجات جتميل 

الوعي يصحح فروقات األسعار 
جدة - جنود النهدي 

حول  املواطنني  اآراء  خاللها  من  نر�صد  جديدة  اأ�صبوعية  جولة 
ت�صويق  ال�صيدليات وكذلك مقارنة مبواقع  ال�صعر بني  فروقات 
الكرتونية، حيث وجدنا كرمي احلفا�ض )�صودو كرمي -  250 
ويف  ري��ال   52.٨٣ ب�صعر  ال�صيدليات  اإح��دى  يف  مللجرام( 

اإحدى املواقع ب�صعر ٤٩.٣2 ريال.
م�صتهلكني  اآراء   ا�صتطلعنا  واخ��ت��الف��ه��ا  الأ���ص��ع��ار  ح���ول 

ومتخ�ص�صني، بحثا عن اإجابة تف�صر هذه الفروقات.
بداية يقول املواطن"عبد الله اأحمد": �صحيح اأن الأدوية 
متوفرة ، ولله احلمد ، يف اململكة ومبوا�صفات �صيدلنية 
عن  م��دة  منذ  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  وق��د   ، ج��ودة  ذات 
قرار ب�صاأن توحيد اأو تقريب فروقات اأ�صعار الأدوية، 
حال  يف  الأدوي���ة  اأ�صعار  ملراقبة  جهة  توجد  واأعتقد 
اختالف ال�صعر من مكان اإىل اآخر، لكن ل اأرى �صببا 
لوجود فروقات كبرية يف الأ�صعار خا�صة للمنتجات 

ال�صيدلنية باأنواعها وم�صمياتها العديدة.
وت��ق��ول اإح���دى امل��واط��ن��ات " ن���ورة حممد" نحن 
�صيدلية  من  الأدوي��ة  اأ�صعار  اختالف  من  نعاين 
لأخرى مثال اأ�صرطة حتليل ال�صكر ا�صرتيتها ب� 
١20 ريال ويف �صيدلية اأخرى وجدتها ب� ٩0 

ريال فرنيد حال لهذه الختالفات. 
اأنها   ، ال��ل��ه  عبد  هيفاء  ت���روي   م��ن جانبها    
واجهت كثريا يف حالت اختالف الأ�صعار 
اأ�صبحت  ل��ذل��ك   ، واأخ�����رى  ���ص��ي��دل��ي��ة  ب��ني 

اأن  ال�صعر كما  الكرتونية نظرا لرخ�ض  الدواء من مواقع  ل�صراء  ت�صطر 
بع�ض الأدوية يوجد لديها اأكواد للخ�صم وعرو�ض مغرية خا�صة املكمالت 

الغذائية. 

هوام�س الت�سعري
لالأدوية  بالن�صبة  فقال:   ، العليم  عايد  ماجد  ال�صيديل  راأي  ا�صتطلعنا   
با�صتمرار  ومراجعتها  وال��دواء  الغذاء  هيئة  من  يتم حتديدها  فاأ�صعارها 

وغري م�صموح لأي �صيدلية بيعها ب�صعر خمتلف عن املدون على العلبة.
 اما بع�ض املكمالت الغذائية وم�صتح�صرات التجميل فتختلف اأ�صعارها 
من مكان ملكان ح�صب هام�ض الربح الذي ي�صعه مالك ال�صيدلية ويحكمه 
عدة عوامل ، منها على �صبيل املثال: �صعر ال�صراء وجودة تخزين املنتج 
، اأي�صا من الأ�صباب تكاليف النقل والتخزين ، وجتهيز خمازن الأدوية 
مبوا�صفات خا�صة ودرجات حرارة ثابتة، وبطبيعة احلال تكاليف جتهيز 
التي تختلف  ، والإيجارات  املوا�صفات  ال�صيدلياتها وديكوراتها ح�صب 

من موقع لآخر ، وتكلفة الت�صغيل وامل�صاريف املتغرية .
 وي�صيف: مثل اأي منتج غري حمدد ال�صعر تتفاوت اأ�صعاره وللعميل حرية 
الختيار ، واحلل الأمثل يف هذا الو�صع هو وعي العميل نف�صه ف�صاحب 
التي  ال�صيدلية  من  النا�ض  ا�صرتى  اذا  ب�صعره  ي�صتمر  لن  العايل  ال�صعر 

تبيع ب�صعر منخف�ض و�صي�صطر للنزول بالأ�صعار.

  �سوابط وحق امل�ستهلك
فروقات  اأ�صباب  من  ف��اإن  وال���دواء،  الغذاء  هيئة  وبح�صب   ، ال�صياق   يف 
ال�صحي  ال�صمان  ونوع  ال�صحي،  والنظام   ، العملة  متغريات  الأ�صعار: 
تكلفة  وكذلك  ال�صركات  من  الفعالة  اخل��ام  امل��واد  اإنتاج  وتكلفة   ، املطبق 

ال�صركات  ل��دى  والتطوير  البحث  وتكاليف  الإم���داد  و�صل�صلة  الت�صويق 
املنتجة للمادة الفعالة للدواء.

 وب��ن��اء على ذل��ك ي��ل��زم ال��ن��ظ��ام ال��دوائ��ي يف اململكة ، ���ص��رك��ات الأدوي���ة 
الذي مت حتديده  املعتمد  بال�صعر  الأدوي��ة  ببيع  وال�صيدليات  ووكالءها، 
املتخ�ص�صة،  الفنية  اللجان  الأدوي��ة، ومن خالل  بناء على قواعد ت�صعري 
الناحية  م��ن  وال��ق��ري��ب��ة  امل���ج���اورة،  ال����دول  بيعه يف  �صعر  ت��راع��ي  ال��ت��ي 
ت�صجيل  جتديد  عند  اأي�صا  ذلك  مراعاة  تتم  كما  لل�صعودية،  القت�صادية 
تقوم  ل  ال�صركات  اأن  ذل��ك  يف  الهيئة  وتوؤكد   ، �صعره  ومراجعة  ال��دواء 
التفا�صيل  ومعرفة  الحتياج،  بتحديد  تقوم  اأن  بعد  اإل  الأ�صعار  بتحديد 
التي يحتاج اإليها البلد امل�صتورد، مثل حجم العبوة وو�صع برامج الإمداد 

لل�صوق امل�صتهدفة.
   �صبق اأن نفذت الهيئة حملة توعوية بعنوان "اعرف خياراتك" لتوعية 
"طمني" ،  تطبيق  الأدوي��ة وبدائلها عرب  اأ�صعار  امل�صتهلك بخدمة معرفة 
وتركز احلملة على التعريف بالطريقة ال�صحيحة لقراءة البيانات على علبة 
الدواء، وكيفية التعّرف على �صعر الدواء، واخليارات والبدائل املتوفرة 
من خالل قراءة الرمز ال�صريطي "الباركود" املطبوع على العلبة ، وميكن 
نظامي  العربية والإجنليزية على  باللغتني  "طمني" املتاح  تطبيق  حتميل 

الت�صغيل "IOS" و"اأندرويد".
املتوفرة  والبيانات  املعلومات  جمموعة  من  ال�صتفادة  للم�صتهلك  وميكن 
يف التطبيق كال�صعر وال�صم العلمي والتجاري للمنتج، وطريقة ودواعي 
التخزين  وظروف  ال�صالحية،  ومدة  ال�صيدلين،  وال�صكل  ال�صتعمال، 
املنا�صبة للمنتج، ونوع وحجم العبوة، وهل يحتاج املنتج اإىل و�صفة طبية 

اأم ل ، وهو ما يجب على امل�صتهلك ال�صتفادة منها.

ابن شلهوب: مزاد جدة احتضن أغرب وأقدم القطع 

العود .. من قوافل الحج إلى تجارة عالمية
جدة - عبدالهادي املالكي
ت�سوير - خالد بن مر�ساح

اأتى حمموًل مع قوافل  ب��داأت حكايته عندما 
احلجيج ، ليرتك العود اآثارًا عطرة وبخوره 
ويتحول  البخور،  درب  على  ق  املعتَّ ودهنه 
اإىل م�صروٍع جتارّي عاملي. وظلَّ  من تاريٍخ 
العود حا�صرًا يف كّل املوا�صم، يعّطر البيوت 
بني  ع��ب��ريه  وي��ن��ر  الجتماعية  وامل��ن��ا���ص��ب��ات 
هّبات دفئها. وللعود مكانة خا�صة يف قلوب 
باأ�صالة  تتعلق  لأ�صباٍب  اخلليج،  يف  ع�صاقه 
بالعادات  ارتبط  ال��ذي  وعبقه  م�صتخل�صاته 

والتقاليد واملوروث الجتماعي. 
اأ�صواق العود والبخور من التجارات الهامة 
ل��ل��ع��دي��د م���ن دول ال���ع���امل وف����ى ال�����ص��ع��ودي��ة 
وم��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ى ب�����ص��ك��ل خ��ا���ض، 
هذه  ت�صهد  لذا  عليهما.  الطلب  لكرة  نتيجة 
اخلدمات  تعك�صه  م�صتمرًا  ت��ط��ورًا  التجارة 
واأقيمت يف  الرتويجية،  للحمالت  امل�صاحبة 
الآون��ة الأخ��رية العديد من املعار�ض عك�صت 
العديدة،  العود  �صركات  بني  التناف�ض  روح 
 65 ي��ق��ارب  م��ا  ت�صتهلك  اململكة  اأنَّ  بخا�صًة 
بلغت  وقد  العاملية.  العود  �صوق  من حجم   %
نحو  "البخور"،  العود  خ�صب  من  وارداتها 
 ١١٣ بلغت  مالية  بقيمة  ك��ي��ل��وغ��رام��ًا،   ٨6١
وبلغت  دولر(.  م��ل��ي��ون   ٣0( ري���ال  م��ل��ي��ون 
 ١٤.56٩  ،20١٨ لعام  العود  دهن  واردات 
كيلوغرام، بقيمة مالية بلغت ٣٨ مليون ريال 

)١0 ماليني دولر(.
وك��ان��ت وم���ا زال���ت ل��ل��ع��ود م��ك��ان��ة ك��ب��رية يف 
ق�ص�ض  م��ن  ا�صتخال�صها  مت  ال�����ص��ع��ودي��ة، 
يزيدها  التي  واأ�صالته  والتاريخ  احل�صارات 
�صّيدًا  مميزًة  مكانًة  ع  ليرتبَّ ِطيبًا،  الإ�صعال 

على عطور ال�صرق.

