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رياالن

خادم احلرمني مرتئ�سا اجتماع قادة دول الع�شرين:

نبذل قصارى جهدنا لتجاوز األزمة

قمة الريا�ض تعمل حلماية الأرواح

�ساهمنا ب�أكرث من  21مليار دوالر لدعم الت�صدي للجائحة
علينا الت�أهب ب�شكل �أف�ضل للأوبئة امل�ستقبلية

الريا�ض  -عادل بابكري  -وا�س

�أكد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،حفظه الله� ،أن الهدف العام ملجموعة الع�شرين
هو اغتنام فر�ص القرن احلادي والع�شرين للجميع والعمل على حماية الأرواح و�سبل العي�ش وتهيئة الظروف التي
تتيح الو�صول �إىل لقاحات جائحة كورونا ب�شكل عادل وبتكلفة مي�سورة والت�أهب ب�شكل �أف�ضل للأوبئة امل�ستقبلية.
جاء ذلك يف كلمته ،حفظه الله ،لدى تر�ؤ�سه �أعمال الدورة اخلام�سة ع�شرة الجتماعات قمة قادة دول جمموعة
الع�شرين افرتا�ضيا �أم�س.
وقال ،حفظه الله� ،إن هذا العام كان عام ًا ا�ستثنائياً ،حيث �شكلت جائحة كورونا امل�ستجد �صدمة غري م�سبوقة
طالت العامل و�سنبذل ق�صارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزم��ة من خالل التعاون الدويل وقد تعهدنا يف قمتنا غري
العادية يف مار�س املا�ضي بح�شد املوارد العاجلة و�ساهمنا جميع ًا يف بداية الأزمة مبا يزيد على واحدٍ وع�شرين
مليار دوالر لدعم اجلهود العاملية للت�صدي لهذه اجلائحة.

قادة دول العشرين الكبار يثمنون جهود اململكة يف حماصرة اجلائحة

محليات
2
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مؤكدا أنه لن يسلم البعض حتى يسلم الجميع ..خادم الحرمين:

التعاون الدولي السبيل األمثل لتجاوز األزمات
أولويتنا القصوى
ضمان توفير اللقاحات
بتكلفة ميسورة للجميع

نواجه تحديا عالميا
والجائحة اختبار حقيقي
ألنظمتنا الصحية

ينبغي علينا
التركيز على الفئات
األشد عرضة للخطر
نيوم -وا�س -الريا�ض -عادل بابكري

�أكد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
حفظه الله� ،أن جائحة فريو�س كورونا� ،أثبتت �أن التعاون الدويل
والعمل امل�شرتك هو ال�سبيل الأمثل لتجاوز الأزمات.
وق��ال – رع��اه الله – يف كلمة ،وجهها خالل الفعالية امل�صاحبة
لقمة قادة دول جمموعة الع�شرين حول الت�أهب والت�صدي للأوبئة
 ":ينبغي علينا الرتكيز على الفئات الأ�شد عر�ضة للخطر؛ حيث
لن ن�ستطيع جتاوز هذه اجلائحة ما مل ن�ضمن توفر الدعم الالزم
جلميع دول العامل .فلن ي�سلم البع�ض ،حتى ي�سلم اجلميع".
وقال امللك املفدى�":إنه ملن دواعي �سرورنا �أن نرحب بكم يف هذه
الفعالية امل�صاحبة لقمة جمموعة الع�شرين حول الت�أهب والت�صدي
للأوبئة.
ن��واج��ه ال��ي��وم حت��ديً��ا �صحيًا ع��امل�� ًي��ا غ�ير م�سبوق على الأف���راد
واملجتمع واالقت�صاد ،ومنذ بدء اجلائحة ،و�سعيًا م ّنا لدفع عجلة
ونطاق اال�ستجابة العاملية ،التقينا خالل القمة اال�ستثنائية يف
مار�س املا�ضي؛ حيث اتخذنا تدابري �سريعة وجماعية ملواجهة
هذه الأزمة ،وال زلنا جميعًا م�ستمرين يف ذلك".
و�أ�ضاف  ،حفظه الله ":لقد �أثبتت اجلائحة �أن التعاون الدويل
والعمل امل�شرتك هو ال�سبيل الأمثل لتجاوز الأزم���ات .وينبغي
علينا ،الرتكيز على الفئات الأ�شد عر�ضة للخطر ،حيث لن ن�ستطيع
جتاوز هذه اجلائحة ،ما مل ن�ضمن توفر الدعم الالزم جلميع دول
العامل ،فلن ي�سلم البع�ض ،حتى ي�سلم اجلميع.
وقد �شاركت اململكة يف �أبريل املا�ضي ،مع عدد من الدول واملنظمات

رئاسة المملكة
اقترحت إطالق مبادرة إتاحة
أدوات مكافحة الجوائح
لإطالق مبادرة ت�سريع �إتاحة �أدوات مكافحة فريو�س كورونا .كما
�شاركت اململكة يف قيادة اجلهود الدولية جلمع التربعات؛ بهدف
�سد الفجوة التمويلية لتلبية االحتياج العاملي لتطوير وتوزيع
اللقاحات والعالجات والأدوات الت�شخي�صية .وقد التزمت اململكة
مببلغ  500مليون دوالر؛ لتحقيق هذا الهدف.
ويف ���ض��وء ال��ت��ق��دم ال���ذي ن�شهده يف تطوير ل��ق��اح��ات فريو�س
كورونا ،ف�إن �أولويتنا الق�صوى تتمثل يف �ضمان �إتاحة اللقاحات
عادل وبتكلف ٍة مي�سورة
ب�شكل ٍ
والعالجات والأدوات الت�شخي�صية ٍ
للجميع".
ُ
وا�ستطرد امللك املفدي ":وتعد ه��ذه اجلائحة اختبارًا حقيقيًا
لأنظمتنا ال�صحية العاملية؛ ل��ذا قمنا خ�لال رئا�ستنا ملجموعة
الع�شرين باال�ستفادة م��ن ع��دد م��ن امل��ب��ادرات املحورية ملعاجلة
الثغرات يف الت�أهب واال�ستجابة للجوائح العاملية.
كما اقرتحت رئا�سة اململكة ملجموعة الع�شرين ،بدعم من دول
املجموعة� ،إط�لاق مبادرة �إتاحة �أدوات مكافحة اجلوائح ،التي
تهدف �إىل �ضمان الرتكيز على الت�أهب واال�ستجابة للجوائح
امل�ستقبلية ب�شكل م�ستدام .ونتطلع �إىل بلورة وتنفيذ هذه املبادرة
خالل الرئا�سة الإيطالية العام القادم.
وبتعاوننا معًا� ،سنتمكن ـ بعون الله ـ من حتقيق هدفنا املتمثل يف
حماية الأرواح و�سبل العي�ش وت�شكيل عامل �أف�ضل؛ الغتنام فر�ص
القرن احلادي والع�شرين للجميع.
ويف هذا ال�صدد� ،سوف ن�ستمع الآن من �أ�صحاب الفخامة وال�سعادة
حول عدد من املبادرات و�أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال".

قادة دول العشرين الكبار يثمنون
جهود المملكة في محاصرة الجائحة
قطع ق��ادة جمموعة الع�شرين الكبار ،ب���أن اململكة بذلت
جهودًا كبرية للغاية ملكافحة جائحة كورونا ،للحفاظ على
ال�صحة واالقت�صاد العاملي ،معتربين �أنها جنحت يف قيادة
" "G20رغم الظروف ال�صعبة ،ومواجهة العامل لتحديات
كبرية؛ من بينها ت�أثري اجلائحة على االقت�صاد ،مثمنني

كلمة

قمة العمل واألمل
يف كلمته ال�ضافية ،لدى تر�ؤ�سه �أعمال ال��دورة
اخل��ام�����س��ة ع�����ش��رة الج��ت��م��اع��ات ق��م��ة ق����ادة دول
جمموعة الع�شرين افرتا�ضيًا �أم�س ّ
�شخ�ص خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود  -حفظه الله -الأزم���ات التي ي�شهدها
العامل؛ جراء اجلائحة ،وا�ضعًا يف الوقت ذاته
ال��و���ص��ف��ات ال��ع�لاج��ي��ة للم�شكالت االقت�صادية
والتداعيات االجتماعية  ،والبناء على ما حتقق
م��ن نتائج غ�ير م�سبوقة للقمة غ�ير العادية يف
مار�س املا�ضي ،بح�شد امل���وارد العاجلة ،ودعم
اجلهود العاملية للت�صدي لهذه اجلائحة ،وتو�سعة
�شبكات احلماية االجتماعية؛ حلماية الفئات
امل��ع��ر���ض��ة ل��ف��ق��دان وظ��ائ��ف��ه��م ،وم�����ص��ادر دخلهم
والدعم الطارئ للدول النامية ،وتعليق مدفوعات
خدمة الدين للدول املنخف�ضة الدخل.
وب���روح الأم����ل ،ال��ت��ي �أك���د عليها امل��ل��ك املفدى
جت���اه م�ستقبل �أك��ث�ر ط��م���أن��ي��ن��ة ،تتم�سك دول
و�شعوب ال��ع��امل بهذا ال��ت��ف��ا�ؤل ،مثمنة اجلهود
ال��ت��ي تبذلها اململكة بقيادتها ال��ر���ش��ي��دة ،وم��ا
�سجلته من جناحات مميزة رائ��دة جتاه جتاوز
الأزمة ،والعمل على اغتنام فر�ص القرن احلادي
والع�شرين للجميع ،عرب املحاور الرئي�سة املتمثلة
يف (مت��ك�ين الإن�������س���ان ،واحل���ف���اظ ع��ل��ى ك��وك��ب
آفاق جديدة ) وت�شكيل م�ستقبلٍ
الأر�ض ،وت�شكيل � ٍ
�أف�ضل لل�شعوب .وهكذا باتت اململكة �أمنوذجا
للقيادة امللهمة  ،و�أيقونة الإرادة املتجددة الهادفة
�إىل حتقيق التوازنات االقت�صادية وال�سيا�سية
يف العامل.

مبادرات اململكة ،التي طرحتها حلفظ التوازن االقت�صادي،
والإ�سهام يف مواجهة التحديات ،بحنك ٍة واقتدار .وقال
ال��ق��ادة� :إن اهتمام جمموعة الع�شرين برئا�سة اململكة،
ب�إيجاد لقاح يخل�ص العامل من خطر كورونا كبري للغاية،
م�ؤكدين �أن قمة الع�شرين جتلب �أكرب الدول واالقت�صادات

حتت �سقف واحد؛ ملواجهة التحديات العاملية.
ولفتوا �إىل �أن التعاون يف قمة الع�شرين ،هو املفتاح
للتغلب على امل�شاكل املختلفة ،م�ؤكدين يف الوقت ذاته،
�أن م�صري الدول يف �أيدي بع�ضها؛ لذلك البد من التعاون
من �أج��ل �إيجاد عالج لـ"كوفيد  ،"19 -وهو ما تقوم به

جمموعة الع�شرين يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،ع�بر �إج���راءات
ترمي �إىل توفري اللقاح يف �أ�سرع وقت ممكن؛ للخروج
من الأزمة احلالية ب�سالم ،م�شريين �إىل �أن "قمة الريا�ض"
تبحث كيفية �إنعا�ش االقت�صاد ،والو�صول �إىل �صيغة
مثالية لتفادي الآثار ال�سلبية للجائحة.

بوتين :توفير لقاحات فعالة وآمنة للجميع
الريا�ض -البالد

و�صف الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني� ،أم�س ،امل�ستوى الكبري للبطالة
والفقر ،ب�أنهما �أه��م حت��دٍ يواجهه العامل الآن .وق��ال بوتني ،خ�لال اجتماع
جمموعة الع�شرين� :إن منو االقت�صادات الوطنية ،قد تعر�ض لتقوي�ض خطري،
و�إن الوباء �أودى بالفعل مبئات الآالف من الأرواح ،وفقد املاليني وظائفهم
ودخلهم .وتابع قائ ًال" :دور جمموعة الع�شرين هنا هو منع ح��دوث ذلك".
و�أ�شار �إىل �أن "تخفي�ض قيمة العمالت الوطنية ،وخا�صة بالن�سبة للبلدان
منخف�ضة ال��دخ��ل ،يحمل خماطر كبرية يف حالة اجلائحة ،حيث ترتاجع
عائداتها املالية ،بينما تتزايد احلاجة �إىل تخ�صي�ص �أموال ملكافحة فريو�س
كورونا ،وبالتايل زيادة تكلفة خدمة الديون العامة" .كما دعا �إىل �ضرورة
العمل لتوفري لقاح �ضد فريو�س "كورونا" للعامل ب�أ�سره ،م�ؤكدًا �أن رو�سيا
م�ستعدة لتقدميه جلميع البلدان التي تطلبه .وقال" :ت�ؤيد رو�سيا م�شروع
القرار الرئي�سي للقمة احلالية ،الذي يهدف �إىل توفري لقاحات فعالة و�آمنة
للجميع .بدون �شك ،يجب �أن تكون �أدوية التح�صني يف املجال العام .وبلدنا
رو�سيا ،بالطبع ،على ا�ستعداد لتزويد املحتاجني باللقاحات التي طورها
علما�ؤنا" .وحت��دث بوتني عن منظمة التجارة العاملية ،و�أن��ه ال بديل عنها،
لكنها بحاجة للتطوير.

توحيد الجهود
لمواجهة التحديات
الريا�ض -البالد

جونسون :مواجهة الجائحة وآثار التغير المناخي
الريا�ض -البالد

�أع��رب رئي�س ال���وزراء الربيطاين ،بوري�س جون�سون
ع��ن ال�شكر خل��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،على تر�ؤ�س اململكة قمة جمموعة الع�شرين،
م�ؤكد ًا �أن دول املجموعة تركز يف مباحثاتها على التغري
املناخي وم�ستهدفات مواجهته ،التي �ستتحقق يف حال
م�ضت اقت�صادات العامل ب�إجراءات �أكرث طموح ًا ملواجهة
�آثار هذا التغري.
وقال جون�سون� ":إن م�صرينا يف �أيدي بع�ضنا البع�ض،
ولقد �شهدنا تطورات �إيجابية تتعلق بلقاح كورونا يف
العامل ،وقد ح�صل تقدم يف هذا اجلانب ،و�أود �أن �أرى
دول املجموعة يف دع��م ه��ذه الإج�����راءات ال��رام��ي��ة �إىل
توفري اللقاح" .وطالب جون�سون دول املجموعة �إىل

طرح تعهدات جريئة ملواجهة خمتلف التحديات ولأجل
الق�ضاء على اجلائحة ومواجهة �آث��اره��ا و�آث���ار التغري
املناخي م�شري ًا �إىل التقدم احلا�صل يف �إجراءات اللقاح
يف بريطانيا� ،إىل جانب �إق��رار بالده خطة من  10نقاط
لإح��داث ث��ورة �صناعية يف اململكة املتحدة .من جهته،
و�صف وزير اخلارجية الربيطاين ،دومينيك راب ،قمة
الع�شرين ب�أنها فر�صة للم�ساعدة يف التعايف من �آث��ار
جائحة كورونا .كما قال وزير �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ب��وزارة اخلارجية الربيطانية جيم�س
كليفريل" :قمة جمموعة الع�شرين بالريا�ض متثل حلظة
تاريخية؛ كون ال�سعودية �أول دولة عربية ت�ست�ضيفها.
القمة �ضرورية لنا ول�شركائنا الدوليني لتن�سيق ا�ستجابة
عاملية جلائحة كورونا".

�أكد الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغ��ان ،خالل م�شاركته يف
قمة جمموعة الع�شرين اال�ستثنائية بالريا�ض� ،أن القمة جتلب
�أكرب الدول واالقت�صادات حتت �سقف واحد يف اململكة العربية
ال�سعودية.
من جانبه ،دع��ا رئي�س وزراء �إيطاليا جوزيبي كونتي� ،إىل
الوحدة والت�ضامن يف قمة الع�شرين التي ترت�أ�سها ال�سعودية.
و�شدد كونتي على �أهمية توحيد اجلهود يف ظل التحديات
والأزمات التي مير بها العامل.
وق����ال رئ��ي�����س ال������وزراء الإ����س���ب���اين ب����درو ���س��ان�����ش��ي��ز ،خ�لال
م�شاركته يف قمة جمموعة الع�شرين برئا�سة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني":،نتطلع يف قمة الع�شرين نحو مواجهة تداعيات
كورونا امل�ستجد".

قمة
العشرين
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خادم الحرمين مترئسًا أعمال دورة قادة مجموعة العشرين:

قمة الرياض ستؤدي إلى إعادة االطمئنان واألمل لشعوب العالم

معالجة مواطن الضعف ..والعمل على حماية األرواح وسبل العيش
الريا�ض  -عادل بابكري  -وا�س
�أكد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله � -أن الهدف العام ملجموعة الع�شرين ،هو اغتنام فر�ص القرن احلادي والع�شرين للجميع ،وعلى الرغم من �أن جائحة كورونا قد دفعت �إىل �إعادة توجيه الرتكيز ب�شكل �سريع للت�صدي لآثارها� ،إال �أن
آفاق جديدة -ال تزال �أ�سا�سية لتجاوز هذا التحدي العاملي ،وت�شكيل م�ستقبلٍ �أف�ضل لل�شعوب.
املحاور الرئي�سة ،التي و�ضعت حتت هذا الهدف العام -وهي متكني الإن�سان ،واحلفاظ على كوكب الأر�ض ،وت�شكيل � ٍ
جاء ذلك يف كلمته ،حفظه الله ،لدى تر�ؤ�سه �أعمال الدورة اخلام�سة ع�شرة الجتماعات قمة قادة دول جمموعة الع�شرين (  )G20افرتا�ض ًيا �أم�س.
وقال ،رعاه الله":يطيب لنا �أن نرحب بكم يف قمة الريا�ض ،وهي القمة الثانية لهذا العام ،وي�ؤ�سفنا �أننا مل نحظ با�ستقبالكم يف الريا�ض؛ نظ ًرا للظروف ال�صعبة ،التي نواجهها جميعً ا هذا العام .و�إنه ملن دواعي �سرورنا �أن نراكم اليوم جميعً ا ،ون�شكركم على امل�شاركة.
و�أ�ضاف":لقد كان هذا العام عا ًما ا�ستثنائ ًيا؛ حيث �شكلت جائحة كورونا امل�ستجد �صدمة ،غري م�سبوقة طالت العامل �أجمع خالل فرتة وجيزة .كما �أن هذه اجلائحة قد �سببت للعامل خ�سائر اقت�صادية واجتماعية ،وما زالت �شعوبنا واقت�صاداتنا تعاين من هذه ال�صدمة �إال �أننا
�سنبذل ق�صارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خالل التعاون الدويل.

