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خادم الحرمين: سنسعى لحاضرنا ومستقبلنا 
مستلهمين تضحيات اآلباء واألجداد

جدة - �لبالد
اأكد خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ال�ضعي حلا�ضر 

اململكة وم�ضتقبلها، م�ضتلهمني ذلك من ت�ضحيات الآباء والأجداد، من اأجل رفعة الوطن 
"تويرت" اأم�س  الر�ضمي يف  له على ح�ضابه  تغريدة  �ضلمان يف  امللك  و�ضعبه. وقال 

)اخلمي�س(: "يف ذكرى يومنا الوطني، نحمد الله دائًما على ما اأنعم به علينا يف 
هذه البالد، من اأمن وا�ضتقرار ورخاء وتنمية، و�ضن�ضعى حلا�ضرنا وم�ضتقبلنا، 

م�ضتلهمني ذلك من ت�ضحيات الآباء والأجداد، من اأجل رفعة الوطن و�ضعبه".
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بعشق الوطن 

 تتوشح األخضر 
المملكة

يخسر النقطة
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ابها - مرعي ع�سريي   
 حتقيقًا لر�ؤية اململكة العربية ال�ضعودية 2030 �ضمن 
حمور "اقت�ضاد مزهر  فر�ضة مثمرة" �ذلك يف توفري 
من  تعد  �التي  االقت�ضاد  عجلة  دف��ع  يف  ي�ضهم  تعليم 
يف  االبتكار  على  " الرتكيز  لتحقيقها  العمل  التزامات 
�متا�ضيًا  االأعمال"،  ري���ادة  �يف  املتطورة  التقنيات 
معريف  جمتمع  اإىل  التحول  يف  التنمية   خطط  م��ع  
مبدع، ياأتي االأ�ملبياد الوطني للإبداع العلمي "اإبداع" 
حمفزة  تناف�ضية  اإب��داع��ي��ة  علمية  بيئة  الإي��ج��اد  �ضعيًا 
�الدخول  للمناف�ضة  �تهيئته  العلمي،  الباحث  لعقل 
االبتكار  على  القائمة  املعرفية  العاملية  املنظومة  يف 
امل�ضتدامة،  الوطنية  التنمية  لتحقيق  العلمي  �البحث 
�ات�ضاقا مع هذا االهتمام عاد عدد من طلب اململكة اإيل 
الوطن نهاية عام 1442 ب� 14 جائزة عاملية يف اإجناز 
الد�يل  االأ�ملبياد  يف  بها  ف��از�ا  جديد،  �عاملي  �طني 
�االأ�ملبياد  للأحياء  ال��د�يل  �االأ�مل��ب��ي��اد  للريا�ضيات 
ال��وط��ن  اأب���ن���اء  اأدى  ح��ي��ث   2021 ل��ل��ف��ي��زي��اء  ال����د�يل 
به  يفاخر  اإجن��از  يف  املناف�ضات   ه��ذه  يف  االختبارات 

الوطن د�ل العامل.
اململكة �طلب  العاملية ارتفع ر�ضيد  �بهذه االإجنازات 
 449 اإىل  الد�لية  امل�ضابقات  يف  اجلوائز  من  موهبة 
تقدير(  �ضهادة   13� ميدالية   36(  49 بينها  من  جائزة 
العام اجلاري 2021. �حققت اململكة اإجنازًا رائدًا يف 
االأ�ملبياد الد�يل للريا�ضيات 2021، �تقدمت 21 مركزًا 
يف الرتتيب العام بعد اأن احتلت املركز 38 من بني 107 
د�ل، مقارنة باملركز 59 من بني 105 د�ل يف م�ضابقة 
العام املا�ضي، �ح�ضدت 6 جوائز بزيادة بلغت 200 يف 
املئة، مقارنة مبيداليتني بر�نزيتني يف م�ضابقة 2020 
متقدمة على د�ل عريقة يف امل�ضابقة. �ح�ضد املنتخب 
�ب��ر�ن��زي��ات  ف�ضية  ميدالية  للريا�ضيات  ال�ضعودي 
الد�يل  االأ�ملبياد  من  الن�ضخة 62  تقدير يف  ��ضهادتي 
من  الفرتة  يف  بعد  عن  متت  التي   ،2021 للريا�ضيات 
على  ال����17  امل�ضاركة  يف  اجل���اري،  يوليو   24 اإىل   18
التوايل للمنتخب ال�ضعودي من بني 619 طالبًا ميثلون 
امل�ضابقة  ه��ذه  يف  ر�ضيدها  اململكة  لرتفع  د�ل،   107
بر�نزية   34� ف�ضيات   8 بينها  م��ن  ج��ائ��زة   58 اإىل 
من  خياط  م��ر�ان  الطالب  �حقق  تقدير.  �ضهادة   16�
الطلبة  من  �هو  الف�ضية،  امليدالية  املكرمة  مكة  تعليم 
�ضنوات،   8 م��دار  على  موهبة  لربامج  خ�ضعوا  الذين 
حمزة  �الطالب  تدريبية،  �ضاعة  اآالف   7 خللها  تلقى 
ال�ضيخي من تعليم مكة املكرمة امليدالية الرب�نزية �هو 
 6 مدار  على  موهبة  لربامج  خ�ضعوا  الذين  الطلبة  من 
�ضنوات، تلقى خللها 6 اآالف �ضاعة تدريبية، �الطالب 

الرب�نزية،  امليدالية  ال�ضرقية  تعليم  من  الرم�ضان  علي 
�تلقى   2017 عام  منذ  موهبة  ف�ضول  طلب  من  �هو 
اأكرث من 2000 �ضاعة تدريبية، �الطالب هادي العيثان 
من تعليم االأح�ضاء امليدالية الرب�نزية، كما فاز الطالب 
تقدير نظري  �ضهادة  ال�ضرقية  تعليم  الدبي�ضي من  حممد 
�من  موهبة  ف�ضول  طلب  من  �هو  كامل،  �ضوؤال  حل 
 6 م���دار  على  موهبة  ل��ربام��ج  خ�ضعوا  ال��ذي��ن  الطلبة 
�الطالب  تدريبية،  �ضاعة   4500 خللها  تلقى  �ضنوات، 
نظري  تقدير  �ضهادة  ال�ضرقية  تعليم  من  الغامدي  معاذ 
حل �ضوؤال كامل، �هو من الطلبة الذين خ�ضعوا لربامج 
موهبة على مدار 6 �ضنوات، تلقى خللها 6 اآالف �ضاعة 
ثلث  للأحياء  ال�ضعودي  املنتخب  حقق  كما  تدريبية. 
 IBO للأحياء  ال��د�يل  االأ�ملبياد  يف  تقدير  �ضهادات 
challenge 2021 الذي اأقيم يف الربتغال عن بعد، 
خلل الفرتة من 18 اإىل 23 اأغ�ضط�س 2021 ح�ضل عليها 
املكرمة،  مكة  تعليم  اإدارة  من  الله  حبيب  با�ضل  من  كل 
�مرمي الها�ضم من اإدارة تعليم ال�ضرقية، �زينب العلوي 

�ضعودية  م�ضاركة  ثاين  يف  االأح�ضاء،  تعليم  اإدارة  من 
ما  للأحياء  ال�ضعودي  الفريق  �تلقى  االأ�مل��ب��ي��اد،  يف 
يزيد على 3000 �ضاعة تدريبية يف خمتلف امل�ضتويات 
جوائز  على  للمناف�ضة  التعليم،  �زارة  م��ع  بالتعا�ن 
يف  ال�ضعودية  االإجن��ازات  حتقيق  �موا�ضلة  االأ�ملبياد 
للفيزياء  ال��د�يل  االأ�ملبياد  �يف  الد�لية.  امل�ضابقات 
حقق طلب الوطن 5 جوائز عاملية �فاز الطالب ح�ضن 
اأن  بعد  بر�نزية  مبيدالية  ال�ضرقية  تعليم  من  ليل  اآل 
التحق بربامج موهبة منذ 2017، ح�ضر فيها 11 ملتقى 
تدريبيًا، �5 تدريبات مكثفة حمققًا امليدالية الف�ضية يف 
اأ�ملبياد �ضمال البلطيق للفيزياء 2021، �ح�ضد الطالب 
القا�ضم �ضنقايل من تعليم مكة املكرمة ميدالية بر�نزية، 
بف�ضول موهبة من 2016 ��ضارك يف 14  التحق  �قد 
ملتقى تدريبيًا �6 تدريبات مكثفة، �فاز �ضابقًا بف�ضية 
اأ�ملبياد �ضمال البلطيق للفيزياء 2021، �الطالب �ضادق 
ير�نزية،  ميدالية  الريا�س  تعليم  من  العباد  عبا�س  بن 
�الذي ق�ضى مع موهبة 4 �ضنوات، تلقى خللها اأكرث من 

3 اآالف �ضاعة تدريبية مب�ضاركته يف 5 ملتقيات تدريبية 
�3 تدريبات مكثفة، �حقق ميدالية بر�نزية يف اأ�ملبياد 
يف  ف�ضية  �ميدالية   2021 للفيزياء  البلطيق  �ضمال 
م�ضابقة كاجنار� موهبة، �املركز االأ�ل بد�رة الهند�ضة 
الكهربائية بجامعة امللك �ضعود. �نال الطالب اأحمد اآل 
ملنجزه  لت�ضاف  تقدير،  �ضهادة  ال�ضرقية  تعليم  من  مهنا 
الوطني االأخري، ذهبية اأ�ملبياد �ضمال البلطيق للفيزياء 
ال�ضرقية  تعليم  من  ال�ضما�ضي  ح�ضني  �الطالب   2021
�ضهادة تقدير، �الذي التحق بربامج موهبة منذ 2017، 
مكثفة،  تدريبات   5� تدريبيًا،  ملتقى   11 خللها  ح�ضر 
موهوب  م�ضابقة  ذهبية  الوطنية  ملنجزاته  لت�ضاف 
للفيزياء  البلطيق  �ضمال  اأ�مل��ب��ي��اد  �ب��ر�ن��زي��ة   2017
2021. �ُتعد هذه االإجنازات الوطنية امتدادًا ل�ضل�ضلة 
التي  الد�لية  امل�ضابقات  يف  العلمية  الوطن  منجزات 
ت�ضارك فيها اململكة، �ثمرٌة للجهود ال�ضمولّية �العلقة 
التكاملّية بني موؤ�ض�ضة امللك عبدالعزيز �رجاله للموهبة 
االإ�ضرتاتيجيني،  ��ضركائهما  التعليم  ��زارة  �االإبداع 

�التقنية  للعلوم  عبدالله  امللك  جامعة  مقدمتهم  �يف 
الطلبة  م��ن  جيل  اإع���داد  يف  للم�ضاهمة  "كا��ضت"؛ 
يف  اململكة  �متثيل  قدراتهم،  �تعزيز  عامليًا  للمناف�ضة 
املنجزات، �التي بد�رها  الد�لية، �حتقيق  امل�ضابقات 
التناف�ضية،  اململكة يف موؤ�ضراتها  �ضتنعك�س على مكانة 
يف  اال�ضتثمار  �يف  التعليمية  املنظومة  تطور  �يف 
الكفاءات الب�ضرية ال�ضعودية �امل�ضي قدمًا يف تر�ضيخ 
هذه  �ت��اأت��ي  م�ضتدام.  معريف  القت�ضاد  متينة  اأ�ض�س 
الد�لية  للأ�ملبيادات  موهبة  برنامج  �ضمن  امل�ضاركات 
التعليم  �زارة  م��ع  اإ�ضرتاتيجية  ب�ضراكة  يقام  ال��ذي 
التي تقوم بتفريغ طلبتها حل�ضور مع�ضكرات التدريب 
العام �يعد �احدًا من 20 برناجمًا �مبادرة  على مدار 
خمتلفة من مناهج متقدمة �برامج اإثرائية يف جماالت 
للطلبة  موهبة  تقدمها  �ال�ضحة  �الهند�ضة  ال��ع��ل��وم 
املوهوبني �ضنويًا يف رحلة مير خللها املوهوب بعدة 
�ت�ضتثمر  �متكنه،  �تعززها  ميوله  ت�ضتك�ضف  مراحل 

فيه مع �ضركائها املحليني �الد�ليني.

جدة ــ حليمة اأحمد    
 توا�ضل  مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
املخرتعني  دعم  برنامج  تنفيذ   �التقنية 
التي  التقنية  حا�ضنات  عرب  ال�ضعوديني 
لدعم  الربنامج  �يهدف  املدينة  متتلكها 
املخرتعني  ال�ضعوديني �ال�ضعوديات من 
�اأ�ضحاب  االخ���رتاع،  ب���راءات  �طالبي 
الربنامج  يرمي  كما  ال�ضناعية،  النماذج 
املوؤ�ض�ضات  ب��ني  �ال��ت��وا���ض��ل  للتن�ضيق 
ال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب���االب���ت���ك���ار �امل��خ��رتع��ني 
القائم  الفراغ  �ردم  جهودها،  �توحيد 
�حتقيق  �اخرتاعاتهم  املخرتعني  ب��ني 
النموذج االأ�يل �من ثم الو�ضول باأف�ضل 
ال��ط��رق اإىل م��رح��ل��ة االإن���ت���اج �ال�����ض��وق 
هديل  الطالبة  ال�ضباب   املخرتعني  �من 
حممد ال�ضعد�ن  احلا�ضلة على امليدالية 
ال��ك��وري  ال����د�يل  ب��االأ�مل��ب��ي��اد  الف�ضية 
للعام  االخ����رتاع����ات  الأف�����ض��ل  ل��ل�����ض��ب��اب 
ت�ضتخدم  ط��ائ��رة  ك��رة  البتكارها   2020
لتنقية  اال�ضطناعي  الذكاء  خوارزميات 
امل�ضببة  الكيميائية  املركبات  من  الهواء 
ال�ضعد�ن  للمطر احلم�ضي. هديل حممد 
)21 �ضنة( تخ�ض�س علوم احلا�ضبات يف 

جامعة االمرية نورة بنت عبدالرحمن. 
ق���ال���ت: لطاملا  ف��ك��رة االخ�����رتاع  �ح����ول 
جمال  اأه���م  اح���دى  البيئة  حماية  ك��ان��ت 
خميلتي  يف  الفكرة  تكونت  اهتماماتي، 
عندما راأيت �ضرعة انت�ضار هواء امل�ضانع 
امللوث يف اجلو ��ضعوبة ال�ضيطرة عليه 
�ضيئًا  نبتكر  اأن  علينا  يجب  باأنه  ففكرت 
املركبات  هذه  على  ليق�ضي  �ذكيا  طائرًا 

كبرية  �ب�ضرعة  نف�ضه  اجلو  يف  امللوثة 
ي�ضعب  �ضخمة  بيئية  م�ضكلة  ن  تكَوّ قبل 
التخل�س منها مثل املطر احلم�ضي ،�من 
�الزال  ك��ان  لطاملا  ال��وال��د  يل  الداعمني 

داعمي اال�ل على العلم �االبتكار.
�ع��ن اأه���داف االخ���رتاع  ذك��رت: الهدف 
التخل�س  ه��و   االخ���رتاع  م��ن  اال�ضا�ضي 
من م�ضكلة املطر احلم�ضي من غري ��ضع 
�ذلك  امل�ضانع  عمل  من  احلد  ا�  القيود 
غري  م��ن  االنتاجية  زي���ادة  م��ن  �ضيمكننا 
زاد  كلما  اّي  لها  نفع  بل  للبيئة  اي �ضرر 
عمل امل�ضانع زادت املركبات امللوثة التي 
للبيئة  نافعة  �ضيتم حتويلها اىل عنا�ضر 

مثل االك�ضجني �النيرت�جني. 
ح�ضلِت  ال��ت��ي  ب��اجل��وائ��ز  يتعلق  �فيما 
ع��ل��ي��ه��ا ق���ال���ت: ح�����ض��ل��ت ع��ل��ى امل��ي��دال��ي��ة 
ال��د�يل  ال��ك��وري  اال�ملبياد  يف  الف�ضية 

الأف�ضل االخرتاعات 2020.