قيمة عالية
ي���وؤك���د خ��ب��ري ال���ع���ود وال���ع���ط���ورات ال�����ص��رق��ي��ة 
واملزادات عبدالعزيز ال�صلهوب ، اأن مدينة جدة 
و�صكانها ُعرفوا منذ القدم با�صتقبالهم حلجاج 
العامل ب�صفة  الله احل��رام من جميع دول  بيت 
عامة ومن دول �صرق ا�صيا ب�صفة خا�صة مما 
لأغرب  واحت�صانهم  العود  خ��رباء  من  جعلهم 
واأقدم قطع للعود والعنرب والتي ت�صل بع�صها 
اىل اكر من 60 عاما و�صلت اىل قيمة عالية 
ب�"معر�ض  اأق��ي��م م��وؤخ��را  ال���ذي  خ���الل امل����زاد 

العطور عرب الع�صور" يف جدة. 
اأج��د  ل��ل��ب��الد:  حديثة  يف  �صلهوب  ب��ن  وق���ال 

للعود بجدة لأنني  اأقيم مزادًا  �صعادة عندما 
اكت�صف يف كل مزاد بقطع اثرية قدمية من 
العود ون��ادرة ، وق��د �صهد امل��زاد ه��ذا العام 
من  ال��ن��وادر  اأ�صحاب  قبل  من  كبريا  اقبال 
ال��ع��ود حيث راأي���ت قطعا مل اأره���ا م��ن قبل ، 
ويعلم اأ�صحابها ان هناك من يقدر هذه القطع 
املعروفة  ال�صخ�صيات  اإحدى  امتلكت  وقد   ،
�صعرها  بلغ  جراما   ٣١٣ قرابة  وزنها  قطعة 
املبيعات  .ام���ا ع��ن اج��م��ايل  ال���ف ري���ال   7٣

يف امل��زاد خالل الأرب��ع اأي��ام ، فقد جتاوزت 
مليون ومائتني الف ريال.

 اأخريا �صاألته عن طريقة ك�صف نقاء العود 
ملعرفة الطبيعي من املح�صن قال : املح�صن 

ياأتي ب�صكل واحد ورائحة واحدة ل 
اأم��ا   ، ال��ق��ط��ع  ج��م��ي��ع  يف  تختلف 

اختالف  فيوجد  الطبيعي  العود 
ال�صكل  م��ن حيث  اأ���ص��ن��اف��ه  ب��ني 

والرائحة ودرجة الرتكيز.



جدة - البالد
ت��دع��م ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة ال�����ش��ب��اب ل��ي��ك��ون��وا ب��ن��اة 
خمتلف  يف  ال��ف��ك��ري��ة  مب��ج��ه��ودات��ه��م  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
كبري  بدعم  الأع��م��ال  رواد  يحظى  بينما  امل��ج��الت، 
من القيادة الر�شيدة وفقا لروؤية 2030، ما انعك�س 
على املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة ورواد ورائدات 
الأعمال، واأثمر بح�شد اململكة ح�شب تقرير املراقب 
ال��ع��ام،  ل��ه��ذا   )GEM( ل��ري��ادة الأع���م���ال ال��ع��امل��ي 
فرعية  دولية  موؤ�شرات  اأرب��ع��ة  يف  الأوىل  املرتبة 
حتقيقها  اإىل  بالإ�شافة  الأع��م��ال،  ري��ادة  جم��ال  يف 
تزامنت  اأخ��رى،  موؤ�شرات  �شتة  يف  متقدمة  مراكز 
ل��ري��ادة  ال��ع��امل��ي  "الأ�شبوع  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��ام  م��ع 
حول  دول���ة   100 م��ن  اأك���ر  مب�شاركة  الأعمال"، 

العامل، الذي يقام خالل �شهر نوفمرب من كل عام.
واح��ت��ف��ت ع���دد م��ن ال��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة وامل��ع��اه��د 
ال���ري���ادي���ة واجل���ام���ع���ات يف امل��م��ل��ك��ة ب��ف��ع��ال��ي��ات 
ثقافة  لتعزيز  الأعمال"؛  لريادة  العاملي  "الأ�شبوع 
املن�شاآت  تطور  ودع��م  ال�شباب،  ب��ن  احل��ر  العمل 
ال�شغرية واملتو�شطة، ما يعك�س هذا الدور الريادي 
لروؤية اململكة 2030 على رواد الأعمال وال�شركات 
ال�شغرية واملتو�شطة التي اأ�شهمت يف اإيجاد بيئة 
النمو  على  النا�شئة  ال�شركات  ت�شاعد  مرنة  اأعمال 
والزده��ار، على الرغم من الظروف ال�شعبة التي 

مرت بها الأ�شواق عامليًا؛ ب�شبب جائحة كورونا.
عامليًا  الأوىل  املرتبة  بت�شدرها  اململكة  وتفوقت 
عمل  لبدء  اجل��ي��دة  الفر�س  "توفر  م��وؤ���ش��َري:  يف 
كما  جتاري"،  عمل  يف  البدء  و"�شهولة  جتاري"، 
"ا�شتجابة  موؤ�شَري:  يف  الأوىل  املرتبة  ت�شدرت 
حكومة  و"ا�شتجابة  للجائحة"،  الأع��م��ال  رواد 
يبزر  م��ا  دول����ة،   45 ب��ن  م��ن  للجائحة"  اململكة 
جناحها الكبري يف قطاع التقنية، والتوجه بخطى 
الرقمنة،  اأو  الرقمي  التحول  نحو  وثابتة  �شريعة 
الأمر الذي يدعم منو العديد من امل�شاريع الواعدة، 

وظهور عدد من ال�شركات النا�شئة الوطنية.
وتقدم الهيئة العامة للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 
التي  النوعية  الإجن���ازات  من  حزمة  "من�شاآت" 
اأ�شهمت ب�شكل مبا�شر يف تهيئة بيئة حمفزة تتيح 
فر�س منو وازدهار املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، 
وا�شتمرارية اأعمال رواد ورائدات الأعمال، وزيادة 
يف معدلت تاأ�شي�س ال�شركات اجلديدة، بدعم �شمو 
ويل العهد الذي يويل اهتمامًا خا�شًا بدعم �شباب 
و�شابات اململكة من رواد الأعمال؛ ليكونوا عن�شرًا 
يف بناء م�شتقبل وطنهم، فيما حققت "من�شاآت" منذ 
بداية عام 2021م العديد من الإجنازات، اأبرزها: 
اإطالق بنك املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة بو�شفه 
اأحد ال�شناديق والبنوك التنموية التابعة ل�شندوق 
التمويل  زي��ادة  اإىل  يهدف  الذي  الوطني،  التنمية 
املقدم اإىل قطاع املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة و�شد 
املوؤ�ش�شات  اإ�شهامات  وتعزيز  التمويلية،  الفجوة 
املالية يف تقدمي حلول متويلية مبتكرة، وحتقيق 

ال�شتقرار املايل لهذا القطاع احليوي املهم؛ ليكون 
اململكة  يف  القت�شادية  للتنمية  اأ�شا�شية  رك��ي��زة 
نًا من حتقيق روؤية 2030، وتخفيف الأعباء  وممكَّ
املالية على اأ�شحاب املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 
مببادرة " ا�شرتداد "، التي ا�شتفادت منها اأكر من 
3 مليارات ريال،  األف من�شاأة بقيمة جتاوزت   26
كما عملت على تقييم 225 عالمة جتارية، وتدريب 
لالمتياز  و�شطاء   10 واعتماد  امتياز،  مدير   17
التجاري لدعم العالمات التجارية العاملة بالمتياز 

التجاري وت�شهيل اأعمالها.
التقنيات  وت��ب��ن��ي  الب��ت��ك��ار  "من�شاآت"  وح��ف��زت 
ال�شطناعي  والذكاء  البيانات  علوم  يف  ال�شاعدة 
خالل  من  ال�شيرباين  والأم���ن  الأ�شياء  واإن��رتن��ت 
م��رك��ز "ذكاء" ال���ذي ق��دم خ��دم��ات��ه لأك���ر م��ن 16 
�شاعة   2،994 ب��ع��دد  وم�شتفيدة  م�شتفيد  األ���ف 
تبنت  نا�شئة  �شركة   220 من  ولأك��ر  ا�شت�شارية، 

تقنيات �شاعدة.

استراتيجية طموحة لألمن الدوائي

جدة - البالد
املجل�س  رئا�شة  بت�شليم  املنادية  الأ���ش��وات  من  الرغم  على 
وت�شكيك  ممكن،  وق��ت  اأق���رب  يف  امل��دين  للمكون  ال�شيادي 
البع�س يف نوايا الع�شكرين، اإل اأن قائد اجلي�س الفريق اأول 
عبدالفتاح الربهان، اأر�شل تطمينات للجميع باأنهم ملتزمون 
بدعم رئي�س الوزراء ل�شتكمال املرحلة النتقالية على اأف�شل 
للتغيري،  وحار�شة  حامية  امل�شلحة  القوات  اأن  معتربا  وجه، 

الذي �شحى من اأجله ال�شباب.
ال�شعب  جلهود  بحاجة  امل�شلحة  ال��ق��وات  اإن  ال��ربه��ان  وق��ال 
ال�شوداين، وهي تقاتل وحدها من اأجل البالد، جمدد التزامه 
ال�شهر  املوقع  حمدوك،  عبدالله  ال��وزراء  رئي�س  مع  بالتفاق 
معك  ونحن  اإم�س  ال���وزراء  لرئي�س  "نقول  قائاًل:  املا�شي، 
ون�شاندك"، وهو ما يوؤكد اأن اجلميع بات حري�شا على امل�شي 

بالنتقال اإىل خواتيمه دون عراقيل.
با�شتثناء  الثورة،  قوى  من  اأي  تر�شح  الربهان  ي�شتبعد  ومل 
الع�شكرين، يف النتخابات املزمع عقدها م�شتقبال يف البالد، 
ا�شتثناء  الأط��راف  بع�س  اأعطى  جوبا  اتفاق  اأن  اإىل  م�شريًا 
بخ�شو�س امل�شاركة يف النتخابات املقبلة واأجهزة ال�شلطة، 

يف اإ�شارة للحركات امل�شلحة.