تهيئة الظروف إلتاحة
اللقاحات بشكل عادل
وبتكلفة ميسورة
أقررنا مبادرة الرياض
بشأن مستقبل منظمة
التجارة العالمية
ساهمنا بأكثر من
 21مليار دوالر لدعم
التصدي للجائحة
اتخذنا تدابير
استثنائية بضخ 11
تريليون دوالر لدعم
األفراد والشركات

هذا العام كان استثنائيًا ..حيث شكلت جائحة كورونا صدمة غير مسبوقة
نعمل مجددًا لمواجهة أزمة عالمية أخرى عصفت باإلنسان واالقتصاد
تدابري ا�ستثنائية

وق���ال امل��ل��ك املفدى ":ول��ق��د تعهدنا يف قمتنا غري
ال��ع��ادي��ة يف م��ار���س امل��ا���ض��ي بح�شد امل����وارد العاجلة
و�ساهمنا جميعً ا يف بداية الأزمة مبا يزيد على واحدٍ
وع�شرين مليار دوالر لدعم اجلهود العاملية للت�صدي
لهذه اجلائحة.
واتخذنا � ً
أي�ضا تدابري ا�ستثنائية لدعم اقت�صاداتنا
من خالل �ضخ ما يزيد على �أحد ع�شر تريليون دوالر
لدعم الأفراد وال�شركات.
كما متت تو�سعة �شبكات احلماية االجتماعية حلماية
الفئات املعر�ضة لفقدان وظائفهم وم�صادر دخلهم.
وقمنا بتقدمي الدعم الطارئ للدول النامية .وي�شمل
ذلك مبادرة جمموعة الع�شرين لتعليق مدفوعات خدمة
الدين للدول املنخف�ضة الدخل.
وبذلك ،ف�إنه من واجبنا االرتقاء مع ًا مل�ستوى التحدي
خ�لال ه��ذه القمة و�أن نطمئن �شعوبنا ونبعث فيهم
الأمل ،من خالل �إقرار ال�سيا�سات ملواجهة هذه الأزمة.
وا�ستطرد خادم احلرمني ال�شريفني �":إن هدفنا العام
هو اغتنام فر�ص القرن احل��ادي والع�شرين للجميع.
وعلى الرغم من �أن جائحة كورونا قد دفعتنا �إىل �إعادة
توجيه تركيزنا ب�شكل �سريع للت�صدي لآثارها� ،إال �أن
امل��ح��اور الرئي�سة ،التي و�ضعناها حتت ه��ذا الهدف
ال��ع��ام ـ وه��ي متكني الإن�����س��ان ،واحل��ف��اظ على كوكب
آفاق جديدة ـ ال تزال �أ�سا�سية لتجاوز
الأر�ض ،وت�شكيل � ٍ
هذا التحدي العاملي وت�شكيل م�ستقبلٍ �أف�ضل ل�شعوبنا.
وعلينا يف امل�ستقبل القريب �أن نعالج مواطن ال�ضعف
ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ه��ذه الأزم����ة ،م��ع العمل على حماية
الأرواح و�سبل العي�ش.

ون�ستب�شر ب��ال��ت��ق��دم امل���ح���رز يف �إي���ج���اد ل��ق��اح��ات
وعالجات و�أدوات الت�شخي�ص لفريو�س كورونا� ،إال
�أن علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الو�صول
�إليها ب�شكلٍ ع��ادلٍ وبتكلفةٍ مي�سورة لتوفريها لكافة
ال�شعوب .وعلينا يف ال��وق��ت ذات��ه �أن نت�أهب ب�شكلٍ
�أف�ضل للأوبئة امل�ستقبلية ،وعلينا اال�ستمرار يف دعم
االقت�صاد العاملي ،و�إع���ادة فتح اقت�صاداتنا ،وح��دود
دولنا لت�سهيل حركة التجارة والأفراد.
ويتوجب علينا تقدمي الدعم للدول النامية ب�شكلٍ
من�سق ،للحفاظ على ال��ت��ق��دم التنموي امل��ح��رز على
مر العقود املا�ضية� ،إ�ضافة �إىل ذل��ك ،و�ضع اللبنات
قوي وم�ستدام و�شامل.
الأ�سا�سية للنمو ب�شكلٍ ٍ

�إيجاد الوظائف ودعم رواد الأعمال

وقال ،حفظه الله ":فال بد لنا من العمل على �إتاحة
الفر�ص للجميع وخا�صة ل��ل��م��ر�أة وال�شباب لتعزيز
دورهم يف املجتمع ويف �سوق العمل ،وذلك من خالل
التعليم والتدريب و�إيجاد الوظائف ودعم رواد الأعمال
وتعزيز ال�شمول امل��ايل و�سد الفجوات الرقمية بني
الأفراد .كما ينبغي علينا تهيئة الظروف خللق اقت�صاد
�أك�ثر ا�ستدامة .ول��ذل��ك قمنا بتعزيز م��ب��د�أ االقت�صاد
الدائري للكربون؛ كنهج فعال لتحقيق �أهدافنا املتعلقة
بالتغري املناخي و�ضمان �إي��ج��اد �أنظمة طاقةٍ �أنظف
و�أكرث ا�ستدامة و�أي�سر تكلفة.
وعلينا قيادة املجتمع الدويل يف احلفاظ على البيئة
وحمايتها.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ف�إننا ندعو �إىل مكافحة تدهور
الأرا���ض��ي واحل��ف��اظ على ال�شعب املرجانية والتنوع

احليوي ،مما يعطي م�ؤ�شر ًا قوي ًا على التزامنا باحلفاظ
على كوكب الأر�ض.

م�ستقبل التجارة العاملية

وقال خادم احلرمني" :لإدراكنا ب�أن التجارة حمرك
�أ�سا�سي لتعايف اقت�صاداتنا ،فقد قمنا ب�إقرار مبادرة
الريا�ض ب�ش�أن م�ستقبل منظمة التجارة العاملية ،بهدف
جعل النظام التجاري املتعدد الأطراف �أكرث قدر ًة على
مواجهة التحديات احلالية وامل�ستقبلية.
لقد التقى قادة دول جمموعة الع�شرين للمرة الأوىل
قبل اثني ع�شر عام ًا ا�ستجابة للأزمة املالية ،وكانت
النتائج خ�ير �شاهد على �أن جمموعة الع�شرين هي
املنتدى الأب���رز للتعاون ال��دويل وللت�صدي للأزمات
العاملية.
واليوم نعمل مع ًا جمدد ًا ملواجهة �أزمةٍ عامليةٍ �أخرى
�أكرث عمق ًا ع�صفت بالإن�سان واالقت�صاد .و�إنني على ثقة
ب�أن جهودنا امل�شرتكة خالل قمة الريا�ض �سوف ت�ؤدي
�إىل �آث��ار مهمةٍ وحا�سمةٍ و�إق��رار
ٍ
�سيا�سات اقت�صاديةٍ
واجتماعية من �ش�أنها �إعادة االطمئنان والأمل ل�شعوب
العامل".
وق��د �ضم وف��د اململكة امل�����ش��ارك يف اجتماع القمة،
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء
وزير الدفاع  ،و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان
ب��ن عبدالله وزي��ر اخل��ارج��ي��ة  ،ووزي���ر ال��دول��ة ع�ضو
جمل�س ال���وزراء الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان ،
ووزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء الدكتور �إبراهيم
ب��ن عبدالعزيز الع�ساف  ،ووزي���ر امل��ال��ي��ة حممد بن
عبدالله اجلدعان.

هدفنا العام هو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع
دعم االقتصاد العالمي وإعادة فتح اقتصاداتنا وحدود دولنا

الجائحة سببت خسائر
للعالم وسنبذل قصارى
جهدنا لنتجاوز األزمة

تقديم الدعم للدول
النامية ووضع لبنات النمو
بشكل قوي ومستدام
إتاحة الفرص للجميع ..خاصة
للمرأة والشباب لتعزيز دورهم
في المجتمع وسوق العمل
مكافحة تدهور
األراضي والحفاظ على
الشعب المرجانية
والتنوع الحيوي

قمة
العشرين

4

الأحد  7ربيع الآخر 1442هـ املوافق 22نوفمرب 2020م ال�سنة  90العدد 23181

مركز التواصل الحكومي:

منصة «بروق» تجمع قادة العالم افتراضيا

مقبول بن فرج اجلهني

اإلنجازات تواكب
الطموحات
االهتمام الكبري واحلر�ص والعناية بكل ما فيه خدمة
الوطن واملواطن ،هذا ما تعوده اجلميع من خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،و�سمو ويل عهده
الأم�ين الأم�ير حممد بن �سلمان ،حفظهما الله ورعاهما.
وامل��ت��اب��ع ل�ل�إجن��ازات املتالحقة يف �شتى ن��واح��ي احلياة
يلم�سها يف جميع مدن وقرى اململكة.
�إن تلك الإجنازات والطموحات املتوا�صلة جعلت اململكة
�أحد �أكرب و�أهم اقت�صادات العامل .ويتجلى ذلك من حديث
�سمو ويل العهد ،حفظه الله ،الذي �أو�ضح "�أن اململكة �أحد
�أكرب و�أهم اقت�صادات العامل ،م�ضيف ًا �سموه� ،أن ذلك قد حتقق
بال�سعي بجدية للعمل على م�ضاعفة حجم االقت�صاد وتنوعه،
و�أ�شار �إىل �أن الناجت املحلي غري النفطي هو امل�ؤ�شر الرئي�س
لنجاح خططنا االقت�صادية؛ لأن الناجت املحلي الإجمايل
يت�أثر بطبيعة احلال بتقلبات كميات �إنتاج النفط .. ..ومما
تقدم يت�ضح �أن هناك م�ؤ�شرات تتجاوز م�ستهدفات برنامج
ال��ر�ؤي��ة  2030ك�صندوق اال�ستثمارات العامة امل�ستهدفة
بنهاية  2020ال���ذي و���ص��ل اىل �أرب��ع��م��ائ��ة مليار دوالر،
املحقق منها فعلي ًا �إىل نهاية �سبتمرب املا�ضي " "390مليار
دوالر ،وتناول �سموه بالأرقام �إجنازات غري م�سبوقة يف
تاريخ اململكة املعا�صر عرب مبادرات �ضخمة �شملت خمتلف
اجلوانب االقت�صادية ،حققت فيها اململكة مراكز متقدمة بني
�أقوى الكيانات االقت�صادية بالعامل يف ظل ر�ؤية "،"2030
وقد غرد عدد من ال��وزراء حول حديث ويل العهد ..حيث
قال وزي��ر ال�صحة توفيق الربيعة يف تغريدة له" :حديث
ويل العهد املدعوم بالأرقام حول ما حتقق من ر�ؤية 2030
ي�ؤكد �أن م�شاريع الر�ؤية مت تخطيطها وتنفيذها باحرتافية
عالية� ،ساهمت يف خلق جمتمع حيوي باقت�صاد مزدهر يف
وطن طموح" ويف ذات ال�سياق حتدث وزير املالية ووزير
التخطيط املكلف معايل �أ .حممد اجل��دع��اين مو�ضحا �أن
"ر�ؤية اململكة  "2030متثل مرحلة حتول رئي�سة لالقت�صاد
ال�سعودي وانطالقة نحو امل�ستقبل؛ حيث قامت احلكومة
خ�لال ال�سنوات املا�ضية ب�إ�صالحات هيكلية واقت�صادية
ومالية ومبادرات لتنويع القاعدة االقت�صادية التي �أ�سهمت
يف تعزيز قدرة االقت�صاد على ال�صمود وقت اجلائحة.
حفظ الله لبالدنا العزيزة �أمنها وا�ستقرارها ،بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده الأمني ،حفظهما الله.

الريا�ض  -عادل بابكري
ق���ال م��رك��ز ال��ت��وا���ص��ل احل��ك��وم��ي� :إن هناك
ات�صاال �آمنا عرب من�صة "بروق" يجمع قادة العامل
افرتا�ضي ًا يف قمة الع�شرين.
وق���ال امل��رك��ز" :بروق" من�صة ات�����ص��ال مرئي
�آم��ن تديرها وت�شغلها "�سدايا" من خ�لال مركز
املعلومات الوطني ،وذل��ك بكوادر وطنية �شابة
تعمل على ت�شغيلها ب�شكل متوا�صل.
و�أ���ض��اف :ت�سهم املن�صة يف عقد االجتماعات
املهمة واحل�سا�سة افرتا�ضي ًا عن بعد مب�ستويات
عالية من الأمان واملوثوقية ،مع خف�ض التكاليف
الت�شغيلية وال��ن��ف��ق��ات اخل��ا���ص��ة ب��االج��ت��م��اع��ات
الر�سمية ،كما ت�ساهم يف اخت�صار الوقت واجلهد،
يف التنظيم.
والأ���س��ب��وع املا�ضي �أعلنت الهيئة ال�سعودية
للبيانات والذكاء اال�صطناعي (�سدايا) ا�ستكمال
ا�ستعداداتها لإدارة �أنظمة االت�صال املرئي لقمة
جمموعة الع�شرين ،وذلك من خالل من�صة "بروق"
ل�لات�����ص��ال امل��رئ��ي الآم����ن اخل��ا���ص��ة بامل�ؤ�س�سات
احلكومية.
مرئي �آمن ،تديرها
ـة
ص
من�
"بروق"
وتُعد
ات�صالٍ
ٍ
وت�شغلها الهيئة ال�سعودية للبيانات وال��ذك��اء
اال�صطناعي (�سدايا) من خالل مركز املعلومات
ال��وط��ن��ي؛ ال����ذراع الت�شغيلية ل�����س��داي��ا ،لتقدمي
خ��دم��ات ع��ق��د االج��ت��م��اع��ات ال��ه��ام��ة واحل�سا�سة
االفرتا�ضية عن ُبعد ح�صر ًا للم�ؤ�س�سات احلكومية
ب�����ش��ك��لٍ ع����ام ،وق���ي���ادات ال���دول���ة ب�����ش��ك��لٍ خ��ا���ص،
مب�ستويات عاليةٍ من الأم���ان واملوثوقية ،وهي
ت�سهم يف خف�ض التكاليف الت�شغيلية والنفقات
اخلا�صة باالجتماعات الر�سمية ،وتخت�صر الوقت
واجلهد ال�لازم�ين لتنظيمها .وق��د جنحت من�صة

"بروق" خالل الفرتة املا�ضية يف ا�ست�ضافة �أكرث
��اع ر���س��م ٍ��ي حم��ل ٍ��ي ودويل .وقد
م��ن  700اج��ت��م ٍ
جنحت املن�صة يف ا�ست�ضافة القمة اال�ستثنائية
لقادة دول جمموعة الع�شرين ،التي ا�ست�ضافتها
اململكة يف �شهر م��ار���س امل��ا���ض��ي ع�بر االت�����ص��ال
املرئي ،كما �أنها ت�ستخدم لتنظيم جل�سات جمل�س

رئيس البرلمان العربي لـ«

ال��وزراء ،وجمل�س ال�شورى ،واجتماعات منظمة
�أوب��ك� ،إىل جانب العديد من االجتماعات الهامة
للجهات احلكومية و�شبه احلكومية.
وتعمل (�سدايا) على ت�شغيل من�صة "بروق" من
خالل الكوادر الوطنية ال�شابة ذات الكفاءة العالية،
التي تعمل ب�شكل متوا�صلٍ من �أجل متكني اجلهات

احلكومية وتعزيز توا�صلها عن ُبعد مع خمتلف
اجل��ه��ات املحلية وال��دول��ي��ة ،وع��ق��د االجتماعات
أمان وموثوقية ،حتقيق ًا لأحد �أبرز الأهداف
بكل � ٍ
ال��ت��ي �أن�شئت م��ن �أج��ل��ه��ا املن�صة ،وال��ت��ي تتمثل
يف احلر�ص على دعم ا�ستمرارية الأعمال خالل
الظروف الطارئة ،كالفرتة التي ن�شهدها حالي ًا.