جدة ــ حليمة اأحمد    
 ي��وا���ض��ل ال�����ض��ب��اب ال�����ض��ع��ودي��ون اجن��ازات��ه��م 
يف االخ���رتاع���ات ع��ل��ى ك��اف��ة اال���ض��ع��دة �ه��ذه 
االخرتاعات مل تاأت  من فراغ بل بالعلم �اجلهد 
الر�ضيدة  حكومتنا  ه��ي��اأت  ان  ب��ع��د  �امل��ث��اب��رة 
�ال�ضابات  ال�ضباب  لهوؤالء  النجاح  ا�ضباب  كل 
�املكت�ضبات  الثمار  جنى  على  حلكومتنا  ف�ضكرا 
�ن�����ض��ال ال��ل��ه ت��ع��اىل ان ي��وف��ق ك���ل ال�����ض��ب��اب 
التفوق  ط��ري��ق  ف��ى  ي�ضتمر�ا  �ان  ال�����ض��ع��ودي 
الدكتور  املخرتعني  العباقرة  �م��ن  �ال��ط��م��وح 
كلية  من  متخرج  طبيب  ال�ضواف  خالد  الوليد 
كما   ،2007 عام  عبدالعزيز  امللك  جامعة  الطب 
ريادة  يف  التنفيذي  املاج�ضتري  على  حا�ضل  اأنه 
�ضلمان  بن  حممد  االأم��ري  بكلية  االأعمال  �اإدارة 
الربنامج  ع��ن  ف�ضل  االأع��م��ال،  �اإدارة  ل��ري��ادة 
التنفيذي يف القيادة �اإدارة امل�ضت�ضفيات جامعة 
هارفارد الدبلومة املتقدمة يف تخطيط امل�ضاريع 
الدبلومة  ف��ورد  �ي�ضت  جامعة  اال�ضرتاتيجي 
ال�  معهد  ال�ضحية  املن�ضاآت  اأداء  يف  االحرتافية 
KPI، اإىل جانب ذلك لديه  براءة اخرتاع جهاز 
حمفز الد�رة الدموية الهوائي للعلج �الوقاية 
من القدم ال�ضكرية من املكتب االأمريكي لرباءات 

االخرتاع �العلمات التجارية.
بداية  خلل  الفكرة  ب��داأت  �ليد  الدكتور  يقول   
فرتة التدريب ما بعد التخرج عام 2008  اأثناء  
اأنا �زميلي  الدكتور براء النابل�ضي -  �جودي 
فريق  يف  للخرتاع   االأ�ضا�ضية  الفكرة  �ضاحب 
ط��ب��ي �����ض���ادف �ج����ود م��ري�����س حت���ت رع��اي��ة 
ي�ضمى  مم��ا  ي��ع��اين  ك��ان  �ال���ذي  الطبي  فريقنا 
تقرحات  عن  عبارة  �ه��ي  ال�ضكرية"  "قدم  ب��ال 

الناقلة  االأع�����ض��اب  يف  عطب  ع��ن  ناجتة  جلدية 
ال�ضكر  لتجمع  نتيجة  املناطق  لتلك  للإح�ضا�س 
يف االأع�ضاب يف تلك املناطق م�ضببا �ضعوبة اأ� 
انعدام يف االإح�ضا�س. اإ�ضافة اإىل ذلك، ي�ضاحب 
الدم  تو�ضيل  يف  �ضعف  املر�ضى  من  الفئة  هذه 
ال�ضفلية  )االأط��راف  القلب  عن  البعيدة  للمناطق 
ملر�س  امل�ضاحبة  االأ�ضباب  لنف�س  االأغلب(  على 
مما  �ال�����ض��راي��ني  القلب  اأم��را���س  م��ن  ال�ضكري 

ي�ضعب عملية الرت�ية الدموية �نقل االأك�ضجني 
لتلك املناطق. �نظرا لكل هذه االأ�ضباب، �بداية 
قد  �التي  الغرغرينا  ملرحلة  الو�ضول  يف  القدم 
تنت�ضر للأعلى �ت�ضبب ت�ضمم يف الدم �الوفاة ال 
�ضمح الله، تقرر عمل عملية برت للطرف املت�ضرر 

من ج�ضم املري�س خلل اخلم�ضة اأيام التالية.
حت�ضني  هو  ل��لخ��رتاع  االأ�ضا�ضي  الهدف  �ذك��ر 
املت�ضررة  للمناطق  ال��دم��وي��ة  ال��رت�ي��ة  عملية 

�تز�يد  الرطبة(  اأ�  اجلافة  )�ضواء  بالتقرحات 
اأ�  ال���دم  ط��ري��ق  ع��ن  اإم���ا  ب��االأك�����ض��ج��ني  املنطقة 

خارجيا خ�ضو�ضا يف حالة الغرغرينا الرطبة.
الهدف االآخر للخرتاع هو تاأجيل عمليات البرت 
فرتة  يتمتعون  املر�ضى  �جعل  امل�ضتطاع  ق��در 
اأطول بكامل اأطراف اجل�ضم د�ن معاناة ما بعد 
�النف�ضي  اجل�ضدي  ال�ضرر  من  البرت  عمليات 
�رمبا تقليل عمليات البرت باإيقافها متاما لبع�س 
امل��ر���ض��ى يف اأح�����ض��ن ح���االت جن���اح ال��ت��ج��ارب 
االإكلينيكية التي يجب عملها بعد ت�ضنيع اجلهاز
�ما يتعلق باجلوائز قال ح�ضلنا بتوفيق من 
من  االخ��رتاع  ب��راءة  �ضهادة  على  الله 
االخ��رتاع  ل��رباءة  االأمريكي  املكتب 
منت�ضف  يف  التجارية  �العلمات 

عام 2017.
جائزة  على  اأي�ضا  ح�ضلت  كما 
ك��وين �ضمن  ع��ام 2018  د�ل��ي��ة 
ذكية  قيادية  �ضخ�ضية   50 اأف�ضل 
ال�����ض��ح��ي��ة  يف جم�����ال اخل����دم����ات 
العاملي  امل��وؤمت��ر  خ��لل 
ال�������������ض������ن������وي 
 S M A R T
 HEALTH
فكرة  تطوير  على  حاليا  يعمل  اأن��ه  اإىل  الفتا   ،
الإنتاج  اجلهات  بع�س  مع  �التوا�ضل  االخرتاع 
منوذج اأ�يل )prototype( قابل لل�ضتخدام 
اللزمة  الت�ضاريح  على  احل�ضول  من  للتمكن 
�انتهاء  اللزمة  االكلينيكية  االختبارات  لعمل 
باإذن  اجلهاز  لت�ضنيع  املوافقة  على  باحل�ضول 

الله.

اجلمعة 16 �سفر 1443هـ املوافق 24 �سبتمرب 2021م ال�سنة 91 العدد 223450

الدكتور الوليد الصواف هديل محمد
مخترع جهاز تحفيز الدورة الدموية  مخترعة كرة تنقية الهواء

سعوديون يحصدون التفوق عالميا



3 اجلمعة 16 �سفر 1443هـ املوافق 24 �سبتمرب 2021م ال�سنة 91 العدد 23450

هناأت رئي�سي غينيا وترينيداد.. وعزت الرئي�س اجلزائري

القيادة تتلقى التهاني من قادة دول ومسؤولين بمناسبة اليوم الوطني
الريا�س - وا�س

عبد  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  تلقى 
العزيز اآل �سعود - حفظه الله -، برقية تهنئة، من اأخية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
دولة الإمارات العربية املتحدة، مبنا�سبة اليوم الوطني 

ال� 91 للمملكة.
كما تلقى خادم احلرمني ال�سريفني، برقيتي تهنئة بهذه 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  املنا�سبة، 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
ال�سمو  و�ساحب  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وعدد من حكام الإمارات 

وامل�سوؤولني.
الله -، برقية  ال�سريفني - حفظه  وتلقى خادم احلرمني 
تهنئة، من اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل 
ال� 91  الوطني  اليوم  قطر، مبنا�سبة  دول��ة  اأم��ر  ث��اين، 

للمملكة.
كما تلقى امللك �سلمان - اأيده الله -، برقيتي تهنئة، من 
�سمو ال�سيخ عبدالله بن حمد اآل ثاين، نائب اأمر دولة 
قطر، ومعايل ال�سيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز اآل 
ثاين، رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، 

مبنا�سبة اليوم الوطني ال�91 للمملكة.
وتلقى خادم احلرمني ال�سريفني، برقية تهنئة، من جاللة 
ال�سقيقة،  املغربية  اململكة  ملك  ال�ساد�س  حممد  امللك 
عن  جاللته،  واأع��رب   .  91 ال���  الوطني  اليوم  مبنا�سبة 
 ،- الله  رعاه   - ال�سريفني  احلرمني  خلادم  التهاين  اأحر 
م�سيدا مبا ت�سهده اململكة من نه�سة تنموية يف خمتلف 
ال�سالم  قيم  الله - يف تعزيز  اأيده   - املجالت، وبدوره 

واملحبة والت�سامن والإخاء.

الأخوية  للعالقات  تقديره  ال�ساد�س  حممد  امللك  وجدد 
املتميزة القائمة بني البلدين ال�سقيقني، موؤكدا احلر�س 
العالقات  ه��ذه  لتعزيز  امل�سرتك  العمل  موا�سلة  على 
وتطويرها يف خمتلف املجالت، راجيًا خلادم احلرمني 
ال�سريفني موفور ال�سحة، واملزيد من التقدم والزدهار 

لل�سعب ال�سعودي.
من جهته، تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
الله -، برقية تهنئة، من  الدفاع - حفظه  الوزراء وزير 
ل�سموه  التهاين  ت�سمنت  املغربية،  اململكة  ملك  جاللة 

مبنا�سبة اليوم الوطني احلادي والت�سعني.
�ساحب  من  تهنئة،  برقيات  العهد  ويل  �سمو  تلقى  كما 
دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الإم��ارات  دولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  املتحدة  العربية 
ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 91 للمملكة، وعدد من حكام 
اأع��رب اجلميع عن خال�س  وقد  وامل�سوؤولني.  الإم��ارات 
حققته  مبا  م�سيدين  الوطنية،  املنا�سبة  بهذه  تهانيهم 
اململكة العربية ال�سعودية من اإجنازات ح�سارية �سملت 
العميقة  الأخوية  بالعالقات  ونوهوا  امليادين.  خمتلف 
راج��ني  ال�سقيقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ت��رب��ط  ال��ت��ي  وال��را���س��خ��ة 
للمملكة قيادة و�سعبًا موا�سلة م�سرة النه�سة والتطور 

والزدهار.
واأعرب دولة رئي�س وزراء جمهورية باك�ستان الإ�سالمية 
عمران خان عن التهنئة خلادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 
اليوم  مبنا�سبة  ال��دف��اع،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

الوطني احلادي والت�سعني للمملكة.
باك�ستان،  و�سعب  حكومتي  عن  نيابة  دولته:"  وق��ال 
عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأهنئ 
العزيز ال �سعود، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد 
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
باليوم  ال�����س��ع��ودي  وال�سعب  ال��دف��اع،  وزي���ر  ال����وزراء 
الوطني ال� 91 للمملكة، ونتمنى لهم دوام التقدم يف ظل 

القيادة احلكيمة".
برقية  ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  بعث  اأخ��رى،  جهة  من 
رئي�س  اأمبالو،  �سي�سوكو  عمر  الرئي�س  لفخامة  تهنئة، 

بالده. ا�ستقالل  ذكرى  مبنا�سبة  بي�ساو،  غينيا  جمهورية 
واأعرب امللك �سلمان، عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات 
بال�سحة وال�سعادة لفخامته، وحلكومة و�سعب جمهورية 

غينيا بي�ساو ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار.
ك��م��ا ب��ع��ث خ���ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني، ب��رق��ي��ة تهنئة، 
جمهورية  رئي�سة  ويك�س،  م��اي  ب��اول  ال�سيدة  لفخامة 
اجلمهورية  ي��وم  ذك��رى  مبنا�سبة  وتوباغو،  ترينيداد 
لبالدها.واأعرب امللك �سلمان، عن اأ�سدق التهاين واأطيب 
وحلكومة  لفخامتها،  وال�����س��ع��ادة  بال�سحة  التمنيات 
اطراد  ال�سديق  وتوباغو  ترينيداد  جمهورية  و�سعب 

التقدم والزدهار.
برقية  ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  بعث  ثانية،  جهة  من 

رئي�س  تبون  عبداملجيد  الرئي�س  لفخامة  وموا�ساة  عزاء 
وفاة  يف  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 
الرئي�س ال�سابق عبدالقادر بن �سالح – رحمه الله -.وقال 
عبدالقادر  ال�سيد  فخامة  وفاة  بنباأ  علمنا  �سلمان:"  امللك 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  رئي�س  �سالح  بن 
ال�سعبية ال�سابق – رحمه الله – واإننا اإذ نبعث لفخامتكم 
ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  ول�سعب 
ال�سقيق ولأ�سرة الفقيد بالغ التعازي، و�سادق املوا�ساة، 
رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  وتعاىل  �سبحانه  الله  لن�ساأل 
كل  من  يحفظكم  واأن  جناته،  ف�سيح  وي�سكنه  ومغفرته، 

�سوء، اإنا لله واإنا اإليه راجعون".
لفخامة  تهنئة،  برقية  العهد  ويل  �سمو  بعث  ذل��ك،  اإىل 
اأمبالو، رئي�س جمهورية غينيا  الرئي�س عمر �سي�سوكو 
بي�ساو، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.وعرب �سمو ويل 
مبوفور  التمنيات  واأ���س��دق  التهاين  اأطيب  عن  العهد، 
و�سعب  حلكومة  راجيا  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  ال�سقيق  بي�ساو  غينيا  ج��م��ه��وري��ة 

والزدهار.
لفخامة  وموا�ساة  عزاء  برقية  العهد،  ويل  �سمو  وبعث 
الرئي�س عبداملجيد تبون رئي�س اجلمهورية اجلزائرية 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  وف���اة  يف  ال�سعبية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

عبدالقادر بن �سالح – رحمه الله -.
ال�سيد  فخامة  وفاة  نباأ  العهد:" تلقيت  ويل  �سمو  وقال 
اجلزائرية  اجلمهورية  رئي�س  �سالح  ب��ن  ع��ب��دال��ق��ادر 
– واأبعث  الله  – رحمه  ال�سابق  ال�سعبية  الدميقراطية 
واأ���س��دق  ال��ت��ع��ازي،  اأح���ر  الفقيد  ولأ����س���رة  لفخامتكم 
املوا�ساة، �سائال املوىل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع 
رحمته ومغفرته، وي�سكنه ف�سيح جناته، واأن يحفظكم 

من كل �سوء، اإنه �سميع جميب".

وزير الخارجية يبحث التعاون مع المالديف وإيطاليا والسنغال وبولندا

رئاسة الحرمين تنظم برنامجاً متكاماًل احتفاًء بيوم الوطن

الوطن  رب���وع  يف  املتوا�سلة  ال��ف��رح  م�ساعر 
معاين  اأن�����س��ع  جت�سد  الأغ����ر،  بيومه  اح��ت��ف��ال 
النتماء ، والفخر بتاريخه  املجيد من بطولت 
 ، ال�سامخ  الكيان  لهذا  والتاأ�سي�س  التوحيد 
وم�سرة خر وبناء لزدهار احلا�سر وتعزيز 
الأمن مبفهومه ال�سامل طماأنينة و�سحة وعي�سا 
كرميا، وبناء امل�ستقبل الذي ا�ست�سرفته القيادة 
الر�سيدة بامل�ستهدفات الطموحة لروؤية 2030 ، 
وما تثمره من قفزات نوعية يف الإجناز ملزيد 

من التقدم للوطن ورخاء املواطن.
 وم����ع ه����ذه امل�����س��رة امل���ب���ارك���ة وجن��اح��ات��ه��ا 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ����س���دارة  يف  الأمن������وذج 
�سيا�ستها  اململكة  توا�سل   ، ع��دي��دة  مب��ج��الت 
 ، الأ�سعدة  كافة  على  املوؤثر  ودوره��ا  احلكيمة 
لتوطيد  التعاون  تعزيز  على  الدائم  وحر�سها 
الأمن وال�ستقرار وال�سلم الإقليمي ، ور�سالتها 
الداعمة  الظروف  وتوفر  الوا�سعة  الإن�سانية 
واحرتام  ال�سعوب  لتطلعات  واملحققة  للتنمية 

ال�سيادة الوطنية جلميع الدول.
�سلمان  امللك  ال�سريفني  اأكد خادم احلرمني  لقد   
اململكة  كلمة  يف   ، الله  ،حفظه  العزيز  عبد  بن 
اأمام اأعمال دورة اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
، على هذا النهج احلكيم جتاه خمتلف الق�سايا 
والتحديات التي متر بها املنطقة والعامل،  ودعم 
حقوق الأمة ق�ساياها العادلة، والدور احليوي 
ال�ستجابة  ق��ي��ادة  يف  اململكة  ب��ه  ق��ام��ت  ال���ذي 
العاملية للجائحة ، ودورها الإن�ساين والتنموي 
 ، احتياجًا  الأك���ر  ال���دول  م�ساعدة  يف  الكبر 
احلكيمة  بقيادتها  اململكة  تقدم  دائ��م��ا  وه��ك��ذا 
للدولة  النا�سع  الأمن��وذج  امل�سرفة  ومبواقفها 
ل�سعبها  اخلر  على  دائما  احلري�سة  الر�سيدة 

ولأمتها وللعامل. 