الربهان،  عبدالفتاح  الفريق  ال�شيادة  جمل�س  رئي�س  واأعلن 
اإيجابّية  موؤ�ّشرات  هناك  اأّن  بر�س"،  "فران�س  لوكالة  وفقا 
اأّن  م��وؤّك��دا  للخرطوم،  جم��ّددا  ال��دويل  املجتمع  بدعم  تّت�شل 
انتخابات  يف  الرت�شح  من  �شتتمّكن  ال�شيا�شّية  القوى  جميع 
2023، لفتا يف الوقت عينه اإىل ا�شتبعاد احلزب احلاكم يف 
عهد نظام الرئي�س املعزول عمر الب�شري، قائال: "�شوف نعمل 
معا حتى ل يكون املوؤمتر الوطني جزءا من املرحلة النتقالية 

باأي �شورة من ال�شور".
ويف ال�شياق ذاته، اأكد نائب رئي�س املجل�س الفريق اأول حممد 
حمدان دقلو "حميدتي"، لرئي�س بعثة الأمم املتحدة املتكاملة 
لدعم النتقال يف ال�شودان "يونيتام�س"، ال�شتعداد التام من 
الله حمدوك  عبد  ال��وزراء  رئي�س  م�شاعدة  على  املجل�س  قبل 
على اأداء مهامه، م�شريا اإىل اأن الأو�شاع مت�شي يف الجتاه 
ال�شحيح من خالل اللتزام بتنفيذ الإعالن ال�شيا�شي، موؤكدا 
رئي�س  م�شاعدة  �شاأنه  من  ما  كل  لتقدمي  التام  ا�شتعدادهم 
الوزراء لأداء مهامه". واأكد حميدتي عزمهم على امل�شي قدما 
يف م�شار التحول الدميقراطي احلقيقي الذي يف�شي اإىل قيام 
و�شع  اأهمية  اإىل  بريت�س  دعا  فيما  ونزيهة،  حرة  انتخابات 

موؤ�شرات لالنتقال ال�شيا�شي.

توطين صناعة األدوية واللقاحات

المكون العسكري يساند حمدوك

مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية

السودان.. تكاتف الستكمال 
المرحلة االنتقالية
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للتنمية وتنويع م�شادر القت�شاد امل�شتدام وتوفري الوظائف  ال�شناعة قاطرة رئي�شية 
املبا�شرة وغري املبا�شرة، ويف القلب منها قطاع الأدوية الركيزة الأ�شا�شية لالأمن ال�شحي 
الذي تتمتع به اململكة، واأكدته يف جتاوزها حتديات اجلائحة العاملية ب�شال�شل اإمداد 
دوائية قوية للقطاع ب�شكل عام، ويف الوقت نف�شه اأكدت اأهمية ال�شناعات الدوائية 

واللقاحات حمليا.
 ترتكز الإ�شرتاتيجية ال�شناعية للمملكة، بح�شب وزير ال�شناعة والروة املعدنية 
القدرات  بناء  رئي�شة، هي:  اإبراهيم اخلريف على ثالثة حماور  بن  بندر  الأ�شتاذ 
املحلية التي ت�شاعد على مواجهة التحديات و�شمان ال�شتمرارية، ال�شتثمار يف 
من  العامل  اإىل  للو�شول  املتميز  اجلغرايف  املوقع  وا�شتغالل  الطبيعية  امل��وارد 
خالل ال�شتثمار يف عدد من ال�شناعات التحويلية التي �شيكون لها قيمة م�شافة 
ال�شناعات  على  الرتكيز  خالل  من  امل�شتقبل  اإىل  التطلع  الوطني،  لالقت�شاد 

امل�شتقبلية التي توؤهل اململكة للمناف�شة مع الدول الأخرى.
اأما �شقف الطموح فهو اأن تكون ال�شناعة الوطنية مناف�شة عامليًا، من خالل 
�شتكون  ه��ذا  ويف  الرابعة،  ال�شناعية  وال��ث��ورة  املحلي،  املحتوى  متكن 
هي  اخلطوة  هذه  لتفعيل  مثال  وخري  والبتكار،  لالإبداع  حا�شنة  اململكة 
"اأوك�شاجون" من اأكرب احلا�شنات لأدوات الثورة ال�شناعية الرابعة ويف 

نف�س الوقت حماية البيئة.

تفوق سعودي عالمي 
في ريادة األعمال

جدة - البالد

  ا�صرتاتيجية دوائية
 يف ظل هذا التوجه العملي، ياأتي ال�شوؤال: اأين الدواء 

املحلي من ا�شرتاتيجية ال�شناعة ال�شعودية؟
خالل  اخل��ري��ف  بندر  ال��وزي��ر  عنها  ك�شف  الإج��اب��ة    
الق��ت�����ش��اد  جمعية  م���وؤخ���را  نظمتها  ال��ت��ي  ال���ن���دوة 
اململكة يف  اأين و�شلت  "اإىل  عنوان  ال�شعودية حتت 
خطة  تقود  ال��وزارة  الدوائية" باأن  ال�شناعة  تطوير 
وطنية لتوطن �شناعة الأدوية واللقاحات، بع�شوية 
ال�شحة،  وزارة  مقدمتها  يف  اجل��ه��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
والهيئة العامة للغذاء والدواء، واإعطاء اأولوية كبرية 

لتوطن هذا املجال .
   وكان وزير ال�شناعة والروة املعدنية بندر اخلريف 
لت�شنيع  الأوىل  املرحلة  تد�شينه  اأثناء  موؤخرًا  اأكد  قد 

توطن  اأن  امل��م��ل��ك��ة  يف  الإن�����ش��ول��ن  دواء 
ال�شناعات الدوائية ميثل اأولوية ق�شوى لدى منظومة 
العامة  ال�شحة  حتقيق  يف  لأهميتها  وذل��ك  ال�شناعة، 
رفع  اململكة  ت�شتهدف  حيث  الوطني،  الدوائي  والأم��ن 
ن�شبة توطن �شناعة الأدوية من 25 % حاليًا اإىل 50 

.2030 عام  بحلول   %
الأدوي��ة  �شناعة  يف  ال�شعودي  ال�شوق  حجم  ويقدر   
ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ن  34 م��ل��ي��ار ري���ال م��ن خ���الل  بنحو 
 40 ح��وايل  اإىل  ارتفاعه  املتوقع  وم��ن   ، واخل��ا���س 
م�شانع  عدد  يبلغ  حن  يف   ،2023 عام  ري��ال  مليار 
هيئة  يف  م�شجلة  من�شاأة   42 ال�شعودية  يف  الأدوي��ة 
الدوائية  ال�شناعات  بن  وموزعة  وال���دواء،  الغذاء 

التقليدية والبيولوجية.

توطني �صناعة اللقاحات
  من هنا تظل ال�شناعة الدوائية يف اململكة ركيزة اأ�شا�شية 
من ركائز الأمن ال�شحي وتوفر مقومات ذلك ، وكما يقول 
املحلل املايل واخلبري القت�شادي وع�شو جمل�س ال�شورى،  
اإن جائحة كورونا ك�شفت عن   ، البوعينن  �شعد  ف�شل بن 
والأجهزة  والأدوي���ة،  اللقاحات،  �شناعة  توطن  �شرورة 
الطبية، واأهمية توفر الكفاءة والكفاية اللوج�شتية القادرة 
�شامنة  ب�شمولية  ال�شحية  الأزم����ات  م��ع  التعامل  على 
مل��واج��ه��ة امل��خ��اط��ر واحل���د م��ن اإن��ت�����ش��ار الأوب��ئ��ة وتوفري 
اخلدمات ال�شحية ملحتاجيها، والتو�شع يف مراكز البحث 
واملختربات لإنتاج الأدوية واللقاحات وخلق قاعدة طبية 
حمفزات  وخ��ل��ق  العاملية،  ال�����ش��راك��ات  خ��الل  م��ن  متقدمة 
داخل  من  والإنتاج  التقنيات،  نقل  على  ق��ادرة  ا�شتثمارية 

اململكة، ل�شمان ا�شتدامة توفرها، وت�شديرها جتاريًا.
 يف ه���ذا ال�����ش��دد اأي�����ش��ا ي��وؤك��د اخل��ب��ري الق��ت�����ش��ادي ف�شل 

ال��ب��وع��ي��ن��ن  اأن ل���دى امل��م��ل��ك��ة امل����الءة امل��ال��ي��ة، وال����ذراع 
العامة،  ال�شتثمارات  �شندوق  يف  املتمثلة  ال�شتثمارية 

وال���روؤي���ة الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وم��ق��وم��ات ال��ن��ج��اح، مبا 
كثافة  اأن  كما  املتخ�ش�شة.  ال�شناعية  امل��دن  فيها 

جذب  يعزز  اأن  ميكن  والإقليمي  املحلي  الطلب 
يجعلها  ومبا  للمملكة،  النوعية  ال�شتثمارات 

مركزًا لل�شناعات الطبية يف املنطقة وتوفري 
ف��ر���س وظ���ائ���ف وا���ش��ع��ة لأب���ن���اء وب��ن��ات 

الوطن يف �شتى تخ�ش�شات هذا القطاع 
احليوي.