»:

إعادة االستقرار والثقة في االقتصاد العالمي

الريا�ض -عادل بابكري

ث��م��ن رئ��ي�����س ال�ب�رمل���ان ال��ع��رب��ي ع����ادل ب���ن ع��ب��دال��رح��م��ن
الع�سومي ،ا�ست�ضافة اململكة قمة دول جمموعة الع�شرين
االفرتا�ضية ،برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ب��ن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه الله  -مب�شاركة ق��ادة
�أق��وى ع�شرين دول��ة اقت�صادياً ،م�شيد ًا باال�ستعدادات غري
امل�سبوقة ،واجلهود املخل�صة التي بذلتها اململكة؛ لتوفري

تعول عليها دول
جميع عوامل النجاح لهذه القمة ،التي ّ
العامل كافة لدفع التعايف االقت�صادي العاملي ،واحل�� ّد من
ت��داع��ي��ات جائحة ك��ورون��ا ،وتخفيف �آث��اره��ا الإن�سانية
واالقت�صادية واالجتماعية على الدول وال�شعوب .و�أو�ضح
"الع�سومي" لـ(البالد) �أن ا�ست�ضافة اململكة لقمة الع�شرين يف
ظل هذه الظروف اال�ستثنائية ،ت�ؤكد دورها الريادي العاملي
يف قيادة وتن�سيق اجلهود الدولية نحو �إع��ادة اال�ستقرار

والثقة يف االقت�صاد العاملي ،و�إي��ج��اد توافق دويل حول
الق�ضايا االقت�صادية املطروحة على ج��دول �أعمال القمة،
ويف مقدمتها الطاقة واملناخ واالقت�صاد الرقمي والرعاية
ال�صحية والتعليم  .و�أع���رب رئي�س ال�برمل��ان العربي عن
متنياته املخل�صة لنجاح القمة يف تعزيز التعاون االقت�صادي
العاملي ،والتو�صل �إىل خارطة طريق وا�ضحة نحو تعايف
االقت�صاد العاملي ،وا�ستقرار الأ�سواق املالية العاملية.

قمة العشرين ..نجاح الكفاءات الوطنية
املراكز املتقدمة يف تعليمه و�صحته وم�ستوى معي�شته.

جدة � -سعاد ال�شهري

القمة تر�سم �سيا�سات العامل

مناق�شات رفيعة امل�ستوى ،وتو�صيات فعالة� ،سبقت قمة الع�شرين التي حتت�ضنها اململكة ،وتعترب �أهم
حدث عاملي ،يجمع ر�ؤ�ساء  20دولة متثل الدول الأعلى اقت�صادًا.
تلك املناق�شات التي �شملت الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية والتنموية؛ وفق جدول �أعمال عقد �أكرث من
 100اجتماع يف مواقع خمتلفة من اململكة ،بد�أت منذ دي�سمرب املا�ضي حتت �شعار "اغتنام فر�ص القرن
احلادي والع�شرين للجميع" ،التي ترتكز على  3حماور جوهرية هي :متكني الإن�سان ،احلفاظ على كوكب
الأر�ض ،وت�شكيل �آفاق جديدة.
وعملت املجموعة مع عدد وا�سع من منظمات املجتمع املدين لو�ضع وجهات النظر املختلفة على طاولة
املباحثات حتت م�سمى جمموعات التوا�صل ،وت�ضم ثماين جمموعات هي :الأعمال ،ال�شباب ،العمال ،الفكر،
املجتمع املدين ،املر�أة ،العلوم ،واملجتمع احل�ضري ،حيث �ساهمت الكفاءات الوطنية ال�سعودية يف �إثراء
هذه االجتماعات من خالل خرباتها ور�ؤيتها.

�أولويات لتمكني املر�أة

�أو���ض��ح��ت ���س��ل��م��ى ال��را���ش��د م���ن جم��م��وع��ة ت��وا���ص��ل
(� ،)w20أنه على الرغم من املعوقات التي ت�سببت بها
اجلائحة والتي �سترتك �آثارا حادة على املدى الطويل،
ف�إن هناك �أي�ضا فر�صة لقادة جمموعة الع�شرين لإعادة
�ضبط االقت�صادات بطريقة �أكرث �شمولية ،م�شرية �إىل �أن
جمموعة توا�صل امل��ر�أة يف جمموعة الع�شرين ،تهدف
�إىل تفعيل ال�سيا�سات وااللتزامات التي تعزز امل�ساواة
بني اجلن�سني والتمكني االقت�صادي للمر�أة.
و�أمل��ح��ت �إىل �أن جم���االت ال�ترك��ي��ز ال��رئ��ي�����س��ة ،ه��ي:
"�شمول �صناعة القرار ،و�شمول العمال ،وال�شمول املايل
وال�شمول الرقمي لريادة الأعمال الن�سائية".
و�أردف��������ت" :من �أج�����ل دع����م ال��ت��م��ك�ين االج��ت��م��اع��ي
واالقت�صادي للمر�أة واالعرتاف باملعوقات التي فر�ضتها
اجل��ائ��ح��ة على امل����ر�أة ،فقد ن�شرت جمموعة توا�صل
املر�أة يف جمموعة الع�شرين بالتعاون مع "�أك�سنت�شر"
تقريرا بعنوان "�إن مل يكن الآن ،فمتى؟" ،وهي خارطة
طريق نحو حتقيق انتعا�ش اقت�صادي �أك�ثر �إن�صافا
بني اجلن�سني ،حيث ط��رح �أك�ثر من  20مفو�ضا بيانا
يزود قادة جمموعة الع�شرين مبجموعة من التو�صيات
لت�سريع التعايف االقت�صادي م��ن اجلائحة ،وحتقيق
�أه�����داف التنمية امل�����س��ت��دام��ة م��ن خ�ل�ال دع���م التمكني
االجتماعي واالقت�صادي للمر�أة".

جناح باهر

من جانبه� ،أو�ضح الدكتور وامل�ست�شار �سعد الفريح
وه��و م�ست�شار �شارك يف الأم��ان��ة ال�سعودية ملجموعة

الع�شرين� ،أن قمة الع�شرين هذا العام ت�أتي يف ظروف
ا�ستثنائية ،حيث يعاين العامل �أجمع من جائحة �أ�ضرت
باالقت�صاد العاملي ،وزادت من الفجوة بني اقت�صادات
الدول و�أ�ضرت ب�صحة الإن�سان ،وكفاءة الأنظمة املالية.
و�أ�ضاف ":ه���ذه اجل��ائ��ح��ة مب��ث��اب��ة اخ��ت��ب��ار حقيقي
للمجموعة لو�ضع كل االختالفات ال�سيا�سية والتجارية،
جانب ًا وتقدمي م�صلحة الإن�سان ،وكوكب الأر�ض وهي
�أول��وي��ات الرئا�سة ال�سعودية والتي �أعلنت عنها قبل
ظهور اجلائحة ،مما يدل على ا�ست�شراق عال للم�ستقبل
وتطلع خلري العامل لدى الكفاءات ال�سعودية".
وزاد ":يتوقع �أن ت�صطف ال���دول وق���ادة املجموعة
لتقدمي التزامات تعجل بالتعايف االقت�صادي ال�شمويل،
ال���س��ي��م��ا مت��ك�ين اجل��م��ي��ع م��ن ال��ع��ي�����ش ال��ك��رمي والعمل
واالزده��ار مع الأخذ باالعتبار الدول خارج املجموعة،
التي مت متثيلها بالدول املدعوة للقمة".
وتابع ":على �صعيد الرئا�سة ال�سعودية ،فقد جنحت
ال��ك��ف��اءات ال��وط��ن��ي��ة ب����ال����وزارات املختلفة م��ن ق��ي��ادة
جم��م��وع��ات العمل املختلفة على م��دى ع��ام الرئا�سة،
التي فاقت املائة اجتماع ر�سمي ،كما جنحت اجلهات
ال�سعودية ب�إثراء عام الرئا�سة من خالل �إقامة العديد
من امل���ؤمت��رات يف امل��ج��االت املالية والطاقة وال�صحة
والتعليم وغريها.
كما لعب القطاع امل��دين ال�سعودي دو ًرا ب���ار ًزا يف
عام الرئا�سة من خالل قيادة جمموعات املجتمع املدين
العاملية وتقدمي بيانات ختامية واكبت الأحداث العاملية
وتلم�ست امل�س�ؤولية املدنية جتاه ق�ضايا املر�أة وال�شباب
والأعمال وغريهم".

فيما اع��ت�بر عبد ال��ع��زي��ز ال�سند ،ك��ات��ب خمت�ص يف
الأع���م���ال ال��دول��ي��ة وال�����ش��راك��ات اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة� ،أن
ا�ست�ضافة اململكة حدث هام ،فمجموعة الع�شرين التي
تُعد جتمع ًا اقت�صادي ًا كبريًا ي�ضم  19دولة �إىل جانب
االحت��اد الأوروب��ي ،حيث تُ�شكل جمموعة الع�شرين ما
ن�سبته  85%من الناجت االقت�صادي العاملي ،و80%
من حجم التجارة العاملية ،و % 65من �إجمايل �سكان
العامل ،وقد جاء �إن�شاء املجموعة كردة فعل على الأزمات
املالية التي حدثت يف نهاية الت�سعينيات ،لتحقيق عدد
من الأه��داف ،ومنها تعزيز االقت�صاد العاملي وتطويره
و�إ���ص�لاح امل�ؤ�س�سات املالية الدولية وحت�سني النظام
امل���ايل وت��ف��ع��ي��ل م���ب���ادرات حت��ري��ر ال��ت��ج��ارة وت�سهيل
اال�ستثمار؛ ل��ذا فال �شك يف �أن قمة الع�شرين برئا�سة
اململكة ،هذه القمة اال�ستثنائية يف الظرف اال�ستثنائي،
الذي يعاين فيه العامل من �أزمة اقت�صادية خانقة ب�سبب
وباء كوفيد  19الذي اجتاح العامل� ،ستكون الر�سائل
ال�سيا�سية ال�صادرة من قادة جمموعة الع�شرين يف القمة
اً
تداول بني جميع القِ مم.
الأهم والأكرث
و�أ�ضاف ":خ�ل�ال مت��ث��ي��ل��ي للمملكة يف جمموعة
الع�شرين لدورات �سابقة يف ال�صني و�أملانيا� ،أدرك متاما
ا ُ
جلهد املُ�ضني الذي يكون قبل القِ ّمة  -املحفل ال�سيا�سي
الأك�بر  -من املفاو�ضات لفرق وجمموعات العمل التي
تعمل ل��ي ً
�لا ون��ه��ار ًا ل�صياغة ال��ر���س��ائ��ل ال�سيا�سية يف
البيانات الوزارية والبيان اخلتامي ،والتي �ستتبناها
املنظمات الدولية (خ�صو�ص ًا منظمة التجارة العاملية
ومنظمة ال�صحة العاملية) للعمل بها وتفعيلها".

مبادرات ملعاجلة �آثار كورونا

تتويج طبيعي ملكانة اململكة

م��ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ه ال�����ش��ه��ري عميد
�سابق و�أ�ستاذ م�شارك يف كلية الهند�سة بجامعة امللك
عبدالعزيز ":حتظى اململكة مبكانة دول��ي��ة مرموقة
و�ضعتها من �ضمن قائمة الدول الع�شرين الأكرب ت�أثريًا
يف االقت�صاد العاملي .هذا الدور واملكانة التي و�صلت لها
اململكة هو تتويج طبيعي وم�ستحق وذلك ملكانة اململكة

�إقليميًا ودول��يً��ا ،ودوره���ا الفعال وامل���ؤث��ر يف املجال
االقت�صادي العاملي ،لقد اخ��ت��ارت اململكة منذ ن�ش�أتها
م�سار التنمية ال�شاملة هدفا ا�سرتاتيجيا و�ساميا للوطن،
وي�ستمر النماء والبناء يف هذا العهد -عهد امللك �سلمان-
الذي متيز بتحوالت ا�سرتاتيجية و�إ�صالحات اجتماعية
واقت�صادية و�إدارية �شاملة وعميقة.
و�أ����ض���اف :ل��ق��د ح��ظ��ي �إن�����س��ان ه���ذا ال��وط��ن بعناية
واهتمام وتطوير ،ال مثيل له ،مكنته من الو�صول �إىل

وذكر املحامي القانوين م�سفر الدحيم� ،أن هذه الدورة
ت�أتي يف ظل ظروف ا�ستثنائية ممثلة يف جائحة كورونا
التي خنقت االقت�صاد العاملي ،ومع ذلك ا�ضطلعت اململكة
ب��دوره��ا يف م��واج��ه��ة ه���ذه اجل��ائ��ح��ة؛ ح��ي��ث اق�ترح��ت
مواجهة عاملية موحدة لهذا الفريو�س من خالل التربع
ال�ضخم بقيمة ( )500مليون دوالر لأدوات الت�شخي�ص
واللقاحات والعالجات ،وقد وافقت القمة على مقرتح
اململكة ،فكان جمموع م��ا التزمت ب��ه ال���دول الأع�ضاء
مبلغ ( )21مليار دوالر ,مبينا �أن القمة اتخذت قرارات
ملعاجلة الآثار االقت�صادية للجائحة.

قمة
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خبراء سعوديون وعرب لـ

:

رئاسة المملكة لقمة الـ 20
تعزز العمل لحماية كوكب األرض
البالد – مها العواودة
�أجمع خرباء �سعوديون وعرب ،على �أهمية نتائج وخمرجات قمة الع�شرين املنعقدة يف العا�صمة الريا�ض حاليا؛ كونها جاءت يف ظرف ا�ستثنائي
وقيادة ا�ستثنائية حري�صة على �سالمة الإن�سان �أينما كان ،وا�ستقرار و�أمن املنطقة ،فاململكة جنبت بحكمتها ومبادراتها الإن�سانية االقت�صاد العاملي
والدول الفقرية والنامية الكثري من املخاطر .م�ؤكدين �أن تر�ؤ�س اململكة لأعمال جمموعة الع�شرين  2020عزز العمل على حماية كوكب الأر�ض من �أي
تلوثات بيئية �أو �أعمال تخريبية؛ من �أجل �ضمان �سالم وازدهار دائم.
امل�ستجد ،الذي يهدد �أغلب الدول ،وجنحت
اململكة ب��ق��ي��ادة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،وويل
عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
ب��ن �سلمان ،ف��ى اللجوء للتقنية احلديثة
ال�ست�ضافة اجتماعات املجموعة ،وتنظيمها
اف�ترا���ض � ًي��ا ع�بر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��رق��م��ي��ة،
وا�ستطاعت ت�سليط �أنظار الع�شرين الكبار
بالعامل على حماية الأرواح والعي�ش الكرمي
مع ت�شكيل عامل �أف�ضل لتحقيق فر�ص القرن
 21للجميع .و�أ�ضاف" كما �سعت ال�سعودية
لتوفري الطاقة لـ  1.1مليار ن�سمة ال�ستعادة
النمو ب�شكل �أف�ضل ،كما تعمل على تعزيز
اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة م��ن �أج���ل اغ��ت��ن��ام فر�ص
القرن احلادي والع�شرين للجميع ،ومتكني
الأف���راد وحماية كوكب الأر����ض ،وت�سخري
االبتكارات لت�شكيل �آف��اق جديدة"  ،ولفت
�إىل �أن اململكة ا�ستغلت الع�ضوية يف هذه
املجموعة بل وقيادتها ،مبا يف ذلك من قوة
ونفوذ �سيا�سي واقت�صادي ومعنوي كبري
لل�سعودية ،فكانت طرفا م��ؤث��را يف �صنع
ال�سيا�سات االقت�صادية العاملية وتوجيهها
خلدمة الب�شرية وال��ف��ق��راء ،فقد خ�ص�صت
دول املجموعة هذا العام  11تريليون دوالر
حلماية ودع���م االقت�صاد العاملي م��ن �آث��ار
جائحة فريو�س كورونا ،ف�ضال عن تعليق
مدفوعات ديون  73دولة يف العامل بقيمة
 14مليار دوالر �أمريكي.

�أك���د اخل��ب�ير االق��ت�����ص��ادي ح�سني �شبك�شي،
�أن احل��ف��اظ على الإن�����س��ان وح��م��اي��ة كوكب
الأر�ض من �أهم النقاط التي �سيتم بحثها يف
هذه القمة ،بفعل التحوالت احلا�صلة ب�سبب
اجلائحة ،وم��ا يعقبها من احتياطات بيئية
مطلوب العمل عليها حتى يتم حت�سني نقاط
التما�س بني البيئة والإن�سان واحليوان واملاء
والغابات ليتم التعامل مع الأوبئة ب�شكل �أكرث
فاعلية وت�أثريا يف امل�ستقبل.
و�أ�����ض����اف" :هناك جل����ان ع��م��ل وق�����رارات
وت�شريعات �سيتم البحث فيها وق��د تكون
جاهزية �إطالقها يف منا�سبات �أخ��رى ،ولكن
ال��ي��وم تو�ضع الأر���ض��ي��ة ال�صلبة ل��ذل��ك ،بعد
معاناة العامل مع الوباء".