دولة رشيدة
كلمة

 لديها العديد من الإجنازات باملوؤ�سرات والت�سنيفات العاملية
وزير المالية: المملكة حققت قفزات في األداء المالي واالقتصادي

الريا�س - وا�س
التنوع القت�سادي، حيث ارتفعت  حققت اململكة تقدمًا ملحوظًا يف جمال 
معدلت منو القت�ساد غر النفطي من نحو 0.2  % يف العام 2016م اإىل 
نحو 3.3 % يف العام 2019م، لت�سل اإىل نحو 5.4  % خالل الن�سف الأول 
الأن�سطة  ومنو  اخلا�سة،  ال�ستثمارات  بزيادة  مدفوعة  2021م  العام  من 

الإنتاجية واخلدمية املتنوعة.
القيادة  توجيهات  اأن  اجلدعان،  عبدالله  بن  حممد  املالية  وزي��ر  واأو�سح 
التعايف  ا�ستمرار  يف  اأ�سهمت  املعنية،  الخت�سا�س  جهات  جهود  وت�سافر 
التي  املا�سية  ال�ستثنائية  املرحلة  خالل  ال�سعودي،  لالقت�ساد  التدريجي 
جائحة  تداعيات  مع  للتعامل  ومرتابطة  موحدة  منهجية  تفعيل  �سهدت 
املخاطر  مواجهة  ا�ستهدفت  و�سيا�سات  وبرامج  خطط  خالل  من  كورونا 

واملحافظة على املكت�سبات.
وتناول معاليه ما حتقق من اإجنازات يف الأداء املايل والقت�سادي رغم كل 
الظروف ال�سعبة، م�سرًا اإىل اأن وزارة املالية بال�سراكة مع املركز الوطني 
لنظم املوارد احلكومية قامت حتى نهاية �سهر اأغ�سط�س من هذا العام عرب 
للقطاعني  املالية  التعامالت  اإج��راءات  �سّهلت  التي  الرقمية  اعتماد  من�سة 
العام واخلا�س، با�ستالم ما يزيد على 623 األف اأمر دفع، بقيمة جتاوزت 
575 مليار ريال، واأجنزت اإجراءات �سرف قيمتها 568 مليار ريال تقريبًا 
خالل 15 يومًا )اأي بن�سبة جتاوزت 98 % من قيمة اأوامر الدفع امل�ستلمة(.

اأخرى؛  جناحات  باملثل  �سهد  املايل  القطاع  تطوير  برنامج  اأن  اإىل  واأ�سار 
 70 من  باأكر  املحلية  الثانوية  الدين  اأ�سواق  يف  التداول  حجم  زاد  حيث 
مليار ريال يف العام 2020م، مقارنة ب� 10مليارات ريال يف العام 2019م، 
ال�سغرة  املن�ساآت  متويل  يف  املبا�سر  غر  الإقرا�س  مبادرة  اأ�سهمت  كما 
واملتو�سطة مببالغ تقدر بنحو 642 مليون ريال لتخدم 611 من�ساأة �سغرة 

ومتو�سطة.

�سندوق  ومبادرة  ال�سركات  ا�ستدامة  دعم  مبادرة  باأن  املالية  وزير  واأف��اد 
يف  دورها  لتعزيز  اخلا�س  القطاع  من�ساآت  دعم  يف  اأ�سهمتا  امل�ساريع  دعم 
حيث   ،2030 اململكة  روؤي��ة  م�ستهدفات  يحقق  مبا  القت�سادية  املنظومة 
و�سل حجم املوافقات التمويلية بنهاية العام 2020 اإىل 4 مليارات ريال، 
كما مت تاأجيل �سداد اأق�ساط القرو�س امل�ستحقة خالل العام 2020، وتخفيف 

الإجراءات ملواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ونّوه معاليه باجلهود املبذولة لتطوير ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول"، 
حيث ارتفع اإجمايل عدد ال�سركات وال�سناديق املدرجة بن�سبة 7.6 % لي�سل 
اإىل 213 �سركة مقارنة ب� 198 �سركة بنهاية عام 2017م، لرتتفع بذلك قيمة 
 195.9 بن�سبة  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  الأجانب  امل�ستثمرين  ملكية 
ملكية  وبن�سبة  2020م،  العام  بنهاية  ريال  مليارات   208.3 اإىل  لت�سل   %
بلغت 12.8 % من اإجمايل الأ�سهم احلرة يف ال�سوق الرئي�سة، مقارنة بقيمة 
ا�ستثمارات اأجنبية بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية العام 2017م، فيما بلغ 
حجم الأ�سول املدارة 612 مليار ريال بنهاية العام 2020م، مقارنة ب� 391 

مليار ريال بنهاية العام 2017م، بارتفاع ن�سبته 57 %.
امل��ايل،  للقطاع  الرقمي  التحول  يف  كبرة  قفزة  اململكة  "حققت  وق���ال: 
وهو ما اأ�سهم يف حت�سني كفاءة و�سرعة اخلدمات املالية"، م�سرًا اإىل اأن 
اململكة ا�ستمرت يف رحلة رقمنة املدفوعات م�سجلًة منوًا مبعدل العمليات 
الإلكرتونية بلغ 36 % من اإجمايل عمليات الدفع املتاحة يف العام 2019م، 
املقدر   2020 لعام  املايل  القطاع  تطوير  برنامج  م�ستهدف  بذلك  متجاوزة 

ب� 28 %.
توجيهات  ثم  الله  -بف�سل  قاد  املايل  القطاع  تطوير  برنامج  اأن  اإىل  ولفت 
ومنها  املالية،  التقنية  جمال  يف  التطورات  من  العديد  الر�سيدة-  القيادة 
اأقوى  اأنه  اجلائحة  خالل  اأثبت  كما  املفتوحة،  امل�سرفية  �سيا�سات  اإ�سدار 

قطاع من حيث النمو مدعوًما بالتحول الرقمي.

ال�سيطرة على  اململكة 2030 متت  اإطالق روؤية  اأنه منذ  املالية  وبني وزير 
م�ستويات عجز املالية العامة للدولة من 15.8 % يف العام 2015م اإىل 4.5 
% يف العام 2019م، واملتوقع اأن ت�سل اإىل م�ستويات اأقل يف ميزانية العام 
احلايل 2021م بعد انح�سار الآثار املالية والقت�سادية من تداعيات جائحة 
)كوفيد –19( نتيجة مبادرات لتنمية الإيرادات غر النفطية التي ارتفعت 
من 166 مليار ريال يف عام 2015م لت�سل ل� 369 مليار ريال عام 2020م، 
املايل،  التخطيط  عملية  يف  القدرات  رفع  على  الرتكيز  الوقت  نف�س  ويف 
النفقات  لإجمايل  الفعلي  ل��الأداء  ال�سنوي  التباين  متو�سط  انخف�س  حيث 
م��ن 2014م  الفت��رة  متو�سط 16 % خالل  امليزانية، من  تقديراتها يف  عن 
اإىل جهود  اإ�سافة  اإىل 2019م،  اإىل متو�سط 4 % من2017م  اإىل 2016م، 
رفع وتر�سيد كفاءة الإنفاق التي اأ�سهمت يف حتقيق وفورات يف التكاليف 
منت�سف  حتى  املا�سية  الأرب��ع  ال�سنوات  خالل  ريال  مليار   500 جت��اوزت 

العام 2021م.
وا�ستعر�س معاليه العمل احلثيث يف تطوير التعامالت املالية احلكومية، 
يف  الربنامج  اإ�سهام  عن  ف�ساًل  )اعتماد(،  من�سة  عرب  الدفع  اأوام��ر  واأمتتة 
 100 من  باأكر  امل��واط��ن(  )ح�ساب  برنامج  عرب  مل�ستحقيه  الدعم  توجيه 
مليار ريال حتى �سهر حمرم 1443ه���، عالوة على دوره يف تطوير نظام 

املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية.
اإذ  و176م��ب��ادرة،  قطاعًا  ل���17  التخ�سي�س  منظومة  ا�ستهداف  اإىل  ولفت 
املنظومة  اإىل حتقيق  اأخ��رى، م�سرًا  فيما متت تر�سية 18  اأطلق منها 32 
5.77 مليارات ريال من عوائد بيع الأ�سول عرب اكتمال عملية تخ�سي�س 
املرحلتني الأوىل والأخرة لقطاع مطاحن الدقيق، التي �سملت طرح كامل 
ح�س�س �سركات املطاحن الأربع )الأوىل والثانية والثالثة والرابعة( اأمام 
بالإ�سافة  العامني 2020 و2021م،  القطاع اخلا�س خالل  م�ستثمرين من 
)ب(  الثالثة  املرحلة  اجلبيل  حمطة  اإن�ساء  م�سروع  اتفاقية  توقيع  اإىل 

املحالة  املياه  من  مكعب  مرت  األف   570 لإنتاج  ال�سرقية  باملنطقة  باجلبيل 
يوميًا.

من  العديد  اململكة حققت  :" اإن  املالية  قال وزير  ال��دويل،  امل�ستوى  وعلى 
�سبيل  فعلى  العاملية؛  والت�سنيفات  والتقارير  املوؤ�سرات  يف  الإجن���ازات 
اجلريء  املال  راأ�س  توافر  موؤ�سر  يف  متقدًما  مركًزا  اململكة  �سجلت  املثال، 
لعام 2020، كما احتلت مركًزا متقدًما يف  العاملية  التناف�سية  �سمن تقرير 
للميزانية؛  الدولية  ال�سراكة  منظمة  عن  ال�سادر  امليزانية  �سفافية  موؤ�سر 
ال�سفافية  م�ستوى  لتعزيز  امل�ستمرة  اجلهود  حجم  يعك�س  اإجن���اٌز  وه��و 
عليها  حافظت  التي  املتميزة  للمراكز  اإ�سافة  العامة،  املالّية  يف  والإف�ساح 
اململكة يف الت�سنيفات الئتمانية الدولية، ف�ساًل عن اإ�سادة املنظمات املالية 
الدولية بالإ�سالحات الهيكلية التي �سهدتها اململكة وانعكا�ساتها على اآفاق 

منوها القت�سادي، خ�سو�سًا للقطاع اخلا�س.
و�سمن جهود وزارة املالية لتعزيز ال�سراكة والتكامل والتعاون بني اجلهات 
احلكومية،  امل��وارد  لنظم  الوطني  املركز  اأن  اجلدعان  اأو�سح  احلكومية؛ 
ملن�سة  الذهبية  اجلائزة  على  ح�سل  حيث  عاملية؛  جوائز   3 موؤخرًا،  حقق 
"�سرف" اجلائزة  نظام  نال  كما  الأنظمة،  اإدارة  حلول  فئة  "اعتماد" عن 
اإدارة  جم��ال  ويف  الب�سري،  امل��ال  راأ���س  اإدارة  حلول  فئة  �سمن  الف�سية 
اإدارة  ف��ئ��ة  ع��ن  الف�سية  اجل��ائ��زة  "حت�سيل"  ن��ظ��ام  ح��ق��ق  امل��دف��وع��ات، 
املدفوعات، كما تّوج املركز الوطني لإدارة الدين للعام الثاين على التوايل 
بجائزتي "قلوبال كابيتال" جلوائز ال�سندات للعام 2021م بو�سفه "اأف�سل 
م�سدر �سيادي لأدوات الدين يف ال�سرق الأو�سط"، و"اأف�سل م�سدر لأدوات 

الدين يف الأ�سواق النا�سئة.
واختتم وزير املالية ت�سريحه قائاًل: "يف اليوم الوطني اخلالد، من حقنا 
اأن نفخر بقوة القت�ساد ال�سعودي، وقدرته بف�سل الله على جتاوز تداعيات 

اأزمة كورونا الراهنة، والتعامل معها مبرونة عالية".

نيويورك - وا�س
بن  ف��رح��ان  ب��ن  في�سل  الأم���ر  ال�سمو  �ساحب  ���س��ارك 
بني  ال���وزاري  الجتماع  يف  اخلارجية،  وزي��ر  عبدالله 
ترويكا اجلامعة العربية )اململكة، تون�س، اجلزائر( مع 
برئا�سة وزير خارجية جمهورية  الأمن  اأع�ساء جمل�س 

اإيرلندا �سيمون كوفيني.
امل�سرتكة  املو�سوعات  بحث  الجتماع  خ��الل  وج��رى 
على  وذلك  الأم��ن،  وجمل�س  العربية  اجلامعة  تهم  التي 
هام�س اأعمال اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف دورتها 

ال�ساد�سة وال�سبعني يف نيويورك.
والتقى �سمو وزير اخلارجية، وزير ال�سوؤون اخلارجية 
 76 ل��ل��دورة  املنتخب  الرئي�س  املالديف  جمهورية  يف 
انتخابه  على  وهناأه  �ساهد.  عبدالله  العامة  للجمعية 
العامة  للجمعية  وال�سبعني  ال�ساد�سة  ل��ل��دورة  رئي�سًا 

لالأمم املتحدة، راجيًا له التوفيق يف اأداء مهامه. وجرى 
خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل 
املو�سوعات  ا�ستعرا�س  اإىل  اإ�سافة  وتعزيزها،  دعمها 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
بولندا  جمهورية  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  �سموه  التقى  كما 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني  ال��ع��الق��ات  زي��غ��ن��ي��ف راو، وب��ح��ث م��ع��ه 
البلدين و�سبل دعمها وتعزيزها، اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س 
املو�سوعات الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك. 
وك���ذل���ك ال��ت��ق��ى ���س��م��وه وزي�����رة ال�������س���وؤون اخل��ارج��ي��ة 
عي�ساتا  ال�سنغال،  جمهورية  يف  باخلارج  وال�سنغاليني 

تال �سال، وذلك على هام�س اأعمال اجلمعية العامة لالأمم 
نيويورك.  يف  وال�سبعني  ال�ساد�سة  دورتها  يف  املتحدة 
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين 
ا�ستعرا�س  اإىل  اإ���س��اف��ة  وت��ع��زي��زه��ا،  دع��م��ه��ا  و���س��ب��ل 
املو�سوعات الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.

وال��ت��ق��ى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة، ن��ظ��ره الإي��ط��ايل لويجي 
العالقات  اأوج���ه  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى  م��اي��و،  دي 
ال�سعودية الإيطالية و�سبل تعزيزها يف �ستى املجالت 
مبا يخدم م�سالح البلدين ال�سديقني، اإ�سافة اإىل تبادل 
ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا  حيال  النظر  وجهات 
املبادرات  اجلانبان  ا�ستعر�س  كما  امل�سرتك،  الهتمام 
والنتائج املثمرة لعام رئا�سة اململكة ملجموعة الع�سرين 
خالل العام املا�سي، واأهمية متابعتها وا�ستكمالها خالل 

رئا�سة اإيطاليا ملجموعة الع�سرين هذا العام.

مكة املكرمة - البالد
ن��ظ��م��ت ال��رئ��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ل�����س��وؤون امل�����س��ج��د احل���رام 
اليوم  مبنا�سبة  متكاماًل  برناجمًا  النبوي،  وامل�سجد 
الوطني، مت�سمنًا توزيع هدايا على من�سوبي الرئا�سة، 
وتنظيم ملتقى يتحدث جهود اململكة يف خدمة احلرمني 

ال�سريفني واإعمارهما من التاأ�سي�س اإىل الروؤية.
ال�سعودية،  ل��ل��م��راأة  ملتقى  على  ال��ربن��ام��ج  وا�ستمل 

وع��ك�����س ج���ه���وده���ا يف خ���دم���ة ال���وط���ن واحل���رم���ني 
ال�سريفني، من التاأ�سي�س اإىل التمكني، ف�ساًل عن تد�سني 
الكعبة  غ�سل  ملقتنيات  وامليداين  الفرتا�سي  املعر�س 
ب�سوؤال  تتعلق  خا�سة  وم�سابقة  ال�سريفني،  واحلرمني 
عن جهود املوؤ�س�س امللك عبدالعزير - يرحمه الله- يف 

خدمة احلرمني ال�سريفني. 
العام  الرئي�س  م��ن  بتوجيه  احل��رم��ني  رئا�سة  وتقيم 

ال�����س��دي�����س، اح��ت��ف��اًل بعنوان  ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن 
واإجنازات  وجهود  ودللت  تاريخ  الوطني..  "اليوم 
والفعاليات  الحتفالت  برنامج  �سمن  وتطورات"، 
يقام  الذي  ال���91  الوطني  لليوم  الرئا�سة  اأعدتها  التي 
"هي لنا دار"، وتاأكيدًا على وحدة ال�سف  حتت �سعار 
وجتديد  الجتماعي  وال��رتاب��ط  الوطنية،  واللحمة 
فيما  املباركة،  البالد  ه��ذه  اأم��ر  ل��ولة  وال��وف��اء  ال��ولء 

تزيينت واجهة مبنى رئا�سة احلرمني يف مكة املكرمة، 
امللك  وجممع  ال�سريف،  املكي  احل��رم  مكتبة  ومبنى 
عمارة  ومعر�س  امل�سرفة،  الكعبة  لك�سوة  عبدالعزيز 
مع  تزامنًا  اخل�سراء،  بالأ�سواء  ال�سريفني،  احلرمني 
حلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني ال�91 لتوحيد 
امللك  امل��وؤ���س�����س  ي��د  على  ال�سعودية  العربية  اململكة 

عبدالعزيز اآل �سعود -طيب الله ثراه-.