القطاع الدوائي

30 مليارًا حجم السوق السعودية
 19 مليارًا مبيعات القطاع العام 

15 مليارًا مبيعات القطاع الخاص
5.5 % نموًا مركبًا سنويًا 
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الرشيدي يزف عبدالمجيد وعبداإلله

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

املدينة - جدة
احتفل نا�سر �سامل الر�سيدي، بزواج ابنيه ال�سابني 
غفري  جمع  ح�سور  و�سط  وعبدالإله(،  )عبداملجيد 

من حمبي العائلة والأهل والأقارب.
هذه  يف  وعــبــدالإلــه  عبداملجيد  العري�سان  ومتنى 
اأمــل  كلها  حلياة  الله  يوفقهما  اأن  املباركة  الليلة 
وتفاوؤل وبناء عائلة �سعيدة.  وقال والد العري�سني: 
اإن فرحته ل تو�سف خا�سة بوجود الأهل والأقارب 

والأ�سدقاء الذين �ساركوه فرحته بنجليه.

جدة - عبدالهادي املالكي
بزواجه،  املالكي   م�ساعد  بن  عدنان  احتفل 
وذلك  املالكي،  ح�سن  بن  �سالح  ابنة  على 
قــاعــات الأفـــراح مبحافظة جــدة،  بــاإحــدى 
و�سط ح�سور جمع من الأهــل والأقــارب 
التهاين  فيها اجلميع  تبادل  والأ�سدقاء، 

والتربيكات باملنا�سبة ال�سعيدة.

واأعرب العري�س عدنان عن �سكره وتقديره لكل من ح�سر، 
ملتم�سا العذر ملن مل ي�ستطع احل�سور، ومزجيا �سكره لكل 
من ات�سل هاتفيا لتقدمي التهنئة، �سائاًل الله تعاىل للجميع 

التوفيق وال�سداد.
القف�س  بــدخــويل  الليلة  هــذه  تو�سف  ل  فرحتي  وقـــال: 
الذهبي، داعيا الله اأن يرزقه الذرية ويغدق عليه من ف�سله، 
معه  والــديــه  وقـــوف  هــي  تلقاها  هــديــة  اأفــ�ــســل  اأن  معتربا 
حــتــى دخـــل عــ�ــس الــزوجــيــة، 
والأ�سدقاء  الأهــل  وم�ساركة 
باملنا�سبة  الفرحة  والأعــيــان 

ال�سعيدة.
وعــــربت اأ�ـــســـرة الــعــرو�ــســني 
اأن مت  بــعــد  �ــســعــادتــهــمــا  عـــن 
ــزواج بتواجد الأقـــارب يف  ال
انح�سار جائحة كورونا،  ظل 
كافة  دعــــوة  وا�ــســتــطــاعــتــهــمــا 

اأقربائهما.

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
احتفل الرتبوي من�سور اإبراهيم ال�سبحي 
من من�سوبي الإدارة العامة للتعليم مبنطقة 
ابنة  على  نا�سر  جنليه  بزواج  املكرمة  مكة 
ابنة  على  ونــايــف  عــ�ــســريي،  اأحــمــد  حممد 
حمــمــد حــ�ــســن عـــوكـــل، يف اإحـــــدى قــاعــات 
و�سط  اجلموم،  مبحافظة  الكربى  الأفــراح 
والريا�سيني  امل�سوؤولني  من  عــدد  ح�سور 
والأقارب الذين قدموا التهاين والتربيكات 

للعرو�سني.
الله،  من  ونايف  نا�سر  العري�سان  ومتنى 
بالأمل  مفعمة  يوفقهما حلياة  اأن  عز وجل، 
والتفاوؤل وبناء عائلة �سعيدة، واأن يرزقهما 
من  كــل  �سكرا  كما  ال�ساحلة،  الــذريــة  الــلــه 

حــ�ــســر.  مــن جــانــبــه، اأكـــد والـــد العري�سني 
�سعادته  عــن  ال�سبحي  ابــراهــيــم  من�سور 
فيها  يحتفي  الــتــي  ال�سعيدة  الليلة  بــهــذه 

بزواج جنليه، �سائال الله اأن يرزقهما الذرية 
ال�ساحلة واأن يدمي عليهما الفرح وال�سرور 

يف حياتهما اجلديدة.

الطائف -البالد
ـــراج اخلـــزمـــري  ـــس ـــن � احــتــفــل حمــمــد ب
بـــن �سعيد  ابــنــة خــاطــر  بــــزواجــــه، مـــن 
يف  الطائف  مبحافظة  ــك  وذل الب�سريي، 
التهاين  اجلميع  فيها  تبادل  مميزة  ليلة 

والــتــربيــكــات بــاملــنــا�ــســبــة، واأديـــــت فيها 
الرق�سات ال�سعبية على اإيقاع الزير ولون 

ال�سيالت.
فرحتهما  عن  العرو�سني  اأ�سرتا  وعــربت 
اأن  الله  �سائلني  املباركة،  الليلة  هذه  يف 

يوفق العرو�سني ملا يحبه وير�ساه، واأن 
الذرية  يجمع بينهما على خري ويرزقهما 
ال�ساحلة، مبدين �سكرهما وامتنانهما لكل 
والتربيكات  التهاين  اأر�سل  اأو  ح�سر  من 

بهذه املنا�سبة الغالية.

أسرة العتيبي تزف تريك

آل حامد يحتفي بابنيه عبد الرحمن وتريك

عقد قران ابنة السميري

منصور يحتفي بـ)ناصر ونايف( في ليلة العمر

زفاف الخزمري لعش الزوجية 

جدة - البالد
املقاطي  ثربان  حممد  بن  الله  �سيف  احتفل 
باإحدى  وذلــك  تركي،  جنله  بزفاف  العتيبي 
قاعات الأفراح الكربى مبكة املكرمة بح�سور 
والأعــــيــــان والـــوجـــهـــاء ولــفــيــف مـــن رجـــال 

والتربيكات  التهاين  قدموا  الذين  املجتمع 
والق�سائد ال�سعرية والأغاين ال�سعبية.

وقدم العري�س ووالده، وعمه املوؤرخ رمزي 
الذين �ساركوهم  للحا�سرين  ال�سكر  العتيبي 

الفرحة.

اأبها-مرعي ع�سريي
احــتــفــل الــ�ــســيــخ عــبــدالــلــه بــن عــايــ�ــس بن 
واإخــوانــه  علكم  قبيلة  �سمل  �سيخ  حــامــد، 
واأبناوؤه برتقية ابنه الدكتور عبد الرحمن 
ملحافظة  حمافظًا  ع�سرة  اخلام�سة  للمرتبة 
ابنه املحامي تركي على  بالقرن، وح�سول 
الإ�سالمية،  اجلامعة  من  الدكتوراه  درجــة 
وذلــــك و�ــســط حــ�ــســور عـــدد مــن الــوجــهــاء 

واملــ�ــســوؤولــني واملــ�ــســائــخ والــ�ــســعــراء ومن 
الو�سط الثقايف والإعالمي.

وقد اأقيم بهذه املنا�سبة حفل خطابي واألقى 
املحتفى به الدكتور عبد الرحمن واملحامي 
كما  املنا�سبة،  يف  كلمتني  تركي  الدكتور 
األقيت عدة ق�سائد �سعرية واأوبريت؛ اإهداء 
يف  احل�سور  و�سارك  بالقرن  حمافظة  من 

اللون امل�ساحب لالأوبريت.

جدة - البالد
فى ليلة امتالأت مب�ساعر الفرح وال�سرور، 
احتفل املهند�س علي بن حممد ال�سمريي 
حمود  بن  حممد  على  ابنته،  قــران  بعقد 

اأفــراد  من  عــدٌد  احلفل  ح�سر  ال�سريف.  
اأ�سرتّي العرو�سنِي واأقاربهما وجمٌع من 
الأهل والأ�سدقاء، داعني الله تعاىل لهما 

بالتوفيِق والذرية ال�ساحلة.

فرحتي التوصف بدخول القفص الذهبي
أفراح املالكي بزواج عدنان.. العريس:

�أخبارهم

يتلقى مدير عام التنفيذ والإ�سراف بوكالة 
الريا�س  منطقة  بلديات  ل�سوؤون  الأمــانــة 
القحطاين"،  دغ�س  بــن  "في�سل  املهند�س 

والتربيكات،  التهاين 
ـــرار  ـــدور ق بــعــد �ـــس

اأمــــــــــني املـــنـــطـــقـــة 
اإىل  بـــرتقـــيـــتـــه 
الثانية  املــرتــبــة 

ع�سرة.

القحطاني للمرتبة "12" 

ال�سابق  الـــدمـــام  تــلــفــزيــون  مــديــر  احــتــفــل 
يف  "�سالح"  ابــنــه  بـــزواج  الع�ساف  حمد 

ــــاعــــات الأفــــــــراح  بــــحــــائــــل، اإحــــــــدى ق
ــــور جـــمـــع  ــــحــــ�ــــس ب

الأقـــارب  مــن  غفري 
والأ�ـــــســـــدقـــــاء 

باركوا  الذين 
املنا�سبة  لهم 

ال�سعيدة.

اجليولوجية  امل�ساحة  هيئة  رئي�س  اأ�سدر 
عبدالله  املــهــنــد�ــس  التنفيذي  الــ�ــســعــوديــة 
بــــن مــفــطــر الـــ�ـــســـمـــراين قــــــــراًرا يــقــ�ــســي 

بنت بــــــتــــــعــــــيــــــني رنـــــــا 
ـــه زمــعــي  ـــل عـــبـــدال
مـــــــديـــــــرا اأعـــــلـــــى 
ـــــــــالإدارة الــعــلــيــا  ل
ـــــــال  ـــــــ�ـــــــس ـــــــالت ل

املــــوؤ�ــــســــ�ــــســــي 
واملعرفة. 