مخرجات القمة

و����ش���دد الأك����ادمي����ي واخل���ب�ي�ر االق��ت�����ص��ادي
الدكتور حممد بن دليم القحطاين على �أهمية
خمرجات قمة الع�شرين اال�ستثنائية ،التي
حتمل �أجندة طويلة تختلف عن بقية القمم
ال�سابقة؛ لأن ال��ظ��رف ا�ستثنائي والقيادة
ا�ستثنائية.
و�أ�شار �إىل �أن اجلميع ينظر بعني ثاقبة �إىل
هذه القمة وما �ست�ؤول �إليه من نتائج ،ف�ض ًال
عن ارتباط القمم مع بع�ضها البع�ض ،ووجود
خطط ا�سرتاتيجية طويلة املدى للحفاظ على
ا�ستقرار االقت�صاد العاملي وو�ضع منهجية
منا�سبة وقابلة للتنفيذ يف ال��دول املتقدمة
وال�صاعدة والفقرية.
وي���رى �أن خ��ط��اب �سمو ويل ال��ع��ه��د الأم�ي�ر
حممد بن �سلمان ،الذي �ألقاه نيابة عن خادم
احلرمني ال�شريفني يف القمة ال�سابقة باليابان
 2019كانت مفتاحا ملا �سيتم العمل عليه
يف املرحلة املقبلة ،ومن �ضمنها متكني املر�أة
واحلفاظ على البيئة وحتقيق جودة احلياة
والق�ضاء على البطالة ومتكني التقنية ب�شكل
�أكرب.
ولفت القحطاين �إىل �أن قمة الريا�ض �ستعمل
على �إيجاد حلول �أخ��رى لتن�شيط االقت�صاد
العاملي والت�أكيد على ���ض��رورة اال�ستمرار
على نف�س االن�سجام والتفاين والتالحم بني
ق��ادة جمموعة الع�شرين ،انطالقا من فكرة
اململكة ،وه��ي احلفاظ على الإن�سان ،وترك
�سال�سل الإمداد ت�أخذ جمراها ،وهو ما جنب
العامل خالل فرتة اجلائحة ح��دوث انتكا�سة
اقت�صادية كانت حمتملة؛ لوال حكمة وحنكة
قيادة جمموعة الع�شرين.
كما توقع دعم الدول الفقرية وم�ساعدتها على
�إع���ادة جدولة ديونها والعمل على ت�شجيع
ال���زراع���ة واالق��ت�����ص��اد ،ومت��ك�ين امل�����ر�أة مع
خ�ضوعها لتدريب مقنن وخمتار ،مع �ضرورة
ذلك يف ظل الثورة ال�صناعية الرابعة ،ف�ض ًال
عن ترتيب بيت ال�صحة العاملي بحيث يكون
�أك�ثر فاعلية وارتباطا مبجموعة الع�شرين،
وحم��اول��ة تغليب االقت�صاد على ال�سيا�سة،
مع ال�سعي احلثيث حلل الأزم��ات ال�سيا�سية
يف دول ال��ع��امل وخا�صة دول منابع النفط
وفتح املجال حلركة التنمية ،والت�أكيد على
عدم التدخل يف �ش�ؤون الغري؛ كون ذلك من
�ش�أنه �أن يخلق فو�ضى �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية يف ظل كارثة – وب��اء كورونا-
التي مازالت موجودة.
م��ؤك��د ًا �أن دول الع�شرين متتلك �أك�ثر من 5
تريليونات م��ن ال��ع��م�لات الأج��ن��ب��ي��ة ،وي��رى
�ضرورة �أن تعزز هذه البنوك موقف البنوك
امل��رك��زي��ة ل��ل��دول ال��ف��ق�يرة ل�ضمان ا�ستقرار
عملتها وامل�ضي قدما يف التنمية ومعاجلة
خلل موازين مدفوعاتها.

التعافي االقتصادي

الأ���س��ا���س العاملي برئا�ستها لقمة الع�شرين
ل�لا���س��ت��م��رار يف احل���ف���اظ ع��ل��ى الإن�������س���ان
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ك��وك��ب الأر������ض م��ن �أج��ل
الإن�سانية والعي�ش ب�سالم فيه دون ا�ستثناء،
�سواء من ال��دول العظمى �أو املتو�سطة �أو
ذات ال��دخ��ل امل��ح��دود ،فهي ت�شكل �سيا�سة
تعاون مبد�ؤها ال�سالم واملحبة ،واحلفاظ
على البيئة من �أجل اجلميع ،ويدها ممدودة

للعمل الدويل امل�شرتك من �أجل ذلك .وتابع":
اململكة دائما ت�سعى للتقدم بخطوات واثقة
نحو م�ستقبل م�شرق �ضمن ر�ؤيتها 2030
حيث بد�أت بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني،
وويل عهده الأمري حممد بن �سلمان ،حفظهما
ال��ل��ه ،منذ ع��ام  2016بال�سري يف خطوات
و�سيا�سات و�إج�����راءات مهمة للحفاظ على
الإن�سان والإن�سانية.

ظرف استئثنائي

من جهته� ،أكد اخلبري االقت�صادي امل�صري
�أب���و بكر ال��دي��ب� ،أن م��ن �أه���م �سمات قمة
الع�شرين هذا العام برئا�سة اململكة العربية
ال�سعودية� ،أن��ه��ا قمة لي�ست تقليدية من
قمم امل��ج��م��وع��ة ،فقد ج���اءت يف ظ��ل ظرف
ا�ستثنائي ،حيث مير العامل ب�أكرب التحديات
منذ �سنوات طويلة وهو فريو�س كورونا

العيش بسالم

يف ال�������س���ي���اق� ،أو�����ض����ح امل�����س��ت�����ش��ار امل���ايل
وامل�����ص��ريف واالق��ت�����ص��ادي م��اج��د ب��ن �أح��م��د
ال�����ص��وي��غ� ،أن امل��م��ل��ك��ة ت�����ض��ع ال���ي���وم حجر

حسين شبكشي

محمد القحطاني

ماجد الصويغ

فايز الرابعة

أبوبكر الديب

و�أك��د الديب �أن �أن��ظ��ار العامل تتعلق بقمة
ال���ري���ا����ض� ،آم���ل�ي�ن �أن ي��ت��ح��ق��ق ال��ت��ع��ايف
االق��ت�����ص��ادي امل�����س��ت��دام ،و���ض��م��ان التوزيع
ال���ع���ادل ل��ل��ق��اح��ات ل����دول ال���ع���امل وت��ع��زي��ز
ال��ن��ظ��ام ال�����ص��ح��ي ال�����دويل ،يف ظ��ل توجه
جمموعة الع�شرين بقيادة ال�سعودية �إىل
تعزيز التعاون ال��دويل لتحقيق االنتعا�ش
االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي؛ م��ن �أج���ل من��و قوي
وم�ستدام ومتوازن و�شامل من خالل متكني
الإن�����س��ان واحل��ف��اظ ع��ل��ى ك��وك��ب الأر�����ض،
وت�شكيل �آف��اق جديدة من �أج��ل العمل على
تهيئة الظروف املالئمة التي متكن ال�شعوب
وخ��ا���ص��ة ال��ن�����س��اء وال�����ش��ب��اب م���ن ال��ع��م��ل
واالزدهار.و�أ�شار �إىل �أن تر�ؤ�س ال�سعودية
لقمة الع�شرين ك�شف مهارات عالية يف قيادة
املجموعة ،حتت �شعار" اغتنام فر�ص القرن
احل��ادي والع�شرين للجميع ،ومتكنت من
توجيه املجموعة ل�صالح دع��م اال�ستقرار
االق��ت�����ص��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ودع��م
متكني املر�أة وال�شباب واحلفاظ على البيئة
وتعزيز ر�أ�س املال الب�شري وتدفق التجارة
واال�ستثمارات والتحول الرقمي م�ستغلة
�إم��ك��ان��ي��ات جمموعة الع�شرين ال��ت��ي متثل
اقت�صاديات عمالقة يف مواجهة كورونا،
ما من �ش�أنه �إنقاذ كوكب الأر�ض من م�شكلة
التغري املناخي واالحتبا�س احلراري.

سالمة الشعوب

واف��ق��ه ال�����ر�أي اخل��ب�ير االق��ت�����ص��ادي فايز
ال��راب��ع��ة ،ال��ذي �أك��د �أن �أول��وي��ات قمة دول
الع�شرين التي تقودها ال�سعودية معنية
ب��ال��درج��ة الأوىل ب�صحة و�سالمة �شعوب
دول ال��ع��امل ،وامل��ت��وق��ع �أن ت��ك��ون م��ن �أه��م
ال��ت��و���ص��ي��ات م��ع��ن��ي��ة ب��ن�����ش��ر ال��ل��ق��اح��ات،
والرتكيز على الطاقة النظيفة واملتجددة،
م��ن خ�لال ا�ستغالل ط��اق��ة ال��ري��اح وتوليد
الطاقة من خالل ال�سدود وم�ساقط املياه،
واال�ستفادة من الطاقة ال�شم�سية وتطوير
كفاءتها ،واحلد من انبعاثات الكربون من
خ�لال تطوير حم��رك��ات ذات ك��ف��اءة �أف�ضل
واالعتماد على و�سائل النقل الكهربائية،
خالل ال�سنوات القادمة.

قمة
العشرين
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�إن العامل يتحول ..

زين �أمني

اإلبداع والتعليم
م��ن �أم��ت��ع احل�����ص�����ص ال��درا���س��ي��ة �أي����ام املرحلة
الإبتدائية كانت -ورمبا ال زالت -ه�ص�ص ن�شاطات
الرتبية الفنية ،مثل ح�ص�ص الر�سم والت�شكيل
واللعب بال�صل�صال والنجارة� ،إيل جانب ح�ص�ص
الريا�ضة البدنية.
وذل��ك اعتقادا م��ن م�صممي املناهج الدرا�سية،
�أن هذه الن�شاطات هي الإب���داع ،ون�سينا ال�سينما
وامل�سرح واملو�سيقي والت�صوير وغريه من الفنون
التي تتعامل م��ع احل��وا���س واجل��م��ال وال��وج��دان،
وبهذا ُاختزل مفهوم الإب��داع يف منا�شط حمدودة
و�ضيقة.
ومنذ بداية الت�سعينات من القرن املا�ضي� ،أدركنا
�أهمية الإبداع مبفهومه املتكامل واحلديث ،وربطه
بالعملية التعليمية؛ كي ي�صبح التعليم املبدع.
ونق�صد بالتعليم املبدع؛ توظيف مهارات التفكري
النقدي واخليال و�إعادة ت�شكيل املكونات واملرونة
وامل��خ��اط��رة ،و�إت��ق��ان م��ه��ارات التعلم مثل القراءة
ال�سريعة وعمليات التذكر وا�سرتجاع املعلومات،
وم��ه��ارات اال���س�ترخ��اء ،واالرت��ق��اء ب���أمن��اط احلياة
ال�����ص��ح��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة ،وال���ت���درب ع��ل��ى ال��ن��ق��ا���ش
امل��و���ض��وع��ي ،وح���ل امل�����ش��ك�لات و�إي���ج���اد ال��ب��دائ��ل
والر�ؤية ال�شاملة.
ومبا �أن املنظومة التعليمية ذات �أبعاد متعددة
وم�شرتكة بني املناهج ،واملدر�س ،والبيئة التعليمية،
والطالب والو�سائط والو�سائل التعليمية التقليدية
واحلديثة؛ ل��ذا يجب �أن ال نغفل عن �أهمية ودور
الأ�سرة والبيئة املنزلية .
�إن �أي �إ�سرتاتيجية لتطوير التعليم يجب �أن ت�شتمل
على الإبداع يف كل هذه الأبعاد ،مبا يف ذلك التعليم
عن بعد� ،أو التعليم الإلكرتوين حيث �أ�صبح واقعا
ملحا وجديدا� ،سي�ستمر معنا �إىل �أن حتدث طفرة
تكنولوجية �أخرى ،تغري نظم التعليم ب�شكل جذري.
لقد ثبت بالدليل القاطع� ،أن كل ما نتعلمه اليوم
�سيكون م�صريه الن�سيان بنهاية اختبارات العام
الدرا�سي ،وال يبقى يف الذاكرة �إال القليل ل�سببني؛
الأول لأن��ه يفتقد ايل الإب��داع واخليال ،والثاين،
لأنه ال ميكن ممار�سته كمهارات يف احلياة.
فالتعليم احل��ايل ال��ذي يتح�صل عليه الطالب،
ال يُك�سبه �أي��ة مهارات ميكن ممار�ستها يف �أعمال
املن�ش�آت وال�شركات واملنظمات ،والأن��ك��ى من كل
ذلك �أن ح�صول الطالب على الدرجات النهائية يف
الثانوية العامة ،دائما ما يقف عائقا �أمامه لقبوله
يف بع�ض التخ�ص�صات ال�سيادية ،مبفهوم البع�ض
القا�صر؛ كالطب والهند�سة وغريها؛ حيث ي�شرتط
فيها احل�صول على ال��درج��ات النهائية تقريبا،
وب��ال��ت��ايل جتعل ال��ط��ال��ب يقف على م��ف�ترق طرق
حرجة ،بالن�سبة مل�ستقبله.
وب��ن��ظ��رة �سريعة على ف��ر���ص التعليم احلديثة
امل���ت���اح���ة ال����ي����وم ،جن����د �أن ���س��ح��ب امل��ع��ل��وم��ات
وتكنولوجيا التطبيقات والو�سائط الإلكرتونية
ال��ذك��ي��ة واخل���وارزم���ي���ات ال��رق��م��ي��ة  ..ال�����خ ..قد
�أ���ص��ب��ح��ت م��ت��اح��ة �أم����ام ال��ط��ال��ب يف ك��ل الأزم����ان
والأماكن والأحوال ،ووفق احتياجاته ،وبالطريقة
التي يريدها �أثناء ممار�سته عملية التعلم.
ف�لا تفر�ض عليه معايري ومقايي�س ودرج���ات
وع��دد �سنوات درا�سية تقيده وحت��دد له �أ�سلوب
تعلم جمعي موحد ،ال ي�ضع يف احل�سبان القدرات
والإمكانات والفروقات الفردية للطالب.
الأم��ر املحري �أن خ�براء التعليم يف جميع �أنحاء
العامل يدركون هذا الواقع الأليم املتخلف للتعليم،
�إال �أن���ه���م ي��ق��ف��ون ع��اج��زي��ن ع���ن ات���خ���اذ خ��ط��وات
رائ��دة وجريئة لإح��داث التحول املطلوب للعملية
التعليمية.
وباخت�صار �شديد؛ التعليم املبدع ،يعني :توظيف
وا�ستعمال قدرات الدماغ؛ ب�شقيه الأمين والأي�سر.

قيادة تاريخية أكدت الخبرة المتفردة ...اقتصاديون لـ "

":

السعودية طورت أهداف «العشرين» لمستقبل التنمية االقتصادية
القاهرة – حممد عمر

ثمن اقت�صاديون جن��اح اململكة ،يف توجيه
جهود ال��دول �أع�ضاء جمموعة الع�شرين يف
دعم اقت�صادات ال��دول النامية ،والأق��ل منو ًا
يف مكافحة التف�شي .وب�شكل فوري وكرد فعل
�سريع للمبادرة ال�سعودية.
و�أ���ش��ادوا ف��ى حديثهم " للبالد " بالرئا�سة
التاريخية التى عك�ست اخلربات والإمكانات
العمالقة التى تتفرد بها ،بالإ�ضافة �إىل قدرتها
على دعم دول املنطقة وتوحيد وجهات النظر
حول �أهمية التنمية والتعاون .
فى البداية ،قالت ب�سمة رم�ضان الباحثة يف
ال�ش�ؤون االقت�صادية� :إن القيادة التاريخية
للمملكة ملجموعة الع�شرين حققت طموحات
ال��دول النامية ب�شكل كبري؛ نظرا ملا قدمته
ال�����س��ع��ودي��ة م���ن خ��ط��ط وق�������رارات عك�ست
حر�صها على التنمية امل�شرتكة ودعم الأ�سواق
ال��ن��ا���ش��ئ��ة وحت��ق��ي��ق ال���ت���وازن االق��ت�����ص��ادى،
ف�ضال عن �أن رئا�سة اململكة جاءت معربة عن
طموحات خمتلف ال��دول و�أع��ادت الكثري من
الدول والأ�سواق �إىل اخلريطة العاملية ،عرب
دعمها وت��وف�ير �سبل اال�ستثمار والتعريف
بفر�ص التنمية.
و�أ���ض��اف��ت� ،أن اململكة ه��ى ال��رائ��دة ف��ى دعم
العن�صر الب�شرى و�إت��اح��ة الفر�ص لل�شباب
ال�ستثمار طاقتهم فى دعم طموحات التنمية
ال��ع��امل��ي��ة  ،م�����ش�يرة �إىل �أه��م��ي��ة اخل��ط��وات
وال�����دع�����وات ال���ت���ى �أط���ل���ق���ت���ه���ا ف����ى حت��ف��ي��ز
االقت�صاديات الإقليمية للتكاتف واال�ستفادة
م���ن اخل��ب��رات ال�����س��ع��ودي��ة وث��ق��ل��ه��ا ال���دوىل
فى �إي��ج��اد برنامج �إقليمى متكامل للتعاون
وال�شراكة بني ال���دول ،الفتة �إىل �أن اململكة
ق��دم��ت دورة ت��اري��خ��ي��ة ع��ك�����س��ت اخل��ب�رات
والإم���ك���ان���ات ال��ع��م�لاق��ة ال��ت��ى ت��ت��ف��رد ب��ه��ا،
بالإ�ضافة �إىل قدرتها على دعم دول املنطقة
وتوحيد وجهات النظر حول �أهمية التنمية
والتعاون.