نعمل معا ملواجهة التحديات الأمنية.. بلينكن: 
المملكة والواليات المتحدة 

شراكة ثمانية عقود من التعاون 
والصداقة المتبادلة  

وا�سنطن - وا�س
عن  بلينكن،  اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزير  اأعرب    
اليوم  مبنا�سبة  ال�سعودية،  العربية  للمملكة  تهنئته 
املتحدة  وال��ولي��ات  اأن  اململكة  موؤكدًا   ،91 ال�  الوطني 
وال�سداقة  ال��ت��ع��اون  م��ن  ع��ق��ود  ثمانية  يف  ت�سرتكان 

املتبادلة. 
وقال يف بيان �سحفي: لقد دفعت قوة روابطنا ازدهار 
تو�سيع  ب�سدد  ونحن  املنطقة،  اأم��ن  وع��ززت  دولتينا 
 نطاق تعاوننا، مبا يف ذلك مواجهة التحدي املتمثل يف 
اأزمة املناخ ودعم ا�ستجابة دولية قوية لوباء  كوفيد19، 
ف�ساًل عن تعزيز النتعا�س القت�سادي العاملي الوا�سع. 
الأمنية  التحديات  ملواجهة  مًعا  نعمل  "نحن   واأ�ساف 
ال�سالم  والزدهار  ي�سوده  م�ستقبل  و�سياغة  امل�سرتكة 
القت�سادي، واأطيب متنياتي ل�سعب اململكة بيوم وطني 

�سعيد وعام ناجح". 

تسجيل 57 حالة كورونا
الريا�س - البالد

مل�ستجدات  ج��دي��دة  اإح�سائية  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ت�سمنت  املا�سية  �ساعة   24 ال�  خالل  اململكة  يف  كورونا 
ت�سجيل )57( حالة موؤكدة، وتعايف )72( حالة، فيما بلغ 
حالة   )279( منها  حالة   )2325( الن�سطة  احل��الت  عدد 
الإ�سابات  عدد  اإجمايل  اأن  الإح�سائية  وبينت  حرجة. 
التعايف  حالت  وعدد  حالة،   )546792( بلغ  اململكة  يف 
)535783( حالة، فيما مت ت�سجيل عدد )5( حالت وفاة 

لي�سل اإجمايل عدد الوفيات يف اململكة )8684( حالة.

تدمير 3 مسيرات حوثية مفخخة
الريا�س - البالد

اليمن،  يف  ال�سرعية  دع��م  حت��ال��ف  ق���وات  ق��ي��ادة  ن�سرت 
م�سرة  ط��ائ��رات   3 وت��دم��ر  لع��رتا���س  فيديو  لقطات 
املدعومة  الإرهابية  احلوثية  امللي�سيا  اأطلقتها  مفخخة 
اتخاذ  موؤكدة  )اخلمي�س(،  اأم�س  اململكة  جتاه  اإي��ران  من 
اململكة  اأمن  حلماية  الالزمة  العملياتية  الإج��راءات  كافة 
ومواطنيها واملقيمني على اأرا�سيها لتحييد وتدمر هذه 

الهجمات العدائية العابرة للحدود.



ال���ذي  ال���ت���ق���دم  "اأن  ت������اوي:  واأ����ض���اف���ت 
اأح����رزت����ه امل��م��ل��ك��ة يف ال��ق�����ض��اي��ا اخل��ا���ض��ة 
لأن  نظًرا  كبري؛  دويل  بتاأييد  حظي  باملراأة 
ا�ضرتاتيجيتها  و�ضعت  ال�ضعودية  القيادة  
قيا�ضي،  وقت  يف  التنفيذ  مو�ضع  املجتمعية 
والفعالة  املتقدمة  احلزمة  ه��ذه  اأطلقت  كما 
وا�ضتمرار  تقدم  ي�ضمن  جمتمعي  اإط��ار  يف 
م�ضددة  دورها"،  م��ن  وي��ع��زز  ال��روؤي��ة،  تلك 
اأهمية  امل��راأة  منحت  اململكة  قيادات  اأن  على 
امل�ضتويني  على  متكينها  عرب  وذل��ك  كبرية، 
اأن  يف  ُي�ضهم  مبا  والجتماعي،  القت�ضادي 
الوطنية؛  التنمية  يف  فاعًا  عن�ضًرا  تكون 
حيث اأثبتت الن�ضاء اأنهن فاعات ومتميزات 
لئقة  ب�ضورة  ال��وط��ن  متثيل  على  ق���ادرات 

وفعالة يف املحافل الدولية.
اليمنية  الدبلوما�ضية  و�ضفت  جهتها،  من 
ب�ضرى الأري��اين، امل��راأة ال�ضعودية فى ظل 
قيادة خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان 
�ضاحب  الأمني  عهده  ووىل  عبدالعزيز  بن 
 - �ضلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي  ال�ضمو 
حفظهما الله - ب�"اأيقونة النجاح والريادة" 
ف���ى ظ���ل ال���رع���اي���ة ال��ك��رمي��ة م���ن ال��ق��ي��ادة 
الر�ضيدة، مبينة اأن التجربة ال�ضعودية فى 
اهتمام  وجذبت  ملهمة،  امل��راأة  دور  تعزيز 
كافة  فى  لها  الرائد  التمثيل  ظل  فى  العامل 

املحافل الدولية والإقليمية.
ال�ضعودية  اجلهود  اإىل  الأري���اين  واأ���ض��ارت 

امل��ت��ق��دم��ة ف���ى ت��ع��زي��ز م�����ض��ارك��ة 
امل������راأة يف امل��ن��ظ��وم��ة ال��وط��ن��ي��ة 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��ربات��ه��ا 
دفع  ف��ى  �ضاهم  اح���رتايف  ب�ضكل 
وحتقيق  الوطنية  التنمية  عجلة 
الروؤية  �ضمن  اإيجابية  خطوات 
ال�ضعودية 2030م، منوهة اإىل اأن 

ال�ضعودية  امل��راأة 
م�ضاركتها  �ضمن  اإي��ج��اب��ي��ة  ���ض��ورة  ق��دم��ت 

ف���ى امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
وال��ف��اع��ل��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة، 
ف�����ض��ًا ع���ن ق��درت��ه��ا فى 
ال��ت��ط��ورات  م��ع  التفاعل 
معها  والتكيف  العاملية 
�ضاهمت  روؤي����ة  وت��ق��دمي 
اإح��داث  ف��ى  فاعل  ب�ضكل 

تغيريات وا�ضعة فى املجال الدويل.
ي��رى م�����ض��وؤول الإع���ام مبنظمة  اإىل ذل��ك، 

امل�������������راأة ال���ع���رب���ي���ة 
حم��م��د ع��ب��د ال�����ض��ام، 
ح��ق��ق��ت  امل��م��ل��ك��ة  اأن 
خ�����ط�����وات وا����ض���ع���ة 
ف����ى ت���ع���زي���ز دوره�����ا 
اأبرز  لتكون  ومكانتها 
 ،2030 روؤية  عنا�ضر 

حظيت  ال�ضعودية  امل���راأة  اأن  اإىل  م�ضريًا 
الدولية  والهيئات  املنظمات  كافة  بتقدير 
امل���راأة،  جم��ال  ف��ى  املتخ�ض�ضة 
التي  الكبرية  التطورات  مثمنًا 
باململكة  امل���راأة  قطاع  ي�ضهدها 
وم�����ض��ارك��ت��ه��ا ب��ت��م��ي��ز ف���ى ك��اف��ة 
املجالت، ملا متتلكه ال�ضعوديات 
من كفاءة ومثابرة حل�ضد الثقة 

وحتقيق الأهداف املنتظرة.
ب�سرى الأرياينمرفت تالويحممد عبدال�سالم

رؤية داعمة لتميز المرأة
البالد – حممد عمر 

هياأت روؤية اململكة 2030 كل مقومات الإبداع والأجواء التناف�سية للمراأة يف �سوق العمل مبختلف املجالت، 
لت�ساهم اإىل جانب الرجال يف البناء والتنمية، ما �ساعدها على تقدمي �سورة م�سرفة عك�ست قدرة العن�سر 
الن�سائي على التمثيل الإيجابي وحتقيق تطلعات الوطن عرب م�ستهدفات الروؤية، لتربز جناحات املراأة فى 
كافة املجالت فى ظل الرعاية الكرمية من القيادة الر�سيدة، وتوفري معينات النجاح، خ�سو�سًا واأن ن�ساء 

اململكة اأثبنت متيزهن وبرهنَّ ا�ستحقاقهن للفر�ص التي منحت لل�سابات وال�سيدات على حد �سواء، ول يزال 
التميز م�ستمرًا للو�سول اإىل قمة النجاح خالل ال�سنوات املقبلة.

وتقول الأمني العام لالأمم املتحدة الأ�سبق ال�سفرية مرفت تالوي اإن ق�سايا املراأة �سهدت تقدًما منقطع 
ح اأن ت�سهد الفرتة القادمة  النظري يف اململكة، اإذ حققت الن�ساء اإجنازات على امل�ستويات كافة، ومن املرجَّ

زخًما وا�سًحا لدمج املراأة يف جميع قطاعات املجتمع، وذلك عرب تعزيز م�ساركتها يف اأعلى املنا�سب 
وامل�ستويات القيادية يف اململكة؛ حيث اأقرت روؤية اململكة زيادة ن�سبة امل�ساركة للمراأة، وتعظيم 
ال�ُسبل اخلا�سة برعايتها، ف�ساًل عن تعزيز قدرة املراأة على اتخاذ القرار، عرب الهتمام بتعليم 

املراأة وثقافتها، ويف هذا الإطار، تدعم اململكة جملة من الربامج واملوؤ�س�سات التي تهدف لرفع 
كفاءة وم�ستوى املراأة ومنحها احدث و�سائل التكنولوجيا ودفعها للم�ساركة يف املحافل الدولية.  

تميز إداري.. نبوغ علمي وأدبي.. واجتهاد رياضي 

نماذج نسائية مبدعة

التنفيذي  الرئي�س  �ضيدة �ضعودية تتوىل من�ضب  اأول  ن�ضار،  رانيا  وتعترب 
املالية،  �ضامبا  ملجموعة  تنفيذيًا  رئي�ضًا  موؤخرًا  عينت  اإذ  جت��اري،  بنك  يف 
املالية،  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  جمال  يف  عامًا  ل���20  امتدت  خربة  بعد  وذل��ك 
عقب ح�ضولها على درجات عليا من كلية داردن لإدارة الأعمال يف فرجينيا 
�ضهادة  على  حت�ضل  �ضعودية  اأول  تعد  كما  وا�ضنطن،  ج��ورج  وجامعة 
رانيا  وقد  املتحدة.  الوليات  من  معتمد  اأم��وال  غ�ضيل  مكافحة  اأخ�ضائي 

عملت يف العديد من املنا�ضب القيادية مبجال الأعمال امل�ضرفية.
اأ�ضبحت كبرية  اأن نبيلة التون�ضي  وغري بعيد عن متيز رانيا ن�ضار، جند 
"فورب�س"  جملة  عليها  لتطلق  ال�ضعودية،  اأرامكو  �ضركة  يف  املهند�ضني 
العاملية لقب رائدة التغيري يف اأكرب �ضركات النفط والغاز العاملية، وذلك بعد 
اأقوى الن�ضاء  اأن احتلت مرتبة مرموقة بني الن�ضاء ال�ضعوديات يف قائمة 
املاج�ضتري يف  على  نبيلة  لعام 2017. وح�ضلت  فورب�س  ملجلة  العامل  يف 
علوم هند�ضة الكمبيوتر من جامعة بورتاند يف عام 1982، لتبداأ مبا�ضرة 
اأرامكو، وترتقي يف خمتلف املنا�ضب الإدارية اإىل اأن اأ�ضبحت  عملها يف 
مديرة لإدارة امل�ضاندة واأ�ضاليب مراقبة م�ضاريع املنطقة ال�ضمالية باأرامكو، 
مبجال  عملهن  يف  تاألقن  الاتي  القائل  العربيات  الن�ضاء  من  تعترب  فيما 

النفط والغاز.
�ضمن  ال�ضعوديات  الن�ضاء  قائمة  كذلك  العليان،  لبنى  ال�ضعودية  وت�ضدرت 
اأقوى الن�ضاء يف العامل التي اأ�ضدرتها جملة فورب�س لعام 2017، لإدارتها 
بحنكة اأكرب املوؤ�ض�ضات التجارية اخلا�ضة باململكة كرئي�س تنفيذي، مت�ضلحة 

يف  املاج�ضتري  على  ح�ضلت  اإذ  الدرا�ضي،  والتميز  باخلربة 
جمال اإدارة الأعمال من جامعة اإنديانا بالوليات املتحدة الأمريكية، ف�ضًا 
لاأعمال،  العربي  للمجل�س  التنفيذية  اللجنة  عو�ضية  على  ح�ضولها  عن 

وع�ضوية جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة الفكر العربي.
نبوغ علمي

قادها  كبريا،  نبوغًا  املطريي  غ��ادة  الدكتورة  اأظهرت  العربي  املجال  ويف 
م��ذه��ل،  اخ����رتاع  اإىل  تو�ضلت  اإذ  ال��ع��امل،  يف  اجل��راح��ة  م��ف��ه��وم  لتغيري 
جراحة  دون  ال�ضم�س  �ضوء  اأطياف  اأخ��ف  عرب  اجل�ضم  اخ��رتاق  يف  يتمثل 
وبطريقة فعالة واآمنة تعتمد على ت�ضليط هذا ال�ضوء اإىل كب�ضولة متناهية 
ال�ضغر)Nano-Capsule( تو�ضع يف موقع املر�س يف ج�ضم الإن�ضان، 
وميكن و�ضع املادة الدوائية فيها وعند ت�ضليط الليزر عليها تنفتح يف مو�ضع 
املر�س مبا�ضرة وتق�ضي عليه مبنتهى الفعالية والأمان، ما اأهلها للح�ضول 
على جائزة الإبداع العلمي يف الوليات املتحدة، واختري اخرتاعها �ضمن 

اأف�ضل 4 اخرتاعات مهمة يف 2012. ول تزال تعمل بجامعة كاليفورنيا.
التابع  ما�ضات�ضو�ضت�س  مب�ضت�ضفى  العاملة  ال��ب��واردي  ر�ضا  الطبيبة  اأم��ا 
الطبي،  املجال  يف  الناجحة  الن�ضائية  النماذج  من  فهي  هارفارد،  جلامعة 
حيث ا�ضتطاعت اأن تربز بف�ضل اجتهادها وعملها الدوؤوب يف اإحدى اأكرب 
اجلامعات الطبية يف العامل متيزها، وتعمل يف جمال تغيري �ضمامات القلب 

من دون جراحة.
بعد  ال�ضرطان،  الكرّيع كثريا يف جمال عاج  الدكتورة خولة  ا�ضم  ويرتدد 

ت�ضجيلها موؤخرًا اإجنازًا جديدًا ومهما يف حقل الأبحاث الطبية، من خال 
وامل�ضتقيم،  القولون  �ضرطان  يف   MED12 يدعى  جني  دور  عن  الك�ضف 
وتعديل عمله اجليني خمربيًا. وهو اكت�ضاف �ضي�ضاعد الأطباء يف فح�س 
املر�ضى قبل بدء العاج الكيماوي والتنبوؤ با�ضتجابة املري�س للعاج قبل 
وت�ضغل  اجليني.  العطب  وج��ود  حالة  يف  اأخ��رى  بدائل  واإعطاء  به  البدء 
في�ضل  امللك  م�ضت�ضفى  يف  ال�ضرطان  اأب��ح��اث  علماء  كبرية  من�ضب  خولة 

التخ�ض�ضي ومركز الأبحاث بالريا�س.

متيز اأدبي
على م�ضتوى الآداب والفنون، هناك الكثري من الأ�ضماء املبدعة من بينها حتمل 
اأروى خمي�س التي تعمل اأ�ضتاذا م�ضاعدا يف ُكلية الت�ضاميم والفنون بجامعة 
امللك عبدالعزيز، حيث األفت اأروى اأكرث من 20 كتابًا لاأطفال واليافعني، تاقي 
عدد  على  ح�ضلت  اأنها  كما  ال�ضغرية.  الأعمار  هذه  من  القراء  من  كبريًا  اإقباًل 
اأدب  جمال  يف  الرائدات  ال�ضعوديات  من  لتعد  والعاملية،  املحلية  اجلوائز  ِمن 

الأطفال وهو جمال يحتاج للكثري من التنمية والتح�ضني يف العامل العربي.
مثلت  كما  الإجن��ازات،  من  العديد  ال�ضديري  بدور  الت�ضكيلية  الفنانة  وحققت 
وجائزة  التميز،  جائزة  على  وح�ضلت  لندن،  بينايل  يف  ر�ضمي  ب�ضكل  اململكة 
ال�ضعوديات  من  ال�ضديري  وتعترب  اإيطاليا.  يف  التطبيقية  للفنون  ليوناردو 

الرائدات يف جمال الفن الت�ضكيلي، والذي احتلت فيه مكانة عاملية مرموقة.