املـــديـــر الــتــنــفــيــذي جلــمــعــيــة �ــســكــنــي مكة 
عبدالله  الأ�ستاذ حممد  الرتبوي  التنموي، 
بازيد، يعي�س هذه الأيام فرحة غامرة حيث 
رزق ابنه املهند�س عبدالله باأول حفيدة يف 

الأ�سرة )تيام(.
اجلـــد حمــمــد وعـــد الـــزمـــالء والأ�ـــســـدقـــاء 

بوليمة  ــاب  والأحــب
�ـــــســـــتـــــويـــــة 
خــالل الأيـــام 
تليق  القادمة 

اأول  بــــقــــدوم 
له  حــفــيــدة 

تهانينا.

العساف يحتفل بزواج ابنه

رنا مديرًا 

بازيد يرزق بحفيدته )تيام(

تخرج دفعة من »السياحة« بالمدينة
املدينه املنورة - خالد �سعيد باحكم

 احتفلت كلية ال�سياحة والفندقة باملدينة املنورة بتخريج دفعة جديدة من 
ال�سباب ال�سعودي املوؤهل يف تخ�س�س ال�سياحة والفندقة والطهي. وقد 
املنورة عن  املدينة  ال�سياحة والفندقة يف  كلية  اأحمد ع�سريي عميد  عرب 
�سعادته بتخريج هذه الدفعة ل�سخها ل�سوق العمل بعد اأن تاأهلت يف كافة 
املجالت ال�سياحية والفندقية، معربا عن �سكره لكل اجلهات التي �ساركت 
الكلية من  الذي جتده  الفعال  التعاون  ال�سباب، وعلى  تدريب هوؤلء  يف 

القطاع اخلا�س يف ا�ستقطاب ال�سباب ال�سعودي للعمل.

الدمام-البالد
يف ليلة جنوبية من ليايل الفرح وال�سرور، وبح�سور 
لفيف من الأهل والأقارب والأ�سدقاء والزمالء، احتفل 
قرانه، على  الزهراين بعقد  خالد بن م�سرع بن حممد 
الزهراين؛ حيث  �سلحان  بن  �سعد  بن  عبدالعزيز  ابنة 
التهاين  ـــارب والأ�ــســدقــاء والأحــبــاب  الأق تــبــادل فيها 

والتربيكات باملنا�سبة.

عقد قران
 خالد الزهراني
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الريا�ض- البالد
ميغيل  الأرجنتيني  اأم�س،  بالريا�س  الدويل  خالد  امللك  مطار  اإىل  و�سل 
الأرجنتني  �سفري  ا�ستقباله  يف  وكان  الن�سر،  لنادي  الفني  املدير  رو�سو 

ال�سيد غيريمو نيل�سن، والرئي�س التنفيذي بنادي الن�سر اأحمد الغامدي.
كانت  حيث  املو�سم؛  هذا  الن�سر  فريق  تدريب  تولوا  قد  مدربني   3 وكان 
البداية بالربازيلي مانو مينيزي�س، وعقب رحيله توىل مار�سيلو �سالزار 
اإدارة  لت�ستقر  اأن يغادر؛  اإمانويل قبل  ليتوىل بيدرو  التدريب موؤقتًا،  دفة 

الن�سر يف النهاية على الأرجنتيني ميغيل رو�سو.

مدرب النصر يصل للرياض 

المنتخب سعودي 
مهما كانت البطولة..

بع�س  جدوى  عن  والإعالم  اجلماهري  بني  اجلدل  يدور  ما  دائما 
اأو  ا�ستدعاء  يجب  وهل  النادي،  اأو  للمنتخب  وفائدتها  امل�ساركات، 
اأم ال�ستعانة  الكبار  ال�ستعانة بالفريق الأ�سا�سي بنجومه ولعبيه 
اأم رمبا عمل خليط ما بني الثنني،  الأوملبي،  اأو  ال�سباب  بالالعبني 
وهذا جدل قد ل ينتهي، ولي�س بالإمكان تعميم ال�ستنتاج على كل 
اأن  لبد  وهنا  حدة،  على  حالة  كل  حتليل  من  لبد  ولكن  احلالت، 
نتحدث عن م�ساركة املنتخب ال�سعودي يف بطولة كاأ�س العرب يف 
كانت  مهما  م�ساركة  اأي  اأن  ن�ستوعب  اأن  من  لبد  البداية  يف  قطر. 
الت�سامن  اأو  اآ�سيا،  اأو غرب  العربية  البطولة  كانت  �سواء  اأهميتها، 
جتمع  بها  ي�سارك  اأخرى  م�ستحدثة  بطولة  اأي  اأو  الإ�سالمي، 
ُتعطى  اأن  فالبد  ال�سعودي،  الوطني  املنتخب  م�سمى  حتت  لعبني 
العربية  اململكة  ومكانة  ل�سم  ولكن  لقوتها-  لي�س  احرتامها-  كامل 
والالعبني  الفني  اجلهاز  يكون  اأن  لبد  لذلك  الكروية؛  ال�سعودية 
راأى  واإن  ال�سعودي،  الوطني  املنتخب  ا�سم  قدر  على  امل�ستدعون 
بعدم  باجلراأة  يتحلى  اأن  من  فالبد  ذلك،  عك�س  القدم  كرة  احتاد 

امل�ساركة.
الوطني  فاملنتخب  املختارة،  الأ�سماء  فهو  الآخر  العامل  واأما 
�سامل  �سيق..  نطاق  على  )رمبا  الثقة  واإعطاء  للتجارب  مكانًا  لي�س 
اأن  على  القدرة  لديه  ومن  لالأف�سل،  مكان  ولكنه   ، مثال(  الدو�سري 
يرتقي للموقف ويعطي اأف�سل ما لديه على جميع الأ�سعدة، وكما اأنه 
لي�س مكانًا حلرق املواهب، فعند ا�ستدعاء لعب لي�س جاهزا نف�سيا 
لتحمل ال�سغط )وهذا اأمر مقبول ومنطقي( فلماذا ن�ساهم يف حرقه 
يف حمفل قوي كهذا كما �ساهدنا بع�س الأ�سماء التي ت�سارك اأ�سا�سية 
مع اأنديتها يف دوري قوي كدورينا تواجه فيه اأ�سماء كبرية اأجنبية 
اإ�سراك  اأو   ، اأو حملية، وتظهر كاأنها متار�س كرة القدم لأول مرة!! 
لعبني يف غري مراكزهم الأ�سا�سية كما حدث مع �سعود عبداحلميد، 
اأمل يكن من املنطق ا�ستدعاء نوح املو�سى اأو علي احل�سن؟؟ اأمل يكن 
الت�سكيلة  خارج  من  وقوة  خربة  اأكرث  لعبني  ا�ستدعاء  بالإمكان 
ليظهر  املختارين  الالعبني  لتطعيم  الأول  للمنتخب  الأ�سا�سية 
نعم  جميعا..  عنا  بالنيابة  �ساأجاوب  با�سمه؟  يليق  ب�سكل  املنتخب 

ممكن ولكنه مل يحدث.
اأحرتم احتاد كرة القدم بقيادة اأ. يا�سر امل�سحل كثريًا ، وكذلك اأحرتم 
من  نكون  اأن  كاإعالم  لنا  لبد  ولكن  رينارد،  اإيريف  الكوت�س  واأقدر 
النا�سحني، فهم يف حالة م�ساركة املنتخب ال�سعودي ببطولة العرب 
يف قطر جانبهم التوفيق يف كيفية اإدارة املوقف اإجمال، فـ�سخ�سيا 
نظرا  الأ�سا�سية؛  باأعمدته  الأول  باملنتخب  امل�ساركة  منهم  اأطلب  لن 
تكون  باأن  اأطالب  ولكني  اأهمية،  الأكرث  القادمة  لال�ستحقاقات 
لرينارد  احرتامي  فمع  ومدرب.  لعبني  جدية؛  اأكرث  الختيارات 

وم�ساعده فاملنتخب ال�سعودي لي�س مركزًا لتاأهيل املدربني.

بعد اآخر..
ل زلت مل اأ�سل للفرق بني حالة ا�ستمرار الدوري اأثناء بطولة قارية 
بالعبي  فيها  ن�سارك  ل  اإقليمية  بطولة  اأثناء  وتوقفه  عاملية،  دولية 
ال�سف الأول احلقيقيني على م�ستوى الأندية واملنتخب.. فهل هناك 

من و�سل؟

حممد العمري 

 كالم كورة

mh_nafa@ جدة- حممد بن نافع
فتح  نادي الحتاد يف  اإدارة  بداأت  العام..  عام ون�سف  قبل 
باب املفاو�سات مع الالعب �سعود عبداحلميد ووكيل اأعماله 
قبل  من  الفرتة  تلك  طوال  ال�سلبي  الرد  اأن  اإل  عقده،  لتمديد 
لينهي  احتاديًا  عبداحلميد  اإبقاء  دون  حالت  ووكيله  الالعب 

اجلدل القائم باإعالن توقيعه ر�سميًا لنادي الهالل. 
يف البداية، رغبت اإدارة نادي الحتاد يف حت�سني راتب الالعب 
املتبقي  ال�ساري  العقد  بك�سر  عر�س  تقدمي  خالل  من  ال�سهري 
باإجمايل  لفرتة مماثلة  العام، ومتديده  فيه حينها عام ون�سف 
ثالثة موا�سم مع تقدمي العر�س املايل الأعلى يف �سقف التعاقد 
مع الالعبني املحرتفني املحليني، اإل اأن هذا الطلب مت رف�سه من 

جانب وكيل اأعمال الالعب. 
وعلى الرغم من ذلك جتاوب النادي مع طلب الالعب 

عليه  املتفق  خارج  مايل  مبلغ  على  باحل�سول 
ب�سفة  توفريه  ومت  ريال  األف   )400( بقيمة 

جمل�س  اأع�ساء  اأحد  جانب  من  �سخ�سية 
الإدارة. 