مبادرات تاريخية

بدوره ،علق مهند ياقوت اخلبري االقت�صادى،
�أن اململكة جنحت �إب���ان تف�شي الفريو�س
ال��ت��اج��ي يف ت��وج��ي��ه ج��ه��ود ال����دول �أع�����ض��اء

مهند ياقوت

جمموعة الع�شرين ،يف دعم اقت�صادات الدول
النامية والأقل منو ًا ،وب�شكل فوري وكرد فعل
�سريع للمبادرة ال�سعودية ،قامت احلكومات
والبنوك املركزية للدول الأع�ضاء يف �إبريل

ب�سمة رم�ضان

من ه��ذا العام ب���إط�لاق م��ب��ادرة تعليق خدمة
الديون التاريخية لتوفري ح��وايل  14مليار
دوالر يف ���ص��ورة تخفيف ف���وري وحا�سم
لل�سيولة من قبل الدائنني الثنائيني وحدهم،
لأف��ق��ر دول ال��ع��امل  ،وه���و م��ا ���س��اع��د ال���دول
امل�ؤهلة للمبادرة وهي ت�شمل  72دولة.
ثاني ًا� ،ساهمت ،وما تزال ت�ساهم يف ا�ستدامة
و�إنعا�ش القطاعات االقت�صادية واالجتماعية،
لتوفري الدعم لالحتياجات ق�صرية ومتو�سطة
وط��وي��ل��ة الأج����ل .وم��ع جت��دي��د تعهد وزراء
املالية وحمافظي البنوك املركزية ملجموعة
الع�شرين بااللتزام باملبادرة ،بعد مد فرتتها
يف �أكتوبر املا�ضي ،وملدة � 6أ�شهر �إ�ضافية،

رامي البحراوي

تمكين الشباب وريادة األعمال
الريا�ض  -البالد
ع��ل��ى م�����دار ع����ام رئ��ا���س��ت��ه��ا مل��ج��م��وع��ة
ال��ع�����ش��ري��ن ،رك����زت امل��م��ل��ك��ة يف ج���دول
�أع��م��ال��ه��ا ع��ل��ى مت��ك�ين ال�����ش��ب��اب وامل����ر�أة
ال�شباب؛ لتعزيز م�ساهماتهم وقدراتهم
يف عملية �صنع القرار ،ويف هذا ال�ش�أن
�أق���رت �أك�ث�ر ع��دد ممكن م��ن ال�سيا�سات
العامة الهادفة لتجهيز ال�شباب للم�ستقبل
م��ن ن��اح��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ،وال��ع��م��ل ،وري���ادة
الأعمال وغريها.
وقد �أكد خادم احلرمني ال�شريفني امللك
���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ل��ى االه��ت��م��ام
اال�ستثنائي ،ال��ذي يوليه ق��ادة جمموعة
الع�شرين ملناق�شة ال�سيا�سات املتعلقة
بال�شباب وتعليمهم وعملهم؛ باعتبارهم
طاقة امل�ستقبل احلقيقية ،م�شريًا  -حفظه
ال��ل��ه � -إىل �أن معاجلة التحديات التي
تواجههم وحماية وظائفهم ،خ�صو�صا
يف ظل الظروف احلالية ،تظل يف طليعة

�أول��وي��ات عمل جمموعة الع�شرين ويف
قمة اهتماماتها.
وت��ت��ن��اول ق��م��ة الع�شرين احل��ال��ي��ة ه��ذا
ال��ب��ن��د امل��ه��م امل��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ش��ب��اب ،و�أك���د
رئي�س جمموعة ال�شباب ( )Y20ومدير
الأبحاث يف م�ؤ�سـ�سة حممد بن �سلمان
"مــ�سك الــخرييــة" عـ ــثمان املـ ــعمر �أهمية
ا�ست�ضافة ورئا�سة اململكة لأعمال الدورة
اخلام�سة ع�شرة الجتماعات قمة ق��ادة
جمموعة الع�شرين لهذا ال��ع��ام  ،كونها
تعقد برئا�سة دولة عربية ،ما يربز مكانة
ودور اململكة الريادي يف متثيل �صوت
العامل العربي ،ولكونها دولة �أكرث �سكانها
م��ن ال�شباب ،ول��ه��ذا و�ضعت �ضمن �أه��م
�أهدافها متكني املر�أة وال�شباب ،وتقل�ص
م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا ح��ول
العامل خا�صة يف ظل جائحة الكورونا.
و�أ���ش��ار املعمر �إىل �أن جمموعة �شباب
الع�شرين عقدت خالل رئا�سة اململكة 25

اجتما ًعا ،مب�شاركة  23دولة ،و 31جهة،
و�أُ�شركت  13من املجموعات ال�شبابية
 ،وع��ق��د  11ور���ش��ة ع��م��ل وج��ل�����س��ات مع
ال�شباب  ،وبلغ ع��دد املمثلني الر�سميني
 77ممثلاً  ،فيما �أُ�شرك  133من املمثلني
ال�سابقني .كما �أطلقت �أول قمة افرتا�ضية
ل��ه��ا ،وف��ت��ح��ت امل��ج��ال لأول م���رة جلميع
ال�����ش��ب��اب يف �أن���ح���اء ال��ع��امل للم�شاركة
بها ،حيث �سُ جل �أك�ثر م��ن � 5000شاب
و�شابة من �أكرث من  85دولة ،وبلغت عدد
امل�شاهدات للبث وامل���واد الإعالمية �إىل
 409.079م�شاهدة ،و�شارك فيها �أكرث
ً
متحدثا؛ منهم الدكتور فهد املبارك
من 60
�شريبا اململكة العربية ال�سعودية ،والأمني
العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�س،
ونيكوال�س بيناد� ،شريبا منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ،وم��ارث��ا نيوتن،
نائبة املدير العام لل�سيا�سات يف منظمة
العمل الدولية وغريهم.

الفالح :زيادة في االستثمار األجنبي بالمملكة
الريا�ض  -عادل بابكري

�أكد وزير اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
�أن جمموعة الع�شرين ت�ستمد قوتها من القدرات الفردية
للدول الأع�ضاءً ,
كا�شفا عن جهود املجموعة جتاه �إيجاد
ً
حلول للنهو�ض باقت�صاديات العامل ،الفتا االنتباه �إىل
�أن ( )G20تقوم بجهود و�أعمال كبرية بهدف �أن تر�شد
العامل وتريه �شكل التعامل مع امل�ستقبل.
جاء ذلك خالل م�شاركة �أم�س �ضمن برنامج قمة قادة
جمموعة الع�شرين الذي يوا�صل �أعماله يف العا�صمة
الريا�ض ،ويتناول جملة من العناوين واملو�ضوعات
ذات العالقة ب�أعمال القمة� ،إذ �سلط ال�ضوء على حمور
"التعاون لتوفري ال�ضمانات للم�ستثمرين العامليني".

ك�شف وزير اال�ستثمار املهند�س خالد الفالح� ،أن اململكة
تعتزم �إطالق مناطق اقت�صادية خا�صة يف العام القادم
 2021م.
وقال� :إن ر�ؤية  2030لتنويع م�صادر االقت�صاد بعيدا
عن النفط �صارت �أكرث رواجا اليوم من �أي وقت م�ضى
 ،م�ؤكدا �أن اململكة تخرج من جائحة فريو�س كورونا
باقت�صاد قوي وقطاع خا�ص متني.
وذك���ر ال��وزي��ر �أن اال�ستثمار الأج��ن��ب��ي املبا�شر يف
اململكة زاد  %12يف الن�صف الأول من  2020مقارنة
بنف�س الفرتة قبل عام بقوله� " :إن اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر ،وهو جمال تركيزي� ،سجل يف الن�صف الأول
زيادة  %12مقارنة بالعام املا�ضي" الفتا �إىل �أن بداية

العام املقبل �سي�شهد �إط�لاق ا�سرتاتيجية اال�ستثمار
وفيها الأرق���ام امل�ستهدفة ،و�سريافق النمو الكمي،
ال�سعي �إىل النمو النوعي.
و�أو����ض���ح �أن ه���ذا ال��ت��وج��ه يف ج���ذب اال���س��ت��ث��م��ارات
اخل��ارج��ي��ة ي���أت��ي ،ب��ع��د �أن ك��ان��ت اال���س��ت��ث��م��ارات يف
ال�����س��ع��ودي��ة ي��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ط���اب���ع ال��ه��ي��دروك��رب��ون
وال�صناعات الثقيلة وه��ي رك��ن �أ�سا�سي يف اقت�صاد
اململكة  ،فيما ���س�ترك��ز ج��ه��ود امل��رح��ل��ة املقبلة على
ا�ستثمارات �أقل حجما ،لكنها �أكرب �أثر ًا مثل (احلو�سبة
ال�سحابية والطاقة املتجددة وال��ذك��اء اال�صطناعي
وال�����س��ي��اح��ة وج����ودة احل��ي��اة وال��ب��ن��ي��ة اللوج�ستية)
وغريها.

وهو ما ي�ضمن ا�ستمرار دعم تلك االقت�صادات
حلني ظهور �إجراءات �إيجابية للقاحات.
و�أ�����ض����اف :يف ر�أي�������ي ،امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�����س��ع��ودي��ة لي�ست ف��ق��ط الع��بً��ا رئ��ي��� ً��س��ا يف
املنطقة ،فهي تلعب دورًا مهمًا يف ا�ستقرار
االقت�صاد العاملي .كما تتوافق ر�ؤي��ة اململكة
 2030ب�شكل وثيق مع الأه���داف الأ�سا�سية
ملجموعة الع�شرين املتمثلة يف ا�ستقرار
االقت�صاد الكلي والتنمية امل�ستدامة ومتكني
امل���ر�أة وتعزيز ر�أ���س امل��ال الب�شري وزي��ادة
تدفق التجارة واال�ستثمار.

قوة ا�ستثمارية

وقال رامي البحراوي اخلبري االقت�صادى:
�إن امل��م��ل��ك��ة ات���خ���ذت ق�������رارات؛ ج��وه��ره��ا
تنويع م�صادر الدخل كما اتخذت �إج��راءات
اج��ت��م��اع��ي��ة مت��ه��د جل��ع��ل ال�����س��ع��ودي��ة بيئة
جاذبة لال�ستثمار ،و�أك�ثر انفتاح ًا ،وتعترب
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ر�ؤي��ة
ال�سعودية  2030عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا لعملية
الإ����ص�ل�اح���ات يف امل��م��ل��ك��ة ،ح��ي��ث �إن��ه��ا تعد
خطة بعيدة امل���دي للحد م��ن االع��ت��م��اد علي
النفط وتنويع االقت�صاد املحلي وحت�سني
اخلدمات العامة وت�شجيع املزيد من التجارة
اخلارجية.
من هنا ،نرى �أن اململكة ت�سعى وبقوة نحو
حتقيق الهدف املرجو من جمموعة الع�شرين؛
من خالل تطبيق حزمة �إ�صالحات طموحة
وم�ستمرة ،جنت ثمارها ب�شكل وا�ضح يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وك��ذا تنفيذ عدد
من امل�شاريع امل�ستقبلية الرائدة الرامية �إيل
ت�أهيل اململكة لت�صبح قوة ا�ستثمارية عاملية،
جتعل منها مركز ًا للنقل وال�سفر واخلدمات
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة ي��رب��ط ب�ي�ن �آ���س��ي��ا و�أف��ري��ق��ي��ا
و�أوروب�����ا ،وذل���ك كله وف��ق�� ًا ل�برام��ج حم��ددة
و�سيا�سات وا�سرتاتيجيات من �ش�أنها و�ضع
اململكة العربية ال�سعودية على قائمة �أف�ضل
بيئات العمل حول العامل.
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لتلبية احتياجات الطاقة على المدى القصير

واشنطن تعفي العراق من العقوبات  45يوما
البالد – ر�ضا �سالمة

منحت ال��والي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة� ،أم�س
(ال�سبت) ،العراق �إعفاء جديدا من العقوبات
املرتبطة بالتعاون مع �إي��ران ،ملدة  45يوما،
ما ي�سمح لها با�سترياد الغاز والكهرباء لفرتة
�إ�ضافية ،متتد حتى قبل �أيام من تن�صيب جو
بايدن رئي�سا يف البيت الأبي�ض .وتعد هذه
املرة الثانية ،التي متنح فيها وا�شنطن بغداد
�إع��ف��اء م��ن ال��ع��ق��وب��ات ،ب��ع��د ت���ويل م�صطفى
الكاظمي من�صب رئا�سة احلكومة� ،إذ منحت
�إدارة ترمب العراف �إعفا ًء ملدة �أربعة �أ�شهر،
بينما ج���اء ال��ت��م��دي��د الأخ��ي�ر مل���دة  45ي��ومً��ا
ف��ق��ط ،م���ا ي�����ش�ير �إىل ���ض��غ��ط �إ����ض���ايف على
ط��ه��ران ،و�إن����ذار ل��ب��غ��داد بالبحث ع��ن بدائل
�أخ��رى للطاقة الإيرانية .وقال متحدث با�سم
اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة� :إن وزي���ر اخلارجية
مايك بومبيو جدد الإعفاء من العقوبات على
العراق للم�شاركة يف معامالت مالية تتعلق
با�سترياد الكهرباء من �إي��ران ،ليكون العراق
ق��اد ًرا على تلبية احتياجاته من الطاقة على
امل��دى الق�صري ،بينما يتخذ خطوات لتقليل
اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية ،فيما
�أ�شارت �صحيفة "وا�شنطن بو�ست" �إىل �أنه
من الناحية العملية ،يعمق القرار ال�ضغط على
�إيران ،من ناحية اتخاذ طهران لبغداد كمجال
ل�لال��ت��ف��اف ع��ل��ى ال��ع��ق��وب��ات ومت��وي��ل نهجها
اخلبيث يف املنطقة.
من جهة ثانية ،قطع ال�سيناتور الدميوقراطي
كري�س كونز ،املر�شح املحتمل لتويل وزارة
اخل��ارج��ي��ة يف �إدارة ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي
امل��ن��ت��خ��ب ج��و ب���اي���دن ،ب����أن ع���ودة ال��والي��ات
املتحدة �إىل االتفاق النووي مع �إيران �صعبة
للغاية يف حال عدم تخلي طهران عن الربنامج
ال�صاروخي و�إيقاف دعمها للميلي�شيات التي
تعمل بالوكالة يف املنطقة .وق��ال" :قبل �أن
�أمتكن من دعم العودة �إىل االتفاق النووي،

حتتاج وا�شنطن للبحث عن طريقة للحد من
ب��رن��ام��ج ال�����ص��واري��خ ودع���م اجل��م��اع��ات التي
تعمل بالوكالة" .وتتوافق ت�صريحات كونز
�إىل حد بعيد مع مواقف �إدارة الرئي�س ترمب
التي ان�سحبت من االتفاق النووي يف مايو
 2018وفر�ضت عقوبات وا�سعة على النظام

أبرامز :إيران قررت نشر الفوضى واإلرهاب بالمنطقة

غليان في األحواز ونذر
احتجاجات ضد الماللي

البالد  -ها�شم �آل الها�شم

بد�أت الأو�ضاع تتفجر يف �إقليم الأحواز ،مع
ن��ذر احتجاجات و�شيكة �ضد نظام امل�لايل؛
ب�سبب تدين اخلدمات الأ�سا�سية يف الإقليم
وتزايد ح��االت ك��ورون��ا ،واحتياج امل�صابني
لأج��ه��زة التنف�س ال��ت��ي ال توفرها احلكومة
الإيرانية ،املتهمة من قبل ال�سكان بتهمي�ش
الإقليم ،واتباع �سيا�سة عن�صرية مبعاملتهم
كمواطنني من الدرجة الثالثة.
ورجح املعار�ض الإيراين ،حم�سن �سزيغارا،
�أن يقود ارتفاع عدد �ضحايا فريو�س كورونا
يف �إي��ران ،وطريقة تعامل احلكومة معه �إىل
ت�أجيج االحتجاجات ال�شعبية �ضد النظام،
م�ضيفا �أنه يف �سيناريو غري م�ستبعد ميكن �أن
ي�صل الأمر �إىل حد انهيار نظام املاليل ،فيما
نقل معهد هد�سون الأمريكي ،عن املعار�ض
الإي��راين ت�أكيده ب���أن ت�أثري فريو�س كورونا
امل�ستجد على �إيران �سيكون �ضخما بدرجةٍ قد
تفوق توقعات وا�ستعدادات النظام ،معتربا
�أن �أخ��ط��اء كثرية ظهرت يف طريقة ت�سيري
الأزم��ة� ،أك��دت على �أن النظام ككل قائم على
الدعاية والت�ضليل فقط .ومع الغ�ضب الذي

تواجهه حكومة املاليل داخليا ،يرى املبعوث
الأمريكي اخلا�ص �إىل �إي��ران �إليوت �أبرامز،
�أن طهران حتاول تعوي�ض ذلك بن�شر الفو�ضى
والإره���اب يف املنطقة ،ولها عالقة قوية مع
تنظيم القاعدة.
وقال �أبرامز�" :إيران قررت �أن تن�شر الفو�ضى
وعدم اال�ستقرار والإرهاب يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شرق �أو�سط �آخ��ر .وهي ت�ستفيد
من العمل مع عنا�صر القاعدة الذين ينفذون
هم �أي�ضا �أعما ًال �إرهابية يف مناطق خمتلفة،
والأمر لي�س باملفاجئ ،فهناك روابط جتمعهم،
مبينا �أن �إيران تريد �أن تكون مت�أكدة من عدم
اختفاء القاعدة يف املنطقة لأنها تريد ا�ستمرار
مهاجمة بلدان و�أ�شخا�ص �سبق وهاجمتهم
ال��ق��اع��دة .و���ش��دد �أب��رام��ز على �أن ال��والي��ات
املتحدة �سوف ترد ب�شكل قوي على �أي اعتداء
تنفذه �إي���ران �أو ميلي�شياتها على مواطنني
�أمريكيني.
و�أ����ض���اف "نعلم ج��ي��دا �أن �إي�����ران متورطة
ب�أعمال خطرية يف املنطقة و�شاهدنا هذا الأمر
وا�ضحا يف العراق ،و�أعتقد ب�أن الأمر وا�ضح
للجميع من قبل �أن تن�شره النيويورك تاميز".

الإي��راين ،بهدف �إجباره على التفاو�ض بغية
كبح براجمه النووية وال�صاروخية ،ف�ض ًال عن
�سيا�ساته الإقليمية املزعزعة لأمن وا�ستقرار
املنطقة ،عرب التدخل يف �ش�ؤون دول اجلوار
ومت��وي��ل ودع��م امليلي�شيات لإ���ش��ع��ال و�إذك���اء
ال��ن��زاع��ات .و�سبق للرئي�س املنتخب بايدن،

ال��ذي �سيتوىل ال�سلطة يف  20يناير املقبل،
ال��ت��ع��ب�ير ع��ن م��وق��ف مم��اث��ل ،ب��رب��ط ال��ع��ودة
�إىل االت��ف��اق ال��ن��ووي ،بالتزام �إي���ران القوي
بتعهداتها يف االتفاق و"تعزيزه وتو�سيعه"
وجل��م �أن�شطة ط��ه��ران املزعزعة لال�ستقرار،
مما حدا باخلرباء �إىل اعتبار عودة الواليات

املتحدة �إىل االت��ف��اق ال��ن��ووي �صفقة معقدة
و�أك��ث�ر ���ص��ع��وب��ة ،م��ع ف��ر���ض ق��ي��ود �أمريكية
على برنامج �إي���ران ال�صاروخي و�أن�شطتها
الإقليمية� .إىل ذل��ك� ،أق��رت �أ���ص��وات �إيرانية
ب�أن �إلغاء عقوبات وا�شنطن على طهران مهمة
بالغة ال�صعوبة �أم��ام بايدن .وقالت �صحيفة

"�آفتاب یزد" �أم�س� :إنه ب�سبب ق�ضايا معقدة
خالل العقود الأربعة مثل العقوبات املتعلقة
ب���الإره���اب وال��ن�����ش��اط ال�����ص��اروخ��ي وق�ضايا
حقوق الإن�����س��ان ،ف���إن �إل��غ��اء ه��ذه العقوبات
يحتاج �إىل موافقة من الكوجنر�س الأمريكي،
وهي مهمة �صعبة للغاية.