اجتهاد ريا�سي
اململكة هالة  اأول ماكمة يف  ملناف�ضة غريها، وتعترب  ال�ضعودية  املراأة  ريا�ضيًا جتتهد 
احلمراين، منوذجا لغريها من مقتحمات املجال لحقًا، اإذ تتقن هالة العديد من الفنون 
القتاية مثل اجليو جيت�ضو، وبوك�ضينغ واملاكمة التايلندية، والتي تدربت عليها لأكرث 
من ع�ضر �ضنوات حتى ح�ضلت على �ضهادات معتمدة لتدريبها، كما تعترب هالة منوذجًا 
لمعًا للمراأة ال�ضعودية بف�ضل حر�ضها على تعليم الفتيات ريا�ضة املاكمة، وح�ضلت 
من قبل على البكالوريو�س يف تخ�ض�س العلوم البيئية والعاقات الدولية من الوليات 

املتحدة، بينما بداأت تعلم الفنون القتالية وريا�ضة الكاراتيه منذ الطفولة.

اأبها - مرعي ع�سريي
متيزت عدد من ال�سعوديات يف جمالت خمتلفة خالل ال�سنوات املا�سية، لي�سبحن 
والعاملية  املحلية  الإعالم  و�سائل  وتتناقل  الن�سائي،  للعن�سر  م�سرفة  مناذج 
اإجنازاتهن كرائدات يف املجالت التي طرقنها، وحققن النجاحات فيها، ول 
زلن يطمحن يف املزيد، يف ظل الدعم الكبري من قبل قيادة اململكة -حفظها 
اهلل- لتمكني املراأة، ودعمها لت�ساهم يف البناء والتنمية ال�ساملة على مدى 

ال�سنوات القادمة، باعتبارها عن�سرًا مهمًا ميكنه اإجناز امللفات بتميز.

نبيلة التون�سي

اأروى خمي�ص

رانيا ن�سار

هالة احلمراين

لبنى العليان

د. خولة الكريع

بدور ال�سديري د. غادة املطريي 
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قلوب عامرة 
بعشق الوطن

جدة - عبدالهادي املالكي، خالد بن مر�ساح
فرحة غامرة ملأت �شوارع جدة اأم�س )اخلمي�س(، احتفاال باليوم الوطني الـ91، اإذ نظم احلر�س 

امللكي م�شرية احتفالية بداأت من مقره، مرورًا بالكورني�س، ثم دوار علوم البحار.
وبالواجهة  االأحمر،  البحر  عرو�س  �شوارع  يف  واملقيمني  املواطنني  قبل  من  االأهازيج  وارتفعت 
كبرية يف  تبذل جهودا  التي  الر�شيدة  للقيادة  بال�شكر  اململكة، الهجني  باأعلم  متو�شحني  البحرية، 
�شبيل رفاهية املواطن وجودة احلياة، مبديني �شعادتهم بذكرى توحيد اململكة العربية ال�شعودية، 
بينما تنوعت الربامج الرتفيهية التي ا�شتمتع بها االأطفال واأ�شرهم، وال تزال الفعاليات متوا�شلة 

اليوم، �شواء اأن باحلفلت اجلماهريية اأو الفعاليات املختلفة بتنظيم من الهيئة العامة للرتفيه.



امل�صت�صار االقت�صادي يف منتدى دافو�س لـ"             ":

بدعم من القيادة مل�صتهدفات الر�ؤية للوطن الطموح

التفوق السعودي يتواصل في المؤشرات العالمية
جدة - البالد

حققت  م��ت��وا���ص��ل،  وط��م��وح  مت�صاعد  بر�صيد 
وال�صدارة  املتقدمة  امل��راك��ز  من  العديد  اململكة 
جمموعة  م�صتوى  وعلى  العاملية  املوؤ�صرات  يف 
الع�صرين، ثمرة للدعم والتمكني والتوجيه الذي 
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  يوليه خادم احلرمني 
عبدالعزيز اآل �صعود، و�صمو ويل عهده الأمني ، 
حفظهما الله ، مل�صرية التنمية ال�صاملة امل�صتدامة 
التقرير  رائدة. ويف هذا  قفزات  ت�صهده من  وما 
ال�صعودي على  التفوق  اأبرز حمطات  ن�صتعر�ض 
ملزيد  توؤ�صر  والتي   ، العاملية  التناف�صية  خارطة 
من التقدم مع ال�صباق الزمني لإجناز م�صتهدفات 

روؤية 2030 الطموحة للوطن واملواطن. 
اململكة  ت�صدرت   ، م�صبوق  غ��ري  عاملي  بنجاح   
فرعية  دولية  موؤ�صرات  لأربعة  الأوىل  املراتب 
يف جم��ال ري���ادة الأع��م��ال خ��ال ال��ع��ام احل��ايل 
الأعمال،  لريادة  العاملي  املر�صد  موؤ�صر  وف��ق   ،
الذي يتابعه املركز الوطني لقيا�ض اأداء الأجهزة 
العامة " اأداء "، وقيا�ض م�صتويات حتفيز ريادة 
مراتب  حققت  كما  العامل.  يف  ون�صاطها  الأعمال 
مع  تزامنا  اأخ���رى،  م��وؤ���ص��رات  �صتة  يف  متقدمة 
ال��ذي  الأع��م��ال  ل���رواد  العاملي  باليوم  الحتفال 
اأغ�صط�ض ،   21 �صادف ال�صهر املا�صي وحتديدا 

وذلك يف التايل:
- الأوىل عامليًا يف موؤ�صر "توفر الفر�ض اجليدة 

لبدء عمل جتاري".
- الأوىل يف"�صهولة البدء يف عمل جتاري".

الأع��م��ال  رواد  "ا�صتجابة  موؤ�صر  يف  الأوىل   -
للجائحة".

 45 "ا�صتجابة حكومة اململكة للجائحة" من بني  - الأوىل يف 
دولة .

املهارات �التمويل �االأ�صواق          
بذلت  اململكة  حكومة  من  وبدعم  التناف�صي  ال�صياق  يف  اأي�صا   
الق�صبي  ماجد  الدكتور  التجارة  وزير  بقيادة  التجارة  وزارة 
ال��دول  اأب��رز  قائمة  �صمن  اململكة  اإدراج  يف  اأ�صهمت   ، ج��ه��ودًا 
ال�صعاب  وتخطي  الأع��م��ال،  ري��ادة  جمال  يف  للمناف�صة  عامليًا، 
والتغلب على حتديات جائحة كورونا، وقللت من تاأثريها على 

رواد الأعمال.
وطبقا ملركز "اأداء" تقّدمت اململكة يف املوؤ�صرات الدولية التالية:
لدى  واملعرفة  امل��ه��ارات  "امتاك  موؤ�صر  يف  الثانية  املرتبة   -

الأفراد" 
قبل  من  اإليها  الو�صول  واإمكانية  التحتية"  "البنية  موؤ�صر   -

اأ�صحاب امل�صاريع. 
- الثالثة يف موؤ�صري " �صهولة احل�صول على متويل لل�صركات 
 ، ال�صوق"  وديناميكيات  الدخول  و"�صهولة  الأعمال"  ورواد 

متفوقة على 42 دولة.
و"قلة  لاأعمال"  احلكومة  "دعم  موؤ�صري  يف  عامليًا  الرابعة   -

العوائق و�صهولة الأنظمة للدخول لاأ�صواق".

قوة الناجت الوطني
 وانعكا�صا لقوة القت�صاد ال�صعودي ورغم التداعيات القت�صادية 
اأك��ر  ب��ني  ال�20  امل��رك��ز  ال�صعودية  احتلت  ك��ورون��ا،  جلائحة 
اقت�صادات يف العامل وال�17 بني دول جمموعة الع�صرين خال 
العام املا�صي 2020، اإذ بلغ ناجتها املحلي الإجمايل بالأ�صعار 

اجلارية نحو 2.63 تريليون ريال "700.1 مليار دولر".
ووفقا لبيانات �صندوق النقد الدويل، وجهات الإح�صاء املحلية 
من  املائة  يف   0.83 نحو  ال�صعودي  القت�صاد  ي�صكل  ل��ل��دول، 
دولر يف  ت��ري��ل��ي��ون   84.54 ال��ب��ال��غ  ال��ع��امل��ي  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت 

.2020

االأمن الغذائي
دولية،  موؤ�صرات  ثاثة  يف  عامليًا  الأوىل  املرتبة  اململكة  حققت   
وذلك خال ت�صديها جلائحة كورونا يف عامي 2020 و2021 

اللذين ميثان ذروة اجلائحة.
)اأداء(،  العامة  الأجهزة  اأداء  لقيا�ض  الوطني  املركز  وبح�صب   
رواد  "ا�صتجابة  موؤ�صري  يف  عامليًا  الأوىل(  )املرتبة  ح�صدت 
رواد  دعم  الأعمال جلائحة كورونا"، و"ا�صتجابة احلكومة يف 
حتفيز  م�صتويات  اخ��ت��اف  م��دى  يقي�صان  ال��ل��ذي��ن  الأعمال"، 
"املر�صد  تقرير  وفق  وذلك  العامل،  حول  الأعمال  ريادة  ون�صاط 

العاملي لريادة الأعمال".
   ووا�صلت اململكة م�صرية تقدمها يف ارتفاع موؤ�صراتها الدولية، 
حمققة  الغذائية"،  "املعايري  موؤ�صر  يف  تفوقها  على  حمافظة 
)املرتبة الأوىل( عام 2020،ويعد املوؤ�صر اأحد املكونات الفرعية 

ملوؤ�صر الأمن الغذائي.

ثقة امل�صتهلك
يف جانب جديد ت�صدرت اململكة موؤ�صر "ثقة امل�صتهلك بتوجهات 
القت�صاد املحلي" مقارنة ب�23 دولة، �صملها تقرير دويل موؤخرا 
وامل�صتقبلي  احل��ايل  الو�صع  ح��ول  امل�صتهلكني  اآراء  ت�صمن   ،
ال�صخ�صية  املالية  لأو�صاعهم  وتقييمهم  املحلي،  لاقت�صاد 

وال�صتثمار.

االأمن ال�صيرباين
التح�صن  حم��ور  يف  عامليًا  الثانية  املرتبة  ال�صعودية  حققت 
، وذلك من بني  لل�صركات  ال�صيراين  الأمن  موؤ�صر  امل�صتمر يف 
املرتبة  من  وتقدمت  العامل،   يف  تناف�صية  الأكرث  هي  دولة   63
حمور  يف  اململكة  ترتيب  حت�صن  كما   24 ال�  املرتبة  اإىل   26
املرتبة  اإىل   38 ال�  املرتبة  من  فيه  تقدمت  الذي  التحتية  البنية 
القطاع  لتفوقها واهتمامها ال�صرتاتيجيبهذا  36.  وترجمة  ال� 
لاأمن  ال��دويل  "املنتدى  املقبل،  فراير  بداية  الريا�ض  ت�صهد   ،

ال�صيراين 2022 ".

ال�صفر �ال�صياحة 
تقدمت اململكة من املرتبة ال�17 اإىل املرتبة ال�16، من بني 185 
خال  وال�صياحة  ال�صفر  اقت�صادات  حجم  يف  العامل  حول  دولة 
العام املا�صي، الذي �صهدت معظم �صهوره اإغاقات عاملية وا�صعة 
حجم  وبلغ   ، وال�صياحة  لل�صفر  العاملي  املجل�ض  بيانات  وف��ق 
بنحو  مقارنة  دولر،  مليار   48.5 نحو  ال�صعودية  يف  القطاع 
79.2 مليار دولر، وتراجع ترتيب اإ�صبانيا من املرتبة الثامنة 
اإىل ال�12، نتيجة تراجع القطاع بها %63 خال عام 2020، 
بينما تراجعت بريطانيا اإىل املرتبة الثامنة برتاجع القطاع بها 

.%  62

االأداء البيئي 
يف  دول��ة   180 على  متفوقة  العاملي،  متيزها  اململكة  وا�صلت 
موؤ�صرين من موؤ�صرات الأداء البيئي لترتبع على املرتبة الأوىل 
"الأر�ض  وموؤ�صر  ال�صجري"  الغطاء  فقدان  "عدم  موؤ�صر  يف 
على  احلفاظ  يف  دولة   172 على  تفوقها  اإىل  اإ�صافة  الرطبة"، 

البيئات الطبيعية.

ال�صوق املالية
موؤ�صرات  م��ن  ع��دد  يف  متقدمة  م��راك��ز  اململكة  حققت  م��وؤخ��را 
التناف�صية العاملية املتعلقة بال�صوق املالية، وذلك وفق ما ت�صمنه 
تقريرها ال�صنوي للعام املايل 2020،  فقد ح�صلت على املرتبة 
 6 يف  وتقدمت    ،2019 عام  يف   26 باملرتبة  مقارنة    24
و�صهولة  الأ�صهم   �صوق  ر�صملة  موؤ�صر  اأبرزها  من  موؤ�صرات، 

الو�صول اإىل الأ�صواق املالية.

�صفافية امليزانية
“ال�صراكة  منظمة  اأعلنته  ال��ذي  ال��دويل  امل�صح  نتائج  اأب���رزت 
�صمن  مرتبة   18 ب�  اململكة  ت�صنيف  م  تقدُّ للميزانية”،  الدولية 
التي  اجلهود  امل�صح  نتائج  وعك�صت   ، امليزانية  �صفافية  موؤ�صر 
ال�صفافية  لتعزيز  ال�صابقة  الفرتة  خال  اململكة  حكومة  بذلتها 

والإف�صاح يف املالية العامة.

املالحة البحرية
ات�����ص��ال �صبكة  ت��ق��دم��ًا يف م��وؤ���ص��ر  ���ص��ج��ل��ت م���وان���ئ امل��م��ل��ك��ة 
تقرير  �صمن  العاملية  امل��اح��ة  خ��ط��وط  م��ع  البحرية  امل��اح��ة 
)UNCTAD( للربع الثاين لعام 2020 ال�صادر من موؤمتر 
الأمم املتحدة للتجارة والتنمية، بواقع زيادة )12.17( نقطة 

مبا يعادل 22 %.

البحث العلمي �االبتكار
لأكرث  العاملية   50 ال�  قائمة  يف  العربية  ال��دول  اململكة  ت�صدر   
 ، "  2021 "موؤ�صر نيت�صر  الدول ح�صًة يف البحث العلمي يف 
الر�صيدة ملنظومة  القيادة  الذي توليه  للدعم غري املحدود  ثمرة 
جلنة  ت�صكيل  على  عملت  حيث   ، والبتكار  والتطوير  البحث 
عليا للبحث والتطوير والبتكار برئا�صة �صمو ويل العهد الأمري 
والتطوير  البحث  تنمية  هيئة  اأن�صاأت  كما  �صلمان،  بن  حممد 
والبتكار. ويف هذا ال�صياق تقدمت اململكة يف موؤ�صر البتكار 
العاملي وذلك وفق تقرير البتكار ال�صنوي الذي �صدر من املنظمة 

العاملية للملكية الفكرية وجامعتي "كورنل" و"اإين�صياد".

جودة احلياة
اململكة   ت�صدرت  2021م  لعام  العاملي  ال�صعادة  موؤ�صر  ويف 
"�صبكة حلول التنمية امل�صتدامة التابعة لاأمم  عربيا  وبح�صب 
عامليًا  و21  عربيًا  الأوىل  املرتبة  يف  اململكة  تبواأت  املتحدة" 
اعتمد عليها  التي  املوؤ�صرات  كاأحد  2020م،  يف موؤ�صرات عام 
برنامج جودة احلياة، التي توؤكد عليها القيادة الر�صيدة يف بناء 

جمتمع ينعم اأفراده بحياة كرمية ومنط حياة �صّحي. 

القوة الناعمة
ومتكنت اململكة اأي�صًا من الرتقاء يف معظم املوؤ�صرات املكونة 
والأُلفة  ال�ُصمعة  على  بناًء  ُتقا�ض  التي  الناعمة،  القوة  ملوؤ�صر 
يف  دول��ة   85 على  تقدمت  حيث  رئي�صة،  كمعايري  وال��ت��اأث��ري، 
التعامل مع جائحة كورونا، حا�صلة على املرتبة الع�صرين دوليًا 

يف تقرير �صركة براند فاينين�ض.