بتقدمي  الالعب  اأعمال  وكيل  قام  عقبها 
يطالب  املنازعات  ف�س  للجنة  �سكوى 

مل  النادي  اأن  مدعيًا  العقد  بف�سخ 
الالعب،  عقد  مقدم  بت�سديد  يقم 

اأمام  �سحته  عدم  ماثبت  وهو 
اللجنة بعد اأن قدم النادي ما 

يثبت ا�ستالم الالعب لكافة 
حتى  املالية  م�ستحقاته 

باإثبات  النادي  واكتفى  �سبتمرب 2020  ال�سكوى يف 20  تقدمي  تاريخ 
�سالمة موقفه دون اأي ت�سعيد جتاه هذه ال�سكوى املفتعله. 

ثم تقدمي عر�س النادي الر�سمي الأول لالعب ووكيل اأعماله لتجديد 
عقده وحتديدًا يف  من  الأخرية  اأ�سهر  ال�ستة  دخوله فرتة  قبل  العقد 
ووكيل  لالعب  الثاين  الر�سمي  العر�س  تقدمي  ثم  1يونيو2021. 
كافة  على  املوافقة  وت�سمن   2021 يونيو   17 تاريخ  يف  اأعماله 
الطلبات التي مت طلبها من جانب الوكيل كقيمة مالية للعقد اأو توزيع 
واللون  بالنوع  الالعب  اختارها  التي  ال�سيارة  ذلك  يف  مبا  الدفعات 
ومبلغ عمولة الوكيل، كما ت�سمن خطاب تقدمي العر�س طلب حتديد 
فتم  اأعماله،  وكيل  جانب  من  حتديده  يتم  ومل  العقد،  لتوقيع  موعد 
 2021 �سبتمرب   17 تاريخ  يف  الالعب  اأعمال  لوكيل  خطاب  اإر�سال 
يت�سمن طلب حتديد موعد لتوقيع العقد بناء على ما مت التفاق عليه، 
ولكن مل يتم التجاوب مع هذا اخلطاب اأي�سا.  ليتم حتديد موعد اآخر 
نوفمرب   26 اجلمعة  يوم  يف  العقد  لتوقيع 
2021 وبعد اأن مت جتهيز كافة ال�سيكات 
مل  الوكيل  اأن  اإل  الوكيل  �سيك  فيها  مبا 
يح�سر يف املوعد املتفق عليه، ثم تذرع 
الذي  وهو  م�سدق،  �سيك  وجود  بعدم 
الأ�سا�س  من  موجودا  يكن  مل 
النهائية  الأوراق  ملراجعة 
اأعلن  حتى  التوقيع؛  قبل 
مع  التوقيع  الهالل  نادي 
ال�ستار  واإ�سدال  الالعب 
من  الأخري  الف�سل  على 

ق�سية الالعب ووكيله.

جدة - هالل �سلمان
تلعب اليوم اجلمعة املباراتان املوؤجلتان من اجلولة الرابعة لدوري كاأ�س الأمري حممد بن 
�سلمان للمحرتفني، حيث يحل الن�سر �سيفا على الطائي يف ال 3:15 ع�سرا، وي�ست�سيف 

الهالل نظريه الفيحاء يف الـ 5:40 م�ساء.

الهالل VS الفيحاء
ي�سعى فريق الهالل الرابع بر�سيد 20 نقطة اإىل حتقيق فوزه ال�ساد�س هذا املو�سم، 
عندما ي�ستقبل الفيحاء اخلام�س بر�سيد 18 نقطة، خ�سو�سا اأنه فقد نقطتني بتعادله 
مع اأبها يف اآخر مبارياته )1-1( وهي نف�س نتيجة لقاء الفيحاء الأخري مع التعاون.

الطائي VS الن�سر
اأمام  اإيجابية  نتيجة  لتحقيق  الأخري، وي�سعى  املركز  نقاط يف  الطائي 10  ميتلك 
الن�سر ال�سابع بـ 17 نقطة، ال�ساعي بدوره اإىل فوز ثان على التوايل بعد انت�ساره 

على الأهلي يف اجلولة املا�سية، فيما خ�سر الطائي اأمام الحتاد.

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

انتقال سعود من االتحاد للهالل.. من األلف إلى الياء!!

في مؤجلتين من الجولة الرابعة..

في ربع نهائي كأس العرب فيفا..

عمان تصطدم بتونس .. وقمة خليجية بين قطر واإلمارات

الهالل يواجه الفيحاء.. والنصر ضيفا على الطائي

الفراعنة يواجهون النشامى.. وكالسيكو بين المغرب والجزائر
جدة - هالل �سلمان

حيث  العرب،  كاأ�س  بطولة  من  النهائي  ربع  الدور  مباريات  وال�سبت  اجلمعة  تقام 
واجلمهور  الأر�س  �ساحبة  قطر  تلعب  ثم  التون�سي،  نظريه  عمان  منتخب  يواجه 
مع الإمارات يف قمة خليجية، اأما مباراتا ال�سبت فتجمع م�سر مع الأردن، واملغرب 
مع اجلزائر يف لقاء قمة مرتقب. وتنتظر منتخب عمان مهمة �سعبة اأمام نظريه 
التون�سي الذي فاز على الإمارات وبلغ دور الثمانية، فيما قدم )اخلنجر( العماين 
مباراة رائعة اأمام البحرين وهزمه بثالثية نظيفة. وجتمع قمة خليجية منتظرة 
بني قطر والإمارات، ومتيل الكفة نظريا مل�سلحة اأ�سحاب الأر�س الذين قدموا 
اأداء مثاليا يف الدور الأول وتاأهلوا بالعالمة الكاملة. وتتطلع اجلماهري للقمة 
الأطل�س( مع )اخل�سر( حيث تعد مبثابة نهائي مبكر  )اأ�سود  املغاربية بني 
بعد تاألق املنتخبني يف الدور الأول. ويف اللقاء الآخر، متيل الكفة مل�سلحة 
منتخب )الفراعنة( اأمام )ن�سامى( الأردن، حيث تعادلت م�سر مع اجلزائر 

يف حني حقق الأردن فوزا كبريا على جاره الفل�سطيني.
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افتتاح  من  لبد  مهند  كابنت  احلقيقة  • يف 
ماهي  القدم.  كرة  اعتزالك  قرار  عن  الأ�سئلة 
انتقالك  بعد  جــاء  اأنـــه  خ�سو�سًا  الأ�ــســبــاب 

لنادي ال�سباب بداية املو�سم؟
ما  التفا�صيل، وكل  كل  �صاأك�صف  ما  وقت  - يف 
اأ�صتطيع قوله يف الوقت احلايل اأن ال�صبب الرئي�صي 
هو اأنني ا�صتخرت الله،  ووجدت راحتي يف االبتعاد 

نهائيا عن عامل كرة القدم.
م�سريته  اإنهاء  ع�سريي  مهند  تعمد  هل   •

الكروية يف نادي ال�سباب؟
- مثل ما ذكرت. قرار اعتزايل اأتى بعد ا�صتخارة 
لنادي  مبا�صرة  انتقايل  بعد  جاء  اأنه  و�صادف  الله، 
ال�صباب، الذي اأعتربه بيتي وع�صت به فرتات جميلة، 

وحققت معه اإجنازات ال تن�صى.
دعني  اجلميلة..  الفرتات  ذكرت  اأنك  • مبا 
اجلميلة..  الكروية  حلظاتك  اأهم  عن  اأ�ساألك 

يف اأي ناد كانت؟
- يف احلقيقة، كل االأندية التي لعبت معها، كانت 
يل فيها حلظات جميلة، ولكن الفرتة التي ع�صت فيها 
ال��ن��ادي االأه��ل��ي؛ حيث  ذك��ري��ات ال تن�صى كانت مع 
فرحة  خ�صو�صًا  خا�ص،  طعم  لها  اإجن��ازات  حققنا 

بطولة الدوري عام 2016، بعد غياب طويل عنها.
• هل خروجك من النادي الأهلي كان بقرار 
الحـــرتايف،  عــقــدك  انــتــهــاء  ب�سبب  اأم  فــنــي، 

والروؤية الفنية لإدارة الفريق؟
- دعني اأجيبك باأن عامل كرة القدم متغري، وزمن 
االحرتاف الذي نعي�صه يحتم على الالعب التما�صي 
معه، وبعد اأن انتهى عقدي مع النادي االأهلي مل اأتلق 
ال�صباب  نادي  للتجديد، وجاءين عر�ص من  عر�صا 

الذي �صبق واأن مثلته، فوافقت عليه.
�سرنى  هل  الــقــدم..  لكرة  اعتزالك  بعد   •
اأم  التدريب.  عــامل  اإىل  يتجه  ع�سريي  مهند 

�ستظهر كمحلل فني للمباريات؟
ب�����ص��اأن  ق����رار  اأي  ب��ع��د  اأت���خ���ذ  - يف احل��ق��ي��ق��ة مل 
االبتعاد  يكون  وقد  امل�صتديرة،  عامل  يف  م�صتقبلي 

نهائًيا هو القرار، ولكن ال اأعلم ماذا تخبئ االأيام!!
• هل تف�سل لبنك الأكرب" فرا�س" مزاولة 

كرة القدم.. ومع اأي ناٍد حتب اأن تراه ؟
اأراد فرا�ص  اأبنائي جميًعا، واإذا  اأح��رتم رغبة   - 
لعب كرة القدم، فاأف�صل اأن يلعب للنادي الذي يرغب 
به، واإن كان علي مبا اأنني م�صتقر يف جدة، فاأمتنى 

اأن يلعب يف النادي االأهلي.