ليبيا :فتح
الطرق البرية
إلخراج المرتزقة
�سرت  -وكاالت

بعد اتفاق الأط��راف الليبية يف ختام
اجتماعاتها مبدينة �سرت ،على فتح
الطريق ال�ساحلي بني ال�شرق والغرب؛
لت�سهيل ح��رك��ة امل���واط���ن�ي�ن ،وك��ذل��ك
�إخراج املرتزقة واملقاتلني من خطوط
التما�س ،بد�أت �أم�س (ال�سبت) فعليا،
�إج��راءات فتح الطرقات الربية املقفلة
منذ �أ�شهر بني ال�شرق والغرب الليبي،
وذل��ك تنفيذا ل��ق��رارات وتفاهمات مت
التو�صل �إليها خالل اجتماعات اللجنة
الع�سكرية (.)5+5
و�أزال���ت ق��وات تابعة ملدينة م�صراتة
وم��وال��ي��ة حلكومة ال��وف��اق ،ع��ددا من
ال�سواتر الرتابية بالطرق الداخلية
ال���راب���ط���ة ب�ي�ن ال���ق���داح���ي���ة ،ووادي
زم��زم باجتاه اجل��ف��رة ،وه��ي املنطقة
ال��ت��ي ك��ان��ت تو�صف ب��اخل��ط الأح��م��ر
الفا�صل بني اجلي�ش الليبي ،وقوات
ح��ك��وم��ة ال���وف���اق ،يف ان��ت��ظ��ار �إزال����ة
كافة احلواجز والألغام والفتح التام
والنهائي للطرقات الرابطة بني �سرت
وط��راب��ل�����س وب��ي�ن م�����ص��رات��ة وم���دن
ال�شرق الليبي.
وال�شهر املا�ضي ،فتحت �أج��واء ليبيا
ب�ي�ن ال�����ش��رق وال���غ���رب وا���س��ت���ؤن��ف��ت
ال����رح��ل�ات اجل����ويّ����ة م���ن ج���دي���د بني
العا�صمة ،وب��ن��ي غ���ازي ،بعد توقف
دام عاما ،ب�سبب اح��ت��دام القتال بني
اجل��ي�����ش ال��ل��ي��ب��ي ،وق������وات ح��ك��وم��ة
الوفاق حول العا�صمة طرابل�س.

 24ألفا تعرضوا
لالنتهاكات ..تقارير حقوقية:

جرائم حوثية كارثية بحق أطفال اليمن
عدن  -البالد

ن���ف���ذت امل��ل��ي�����ش��ي��ا احل��وث��ي��ة االن��ق�لاب��ي��ة ج��رائ��م
وانتهاكات كارثية بحق �أط��ف��ال اليمن؛ وف�� ًق��ا ملا
ك�شفته تقارير حقوقية موثقة ،بينت �أن 24488
انتها ًكا ،ارتكبتها امليلي�شيا االنقالبية يف عام
واحد ،بحق الأطفال يف �صنعاء.
وك�شف مدير مكتب حقوق الإن�����س��ان بالعا�صمة
�صنعاء ،فهمي ال��زب�يري� ،أن انتهاكات امللي�شيا
ب��ح��ق الأط���ف���ال �شملت ح����االت ق��ت��ل واخ��ت��ط��اف
واعتداء ج�سدي وجتنيد �إجباري ونهب واقتحام
امل�ؤ�س�سات ال�صحية والتعليمية و�إقامة �أن�شطة
وفعاليات طائفية ،يف وق��ت يحتفل العامل بيوم
الطفل و�سط دع���وات بتعزيز حقوق ه��ذه الفئة
العمرية الأوىل باالهتمام والرعاية.
وقال تقرير �صادر عن املكتب� :إن االنتهاكات جرت
بني نوفمرب  2019ونوفمرب  ،2020معتربًا اليوم
العاملي للطفل منا�سبة للوقوف �أم��ام ما يتعر�ض
ل��ه �أط��ف��ال اليمن م��ن ج��رائ��م حوثية ،م�ضي ًفا �أن
االنتهاكات بحق الأط��ف��ال يف تزايد م�ستمر ،يف
ظ��ل ال�تراخ��ي ال���دويل جت��اه مم��ار���س��ات وج��رائ��م
احل��وث��ي�ين ،م��ن ً
��وه��ا �إىل �أن �إف��ل�ات اجل��ن��اة من
العقاب ي�شجع على ارتكاب املزيد من االنتهاكات
�ضد الطفولة يف اليمن ،ويزيد معاناة الأطفال

يف اجلانب ال�صحي والإن�ساين والتعليمي ،مما
يفاقم من امل�أ�ساة .ودعا التقرير املجتمع الدويل
واملنظمات الدولية واملحلية �إىل الوقوف بجدية
حلماية �أط��ف��ال اليمن م��ن الت�صرفات التع�سفية
وعمليات التجنيد الوا�سعة مل��ن ه��م دون ال�سن
القانونية والت�سرب من امل��دار���س ،كما ح��ذر من
تغيري املناهج وتطييف التعليم وتعبئة الأطفال
ب�أفكار تتنافى مع القيم الدينية والوطنية وتعمل
على متزيق الن�سيج االجتماعي وتعزيز ثقافة
امل��وت والكراهية .ويف ال�سياق ،ك�شفت منظمة
"�سام" للحقوق واحل��ري��ات ،وه��ي منظمة غري
حكومية مقرها جنيف� ،أن ع��دد الأط��ف��ال الذين
قتلوا منذ اندالع املعارك يف اليمن ،بلغ �أكرث من
 ،5700م�شرية اىل �أن عيد الطفولة ه��ذا العام
ي�أتي ،و�أطفال اليمن يعي�شون و�ضعًا كارثيًا؛ جراء
�سيا�سات امليلي�شيا احلوثية االنقالبية املدعومة
من �إيران ،خالل � 6سنوات من احلرب.
و�أو�ضحت املنظمة يف تقرير لها� ،أن �أكرث من 30
�ألف طفل تعر�ضوا لالنتهاك خالل �سنوات احلرب،
كا�شفة �أن ميلي�شيا احلوثي تتحمل امل�س�ؤولية عن
غالبية االنتهاكات ،معلنة �أن 1300طفل قتلوا
نتيجة تعر�ضهم ل�شظايا قاتلة من قبل ميلي�شيا
احلوثي ،و� 190آخرين نتيجة �إ�صابات مبا�شرة

بالر�صا�ص ،بينما قتل  175بالقن�ص املبا�شر،
و 250طفال نتيجة �إ�صابتهم ب�شظايا الألغام ،و3
�آالف طفل يف جبهات القتال.
ول��ف��ت��ت امل��ن��ظ��م��ة �إىل �أن ال��ق��ذائ��ف الع�شوائية
للميلي�شيا احلوثية وحتويل املدار�س �إىل خمازن
وثكنات ع�سكرية ،ت�سبب يف حرمان �أك�ثر من 2
مليون طفل ،الذهاب �إىل املدار�س ،منوهة �إىل �أن
حمافظة تعز كان لها الن�صيب الأكرب يف عدد القتلى
الأطفال؛ حيث بلغوا �ألفا ،واحلال نف�سه بالن�سبة
لأعداد امل�صابني حيث بلغت يف املحافظة ،4000
من بني  8170م�صابا يف جميع املحافظات.
�إىل ذل���ك ،ك�شف امل��ر���ص��د ال��وط��ن��ي ل�ل�أل��غ��ام عن
ا�ست�شهاد وجرح �أكرث من  2328مدنيًا ،منذ �أواخر
ع��ام  2014يف حمافظة تعز ،ج��راء الأل��غ��ام التي
زرعتها امليلي�شيا احلوثية االنقالبية ،مبينا �أن
الألغام احلوثية الإرهابية خلفت  842قتيلاً مدنيًا،
من بينهم  189طفلاً  ،و 196امر�أة.
وزرع��ت ملي�شيا احلوثي الإرهابية �آالف الألغام
يف املناطق ال�سكنية واملزارع والطرقات الرئي�سة
والفرعية مبحافظة تعز ،وال ت��زال الأل��غ��ام تهدد
حياة �سكان املحافظة ،وذل��ك ج��راء زرعها ب�شكل
ع�شوائي يف كافة املناطق التي �سيطرت عليها
امليلي�شيا االنقالبية.
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تنبيه برتقالي متقدم يرفع حالة تأهب "الهالل األحمر"

األمطار تستقطب أهالي العروس للواجهة البحرية

جدة  -يا�سر بن يو�سف  -مهند قحطان  -املدينة املنورة  -حممد قا�سم � -أملج � -سعود اجلهني ت�صوير  -خالد بن مر�ضاح
ا�ستقطبت الأج����واء امل��م��ط��رة �أم�����س يف
عرو�س البحر الأحمر" جدة" املتنزهني،
ال���ذي���ن ت���واف���دوا ب��ك��ث��اف��ة �إىل ال��واج��ه��ة
البحرية عقب هطول �أم��ط��ار غزيرة على
ج��دة؛ حيث اجتهت الكثري م��ن العائالت
وال�شباب للتنزه على �شاطئ الكورني�ش،
م���ع االل���ت���زام ب����الإج����راءات االح�ت�رازي���ة
والوقائية.
فيما �شهد الكورني�ش اجل��دي��د ،ومنطقة
خليج �سلمان �شمال مدينة جدة كثافة يف
ع��دد ال���زوار ،م�صطحبني معهم حافظات
ال��ق��ه��وة وال�����ش��اي وال��وج��ب��ات ال�سريعة،
بينما �شهد ال�شاطئ نزول بع�ض ال�شباب
لل�سباحة رغم برودة املياه ،ومل ين�س بحر
جدة ب�سمة الأطفال ومتعتهم باجلو ،فجعل
لهم منها احل��ظ ال��وف�ير .فيما �أج��م��ع عدد
كبري من الأ�سر� ،أن هذه الأجواء ال تتكرر
كثريًا ،مما يتطلب اال�ستمتاع بها ،مع �أخذ
احليطة واحلذر ،واملحافظة على امل�سافات
بني اجلميع ب�سبب (كوفيد.)19 -
فيما هرعت �أم��ان��ة حمافظة ج��دة ،لإزال��ة
التداعيات الناجتة عن الأم��ط��ار ب�شفطها
بوا�سطة ال�صهاريج.
وك���ان���ت �أم���ط���ار غ���زي���رة ق���د ه��ط��ل��ت على
ج��دة �صباح �أم�س؛ حيث ا�ستفاق �أه��ايل
العرو�س على جريان ال�سيول وهطول
الأمطار التي عمت جميع �أحياء املدينة؛
بينما رفعت جميع الأج��ه��زة الأخ���رى من
ا�ستعدادها.
من ناحية �أخ���رى� ،شهت املدينة املنورة
�أم�����س �أم��ط��ارا ،ت��راوح��ت ب�ين املتو�سطة
�إىل غزيرة على �أج��زاء متفرقة من املدينة

املنورة ،ارتوت على �إثرها الأر�ض .جعلها
الله �سقيا خري وبركة ،وع ّم بنفعها �أرجاء
البالد.
كما �شهدت منطقة حائل �أم�����س �أم��ط��ارا
متفرقة من متو�سطة �إىل غزيرة� ،شملت
مدينة حائل و�ضواحيها وبع�ض املراكز
واملحافظات التابعة لها� .سالت على �إثرها
بع�ض الأودية وال�شعاب ،وال تزال ال�سماء
ملبدة بالغيوم.
كما هطلت �أم�����س �أم��ط��ار متو�سطة على
مركز احلزم مبحافظة تيماء� ،شملت املركز
و�ضواحيه.

�إىل ذل���ك ،رف��ع ال��ه�لال الأح��م��ر مبحافظة
ج��دة م��ن ا���س��ت��ع��داده عقب الأم��ط��ار التي
هطلت على جدة� ،صباح �أم�س ووجّ ه مدير
هيئة الهالل الأحمر مبحافظة جدة �سلطان
امل��ال��ك��ي ،ب��رف��ع اجل��اه��زي��ة يف ك��ل امل��راك��ز
الإ�سعافية� ،أم�س ال�سبت ،بعد ورود تنبيه
م��ت��ق��دم ب��ال��ل��ون ال�برت��ق��ايل ع��ن ت��وق��ع��ات
بهطول �أمطار من متو�سطة �إىل غزيرة على
منطقة مكة املك ّرمة ،ومنها جدة.
و�أع���دت هيئة ال��ه�لال الأح��م��ر باملحافظة
خطة متكاملة بالتن�سيق مع اجلهات ذات
العالقة؛ تتمثل يف جتهيز الفرق الإ�سعافية

امليدانية ،وف��رق الإ�سناد ،والتوا�صل مع
اجلهات ذات العالقة ملتابعة الأو�ضاع �أو ًال
ب�أول.
و�أ ّك��د املتحدث الر�سمي للهيئة مبحافظة
ج���دة ع��ب��دال��ل��ه �أح��م��د �أب���وزي���د� ،أن هناك
تن�سيق ًا مع الدفاع املدين يف حالة جتهيز
مناطق �إ�سناد يف املواقع املختلفة؛ متى
م��ا تطلبت احل��اج��ة �إىل ذل��ك� ،إ�ضافة �إىل
التن�سيق امل�ستمر م��ع وزارة ال�صحة،
فيما يخ�ص ا�ستقبال احل��وادث امليدانية
املختلفة.
و�أو����ض���ح �أن غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات (،)997

م��رت��ب��ط��ة ال���س��ل��ك��ي�� ًا ب��ال��ع��م��ل��ي��ات امل��وح��دة
()911؛ مما يُ�سهم يف �سرعة تلقي ومترير
البالغات يف حاالت الطوارئ املختلفة.
ويف ال�سياق نف�سه ،رفع فرع هيئة الهالل
الأح��م��ر مبنطقة اجل��وف جاهزية الفرق
الإ�سعافية والقيادة امليدانية؛ ا�ستعدادًا
للحالة املطرية والتقلبات اجلوية التي مت ّر
بها املنطقة خالل �إجازة الأ�سبوع ،بتوجيه
من مدير ع��ام الفرع الدكتور مم��دوح بن
ناحي الرويلي.
وح ّذرت املديرية العامة للدفاع املدين من
ازدي���اد فر�ص هطول الأم��ط��ار الرعدية،
التي ت�ستمر حتى بعد غد الثالثاء على
�أجزاء من مناطق اململكة ،تت�أثر بها مناطق
(م��ك��ة امل��ك��رم��ة وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة وتبوك
واجل���وف) بهطول �أم��ط��ار متو�سطة �إىل
غزيرة وري��اح ن�شطة ال�سرعة ،ويحتمل
�أن تتعر�ض �أجزاء منها �إىل �أمطار �شديدة
الغزارة ،قد ت���ؤدي �إىل جريان ال�سيول،
فيما �ستت�أثر مناطق (احل��دود ال�شمالية
وع�سري والباحة وجازان وحائل) بهطول
�أمطار متو�سطة ورياح ن�شطة ،وذلك وفق ًا
ملا ورد �إليها من الهيئة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة.
و�أه��اب��ت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل��دين
باجلميع توخي احلذر من املخاطر املحتملة
يف مثل هذه الأجواء ،واالبتعاد عن �أماكن
جتمع ال�سيول ،وااللتزام بتعليمات الدفاع
املدين املعلنة عرب و�سائل الإعالم املختلفة
ومواقع التوا�صل االجتماعي؛ حفاظ ًا على
�سالمتهم.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى ،ت��وق��ع ال��ب��اح��ث يف

 221إصابة بكورونا  ...و  478حالة تعاف
لي�صبح الإجمايل  342882حالة ،ولله احلمد.
الريا�ض ـ البالد
�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س ،ت�سجيل  221حالة �إ�صابة و�أكدت "ال�صحة" ت�سجيل  16حالة وفاة جديدة ،لريتفع
جديدة بفريو�س كورونا اجلديد (ك��وف��ي��د )19-لي�صبح الإجمايل �إىل  5761حالة وفاة.وك�شفت الوزارة �أن عدد
احلاالت الن�شطة بلغ  6391واحلاالت احلرجة  796حالة.
الإجمايل  355034حالة .
وقالت ال��وزارة� :إنه مت ت�سجيل  478حالة تعاف جديدة م��ن ناحية �أخ����رى ،وا���ص��ل��ت �أرق����ام ك��ورون��ا يف اململكة

ت��راج��ع��ه��ا لأدن����ى م�ستوى م��ن��ذ � 7أ���ش��ه��ر ،ح��ي��ث �سجلت
الريا�ض � 63إ�صابة جديدة مت�صدر ًة مدن اململكة ،تلتها
املدينة املنورة بـ 22حالة �إ�صابة ،ثم اجلبيل  ،12وجدة
ومكة املكرمة مثلها ،فيما �سجلت الطائف  9حاالت �إ�صابة
جديدة.