السعودية تعيد تشكيل جغرافية الشركات العالمية
البالد - مها العوا�دة 

الدكتور  دافو�ض  يف  العاملي  املنتدى  يف  القت�صادي  امل�صت�صار  اأو�صح 
م�صروع  الثاقبة هي  روؤية ٢٠٣٠  اأن  "للباد"،  ال�صحيمي  الدين  حميي 
وحلركة  خمتلف  ا�صرتاتيجي  من��وذج  خللق  الواقع  يحاكي  تكتيكي  
ان�صانية مت�صقة ، موؤكدا اأن ذلك م�صري اململكة العربية ال�صعودية اخلاق 
�صناعة  وخلدمة  واملتاخمة  املتاحة  الظروف  بديناميكية  والبتكاري 

امل�صتقبل ال�صامن والروؤية ال�صاملة.
على  بالعتماد  احلركات  م�صبع  دينامي  ن�صاط  الروؤية  اأن  اإىل  ولفت   
مبحورية  امل��دى  وق�صرية  ب�صيطة  خلطوات  ح�صا�صة  تكتيكية  خطط 
الفعاليات  ملعظم  ومتكني  كلي  ل�صاح  والثابتة  الطويلة  التطبيقات 

ملا  تام  بان�صجام  متتاغمة  ا�صرتاتيجية  اطره  حتدد  املنتجة، 
واحرتاما  ال�صعودية  والن�صانية  املوؤ�ص�صة  البنية  يتنا�صب 
املفعل  الن�صيج  تائم  والتي  الجتماعية  املكت�صبات  لكل 
من دون اغفال من اأجل خلق ودعم عمليات المناء العادل 
والتمكني والتثبيت املتوازنني ، من خال توليفة امل�صاريع 

واملبادرات واخلطوات التنفيذية.
م��ا تعنيه  ال��ور���ض بكل  اململكة ور���ص��ة  ان روؤي���ة  واأ���ص��اف 
الكلمة من معنى ، ملا حتمله من حتولت جذرية وحمورية 

الجتماعية  احلياة  لفكرة   ، للمملكة  النموذجي  بالقت�صاد 
ال�صاملة ، بداية يف القطاعات ال�صياحية والرتفيهية بالدرجة 

الأوىل، من خال تنظيم القطاعات عر �صل�صلة من الت�صريعات 
واأهمية  لتوازن  التحفيز  مع   ، للقوانني اجلديدة  والق��رار 
ون��وع��ي��ة  ك��ب��رية  م�����ص��اري��ع  بنه�صة  اخل���ا����ض،  ال��ق��ط��اع 
ومبحاكاة ح�صية للم�صتقبل ومايحمله من تبدل وتغيري 
لنوعية الوقت و�صخ�صية احلياة وحركية جمتمعاتها، 
مدينة  وم�صروع  للتطوير  الأحمر  البحر  م�صروع  مثل 
نيوم، والتي حتوي على كنوز طبيعية وبيئية موؤ�ص�صة 
وموؤثرة لتجربة فريدة ونوعية ولأ�صلوب حياة خمتلف 
لتطوير  و�صامل  واح��د  ومل��ب��داأ  ا�صا�صية  مبظلة 
وال��ذي  ومنوذجه  لاقت�صاد  وتعديل 

لن يبقى على حاله اأبدا يف اململكة والقادم على �صيغة خمتلفة كليا عن 
واملن�صاآت  والو�صاطات  والتجارة  الطاقة  مفهوم  جلهة  القدمي  ال�صكل 

والبعيدة كل البعد عن الكا�صيكية اجلامدة.
اجلديد  النموذج  ت�صكل  لكي  �صتتكامل  املقومات  من  العديد  اإن  وق��ال   
�صوف  ب��دوره��ا  وال��ت��ي  ال�صعودية  واملوؤ�ص�صات  والدارة  لاقت�صاد 
توؤ�ص�ض للمملكة الع�صرية �صاحبة املركز القليمي املتقدم جدا واملوؤثر 
والفقي  العامودي  التطوير  مع  الوطنية  التحول  لرامج  بدعم  عامليا 
ال�صناعة  ت��وط��ني  م��ن  انطاقا  وح��ت��ى  وال�����وزارات  املوؤ�ص�صات  لأداء 
الكرى واملتعددة  ال�صركات  ان�صطة  الوطنية و�صتعيد جغرافية ومكان 

اجلن�صيات.
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اقتصادات السفر والسياحة

منظومة األمن السيبراني 

شمولية التصدي للجائحة

التفوق في األداء البيئي 

صدارة البحث العلمي عربيا  

مؤشر السعادة وجودة الحياة

1
2
3

4
5
6
7
8

نفت   من اأحدث نتائج املوؤ�صرات �صُ
امل��م��ل��ك��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��امل��ي��ا ب��ني دول 
تقرير  �صمن  الع�صرين  جمموعة 
 2021 لعام  الرقمية  التناف�صية 
ال�����ص��ادر م���ن امل���رك���ز الأوروب������ي 
للتناف�صية الرقمية ، وتقدمت  20 
درجة يف املوؤ�صر العام ، وت�صدرها 
يف النظام البيئي الرقمي ، واملركز 
الثالث يف حمور القدرات الرقمية.
  وت���ع���د ه�����ذه الإجن�����������ازات م��ن 
للقطاع  والتمكني  الدعم  مكت�صبات 
حققتها  التي  النوعية  وال��ق��ف��زات 
اململكة على م�صتوى البنية التحتية 
ل��ات�����ص��الت، وت��ن��م��ي��ة ال���ق���درات 
ال�صخمة،  ال��رق��م��ي��ة  وامل�����ص��اري��ع 
والتنظيمات والت�صريعات الرقمية 
ن��ت��ي��ج��ة ل����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ق��ط��اع 
الت�������ص���الت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
2023 امل�صتمدة من روؤية اململكة 

.2030
تطوير  التقرير  بيانات  وت�صمل 
ال�������ق�������درات ال����رق����م����ي����ة وج�����ذب 
وال�صركات  الأجنبية  ال�صتثمارات 
الرقمية  املعرفة  لتعزيز  العاملية 
الأه����داف  ت�صمل  ك��م��ا  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ق��ط��اع الت�������ص���الت 
وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات اإي���ج���اد اأك��رث 
م��ن 25 األ���ف وظ��ي��ف��ة ج��دي��دة يف 
�صوق  حجم  وزي���ادة  القطاع،  ه��ذا 
ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات وال��ت��ق��ن��ي��ات 
ومن��و   ،%  50 بن�صبة  النا�صئة 
وتقنية  الت�صالت  قطاع  م�صاهمة 
ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي  امل��ع��ل��وم��ات يف 
مليار   13 م��ن  ب��اأك��رث  الإج���م���ايل 
�صنوات  خم�ض  م��دى  على  دولر 
وزي��ادة م�صاركة امل��راأة يف القطاع 

بن�صبة 50 %.
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البالد - مها العواودة
ظلت اململكة على مدى تاريخها الطويل، داعمة 
لتعزيز التعددية الدولية والعمل امل�شرتك على 
ملواجهة  التحديات  املتبادل  االح���رتام  اأ�ش�س 
اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة امل���ت���زاي���دة وت��ن��ام��ي خطر 
خطابات الكراهية وتهديدات املتطرفني، ف�شال 
ثقافة  وتعزيز  املتحدة  دور  االأمم  تعزيز  عن 
العنف،  عدم  عنا�شر  على  ترتكز  التي  ال�شالم 
وحترتم احلقوق االأ�شا�شية لالإن�شان وحريات 
 االآخ���ري���ن، ومت�����س ع����ددًا ك��ب��رًا م��ن ج��وان��ب 
و�شلوكها  ال�شعوب  وثقافات  االإن�شانية  احلياة 
التاريخ  الطويل  عرب  اكت�شبتها  التي  وقيمها، 

وممار�شتها االإن�شانية العديدة.  
وتوؤمن اململكة دومًا بحقوق االإن�شان االأ�شا�شية 
وك��رام��ت��ه وق��ي��م��ه، واالإمي�����ان ب��امل�����ش��اواة يف 
بني  وامل�شاواة  الرجال  والن�شاء  بني  احلقوق 
تهيئة  ذلك  يف  مبا  وال�شغرة،  الكبرة  ال��دول 
واالن�����ش��اف،  ال��ع��دل  ي�شودها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
مفادها  ثقافة  تكري�س  ���ش��رورة  منا   تتطلب 
يف  عليها  املن�شو�س  االأ���ش�����س  ع��ل��ى  ال�����ش��الم 
املتحدة  ل��الأمم  م��وؤك��دًا  امل��ت��ح��دة،  االأمم  ميثاق 
ع���رب م��ن��دوب��ه��ا ال���دائ���م ال�����ش��ف��ر ع��ب��دال��ل��ه بن 

ت�شجيعها  �شابق،  وق��ت  يف  املعلمي  يحيى 
التاأكيد  واإع���ادة  والت�شامح  لالن�شجام 

على م��ب��ادئ االح����رتام امل��ت��ب��ادل ال��ذي 
ي�����ش��ه��م ب�����ش��ك��ل ك��ب��ر  يف اال���ش��ت��ق��رار 

وال�شالم. 
ويرى رئي�س املنتدى العربي االأوروبي 
للحوار وحقوق االإن�شان بجنيف اأمين 
ن�شري، اأن اململكة حظيت بتقدير عاملي 

ملا تقوم به من اجراءات وقوانني كانت ال�شباقة 
وامل��ت��ط��ورة  امللتزمة  روي��ت��ه��ا  وج�����ش��دت  فيها 
بتعزيز حقوق االن�شان وحت�شني االأو�شاع مبا 
امل�شتقبل  لعبور  الروؤية احلكومية  مع  يتوافق 
مبكت�شبات متقدمة مكنتها من التقدم وحتقيق 
اأن  اإىل  م�شرًا  ك��ف��اءة،  بكل  الدولية  املعاير 
لتح�شني  املدى  طويلة  اململكة  و�شيا�شية  روؤية 
الو�شع االقت�شادي واالجتماعي، اأتت بثمارها 
تتنا�شب  امل���دي  طويلة  عمل  خطة  خ��الل  م��ن 
الدولية،  وال�شوابط  االآليات  من  كبر  ب�شكل 
الذي  االأم��ر  تنفيذها وهو  اململكة يف  ب��داأت  اإذ 
تقييم  على  وا���ش��ح  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  انعك�س 
االأداء من خالل املوؤ�شرات الدولية وعلى راأ�شها 
املعهد  عن  ال�شادر  العاملي  التناف�شية  موؤ�شر 
اململكة  �شنف  الذي  االإداري��ة،  للتنمية  ال��دويل 
وهو  عربيا،  والثالثة  عامليا   32 اأف�شل  �شمن 
ال�شعودية ب�شكل  الروؤية  يوؤكد على جناح  اأمر 
املجاالت،  خمتلف  يف  لالأنظار  وملفت  �شريع 
م�شتقبلي  بت�شنيف  م�شتقبلية  توقعات  م��ع 
ميكن اأن ي�شع اململكة �شمن اأف�شل 15 دولة يف 
ال�شنوات القليلة القادمة، االأمر الذي ينظر اإليه 
تطور  اأن��ه  على  الدوليني  واخل��رباء  املحللون 
�شريع  ب�شكل  ال�شعودية  للمنظومة 
وث��اب��ت يف وق���ت ق�����ش��ر ج���دًا، 
رك��ز  التقييم  واأن  خ�����ش��و���ش��ًا 
رئي�شية، والتي  على 4 حماور 
وه��ي:  ال��دول��ة،  ع�شب  متثل 
والكفاءة  االقت�شادي،  االأداء 
بيئة  وف��اع��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة، 

االأعمال، والبنية التحتية.

تقدير عالمي لجهود السعودية 
في تعزيز حقوق اإلنسان

دبلوماسية المملكة تعزز السلم واألمن الدوليين
أسهمت في مكافحة اإلرهاب وتجفيف منابعه

ال�شعودية  الدبلوما�شية  اأن  اإىل  م��ن��زالوي  ول��ف��ت 
النا�شئة  واخل��الف��ات  االأزم���ات  اح��ت��واء  يف  �شاهمت 
لغة  تغليب  على  دائما  حتث  والتي  العامل،  دول  بني 
كافة،  واالأزم����ات  الق�شايا  م��ع  التعامل  يف  احل���وار 
و�شعيها ب�شكل دوؤوب على تعزيز تواجدها عن طريق 
تبلورت يف برامج م�شاعداتها  التي  الناعمة  اأدواتها 
وغر  املبا�شرة  واالقت�شادية  واالإغاثية  االإن�شانية 
ودوليًا  ري��ادي��ًا  دورًا  وت��ب��واأت  واالإمنائية  املبا�شرة 
لالغاثة  �شلمان  امللك  مركز  من  كل  جهود  طريق  عن 

وال�شندوق ال�شعودي للتنمية.

يف ال�شياق ذاته، اأو�شح الكاتب ال�شيا�شي الكويتي 
الدكتور عايد املانع، اأن الدبلوما�شية ال�شعودية منذ 
العزيز  عبد  امللك  املوؤ�ش�س  يد  على  اململكة  توحيد 
يف  واحلر�س  بالعقالنية  تت�شم  وهي  الله-  -رحمه 
التدخل يف  ال�شالم واال�شتقرار وعدم  ال�شعي نحو 
باالإ�شافة  للجميع،  ال�شداقة  يد  ومد  الدول  �شوؤون 
العربية واالإ�شالمية،  الهوية  العمل على تعزيز  اإىل 
دورًا  لعبت  ال�شعودية  الدبلوما�شية  اأن  اإىل  م�شرا 
كبرًا يف مواجهة القوى املعادية للعرب وامل�شلمني. 
العقالنية  دب��ل��وم��ا���ش��ي��اه��ا  م��ن  "انطالقا  وت���اب���ع: 

للحلول  للجوء  واحلري�شة  واملتب�شرة  الر�شيدة 
تغلق  وعندما  اجلميع  اململكة  ت�شاعد  ال�شيا�شية، 
االأبواب التتوانى يف الدفاع عن نف�شها ومقد�شاتها 
بناء  ينكر دورها يف  اأحد  ال  �شعبها. حيث  وحقوق 
من  ال��ع��الق��ات  ا�شتخدام  وك��ذل��ك  ال��ت��ع��اون،  جمل�س 
اأجل ح�شد القوى الدولية الإنقاذ عدة دول وجنحت 
حر�س  عك�شت  العال  قمة  اأن  اإىل  واأ�شار  ذلك".  يف 
اململكة على وحدة البيت اخلليجي، كما ا�شتخدمت 
ك�شب  اأج��ل  من  الدبلوما�شية  الو�شائل  ال�شعودية 
التعاطف  وتقلي�س  اليمنية  لل�شرعية  العامل  تاأييد 
املوقف  ذل��ك  اإىل  ي�شاف  احلوثية،  اجلماعات  م��ع 
يف  وم�شاندتها  م�شر  م��ع  ال�شعودية  ال��ت��اري��خ��ي 

مواجهة التطرف واالإرهاب.
اأن ت�شير اململكة عدة رحالت لتون�س  واعترب املانع 

مواجهة  يف  مل�شاندتها  ال��دع��م  اأن����واع  بكل  حمملة 
جانب  اإىل  اململكة  وق��وف  اإىل  باالإ�شافة  اجلائحة 
ق������رارات ال��رئ��ي�����س ق��ي�����س ���ش��ع��ي��د ل��وق��ف ال��ت��ده��ور 
اململكة  اأن  يوؤكد  تون�س،  منه  عانت  ال��ذي  ال�شيا�شي 
على  للق�شاء  وتنا�شره  احلق  جانب  اإىل  دوم��ًا  تقف 
اأينما كان. بدوره ثمن ع�شو جمل�س النواب  الف�شاد 
النجاحات  النفيعي،  خالد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  البحريني 
يف  ال�شعودية  الدبلوما�شية  حققتها  التي  املتتالية 
املحافل االإقليمية واالأممية، الفتا باأنها مواقف تركت 
ال�شيا�شية  للقرارات  �شانعة  كدولة  لها  عميقا  اأث��را 
ول��ي�����ش��ت م��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، وح����دت م���ن مت���دد م��وج��ات 
ممار�شات  راأ�شها  على  والعامل،  واالأره��اب  التطرف 
اإن  النفيعي  وق��ال  الثيوقراطي.  االإي����راين  النظام 
الكثر  اإخماد  يف  الرئي�شي  الالعب  هي  ال�شعودية 

العربية واالأفريقية واملدافع واملنا�شر  النزاعات  من 
على  واالإ�شالمية،  العربية  االأمتني  ق�شايا  عن  االأول 
العرب  ق�شية  تعد  التي  الفل�شطينية  الق�شية  راأ�شها 
تدلهم  ح��ني  اأن����ه  اإىل  م�����ش��رًا  االأوىل،  وامل�����ش��ل��م��ني 
مبا�شرة  االأن��ظ��ار  تتجه  االأزم���ات،  وت�شتد  اخلطوب 
اإىل بيت احلكمة يف الريا�س، ماذا �شيفعل؟ واإىل اأين 
تت�شم  ال�شعودية  الدبلوما�شية  اأن  موؤكدا  ؟،  �شيتجه 
اأو  باملوجات  تتاأثر  وال  وال�شالبة،  والقوة  بالثبات 
"ال�شعودية  م�شيفًا:  العاملية،  ال�شيا�شية  املتغرات 
تقدم درو�شا م�شتفادة يف ا�شتقالل القرار ال�شيا�شي. 
واأ�شر اأي�شًا اإىل اأن احل�شور الدبلوما�شي ال�شعودي 
االإ���ش��الم��ي  ال��ع��امل  كقبلة  ال��ك��ربى  مبكانتها  ي��ل��ي��ق 
مكانة كربى  العامل، وهي  للنفط يف  االأول  وامل�شدر 

ال ميكن تغير م�شارها اأو التاأثر عليها".