مــواقــع  اإىل  مــــوؤخــــًرا  اجتـــهـــت  اأراك   •
ال�سناب  ا"  خ�سو�سً الجتماعي،  التوا�سل 
تبحث  هل  ن�سًطا..  به  اأ�سبحت  �سات" الذي 

عن ا�ستثمارات كمعلن؟
تفتح  اأ�صبحت  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل   -
اآفاًقا وا�صعة للجميع، وهي تعد حالًيا رقم واحد على 

م�صتوى امل�صاهدات،
 ووجودي بها اأ�صبح روتيًنا يومًيا لنقل ال�صورة 

ب�صكل مب�صط.
على  م�ساهداتك  ت�سبح  اأن  تفكر  هــل   •
معلنني  ل�ستقطاب  كبرية  التوا�سل  مواقع 
،مبا يدر عليك دخًل مادًيا بعد قرار اعتزالك؟ 

ال��ت��وا���ص��ل  - ذك����رت اأن وج�����ودي ع��ل��ى م���واق���ع 
مانع  وال  مب�صط،  ب�صكل  يومياتي  النا�ص  الأ���ص��ارك 
اإذا كان هناك م�صدر دخل، واالإن�صان ي�صعى دائًما 

لالأف�صل.
• نعود لكرة القدم.. هناك بع�س ال�سائعات 
م�ساكل  ب�سبب  كان  الأهلي  من  خروجك  باأن 

مع اأحد الأ�سخا�س يف الإدارة؟
- لن اأجيب، ولكن تاأكد باأن يف �صائر اأمور حياتي 
جميلة،  ب�صورة  اجلميع  مع  التعامل  على  اأحر�ص 
لك؛  النا�ص  حمبة  �صوى  يتبقى  لن  الدنيا  هذه  ويف 
التوفيق  الله  ون�صاأل  اأزي��د،  ولن  باخلري،  ليذكروك 

للنادي االأهلي مبهند ع�صريي وبدونه.

اإىل  ال�سعودي  منتخبنا  و�سول  هل   •
م�ساألة  اأ�ــســبــح   ..2022 قطر  مــونــديــال 

وقت؟ 
جميلة  م�صتويات  يقدم  ال�صعودي  االأخ�صر   -

الثانية  للمجموعة  وت�����ص��دره  ون��ت��ائ��ج��ه  وراق���ي���ة، 
دليل،  خري  العامل   لكاأ�ص  املوؤهلة  الت�صفيات  يف 

قطر  مونديال  اإىل  �صي�صل  املنتخب  اأن  واأتوقع 
ال��ث��اب��ت��ة ورزان����ة  اخل���ط���وات  ب��ه��ذه   2022

وحكمة اجلهاز الفني وجميع الالعبني، 
ورمبا يكون ذلك قبل نهاية الت�صفيات 

بجولتني، اإن �صاء الله. 
اأن تكون  • هل كنت تتمنى 
�ــســمــن الــتــ�ــســكــيــلــة احلــالــيــة 

اأجمل  ومــاهــي  للأخ�سر.. 
اأيامك مع املنتخب؟

- ب��ك��ل ت��اأك��ي��د االن�����ص��م��ام 
�صرف  ال�����ص��ع��ودي  للمنتخب 
وحقيقة  الع�����ب..  الأي  ك��ب��ري 

كانت هناك اأيام ال تن�صى؛ مثل 
 2018 ال��ع��امل  لكاأ�ص  ال��ت��اأه��ل 

يف رو�صيا.
ــــذي  ال الـــــنـــــادي  مــــن   •

هــذا  لــلــدوري  بــطــًل  تتوقعه 
املو�سم؟

- م����ازال احل��ك��م م��ب��ك��ًرا ع��ل��ى م��ن ���ص��ي��ك��ون بطاًل 
و�صمك  وال�صباب  االحت���اد  املقدمة"  ففرق  ل��ل��دوري، 
نقاط  اإال  بينهم  يف�صل  ال  الن�صر"  ومعهم  وال��ه��الل 

معدودة.
 7 بعد  الأهلي  جلماهري  توحهها  • ر�سالة 

موا�سم ع�ستها معهم؟
تكفيهم  ال  وفية  جماهري  االأه��ل��ي..  جماهري   -

ك��ل��م��ة ���ص��ك��ر وام���ت���ن���ان. ع�����ص��ت م��ع��ه��م اأف�����ص��ل 
ال��ل��ح��ظ��ات، وه���و ج��م��ه��ور ع��ا���ص��ق ل��ل��ك��ي��ان، 

و���ص��اح��ب االأول����وي����ات. اأمت��ن��ى ل��ه��م دوًم���ا 
االأفراح.

اإىل  الــــزمــــان  ـــك  ب عــــاد  ـــو  ل  •
اأن  تتمنى  كــنــت  هــل  الـــــوراء.. 

تــكــون لعــــب كــــرة قـــــدم.. اأم 
ماذا؟

- كرة القدم ع�سق ل ينتهي. 
بكل تاأكيد �ساأتخذ القرار باأن 

اأكون لعب كرة قدم.

مهند عسيري العب الراقي والشباب السابق لـ              :

 هذا سبب اعتزالي.. وأتمنى 
البني اللعب في األهلي

 مهند ع�سريي.. جنم فريق الوحدة وال�سباب والأهلي والأخ�سر ال�سعودي ال�سابق. كان خرب اعتزاله 
املفاجئ �سادمًا لع�ساق الكرة ال�سعودية. ع�سريي كان قد وقع عقدًا ملدة عام مع اإدارة نادي ال�سباب بداية 

هذا املو�سم. 
م�سرية مهند ع�سريي الكروية �سهدت متثيل العديد من الأندية. بداية ع�سريي كانت مع فريق الوحدة 
عام 2008، والذي بزغ جنمه معه بعد امل�ستوى املميز الذي قدمه بقمي�سه على مدار 4 �سنوات، حيث بقي 
معه حتى النتقال اإىل ال�سباب يف 2012. يف ال�سباب، توج مهند ع�سريي بكاأ�س خادم احلرمني ال�سريفني 
عام 2014 كاأول بطولة يف م�سواره الكروي. فرتة متثيل ع�سريي للأهلي من 2014 اإىل 2021 �سهدت 
اأبرزها كاأ�س ويل العهد 2015، وثلثية الدوري وكاأ�س  تتويج اللعب وناديه بعدد كبري من البطولت، 
امللك وكاأ�س ال�سوبر يف 2016. مثل ع�سريي الأخ�سر ال�سعودي يف 19 لقاء دوليا على مدار م�سريته بني 
عامي 2010 و2018، �سجل خللها 4 اأهداف. �سارك مع الأخ�سر يف كاأ�س العامل 2018 يف رو�سيا حيث 

خا�س مباراتي رو�سيا وم�سر.
امللعب  عن  وابتعاده  املفاجئ،  اعتزاله  وراء  ال�سر  عن  الك�سف  ملحاولة  ع�سريي  مهند  " البلد" التقت 

اخل�سراء. فاإىل احلوار..

حاوره- بدر النهدي

هذا تعليقي على 
مشكلتي مع أحد 

إداريي النادي

جماهير األهلي 
تستحق أن تفرح األخضر سيبلغ مونديال قطر قبل انتهاء التصفيات

مشاركتي يف مونديال 
روسيا ال تنسى



جدة - البالد
"�إال  م�سل�سل  �لدنيا" من  "طعم  حكاية  �سناع  �أكمل 
على  حاليًا  تعر�ض  �لتى  �مل�ساهد،  �آخر  ت�سوير  �أنا"، 

.dmc ف�سائية
�لعا�سى،  �إميان  �لفنانني  �لدنيا" بطولة  "طعم 
وكمال �أب��و ري��ة، و�إ���س��ام جمال، وم��ن �إخ��ر�ج 
ج��م��ال وحممد  �أم���ني  وت��األ��ي��ف  �أح��م��د ح�سن، 
بينما  ربيع،  و�إبر�هيم  وحممد  �ل�سعد  �أب��و 
من  ك��ب��رً�  وتفاعًا  جن��اح��ًا  �حلكاية  الق��ت 

�جلمهور، ب�سبب �لق�سة �لتي تتناول �أبناء دور �الأيتام 
يف حقهم يف �حلياة، وكيف توؤثر نظرة �ملجتمع لهم.

�لفتيات  ح��ي��اة  �لدنيا"،  "طعم  ح��ك��اي��ة  وت��ن��اق�����ض 
ي�سبحن  ح��ت��ى  �ل��ط��ف��ول��ة  م��ن��ذ  �الأي���ت���ام  دور  د�خ����ل 
على  معتمد�ت  �حلياة  يف  طريقهن  وي�سلكن  �سابات 
�أنف�سهن، من خال 5 فتيات ن�ساأن يف د�ر �أيتام وهن 
�سريهان  �أحمد،  رمي  عفيفى،  هاجر  �لعا�سى،  �إميان 
�ل�������س���اذيل، وه��ب��ة ح�����س��ن، ي���ب���د�أن م�����س��و�ره��ن بعد 

خروجهن من �لد�ر.