الطق�س وامل��ن��اخ ع�ضو جلنة "ت�سميات"
عبدالعزيز احل�صيني� ،أن تنتهي احلالة
اجلوية الثالثة ملو�سم عام 1442ه��ـ ،فجر
اليوم الأحد- ،ب�إذن الله.
وقد تو ّقعت الهيئة العامة للأر�صاد وحماية
ً
انخفا�ضا يف درجات احلرارة ،بدءًا
البيئة،
من اليوم الأحد ،وغدا االثنني ،ي�شمل عدة
مناطق باململكة.
وذك����رت ال��ه��ي��ئ��ة –عرب ت��وي�تر� -أ ّن����ه من
املتوقع �أن ي��ط��ر�أ انخفا�ض على درج��ات
احل���رارة من ال��ي��وم على مناطق «تبوك،
اجلوف ،احلدود ال�شمالية ،حائل ،و�شمال
املدينة املنورة».
و�أ���ش��ارت هيئة الأر���ص��اد �إىل � ّأن درج��ات
احل�����رارة ال�����ص��غ��رى ت�سجل م��ن ١٠ -٥
درجات مئوية.
و�أو�ضحت �أ ّنه من املتوقع �أن ميت ّد ت�أثري
انخفا�ض احلرارة من يوم غد االثنني �إىل
مناطق «الق�صيم ،والريا�ض ،وال�شرقية»،
لت�سجل درجات احلرارة ال�صغرى ما بني
 ١٣ -١٠درجة مئوية.
من ناحية �أخ���رى� ،شهدت حمافظة �أملج
خ�لال ال�����س��اع��ات املا�ضية ه��ط��ول �أم��ط��ار
ت���راوح���ت ب�ي�ن امل��ت��و���س��ط��ة وال���غ���زي���رة،
�صاحبتها �سيول غزيرة �سالت على �إثرها
الأودية وال�شعاب .
حيث �شملت الأمطار مركز عمق والعنبجة
وذريف وحريان مرخ وخف ،ما دفع الأهايل
باخلروج من منازلهم لال�ستمتاع بالأجواء
املعتدلة مع تواجد للفرق الأمنية لتنظيم
حركة ال�سري الكثيفة ،و�إخ��راج ال�سيارات
العالقة التي �شهدتها تلك املناطق.

زمان
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مهاجم األزرق السابق سلطان السعود لـ"

":

الديربي هاللي ..واإلعالم قلل من أهمية اللقاء
الريا�ض� -إبراهيم �آل �صالح

هو �أح��د املهاجمني ،الذين تركوا ب�صمتهم يف
ن��ادي الهالل ،وحت��دي��د ًا يف ع��ام  ،2008عندما
�سجل هدفني يف مباراتي ال�شباب واالت��ف��اق،
�أبقيا الزعيم مناف�س ًا على ال��دوري حتى الرمق
الأخري.
�سلطان ال�سعود ،جن��م ت�صادف �صعوده �إىل
ال��ف��ري��ق ال��ه�لايل الأول م��ع ت��واج��د كوكبة من
النجوم يف خط املقدمة؛ �أبرزهم �سامي اجلابر
ويا�سر القحطاين وعبدالله اجلمعان وغريهم،
ما قلل من فر�ص ظهوره مع �أنه كان يت�ألق كلما
منح الفر�صة.
ال�سعود فتح قلبه يف حوار خا�ص لـ (البالد) قبل
مواجهة الديربي املرتقبة غدا �أمام الن�صر.
• بداية� ..أين �سلطان من الإعالم ،وهل ال زلت
متواجدا يف ال�ساحة الريا�ضية؟
 �أنا متواجد عرب ال�سو�شل ميديا ،و�أي�ضا �أظهر عربالقنوات الف�ضائية للتحليل الفني للمباريات.
• عندما كنت العبا يف الهالل ما هي ال�سنة
التي تراها الأف�ضل بالن�سبة لك؟
 مو�سم  ٢٠٠٧/٢٠٠٨عندما و�صلنا بالأوملبي �إىلالنهائي �أمام الن�صر وح�صلنا على ال��دوري ،وكان يل
دور مهم وفعال يف كال البطولتني.
• ماذا يعني لك جمهور الهالل؟
 جمهور راق �صاحب ذائقة ريا�ضية ال ير�ضيه �إالالذهب.
• ملاذا اعتزل �سلطان مبكرا؟
 لظروف الإ�صابة و�سوء احلظ بعد ذلك.• ما �أبرز الذكريات التي ال تزال حتتفظ بها
مع الهالل؟
 قبل مباراة االحت��اد  ٢٠٠٨بجدة التي ح�صلنا علىال��دوري من خاللها �سجلت �آخ��ر هدفني �أم��ام ال�شباب
واالتفاق ،وح�صلنا على نقطتني من املباراتني ،وذهبنا
جلدة بفر�صة الفوز فقط ،وكان كل �شيء خمتلف ًا قبل

و�أثناء املباراة وبعدها.
• من الرئي�س الأب��رز ال��ذي الزال عالقا يف
ذهنك؟
 الأمري حممد بن في�صل يف فرتته الأوىل ،حيث كان�صغري ًا يف ال�سن ويقود الهالل للبطوالت وكان قريب ًا
من الالعبني.
• لقاء �أو هدف ال زال حا�ضر ًا يف خميلتك؟
 هديف يف نادي ال�شباب يف مرمى وليد عبدالله يفدوري  ،٢٠٠٨وكان هذا اللقاء بعد مباراتنا مع ال�شباب
�أي�ضا يف ك�أ�س الأمري في�صل ،حيث �إنني مل �أوفق يف
ذلك اللقاء بالت�سجيل ،لكنني عو�ضت ذلك يف الدوري.
• لعبت مع العبني مميزين يف خط الو�سط فمن
تعتربه الأف�ضل من خالل جتربتك؟
 نواف التمياط.• ك��ي��ف ك��ان��ت امل��ن��اف�����س��ة يف خ��ط ال��ه��ج��وم
خ�صو�صا �أن الهالل كان ميتلك فيها عدة جنوم؟
 -عندما �صعدت للفريق الأول كان خط املقدمة ي�ضم:

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

�سامي اجل��اب��ر وعبدالله اجلمعان ويا�سر القحطاين
وب ��در اخل��را��ش��ي وحم�م��د ال�ع�ن�بر و�أح �م��د ال�صويلح،
وهذا ما خلق تناف�س ًا �شديد ًا يف الهجوم وفر�ض عدم
الرتاخي يف التمارين �أو املباريات.
• من �أف�ضل العب حملي و�أجنبي يف الدوري
ال�سعودي حاليا؟
 �أرى �أن بافيتيمبي غوميز الأف�ضل ب�ين الأج��ان��ب،وحملي ًا �سامل الدو�سري ،الذي يعترب العب ًا ا�ستثنائي ًا
ي�ستحق جائزة �أف�ضل العب يف �آ�سيا.
• من هو �أك�ثر الع��ب ا�ستمتعت باللعب �إىل
جانبه؟
 طارق التايب.• ه��ل ت��رى �أن وج���ود � 7أج��ان��ب ي���ؤث��ر على
الالعب املحلي؟
 ب�شكل ع��ام ال �أعتقد ذل��ك ،فالالعب املت�ألق �سيجربن��ادي��ه على اختيار �أجنبي يف خانة �أخ��رى� ،أم��ا فيما
يخ�ص الهجوم فنحن نعي�ش حالي ًا ندرة املواهب املحلية

فيها بالإ�ضافة �إىل ع��دم �صرب الأن��دي��ة على املهاجمني
ال�شبان ،لذا جتد الأندية تتعاقد مع مهاجمني �أجانب
مببالغ كبرية مع �أن بع�ضهم م�ستواه �أقل من املهاجمني
املحليني ال��واع��دي��ن ال��ذي��ن ي�ستحقون �أخ��ذ فر�صتهم
ب�شكل كامل.
• ك��ي��ف ت���رى م�����س��ت��وى ال���ه�ل�ال يف امل��و���س��م
احلايل؟
 م�ستواه ممتاز وي�سري بهدوء نحو �أهدافه و�سيحققهابحول الله.
• ما ر�أيك يف عمل �إدارة بن نافل رئي�س الهالل
واملدرب الروماين لو�شي�سكو؟
 عملهم يتحدث عنهم فقد ا�ستطاعوا حتقيق الدوريودوري �أبطال �آ�سيا يف �أول مو�سم لهما وهو �إجناز
فريد ،وال نغفل العمل الرتاكمي يف الهالل فما حتقق
كان �أي�ض ًا نتاج عمل الإدارات ال�سابقة.
• ما توقعاتك ملباراة الديربي غدا؟
 فنيا �أتوقعها متو�سطة �أو �أق��ل ،و�أتوقع فوز الهاللبها.
• مب��ا �أن��ن��ا تطرقنا مل��ب��اراة
الديربي ،حدثني عن عاداتك
قبل املباريات الكبرية؟
 ن� � ��ادرا م ��ا جت� ��دين �أ� �ش��اه��دامل� �ب ��اري ��ات يف امل � �ن� ��زل ،ف�ف��ي
�آخ � ��ر  ٣م��وا� �س��م ل �ل �ه�ل�ال يف
جامعة امللك �سعود اعتقد فقط
 ٥م �ب ��اري ��ات مل �أح �� �ض��ره��ا،
ع ��دا ذل ��ك �أك � ��ون يف امل�ل�ع��ب
دائ �م � ًا ويف ك��ل ال �ب �ط��والت،
� �ص �ح �ي��ح �أن ال ��دي ��رب ��ي ل��ه
ترتيبات خمتلفة ،ولكن يف
ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة مل نعد
ن��رى اال�ستعداد الإع�لام��ي
امل� �ق ��روء وال �ف �� �ض��ائ��ي مبا
يواكب احلدث.

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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بيتروس جاهز للديربي
وعسيري الغائب األكبر
الريا�ض – البالد

تلقى الن�صراويون خربا مفرحا قبل مباراة
الديربي املرتقبة �أمام الهالل ،وذلك بعد �إعالن
�سلبية امل�سحة الأخ�يرة التي خ�ضع لها العب
الو�سط الربازيلي بيرتو�س ماتيو�س ،الذي
�ست�شكل عودته دعما قويا ل�صفوف العاملي.
وباتت �صفوف الن�صر �شبه مكتملة قبل اللقاء
املهم �أم��ام ج��اره املت�صدر؛ �إذ مل يت�أكد �سوى
غياب عبد الفتاح ع�سريي ب�سبب الإ�صابة،
و�إيجابية م�سحة كورونا التي خ�ضع لها ،فيما
تبدو م�شاركة الربازيلي مايكون وخالد الغنام
واردة ب�شكل كبري ،و�ستكون مرهونة ب�سلبية
امل�سحة التي �سيخ�ضعان لها.
وكان الن�صر قد ا�ستعاد خدمات �أغلب جنومه،
وم��ن بينهم الأرج��ن��ت��ي��ن��ي غ��ون��زال��و "بيتي"
م��ارت��ي��ن��ي��ز ،وال���ك���وري ك��ي��م ج�ين ���س��و و�أمي���ن
يحيى وعبد املجيد ال�صليهم.
وي���أم��ل الن�صر بتحقيق ال��ف��وز يف الديربي
لإط�ل�اق م�سريته يف ال���دوري ،ال��ذي ا�ستهله
بثالث هزائم متتالية قبل �أن يحقق فوزا �صعبا
يف اجلولة الأخرية على القاد�سية.

األوروغوياني كونيا يدير ديربي الرياض
جدة – هالل �سلمان
يدير احلكم الأوروغ���وي���اين �أن��دري�����س كونيا م��ب��اراة ديربي
الريا�ض املرتقبة بني الهالل والن�صر غدًا االثنني على ا�ستاد
امللك فهد ال���دويل �ضمن جولة (قمة ال��ري��ا���ض) اخلام�سة من
دوري ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
ويبلغ كونيا من العمر  44عامًا ،وهو حكم دويل معتمد من
الفيفا منذ عام  ،2013و�أدار  3مباريات يف ك�أ�س العامل الأخرية
رو�سيا � ،2018أب��رزه��ا مواجهة ن�صف النهائي التي جمعت

فرن�سا وبلجيكا.
و�سبق للحكم الأوروغوياين� ،أن �أدار عدة مباريات يف الدوري
ال�سعودي� ،آخرها مباراتي التعاون �أمام الفيحاء ،والرائد �أمام
الفي�صلي يف �سبتمرب املا�ضي ،ومباراتني يف �أغ�سط�س املا�ضي
جمعتا االحتاد مع الفيحاء ،والأهلي مع الهالل .ي�شار �إىل �أن
الن�صر هو من تكفل مب�صاريف طاقم التحكيم الأوروغوياين،
بعد �أن تقدم بطلب الحت��اد كرة القدم قبل �ساعات من انتهاء
املهلة املحددة ،رغم �أن املباراة حمت�سبة على �أر�ض الهالل.

بمناسبة اليوم العالمي للطفل

فعالية لكرة القدم بجامعة أم القرى
جدة -البالد
مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل ،ومببادرة من
�إدارة امل����وارد الب�شرية ب�صحة منطقة مكة
امل��ك��رم��ة ،ب��ال��ت��ع��اون م��ع مكة يونايتد التابع
لأكادميية ج��دة يونايتد� ،أقيمت فعالية لكرة
ال���ق���دم يف اال���س��ت��اد ال��ري��ا���ض��ي ب��ج��ام��ع��ة �أم
ال��ق��رى مبكة امل��ك��رم��ة .ح�ضر الفعالية ممثلو
وزارة ال�صحة ،رئي�س ال��ت��وا���ص��ل الداخلي
ب���إدارة امل��وارد الب�شرية مبنطقة مكة� ،أ .حامت
املطريف ،و�أ .غزيل العتيبي م�س�ؤولة االرتباط

ال��وظ��ي��ف��ي ،ود .ن��ه�لاء ح��ري��ري وكيلة عمادة
�ش�ؤون الطالبات للأن�شطة والتدريب ،ونبيل
ال�شماع مدير املن�ش�آت الريا�ضية ،وامل�شرف
على بطوالت ك��رة القدم باجلامعة ،وال�سيد،
عبيد مدين الرئي�س التنفيذي لأكادميية جدة
يونايتد ،و�أ .لينة خ��ال��د �آل معينا ،ال�شريك
التنفيذي للأكادميية ،وجاءت هذه الفعالية يف
يوم الطفل العاملي دعمًا وتوعية للأطفال عن
�أهمية الريا�ضة لل�صحة ب�شكل عام ،وال�صحة
النف�سية ،خا�صة يف ظل جائحة كورونا.

في حصاد الجولة  5بدوري األولى

الحزم في «الصدارة» ..والجبلين يتمسك بـ«الوصافة»
حائل  -خالد احلامد
�أ�سدل ال�ستار على اجلولة اخلام�سة من دوري الأمري
حممد بن �سلمان لأندية الدرجة الأوىل لكرة القدم.

احلزم �صدارة وب�س

�أحكم فريق احلزم قب�ضته على ال�صدارة بعد تخطيه
الدرعية بهدف دون رد ،لريفع ر�صيده �إىل  15نقطة،
حمق ًقا ال��ع�لام��ة الكاملة وت��وق��ف ال��درع��ي��ة باملركز
ال�ساد�س بر�صيد  8نقاط .

الديربي بني

جنران وهجر يتقدمان

�أعاد هجر �ضيفه البكريية لدوامة اخل�سائر من جديد
عندما ك�سبه �-3صفر  ،حمققا نقطته الثامنة وجتمد
ر�صيد البكريية عند نقطتني متلقيا خ�سارته الثالثة
باملركز.16
وخطف فريق جنران فو ًزا �صعبًا،من الثقبة ،لي�صبح
ر�صيده  8نقاط ،وجتمد الثقبة عند نقطة وحيدة
باملركز .17

�أحد يك�سب

ويف ديربي حائل انتزع اجلبلني ف��وز ًا م�ستحق ًا تخطى �أحد نظريه عرعر بهدف وحيد ،لريتفع ر�صيد
من جاره الطائي بثالثة �أهداف مقابل هدف ،وقد �أحد �إىل  8نقاط يف املركز  ،10فيما بقي عرعر دون
ق��دم اجلبلني م��ب��اراة تكتيكية مميزة قابله �أداء �أي نقطة يف املركز ما قبل الأخري.
ع�شوائي من الطائي ،الذي خ�سر للمرة اخلام�سة
 3تعادالت
13
على التوايل  ،فيما و�صل اجلبلني �إىل النقطة
ح�سم التعادل ال�سلبي لقاء النجوم والكوكب ،ليحقق
يف الو�صافة.
ال��ن��ج��وم نقطته الأوىل وي�صل ال��ك��وك��ب �إىل النقطة
وك�����س��ب ال��ع��دال��ة ،ن��ظ�يره اخل��ل��ي��ج ،ب��ه��دف؛ لريفع الثامنة ،واكتفى جدة بالتعادل مع �ضيفه اجليل ،1-1
ر�صيده �إىل  13نقطة ،ثالثا ،فيما بقي اخلليج عند  7لي�صل جدة للنقطة اخلام�سة مقابل ثماين نقاط للجيل.
نقاط يف املركز ،13وفاز الفيحاء على ال�شعلة  ،3/1وتعادل النه�ضة مع ال�ساحل؛ لريفع النه�ضة ر�صيده �إىل
لريفع الفيحاء ر�صيده لـ  12نقطة ،رابعا.
 7نقاط باملركز ،11فيماو�صل ال�ساحل لـ 7نقاط.