البالد - مها العواودة 
تلعب اململكة دورًا مهما يف حفظ االأمن وال�سلم االإقليميني والدوليني ملا لها من مكانة كبرية بني دول املنطقة والعامل، مع �سريها وفق دبلوما�سية متوازنة هدفها حتقق االأمن واال�ستقرار واإحالل ال�سالم، بدليل 

طرحها للعديد من املبادرات الرامية لراأب ال�سدع بني الدول املنتاحرة واأبناء البلد املت�سارعني الإنهاء احلرب وحل النزاعات يف اإطار �سلمي، باذلة جهودًا كبرية للغاية اإغالق ملفات االأزمات املختلفة عرب 
حلول تر�سي جميع االأطراف، وحتقق امل�سالح العليا ل�سعوب املنطقة، وتقطع الطريق على الطامعني يف خرياتهم.  ويقول اأ�ستاذ علم االجتماع ال�سيا�سي يف جامعة الكويت الدكتور حممد غامن الرميحي، اإن 
ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة متوازنة، معتربا اأن ال�سعودية رمانة ميزان القوى ال�سيا�سية يف املنطقة، وهي التي تبادر دومًا باإيجاد احللول لالأزمات ال�سيا�سية وال�سراعات بدبلوما�سيتها املعهودة، الفتا اإىل 

اأنها قائدة النه�سة يف املنطقة، ودوما ما تقف بجانب اأ�سقائها واأ�سدقائها وقت احلاجة. 
واأ�ساف: "اململكة تدعم جهود حفظ ال�سلم واالأمن الدوليني، من خالل ما تتخذه من اإجراءات للحفاظ على اأمنها وا�ستقرارها و�سيادتها، واأمن املنطقة ككل، ولها دور كبري يف مكافحة االإرهاب ودعم جهود 
املجتمع الدويل يف مكافحته وجتفيف منابعه"، موؤكدًا اأنها ت�سري وفق نهج و�سطي معتدل وتنادي بذلك دومًا. ويرى اخلبري يف العالقات الدولية خالد منزالوى، اأن اأ�س�س الدبلوما�سية ال�سعودية قائمة على 
ن�سر ال�سالم واملحبة بني جميع �سعوب االأر�س، وكذلك على التوازن ومراعاة امل�سالح املتبادلة، الفتا اإىل اأن مكانة اململكة يعك�س دبلوما�سيتها الن�سطة وموقعها الدويل ومنوذجها التنموي املتميز انطالقًا من 

املبادئ والقيم التي تاأ�س�ست عليها. 

المملكة تتصدر المؤشر اإلقليمي وتنافس عالمياً

تطور تكنولجي يدعم نهضة األمن السيبراني
البالد - مها العواودة 

الذي  للحد  ال�شيرباين  االأم��ن  جم��ال  يف  م�شهودة  قفزات  اململكة  حققت 
وفقًا  عامليًا،  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وحت��ل  واآ�شيويًا  عربيًا  تت�شدر  جعلها 
املتحدة  الواليات  خلف  �شئيل  بفارق  ال�شيرباين  لالأمن  العاملي  للموؤ�شر 
االأمريكية، التي ت�شدرت بر�شيد 100 درجة، بينما جاءت ال�شعودية مع 
الت�شنيف  �شمن  منهما،  لكل   99.54 ب�  الثاين  املركز  يف  املتحدة  اململكة 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  املتخ�ش�شة  املتحدة  االأمم  وكالة  من  ال�شادر 

واالت�شاالت املعروفة ب�"االحتاد الدويل لالت�شاالت".  
اجلديد  الت�شنيف  يف   ،2018 ع��ام  ع��ن  مرتبة   11 ال�شعودية  وق��ف��زت 
اإط��الق  منذ  مرتبة   40 من  وب��اأك��ر  ال�شيرباين،  لالأمن  العاملي  للموؤ�شر 
روؤية 2030، حيث كان ترتيبها 46 عاملًيا يف ن�شخة املوؤ�شر لعام 2017، 
ما يوؤكد املجهود امل�شني من الهيئة الوطنية لالأمن ال�شيرباين، و�شعيها 

الدائم للمناف�شة على املركز االأول عامليًا.
واالأم���ن  االت�����ش��االت  خبر  البحريني،  ال��ن��واب  جمل�س  ع�شو  واع��ت��رب 
ال�شيرباين  االأمن  اململكة يف  اأن ما حققته  ال��ذوادي،  ال�شيرباين عبدالله 
حتقق  ال�����ش��ع��ودي��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ي�شر  وع��امل��ي��ا،  وق��اري��ا  اإقليميا 
احلكومية  القطاعات  كافة  يف  كبرة  واأمنية  خدمية  رقمية  منجزات 
واخلدمية، مهتمة بو�شع ا�شرتاتيجيات نحو االقت�شاد الرقمي واحلماية 
ال�شيرباين  االأم��ن  كلية  خالل  من  الوطنية  القدرات  وبناء  ال�شيربانية، 
ما  املجال،  هذا  يف  برامج  تقدم  التى  واجلامعات  اال�شطناعي  والذكاء 
مكن اململكة لتحوز على املراكز املرموقة، واإبراز جهودها يف اإطار روؤية 

اململكة 2030 التي تركز على التحول الرقمي. 
اأكر من 185 مليون عملية  اململكة حتقيق  اإجنازات  واأ�شاف من �شمن 
النفاذ الوطني املوحد، واأكر من 7 ماليني م�شتخدم  توثيق عرب من�شة 
احلديثة  التقنيات  توظيف  يف  عامليًا  الثالث  واملركز  )توكلنا(،  بتطبيق 
احلدود،  عرب  التجارة  لتي�شر  نظام  واإط��الق  كورونا،  جائحة  الحتواء 
ما اأ�شهم يف احلركة التجارية وتقلي�س الوقت امل�شتغرق لل�شاحنات عرب 
املنافذ بن�شبة 40 % وغرها من جوانب التحول االإلكرتوين الذي حققته 

ال�شعودية موؤخرًا".
و�شدد النائب الذوادي على اأهمية اإن�شاء املركز اخلليجي التن�شيقي لالأمن 

واالخرتاقات  للهجمات  التعر�س  من  اخلليج  دول  حلماية  ال�شيرباين، 
واال�شرتاتيجي  التقني  املرجع  مبثابة  املركز  يكون  واأن  ال�شيربانية، 
ال�شيرباين،  االأمن  املعلومات واخلربات يف  للتعاون فيما يتعلق بتبادل 
ومعاجلة احلوادث االإلكرتونية على م�شتوى دول اخلليج، يف ظل تزايد 
جرائم االإرهاب االإلكرتوين التي باتت ت�شتهدف دول املنطقة، داعيًا اإىل 
اأهمية اال�شتفادة مما حققته ال�شعودية يف جمال االأمن ال�شيرباين لرفع 

م�شتويات ال�شبكات، وتاأمني البيانات اخلا�شة بامل�شتخدمني.
من جهته، قال من�شق قطاع التمكني واالإب��داع يف �شبكة التحّول الرقمي 

الرقمي  واالق��ت�����ش��اد  ال��رق��م��ي  ال��ع��امل  اإن  احل��ت��ي،  دال  ال��دك��ت��ور  بلبنان 
لبناء  االأرب��ع��ة  االأ�شا�شية  القواعد  ه��م  ال�شيرباين  واالأم���ن  واحلوكمة 
م�شتقبل �شليم وُمنِتّجْ واآمن للمملكة. وتابع "الروؤية التي و�شعتها اململكة 
هي االإطار العملي للو�شول اإىل بّر االآمان الرقمي"، م�شرًا اإىل اأن طموح 
الذي هو ع�شب  ال�شفافية  قبولها مببداأ  املجال، مع  اململكة كبر يف هذا 
قيد  الروؤية وو�شعها  فعاليات  كفيلة بتج�شيد  املقبلة  الروؤية، وال�شنوات 
التنفيذ، مع القيام بحمالت توعوية للمواطنني ولل�شكان، لقبول احلياة 

الرقمية وكاأنها جزٌء ال يتجزاأ من حياتهم اليومية.

     اأمين ن�سري
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جدة - البالد 
احتفل املهند�س اأحمد حممود ال�سرفا بزفافه، على الآن�سة 
بجدة،  الإحتفالت  قاعات  باأحد  وذل��ك  باعطا،  خالد  رنيم 
احلفل  اقت�سر   فقد   الراهنة  الإحرتازية  للظروف  ونظرًا 
على الأهل.واأبدى العري�س فرحته الغامرة بهذه املنا�سبة، 
اأن يوفقه وعرو�سه لبناء حياة زوجية  الله عز وجل  دعيا 

�سعيدة.
الأبناء  بفرحة  �سعادتهم  عن  العرو�سني  اأ���س��رة  واأع��رب��ت 
يحبه  ملا  يوفقهما  اأن  الله  �سائلني  املباركة  الليلة  هذه  يف 
الذرية  ويرزقهما  خري  على  بينهما  يجمع  واأن   ، وير�ساه 
اأو  ح�سروا  من  لكل  وامتنانهم  �سكرهم  مبدين  ال�ساحلة، 

اأر�سل التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية.

�أخبارهم
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جدة - البالد
املالكي،  اأحمد  بن  عبدالله  ت�سلم 
جامعة  رئي�س  م��ن  التقدير  درع 
امل���ل���ك ع���ب���دال���ع���زي���ز، ال���دك���ت���ور 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ع��ب��ي��د ال��ي��وب��ي 
مبنا�سبة  وذل��ك  جل��ه��وده،  تقديرا 
لكلية  ال�سنوي  التقرير  ت�سليم 

القت�ساد والإدارة.

المالكي يتوج بـ"درع التقدير" 

الجهني يودع العزوبية

الشرفا وباعطا يحتفلون بأحمد ورنيمالمهندس سلطان عريس في ليلة شرقاوية

أفراح هوساوي وفالته بعقد قران حسان

جدة - البالد
 - �سابقًا  ال�سعودية  باخلطوط  ال�سيادلة  كبري  احتفل 
ابنه  ق���ران  بعقد   ، اجلهني  �سالمة  د.ح��م��ي��د  ال�سيديل 
ونظرًا  الرفاعي،  �سلمان  عبدالرحمن  ابنة   على  مهند، 
على  امل�سغر  احلفل  اقت�سر  فقد  ال�سحية  ل��الح��رتازات 

الأهل املقربني جدًا.
وعربت اأ�سرة اجلهني والرفاعي عن فرحتهم بهذه الليلة 
املباركة �سائلني الله اأن يوفق العرو�سني ملا يحب وير�سى 
وان يجمع بينهما يف خري ويرزقهما الذرية ال�ساحلة وان 

يدمي عليهم الفرح وال�سرور.

مكة املكرمة-اأحمد الأحمدي 
ميناء  من�سوبي  من  هو�ساوي  ح�سن  �سليمان  اأحتفل 
حفيده  ق��ران  بعقد  بجدة  الإ���س��الم��ي  عبدالعزيز  امللك 
الوطني  احلر�س  من�سوبي  من  عدنان  ح�سان  العريف 
بجدة، على ابنه عبد العزيز خليل فالته، وذلك مبنزل عم 
العرو�س الكابنت بكر خليل فالته مبكة املكرمة، بح�سور 
الأهل والأقارب والأ�سدقاء يف ظل التعليمات الوقائية 

والحرتازات ال�سحية.
الغامرة  �سعادته  ع��ن  ح�سان  العريف  العري�س  وع��رب 

بهذه  واملهنئني  الأحبة  و�سكر  الذهبي  القف�س  بدخوله 
وزوجته  يوفقه  اأن  امل��وىل  �سائال  ال�سعيدة  املنا�سبة 

ويرزقهما الذرية ال�ساحلة.
كما �سكر عم العرو�س بكر خليل فالته كل من �ساركهما 
التوا�سل  بو�سائل  الت�سال  اوع��رب  ح�سوريا  الفرحة 

الجتماعي مع اأمينة باالتوفيق للجميع.
الله  هو�ساوي،  �سليمان  العري�س  جد  دع��ا  جهته  وم��ن 
الله  ويرزقهما  العرو�سني  يوفق  اأن  وتعاىل  �سبحانه 

الذرية ال�ساحلة وان يدمي عليهما الفرح وال�سرور.

�سدور  قرار الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�سل وزير 
مديرًا  العطوي  عواد  بن  اإبراهيم  بتكليف   ، الريا�سة 

لفرع وزارة الريا�سة مبنطقة تبوك.
وقد  واملعطاءة،  املتفهمة  الكفاءات  من  العطوي  وُيعد 
عند  يكون  اأن  متمنيًا  الأم��ر  ولة  من  الثقة  ه��ذه  ثمن 
بوتقة  يف  ي�سب  م��ا  ك��ل  وي��ق��دم  اجلميع  ظ��ن  ح�سن 

الرتقاء بريا�سة املنطقة.

العطوي مديرًا 

���س��درت ت��رق��ي��ة خ��ال��د ب��ن ع��وا���س ال���زاي���دي اأح��د 
الإع��الم  وزارة  ف��رع  القرى"  "اأم  جريدة  من�سوبي 
مبكة املكرمة ، اإىل املرتبة الثامنة ، وقد تلقى التهاين 

من الزمالء، متمنني له دوام التوفيق.

الزايدي للمرتبة الثامنة 

الغامدي  �سالفة  الدكتورة  العرب  الأ�سقاء  منتدى  كرم 
املتميزة  امل��راأة  لإجن���ازات  العرب"  "جلوريا  بجائزة 
تكرمي  2010_2020م.وج�����اء  كامل  عقد  م��دار  على 
ال���دك���ت���ورة ���س��الف��ة ال��غ��ام��دي ���س��م��ن امل��ت��م��ي��زي��ن من 

ال�سعوديني والعرب احتفاًء باإجنازاتهم وابداعاتهم.

تكرمي سالفة

التهاين  اجلهني  حممد  بنت  مها  ال��دك��ت��ورة  تتلقى 
التحول  مركز  على  للم�سرف  نائبة  تكليفها  مبنا�سبة 
بجامعة  الطالبات  ب�سطر  املعلومات  وتقنية  الرقمي 
د.ع��دن��ان  اجل��ام��ع��ة  لرئي�س  �سكرها  م��ق��دم��ة  ج���دة، 
د.�سذا  الطالبات  ب�سطر  اجلامعة  ولوكيلة  احلميدان 

خ�سيفان على دعمهما الالحمدود.. األف مربوك.

مها نائبة

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

جدة - البالد
اح��ت��ف��ل ن�����واف ع��ل��ي ال��غ��ام��دي 
اأحمد  �سعيد  ابنة  على  بزواجه 
الغامدي -رحمه الله، يف حفل 
ح�سور  و���س��ط  بهيج،  عائلي 
والأ�سدقاء،  والأق���ارب  الأه��ل 
بهذه  للعرو�سني  باركوا  الذين 
الإج����راءات  وف��ق  وذل��ك  الليلة، 
الحرتازية والتدابري الوقائية.

وو������س�����ف ال���ع���ري�������س ن�����واف 
ل��ي��ل��ة زف���اف���ه ب��اأن��ه��ا م���ن اأج��م��ل 
الأه��ل  اأن  مبينا  حياته،  ل��ي��ايل 
فرحته  م���ن  زادوا  والأح����ب����اب 
اأ�سفى  ما  حوله،  التفوا  عندما 
ع��ل��ى ال���ف���رح رون���ق���ا، وغ��م��رين 
ب�سعور ل يو�سف وهم يبادلونني 
اإىل  م�سريا  والتربيكات،  التهاين 
والعر�سة  ال�سعبية  الرق�سات  اأن 

اأمتع  �سحريا  طابعا  الليلة  على  اأدخ��ل��ت 
اجلميع.

وعربت اأ�سرة العرو�سني عن فرحتهم بهذه 
الليلة املباركة ، �سائلني الله اأن يوفقهما ملا 
يحبه وير�ساه واأن يجمع بينهما على خري 
ويرزقهما الذرية ال�ساحلة، مبدين �سكرهم 
وامتنانهم لكل من ح�سر اأو اأر�سل التهاين 

والتربيكات بهذه املنا�سبة الغالية.