عرض الجزء الثاني لـ»طعم الدنيا«

 هيئة األدب تطلق مؤتمراً للفلسفة
الريا�ض - البالد

و�لن�سر  �الأدب  هيئة  �أط��ل��ق��ت 
"موؤمتر  �أع����م����ال  و�ل���رج���م���ة، 
�سعار  حت��ت  للفل�سفة"  �ل��ري��ا���ض 
ي��ت��ن��اول  �إذ  �الأفكار"،  "مهرجان 
"�لامتوقع"،  بعنو�ن  رئي�سًا  حم��ورً� 
دول��ي��ة  وم��وؤ���س�����س��ات  مفكرين  بح�سور 
و�إقليمية مرموقة، ملناق�سة �لق�سايا �لفل�سفية 
على  �ل�سوء  �إحلاحًا، وت�سليط  �الأكرث  �ملعا�سرة 
�إىل  �ليوم،  �لعامل  فهم  يف  وم�ساعدتها  �لفل�سفة  دور 
�مللك  مكتبة  يف  وذلك  �الإن�سانية،  للحاالت  تغطيتها  جانب 

فهد مبدينة �لريا�ض.
�ململكة،  يف  �لفكري  �مل�سهد  حيوية  �ملتحدثون  وت��ن��اول 
�لفل�سفية  و�الآف����اق  �ل�����س��ع��ودي،  �لفل�سفي  �لبحث  ون��ق��ا���ض 
حتدث  حيث  بالفل�سفة،  �الإ���س��ام��ي  �لفكر  لقاء  م��ن  �ملنبثقة 
�لدكتور �لغذ�مي عن �الإر�دة �حلرة ومفاهيم �لعد�لة و�حلرية 
و�مل�ساو�ة  �لعدل  يكون  �أن  �أهمية  على  م�سددً�  و�مل�ساو�ة، 
تقت�سر  ال  الأن��ه��ا  �لثقافية،  �لتعددية  على  مبنية  و�حل��ري��ة 
�لعامي  فعلها  يف  يت�ساوى  �لتي  فقط،  �لعقلنة  مفاهيم  على 
ًا �أقو�ل عدد من �لعلماء حول ذلك ومنهم  و�لفيل�سوف، مف�سّ
�جلرجاين، و�بن �لقيم، خمتتمًا حديثه مبقولة ت�سوم�سكي: 
"�إن من ينكر وجود �الإر�دة �حلرة هو �أكرث من يبحث عنها".

األسبـوعية

�جلمعة 6 جمادى �الأوىل 1443 ه� �ملو�فق 10 دي�سمرب 2021م �ل�سنة 91 �لعدد 23516

جدة - البالد
د�ّسنت هيئة �مل�ساحة �جليولوجية �ل�سعودية، �أم�ض 
�جليولوجية  �ملعلومات  قاعدة  مبادرة  )�خلمي�ض(، 
�لوطنية؛ �لتي ُت�سهم يف حتقيق روؤية �ململكة 2030 

يف قطاع �لتعدين.
وقّدم مالك �ملبادرة �ملهند�ض م�سطفى بن عبد�لقادر 
�الأ�سا�ض  حجر  ُتعد  �لتي  �مل��ب��ادرة  ح��ول  �سرحًا  مكي 
للمبادر�ت �الإ�سر�تيجية �ل�ساملة للتعدين يف �ململكة، 
�مل��ع��ل��وم��ات �خل��ا���س��ة مب��ب��ادر�ت هيئة  وذل���ك بجمع 

�مل�ساحة �جليولوجية �ل�سعودية، وقطاع �لتعدين.
�مل��ع��ل��وم��ات  ق����اع����دة  م����ب����ادرة  �أن  �إىل  و�أ������س�����ار 
�جل��ي��ول��وج��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة ت��ع��ن��ى ب��ط��رح �مل��ع��ل��وم��ات 
عن  للم�ستثمرين  و�إتاحتها  �جليولوجية  �الإقليمية 
و�ال�ستفادة  �لبيانات  با�ستعر��ض  �الإن��رن��ت  طريق 
�إىل جانب  �ل��در����س��ات و�الأب��ح��اث،  منها يف جم��االت 
�خلر�ئط  عن  �لتف�سيلية  و�لبيانات  �ملعلومات  توفر 
و�مل�سوحات  ر�سمها،  مقايي�ض  مبختلف  �جليولوجية 

�جليوفيزيائية �لتف�سيلية ملكامن �لتمعدن باململكة.

الريا�ض - البالد
مهمة  طرق  باتباع  �خلليجي  �ل�سحة  جمل�ض  ن�سح 
جتنب  يف:  متمثلة  �مل��ن��اع��ي،  �جل��ه��از  ق���وة  ل���زي���ادة 
�لتدخني وممار�سة �لريا�سة بانتظام وتقليل �الإجهاد 
بنظام  و�اللتز�م  �لنوم  من  كاف  و�أخذ وقت  و�لتوتر 

غذ�ئي غني بالفو�كه و�خل�سرو�ت.
توير  على  �لر�سمي  ح�سابه  ع��رب  �ملجل�ض  وق���دم 
�إر�سادًيا بعنو�ن) خط دفاعك �الأول( مت �لركيز  ملًفا 
ج�سمه.  ملناعة  �ل�سخ�ض  تقوية  كيفية  على  خاله  من 
وقاية  حيث  من  �ملناعي  �جلهاز  �أهمية  �مللف  وتناول 
ورف��ع  �ل�سحية  و�مل�����س��اك��ل  �الأم���ر�����ض  م��ن  �جل�����س��د 
بج�سم  �لتمتع  من  �الإن�سان  ومتكني  �حل��ي��اة،  ج��ودة 
�سحي قوي قادر على مكافحة �الأمر��ض وتقليل حدة 

م�ساعفات و�سرر �الأمر��ض �ملُعدية.

حائل - البالد
حائل  مبنطقة  و�ل��ف��ن��ون  �ل��ث��ق��اف��ة  جمعية  ت��ن��ّظ��م 
2021م،  �ل���دويل  تويوتا  حائل  ر�يل  م��ع  بالتز�من 
�أربعة  معار�ض فنية ت�سم �أعمااًل متنوعة بني �لو�قعية 
من  �لفنانني  عدد  مب�ساركة  و�لتعبرية،  و�ل�سريالية 

و�لفنانات.
حممد  باجلمعية  و�الإع��ام  �لعاقات  م�سوؤول  وقال 
فنيًا؛  منها  عمًا   145 ي�سم  �ملعر�ض  �إن  �جلار�لله: 
�لنقو�ض  يحاكي  �لذي  �لت�سكيلي  "تاريخنا"  معر�ض 
�إىل  �لتي  ت�سل  �لتاريخية  جبة  مدينة  يف  �لثمودية 
لل�سائح  لتقدميها  �لفنية  �الأعمال  �آالف  عام يف  ع�سرة 
 45 م��ن  خ��ال  �أك���رث  م��ن  و�إب��د�ع��ي��ة  مبتكرة  بطريقة 
 لوحة ت�سكيلية ومعر�ض �لبورتريه  �لت�سكيلي، وكذلك 
ي�سم 50  عمًا  �لذي  معر�ض  �لت�سوير  �لفوتوغر�يف 

 مل�سرة ر�يل حائل خال �ل�سنو�ت �ملا�سية.

تدشين مبادرة قاعدة 
المعلومات الجيولوجية

5 طرق لزيادة قوة 
الجهاز المناعي

أعمال فنية تاريخية 
تزين رالي حائل
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جدة - البالد
�ملكمات  �الأط��ف��ال  منح  م��ن  تغذية  ��ست�ساري  ح��ذر 
�الأغذية  على  �الأم��ه��ات  �عتماد  مف�سا  بكثافة،  �لغذ�ئية 
�لفيتامينات.ون�سح  يف  �لنق�ض  لتعوي�ض  �لطبيعية 
عبد�لعزيز  �ل��دك��ت��ور  �ل�����س��ري��ري��ة،  �لتغذية  ��ست�ساري 
�الأطفال  �إعطاء  يف  �الإف���ر�ط  بتجنب  �الأم��ه��ات  �لعثمان، 
مكمات غذ�ئية، وتعوي�سها بتناول �الأطعمة ب�سكل جيد 
على  يجب  �إن��ه  تلفزيونية،  مد�خلة  يف  وق��ال  و�سحي. 

�الأطباء و�الأ�سر �الهتمام بثاثة فيتامينات هي "فيتامني 
د" و�لذي يجب �إعطاء �لطفل منه 400 وحدة دولية بد�ية 

من �ل�سهر �لر�بع.
 "b12ولفت �إىل �أن �لفيتامني �لثاين �ملهم هو "فيتامني
�للحوم  �الأطفال  تناول  خال  من  عليه  �حل�سول  وميكن 
و�أما  �حلليب،  ومنتجات  و�ل�سمك  و�لدو�جن  و�لبي�ض 
و�ملناعة  للقلب  مهمًا  ُيعد  ه�" �لذي  "فيتامني  فهو  �لثالث 
ويوجد باحلبوب �لكاملة و�لزيوت �لنباتية و�ملك�سر�ت.

تحذير من تكثيف المكمالت 
الغذائية لألطفال

فعاليات التمور

albiladdailyalbiladdailyalbiladdailynewsalbiladdaily

باملدينة  �ل��ت��م��ور  ���س��وق  ف��ع��ال��ي��ات  �نطلقت 
وم�سانع  �لتمور  مبز�رع  بدًء�  فئات،   7 م�ستهدفة  �ملنورة، 
�ملهتمني  �الأع��م��ال  ورو�د  �ملنتجة  و�الأ���س��ر  �لتمور  وتعليب  �إن��ت��اج 
�الإلكرونية  و�ملتاجر  �لت�سويق  �سركات  �إىل  باالإ�سافة  �لتمور،  ب�سناعة 
و�الأفر�د من بائعي �لتمور، حيث متّكن �سوق متور 2021 من ��ستغال م�ساحاته 
�ملمتدة لقر�بة 50 �ألف مر مبنطقة عالية �ملدينة، وذلك بتق�سيم �ل�سوق الأربع مناطق، ما 

ي�سمح بعر�ض �ملنتج و�إقامة �ملز�د ب�سكل منوذجي.
ريهام  �لطفلة  تظهر  �إذ  �الأطفال؛  بينها  فئات عمرية خمتلفة، من  م�ساركة  �لفعاليات  وت�سمن 
�ملغام�سي، �أثناء تو�جدها يف �ل�سوق �ملو�سمي، معرفة باأنو�ع �لتمور، كغرها من �مل�ساركني يف 
ارين �ملو�سمي من�سة جتمع للمنتجني و�مل�ستهلكني يف �ململكة، كما يهدف  �ملنا�سبة. ويعد  �سوق �لتمَّ

�إىل رفع �لقيمة �ل�سوقية للتمور �ل�سعودية لتكون �ململكة يف مقدمة �مل�سدرين بالعامل.

املدينة املنورة - حممد قا�سم
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