�أرقام

 �شهدت اجلولة ت�سجيل  21هد ًفا ،مبعدل  2.1هدفيف كل مباراة  ،وحتقق  7انت�صارات و 3تعادالت.
 يت�صدر الهدافني مهاجم العدالة الربازيلي �إيفرتونبـ � 5أهداف  ،ويت�ساوي معه مهاجم اجلبلني الربازيلي
كارلو�س دي مورا.
 عزز احل��زم غلته التهديفية ك�أكرث الفرق ت�سجي ًالللأهداف اجلوالت املا�ضية بر�صيد  15هد ًفا وخلفه
اجلبلني بـ 12هدفا ،فيما ي�أتي العدالة باملركز الثالث
بفارق هدف عن اجلبلني .
  5فرق تقدمت يف �سلم الرتتيب " اجلبلني وهجروجنران و�أحد و النجوم "
  9فرق تراجعت " العدالة والدرعية واجليل والكوكبواخلليج والنه�ضة وال�ساحل وعرعر والطائي "
  6بقت يف م��راك��زه��ا " احل���زم و الفيحاء وج��دةوال�شعلة والبكريية والثقبة "
 �شهدت اجلولة احت�ساب  4رك�لات ج��زاء  3 ،منها�سجلت ،فيما �أ�ضاع العب ال�ساحل باتريك ركلة جزاء
�أمام النه�ضة.
�-شهدت اجلولة  3حاالت طرد.

يف زحام ال�شم�س!.

د.عدنان املهنا

"والريا�ضة حتتفل" بعهد (�سلمان)..
(فامللأ) فا�ض بتالحم الأمة)

البيعة ،ق�صيدة وف��اء وعفوية والء .هاهو وطننا (بفي�ضه
الروحي) وثقافته( ..ب�إجنازاته) بر�ؤاه ور�ؤية ٢٠٣٠
 .طق�س �آخر من العطاء احل�ضاري والتاريخي والتنموي..
ها هي بيعة خادم احلرمني ال�شريفني التي �أكملت �ستة �أعوام.
م�سرية ت�آدم حولت باملا�ضي وتراثه احلا�ضر ومناءه وبناءه
وجهة الأنظار ..وقامت بالتعريف بالوطن على م�ستوى الكون
يف (خ��ط��اب تاريخي ح�����ض��اري) ا�ستطاع �أن ي��ق��وم (ب��واج��ب
التحية) وي�شخ�ص تهاليل م�ؤ�س�س ب�لادن��ا ج�لال��ة امل��ل��ك عبد
العزيز بن عبدالرحمن ،ال��ذي جاهد وكابد ليطوع وطنه يف
�إكبار ويو�صله �إىل م�صاف الدول الكربى التي �سادت بروافدها
الدينية وال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية ونهجت منهجية
علمية علمية توقف عليها (الإن�سان ال�سعودي) وفهم اخلطاب..
ثم متتع هذا الإن�سان برفاه معطى احتماه واحت�ضنه يف كافة
مناحي حياته!!..
واليوم( ..هذه البيعة) تعظم (كيمياء الروح ال�سعودية) يف
�أروع ان�سجامها بالوالء مع قائدنا امللك املفدى ،وويل عهده
الأمني ،حفظهما الله.
ال�ست �سنوات ب��د�أت يف تقلده زمام الأم��ر؛ لي�ؤ�س�س لنف�سه
وحكمته وحكمه (حفظه الله) خ�صو�صية نه�ضوية �أرخت للعامل
كينونة حا�ضرة من التقدم ومثالية الإجن��از والإمي��ان بالدعم
ال�سخي الذي يخرج من (الريا�ض) ويركب �صهوة البناء لكل
�شرب يف كل مدينة وقرية كانت ت��رزح حتت واقعها لتولد من
جديد وحتمل بني طياتها:
الإن�سان – ثقافة التفاعل؟ والفكر!!..
• وتلكم دع��ام��ات روح��ي��ة ونف�سية ق��وام��ه��ا ���س��واع��د ج��ادة
و�أ�سا�سية يف �إزالة (العازل) عن التاريخ ،ثم القفز منه �إىل ع�صر
ذهبي �سعودي يقرب (امل�سافات التاريخية) ورمبا يعطي البديل
ً
متوا�صال بالنظرة (الأيدولوجية) و�إعادة
احل�ضاري املن�شود،
�صياغة (احل�ضور) داخل �أر�ض طيبة ،ت�شعره (كمواطن) ب�أنه
ً
متفعال..
فاعل ولي�س
• وهي (منظومة فكرية �سعودية) منحت لكل واحد منا �أفقاً
ً
جديدا يف ا�ستخدام (العقل ..والوجدان) باعتبارهما مقيا�سني
ً
متوهجا
�أ�سا�سيني يف ا�ستنطاق (االنتماء) الذي يخرج (بالوالء)
ً
(عرفانا لوالة الأمر) ين�شر ابت�سامة الر�ضا
من بني املتون فيحمل
يف كل الأيام ..ولأن املنجزات احل�ضارية يف (عهد �سلمان) غدت
تتجاوز النظر� ،إال �أنها جعلت خدمة (الأنا ال�سعودي) والذات
الإ�سالمية والعربية والإن�سانية ً
دعما للق�ضايا التي ال يقف بها
الوطن عند حدود!!..
وال�سعودي ،يف عهد (�سلمان حفظه الله) يتخذ مكانة عاملية
�ضمن الأن�ساق احل�ضارية الإبداعية ،وال يقف �أو يبقى يف العامل
ً
مقتنعا ب��روح الو�صف الت�أمل ..لأن��ه م�شارك بر�ؤية منوطية
تتعدى حدوده الذاتية ،والواقع يف م�سار التاريخ..
• وهذا الزمن ..زمن الإبداع ال�سعودي يف كل مكان "خرج به
من �أر�ض تقر�أ الواقع يف بناء الذات واملكان؛ لذا �أجنز وتفوق
ً
ّ
متثيال �أمن��وذج��ا يف �شتى امل��ج��االت االقت�صادية
ومثل وطنه
والثقافية و(الريا�ضية) !..
والعلمية وال��ف��ك��ري��ة والأدب���ي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،ف��ك��ان (زم��ن
ال�سعودي) مببادرة قائده ..وكانت امل�شاركة بينه وبني العامل.
• يا ل�سلمان الغايل..
ول�سمو ويل عهده حممد بن �سلمان
• ويا للوطن احلبيب..
قائدا ورائ��دا للأمة ..والقامة املنت�صبة التي تر�سم ومي�ض
املجد الدائم� ..ستنبلج �شم�س الوطن يف وجه ال�صباح ً
�شوقا
للوالء بانتماء يتجدد مع العهد..
ويا للعهد ..هذا الوجه الو�ضاء الذي ا�ستطاع وال يزال �أن
مينح الإن�سان ذلك االقرتاب احلميم يف �صدق االنتماء للأر�ض
وللأ�صل.

أخيرة
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سعودية تحصد جائزة
مسابقة «إيسيسكو»

الريا�ض  -البالد

خطفت الطالبة ال�سعودية هيفاء �سعيد املطريي جائزة "الق�صة
الق�صرية" �ضمن م�سابقة اجلوائز الإبداعية التي تنظمها منظمة
العامل الإ�سالمي للرتبية والعلوم والثقافة (�إي�سي�سكو)� ،ضمن
مبادرتها "الثقافة عن ُبعد" ،لت�شجيع ال�شباب والطالب والتالميذ
على الإب��داع الفني والإنتاج الفكري خالل فرتة احلجر ال�صحي،
وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة "ليان الثقافية".
و�أع��ل��ن��ت "�إي�سي�سكو" �أم�����س (ال�سبت) ،ع��ن �أ���س��م��اء الفائزين
باجلوائز الإبداعية ،التي �شملت جوائز :الأفالم الق�صرية ،كتابة
الق�صة الق�صرية ،الر�سم ،واملو�سيقى ،مبينة �أن ال�سعودية هيفاء
نالت جائزة الق�صة الق�صرية ،بينما ذهبت باقي اجلوائز ل�شباب
مبدعني م��ن فل�سطني ،و�سلطنة ب��رون��اي ،وت��ان��زان��ي��ا ،وامل��غ��رب،
و�سلطنة عمان ،والغابون ،و�إيران ،واليمن ،وم�صر.

بدء اختبارات برنامج «نيوم» المنتهي بالتوظيف
الريا�ض  -البالد
انطلقت �أم�س (ال�سبت) يف جامعة الأم�ير فهد بن �سلطان
مبدينة تبوك ،اختبارات القبول التحريرية يف برنامج "نيوم"
البتعاث طالب وطالبات املجتمع املحلي ،املنتهي بالتوظيف.
وق��ال��ت "نيوم"� :إن ال�برن��ام��ج ي���أت��ي يف �إط����ار امل���ب���ادرات
االجتماعية اخلا�صة لبناء القدرات للمجتمع املحلي ،و�ضمن

ب��راجم��ه��ا للم�س�ؤولية االج��ت��م��اع��ي��ة ،فيما ت��وا���ص��ل ا�ستقبال
املتقدمني لالختبارات مل��دة �أ�سبوع ،حيث �أنهت اختبار 500
طالب ،تقدموا لاللتحاق بالربنامج ،الذي تُقيم فيه قدراتهم يف
اللغة الإجنليزية والريا�ضيات ،وقيا�س ال�شخ�صية واختبار
قيا�س الذكاء .وبينت �أنه عند اجتياز الطالب الختبار القبول
املبدئي ُيدعون للمقابالت ال�شخ�صية ،التي ت�ستمر طوال �شهر

دي�سمرب املقبل ،ثم ُينقل املر�شحون ملرحلة ال��دورات الت�أهيلية
يف اللغة الإجنليزية واملهارات الرقمية يف يناير القادم ،وبعدها
�سيلتحقون بربنامج ت�أهيلي وت��دري��ب��ي مكثف لتعليم اللغة
الإجنليزية يف يونيو  ،2021وينتهي كل هذا بالتحاق الطلبة
املقبولني بربنامج ال�سنة التح�ضرية ،ال��ذي �سوف حتت�ضنه
جامعة فهد بن �سلطان؛ ابتدا ًء من �سبتمرب القادم.

زراعة الكاكاو  ..تجارب
ناجحة لمنتج زراعي جديد

جدة  -عبد الهادي املالكي
خطت هيئة تطوير وتعمري املناطق اجلبلية بجازان خطوات
وا�سعة ،يف جتربة زراع��ة الكاكاو ،وذل��ك �ضمن خطط وبرامج
الهيئة و�سعيها لتقدمي منتجات زراعية بديلة ذات مردود اقت�صادي
عال ،مبا يواكب ر�ؤية اململكة وخططها امل�ستقبلية.
و�أو�ضح مدير الهيئة حممد وا�صلي� ،أن جتربة زراعة الكاكاو،
ال��ت��ي ب����د�أت م��ط��ل��ع ال��ع��ام 1436ه������ـ ،ج����اءت ك��ب��دي��ل اق��ت�����ص��ادي
للمزارعني ،حيث بد�أت التجربة ب�إن�شاء حقل �أمهات الكاكاو ،مبقر
الهيئة بزراعة البذور وال�شتالت ،وحققت جناحات متميزة خالل
ال�سنوات املا�ضية .وبني �أن جناح التجارب احلقلية� ،ساعد يف
التو�سع يف زراعة الكاكاو وتوزيع � 200شتلة كاكاو على املزارعني
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.

المواصفات تحذر من
«فرن» مشاهير التواصل
جدة  -البالد
حذرت الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجل��ودة ،من
"فرن" يروج له م�شاهري التوا�صل االجتماعي ،مبينة �أنه ال يطابق
املوا�صفات املطلوبة.
ون�شرت الهيئة ،مقطع فيديو ي�ستعر�ض فيه م�شرف وح��دة
الأ�سطوانات ومواقد الطهو عبدالرحمن الثنيان� ،صفات الفرن
الذي يروج له ،مبي ًنا �أنها رديئة نظ ًرا لأنه ذو �صاج وحلامات عادية،
م�شريًا �إىل �أن احلرارة ميكن �أن ت�صل �إىل درجة .200
وقال الثنيان" :ال�صاج الذي يو�ضع عليه الطعام قابل لل�صد�أ،
وهذا الفرن ال يطابق �أ ًّيا من املوا�صفات ،كما �أن املوا�سري التي مي ّر
عربها الغاز غري مطابقة ،كما �أنه قابل لتعبئة الغاز داخله وحدوث
الت�سرب ،ومن خالل �أي قداحة يتبني هذا الت�سريب".

عروض مبهرة
الريا�ض -عادل بابكري

�شهدت �سماء الريا�ض �أم�س (ال�سبت) ،ا�ستعرا�ض ًا ت�شاركي ًا بني (طائرات فريق ال�صقور ال�سعودية) ،واخلطوط اجلوية ال�سعودية ،احلاملة للعلم ال�سعودي ،واملزينة ب�شعار
رئا�سة جمموعة الع�شرين .و�شمل اال�ستعرا�ض ،الذي ي�أتي مبنا�سبة ا�ست�ضافة اململكة قمة قادة جمموعة الع�شرين � ،G20سبع طائرات من ال�صقور ال�سعودية ،وثالث
طائرات تابعة للخطوط ال�سعودية ،وهي من طراز �إيربا�ص ( )A320وبوينغ ( ،)9-787وبوينغ ( . )300ER-777وتتزامن قمة جمموعة الع�شرين لهذا العام مع
منا�سبة مهمة للخطوط ال�سعودية ،وهي الذكرى ال�سنوية اخلام�سة وال�سبعني لت�أ�سي�سها ،وهي �إحدى �أوىل �شركات الطريان يف منطقة ال�شرق الأو�سط.

ليلة تراثية في حي طريف التاريخي

«العديد» يتحدى الشلل
بـ«الرسم اآللى»
الريا�ض  -البالد
مل يكن املعلم ال�سعودي ملادة احلا�سب الآيل ،والقائد
الك�شفي ،والع���ب ك��رة ال��ي��د� ،أك���رم ال��ع��دي��د ،يعلم �أن
م�شاركته يف بطولة التحدي للمغامرة يف الكويت
قبل � 10سنوات مع املنتخب ال�سعودي� ،ست�ؤدي �إىل
�إ�صابته ب�شلل رباعي ،حني �سقط �أثناء لعبة خطرية،
و�أ�صيب ب�شلل رباعي يف الأطراف العلوية وال�سفلية.
العديد مل ي�ست�سلم ل�شلله الرباعي؛ لي�صبح اليوم فنا ًنا
ت�شكيليًا ،ير�سم لوحاته بر�أ�سه ،م���ؤك��دًا �أن �إ�صابته
بال�شلل ،مل تثنه عن حتقيق طموحاته ،فتعلم ا�ستخدام
احلا�سب الآيل بالر�أ�س ،وطور جهاز احلا�سب ،وتعلم
ا�ستخدام فر�شاة الر�سم بالر�أ�س ،بطريقة تعترب الأوىل
للر�سم على م�ستوى العامل لذوي الإعاقات ال�شديدة.

جدة  -عبد الهادي املالكي
اح��ت�����ض��ن ح����ي ال���ط���ري���ف ال��ت��اري��خ��ي
ب��ال��درع��ي��ة ،ال��ل��ي��ل��ة ال�تراث��ي��ة امل�صاحبة
ملجموعة ال��ع�����ش��ري��ن ،بح�ضور ع���دد من
�أ���ص��ح��اب ال�����س��م��و ،و���س��ف��راء ال����دول يف
امل��م��ل��ك��ة ،و�إ����ش���راف هيئة ت��ط��وي��ر ب��واب��ة
ال��درع��ي��ة .و�شهد احلفل �إط�ل�اق ال�صورة
الرئي�سة لهذا ال��ع��ام ،التي ُعر�ضت على

ج����دران ق�����ص��ر ���س��ل��وى ال��ت��اري��خ��ي� ،أح��د
�أه��م عنا�صر حي الطريف ،بينما تناولت
ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��رو���ض�� ًا وف��ن��ون�� ًا فلكلورية
وج����والت داخ����ل ح��ي ال��ط��ري��ف للتعرف
على الإرث احلقيقي للمملكة ،وامتدادها
التاريخي على مدار مئات ال�سنني؛ ابتداء
من الدرعية �إب��ان عهد الدولة ال�سعودية
الأوىل ،وحتى يومنا هذا.

ريشة الحبيب تلون لوحات «وجوه»
جدة  -عبدالهادي املالكي
ل��ون��ت ري�����ش��ة ال��ف��ن��ان ع��ب��دال��ل��ه احل��ب��ي��ب،
لوحات معر�ض "وجوه" الذي افتتحه مدير
اجلمعية ال�سعودية للثقافة وال��ف��ن��ون يف
جدة حممد �آل �صبيح ،مبركز �أده��م للفنون
الت�شكيلية ،بح�ضور الدكتور ط�لال �أده��م،
وعدد من الفنانني الت�شكيليني ،وحمبي الفن
الت�شكيلي .وا�شتمل املعر�ض على عدد من
لوحات "البورتريه" التي ر�سمها احلبيب
ل�شخ�صيات م�ؤثرة يف املجتمع ،وذلك بعد �أن
نظم يف وقت �سابق معر�ضه ال�شخ�صي الأول

يف قاعة �إب��داع للفنون بالقطيف ،فيما �أثنى
الدكتور �أدهم على جتربة احلبيب بالتعاون
م���ع م��ل��ت��ق��ى "املحبة وال�سالم" ،يف دع��م
الفنانني املبدعني مبركز �أدهم للفنون .وكان
احلبيب قد �شارك يف معار�ض ع��دة ،منها:
معر�ض ال�تراث والثقافة اجل��ن��ادري��ة ،الفن
ال�سعودي املعا�صر بالريا�ض وجدة ،الأندية
الأدب��ي��ة بحائل ،جماعة الفنون الت�شكيلية
بالقطيف ،رعاية ال�شباب القطيف ،اجلمعية
العربية للثقافة الفنون ب��ال��دم��ام ،وفنانو
املنطقة ال�شرقية بجدة.