الدمام- حمود الزهراين 
يف ليلة عنوانها الفرح وال�سرور ليلة من ليايل املنطقة 
والأق���ارب  الأه���ل  م��ن  لفيف  ح�سور  ويف  ال�سرقية، 
الوقائية  التعليمات  ظ��ل  يف  وال��زم��الء  والأ���س��دق��اء 
بن  �سلطان  املهند�س  احتفل  ال�سحية  والح���رتازات 
كرمية  على  الزهراين  الب�سريي  ع�سيدان  بن  حمود 
ليلة  يف  ال��دم��ام  يف  ال��غ��ام��دي،  اجلمعان  علي  حممد 
تخلل  وقد   ، والتربيكات  التهاين  اجلميع  فيها  تبادل 
واأنغام  الزير  ايقاع  ال�سعبية على  الرق�سات  املنا�سبة 

ال�سيالت �سارك وا�ستمتع فيها اجلميع.
بالزواج  �سعادته  عن  عرب  �سلطان  املهند�س  العري�س 
،مقدمًا ال�سكر والتقدير لكل من ح�سر و�ساركه فرحته 

التوا�سل  ق��ن��وات  ،ع��رب  وه��ن��اأءه  ات�سل  م��ن  ولكل   ،
الجتماعي متمنيًا التوفيق للجميع.

أسرة الغامدي تزف نواف .. العريس:

مشاركة األهل واألحباب أضفت على فرحي رونقا
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في الجولة الثالثة لدوري" يلو" .. 

العدالة يتصدر.. و4 فرق تفوز للمرة األولى
حائل - خالد احلامد

الثالثة  اجل��ول��ة  مناف�سات  على  ال�ستار  اأُ���س��دل 
القدم،  لكرة  الأوىل  الدرجة  " يلو" لأندية  ل��دوري 
التي �سهدت انفراد فريق العدالة ب�سدارة الرتتيب 
الوحدة  فريق  �سهدت اجلولة تعرث  كما  نقاط.   9 ب� 

اأمام اجلبلني.
والقاد�سية  ال�سعلة  فرق  حتقيق  اجلولة  و�سهدت 
فيما  امل�سابقة،  يف  الأول  فوزها  وج��دة  واجلبلني 
الآن  ح��ت��ى  ب��اجل��ول��ة  نتيجة  اأك���ر  اخل��ل��ي��ج  �سجل 

بخما�سية نظيفة يف مرمى النه�سة.
لأ�سحاب  انت�سارات   5 الثالثة  اجلولة  و�سجلت 
والقاد�سية  واخل��ل��ي��ج  وج���دة  ال�سعلة   " الأر�����ض 
انت�سارين" اجلبلني  ال�سيوف  " و�سجل  والعدالة 
واأحد " وح�سر التعادل 3 مرات " جنران وال�ساحل 
وه��ج��ر   "  2/2 اجل��ي��ل  م���ع  وال���ع���روب���ة   " �سلبية 

والكوكب 1/1 ".

اإح�ساءات اجلولة

- �سهدت اجلولة الثالثة ت�سجيل 28 هدفا، مبعدل 
الهدافني  قائمة  ويت�سدر  م��ب��اراة،  لكل  ه��دف   2.8
لع���ب ال��ع��دال��ة ال��ن��ي��ج��ري ت��ون��دي اأدي��ن��ج��ي ب��� 3 

اأهداف.
" م�سجلة  ج��زاء  رك��ات   3 باجلولة  احت�سبت   -
اأمام  النه�سة  و�سالح  هجر  �سد  الكوكب  " ل�سالح 

اخلليج ، و�سالح الأخدود �سد القاد�سية .
كانت  حمراء،  بطاقات   4 اجلولة  حكام  اأ�سهر   -
البواردي ولعب  اأ�سامة  ال�ساحل  من ن�سيب لعب 
عثمان  م��ازن  ال�سعلة  ولع��ب  الق�سطة  �سيف  العني 

ولعب الأخدود اأحمد املولد.

 انطالق البطولة المفتوحة األولى للهويك بالدمام
الدمام - البالد

ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم ال��ب��ط��ول��ة 
للهوكي  الأوىل  امل��ف��ت��وح��ة 
بتنظيم  ال���دم���ام،  م��دي��ن��ة  يف 
للهوكي،  ال�سعودي  الحت��اد 

ومب�ساركة 35 لعبًا.
املفتوحة  ال��ب��ط��ول��ة  وت��ع��د 
على  الأوىل  ه���ي  ل��ل��ه��وك��ي 
م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة ب��ن��ظ��ام 

."Indoor Hockey"
جميع  على  الحت���اد  واأك���د 

امل�������س���ارك���ني واحل�������س���ور، 
الإج�����راءات  تطبيق  اأه��م��ي��ة 
الح������رتازي������ة وال����ت����داب����ر 

على  للمحافظة  ال��وق��ائ��ي��ة، 
���س��ح��ت��ه��م و���س��ام��ت��ه��م م��ن 

فرو�ض كورونا.

االتحاد يختبر صدارته أمام التعاون.. وديربي الجنوب يجمع أبها وضمك
جدة – هالل �سلمان

دوري  من  ال�ساد�سة  دار(  لنا  )هي  اليوم وغدا جولة  ت�ستكمل 
مباريات، حيث  باأربع  للمحرتفني  �سلمان  بن  الأمر حممد  كاأ�ض 
يقام ديربي اجلنوب بني اأبها و�سمك يف ال� 6:40 م�ساء اجلمعة، 
ثم ي�ست�سيف الحتاد نظره التعاون يف ال� 8:25 م�ساء، ويلعب 
الرائد  يواجه  فيما  ال�سبت،  م�ساء   6:15 ال�  يف  احلزم  مع  الفتح 

نظره الفي�سلي يف ال� 8:25 م�ساء.

االحتاد VS التعاون
 12 ميتلك  حيث  ال��رتت��ي��ب؛  قمة  على  للبقاء  الحت���اد  ي�سعى 
نقطة، وي�ستقبل نظره التعاون الذي يقبع يف املركز قبل الأخر 
ال��ك��ام��روين  ال����دوري،  ه���داف  اأن���ه ميتلك  ف��ق��ط، رغ��م  بنقطتني 
تاوامبا �ساحب 6 اأهداف، ويهدف )العميد( لتحقيق فوز خام�ض 

الق�سيم(  )�سكري  ياأمل  فيما  �سدارته،  به  يعزز  ال��ت��وايل  على 
خ�سارته  وبتعوي�ض  موقفه،  من  تعقد  قد  رابعة  خ�سارة  بتجنب 

للديربي يف اجلولة الأخرة.

اأبها VS �سمك
ن��ق��اط، وج��اره  ال��� 14 بر�سيد 4  اأب��ه��ا  ب��ني  دي��رب��ي اجل��ن��وب  يجمع 
الفريقني؛  نتائج  تباين  والفارق وا�سح يف  نقاط،   8 ب�  �سمك اخلام�ض 
حيث خ�سر اأبها 3 مباريات، اثنتان منها يف اآخر جولتني اأمام الحتاد 
�سمك  ياأمل  فيما  به،  تع�سف  رابعة  خ�سارة  لتجنب  وي�سعى  واحل��زم، 

مبوا�سلة نتائجه الإيجابية وحتقيق فوز يقربه من رباعي املقدمة.

الفتح VS احلزم
ي�ستقبل الفتح رابع الرتتيب ب� 8 نقاط، �سيفه احلزم ال� 

12 ب� 5 نقاط، وياأمل )النموذجي( اأن ي�ستعيد نغمة الفوز 
بعد تعادله مع الأهلي يف اجلولة املا�سية، من اأجل البقاء 
�سمن الأربعة الكبار، اأما احلزم الفائز على اأبها يف اجلولة 
اأكرث  الإيجابية والتقدم  نتائجه  فياأمل مبوا�سلة  الأخرة 

يف الرتتيب.

الرائد VS الفي�سلي
ال�سابع  الفي�سلي  �سيفه  نقاط   10 ب�  الثالث  الرائد  ي�ست�سيف 
مميزا،  اأداء  يقدمان  فريقني  بني  جتمع  مواجهة  يف  نقاط،   7 ب� 
فالرائد ي�سعى ل�ستغال عاملي الأر�ض واجلمهور ون�سوة الفوز 
مراكز  يف  يبقيه  ال��ت��وايل  على  ث��ان  ف��وز  اأج��ل  من  الديربي؛  يف 
املقدمة، وهو الهدف ذاته الذي ي�سعى اإليه )عنابي �سدير( الفائز 

على الفيحاء يف اجلولة الأخرة.

الفتح يواجه الحزم.. والرائد يالقي الفيصلي

في افتتاح جولة " هي لنا دار"... الشباب والهالل حبايب

األهلي مزيد من المآسي حتى النقطة أضاعها هاسي
جدة - هالل �سلمان

ت�سوير-عثمان ال�سمراين-
عبداهلل الفهيدي

ان��ت��ه��ت م���ب���اراة ال��دي��رب��ي ب���ني ال�����س��ب��اب وال��ه��ال 
بتعادلهما )2-2( يف جولة )هي لنا دار( ال�ساد�سة من 

دوري كاأ�ض الأمر حممد بن �سلمان للمحرتفني.
تقدم ال�سباب بهدف مبكر جاء يف الدقيقة  الثالثة بعد 
�سدد النيجري اإيغالو. رفع الهدف من رمت اللعب حيث 
تعددت املحاولت من احلانبني، ثم حت�سل بافيتيمبي 
الت�سيلي  قبل  من  اإعاقته  بعد  ج��زاء  ركلة  على  غوميز 
ليت�سنوف�سكي، لي�سجل الفرن�سي هدف التعادل للهال 

من عامة اجلزاء )د 14(،
�سدد  �سريعة  م��رت��دة  وم���ن  ال��ث��اين،  ال�����س��وط  ويف 
باهري  لهتان  وارتدت  املعيوف  �سدها  كرة  جونيور 
الذي �سجلها يف مرمى فريقه ال�سابق )د 62(، ليجري 
جاردمي مدرب الهال تغيرين باإ�سراك �سالح ال�سهري 
ورد   ،)68 )د  وفييتو  م��اري��غ��ا  م��ك��ان  ال��ي��ام��ي  وح��م��د 
�سامو�سكا باإخراج باهري ونزول علي جمر�سي، ومن 
)د  للهال  التعادل  هدف  البليهي  �سجل  بريرا  ركنية 
70(، ونزل تركي العمار من ال�سباب بدل من جونيور، 
 ،)82 )د  لغوميز  بديا  الهال  من  احلمدان  وعبدالله 
لكن النتيجة مل تتغر لي�سبح ر�سيد الهال 11 نقطة 

وال�سباب 6 نقاط.

اأول خ�سارة لالأهلي
هذا  الأوىل  خل�سارته  الأهلي  تعر�ض  املجمعة،  ويف 

املو�سم، وجاءت على يد الفيحاء )0-2(.
رام��ون  الرازيلي  �سجله  رائ��ع  بهدف  الفيحاء  تقدم 
لوبيز بت�سديدة قوية مل يح�سن حممد العوي�ض الت�سدي 
اأن  اأو�سو  �سامويل  الغاين  وك��اد   ،60 الدقيقة  يف  لها 

اأ�سحاب  تقدم  ويعزز  ال�سابق  فريقه  مرمى  يف  ي�سجل 
ليهز  لوبيز  ع��اد  ثم  ل��ه،  ت�سدى  العوي�ض  لكن  الأر����ض 
من  �ساقطة  نفذها  مبا�سرة  حرة  ركلة  من  الأهلي  �سباك 
ينجح  ومل   ،)68 )د  مرماه  عن  املتقدم  العوي�ض  ف��وق 
�سل�سلة  بعد  الأوىل  خ�سارته  وتكبد  العودة  يف  الأهلي 
بات  فيما  نقاط،   5 عند  ر�سيده  ليتجمد  تعادلت   5 من 

لدى الفيحاء 10 نقاط.
وعلى ملعبه )مر�سول بارك( حقق الن�سر فوزا �سعبا 

على �سيفه الباطن بهدف دون رد.
التقدم  هدف  ت�سجيل  من  تالي�سكا  الرازيلي  متكن   
ليكملها يف  اأبو بكر  الكامروين  بعد متابعته ت�سديدة  
ال�سباك عند الدقيقة 34، وكاد الأوزبكي ما�ساريبوف اأن 
يعزز تقدم الن�سر من ركلة حرة ارتطمت بالعار�سة يف 

الوقت بدل ال�سائع من ال�سوط الأول.
تقدمه  تعزيز  الن�سر  ح���اول  ال��ث��اين،  ال�سوط  ويف 

لكن حماولته مل تثمر، ثم حييت جماهر 
ال��ن�����س��ر لع��ب��ه��ا ح��م��دال��ل��ه ل��دى 

اأبو بكر، كما لعب  دخوله مكان 
عبدالفتاح  مكان  يحيى  اأمي��ن 

ع�سري )د 68(، 
وق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء خ��رج 

�سامي  م��ك��ان��ه  وح���ل  تالي�سكا 
على  ظلت  النتيجة  لكن  النجعي 

اإىل  ر���س��ي��ده  الن�سر  ل��رف��ع  ح��ال��ه��ا 
ال��ب��اط��ن ع��ل��ى نقاطه  ن��ق��اط، وي��ب��ق��ى   9

اخلم�ض.

فوز اأول للطائي
له  فوز  اأول  الطائي  فريق  ويف حائل، حقق 

يف الدوري على ح�ساب التفاق  )2-4(.
الرازيلي  ع��ر  الأول  بهدفه  الت��ف��اق  تقدم 
رد  ال��ط��ائ��ي  ل��ك��ن   )21 )د  ���س��وزا  دي  اإل���ري���ك 
 )28 )د  احلرابي  عبدالعزيز  �سجلهما  بهدفني 
وال�سوي�سري �سيفا�ض ماليلي )د 34(، لكن دي 
حرة  ركلة  من  لاتفاق  التعادل  �سجل  �سوزا 

رائعة )د 41(.
ال��رازي��ل��ي  �سجل  ال���ث���اين،  ال�����س��وط  ويف 

الآخر مار�سيلو فريرا الهدف الثالث للطائي 
براأ�سية قوية )د 66(، واأ�ساف ماليلي هدفه 
ال�سخ�سي الثاين والرابع لأ�سحاب الأر�ض 
)د 77( من متريرة رائعة للجزائري اأمر 
�سعيود، ليحرز الطائي اأول فوز له ويرفع 
ر�سيد  توقف  فيما  نقاط،   4 اإىل  ر�سيده 
التفاق عند 6 نقاط بعد اأن جترع الهزمية 

الثانية هذا املو�سم.

النصر يتخطى الباطن والطائي يقسو على االتفاق

في ختام جولة )هي لنا دار(



بإنجازات غير مسبوقة ودعم بال حدود...

الرياضة النسائية السعودية للعالمية

جدة- حممود العو�ضي
اأ�صبح بالإمكان القول الآن- وبكل ثقة- 
انتقلت  ال�صعودية  الن�صائية  الريا�صة  اإن 
من مرحلة تلم�س اخلطى حملًيا واإقليمًيا 
والعاملية؛  الدولية  النطالقة  مرحلة  اإىل 
وذلك بعد الإجنازات التي حتققت موؤخًرا 
ما  ريا�صية،  لعبة  م��ن  اأك��ر  �صعيد  على 
ت�صهدها  التي  املثرية  الطفرات  يوؤكد على 
اإطار  يف  ال�صعودية،  الن�صائية  الريا�صة 
متكني ودعم املراأة ال�صعودية �صمن روؤية 

امل�صتقبل على كافة الأ�صعدة واملجالت.
دانية عقيل تتوج بكاأ�س العامل للراليات

املحركات  ري��ا���ص��ة  �صيطرت  اأي���ام  منذ 
بتتويج  ال��رال��ي��ات  ع��امل  على  ال�صعودية 
ال�صائق ال�صعودي يزيد الراجحي ببطولة 
ا  اأي�صً  ..T1 فئة  ال��ب��اه��ا  ل��راي��ات  ال��ع��امل 
ح�صمت  ودول��ًي��ا،  عربًيا  الأوىل  وللمرة 
كاأ�س  عقيل  دان��ي��ة  ال�صعودية  ال�صائقة 
فئة  ال�صحراوية  الباها  لراليات  ال��ع��امل 
باها  يف  الرابع  املركز  احتاللها  بعد   T3
البطولة،  م��ن  الثامنة  اجل��ول��ة  اإيطاليا- 

وقبل ختام البطولة بجولة واحدة.
ت�صارك لأول مرة  التي  دانية،  وجنحت 
يف البطولة مزاحمة 17 �صائًقا عاملًيا على 
يف  املركز  خطفت  اأن  بعد  الفئة،  �صدارة 
اأوىل م�صاركاتها يف باها ال�صرقية اجلولة 
باها  يف  بفوزها  �صدارتها  لتعزز  الثالثة، 
اخلام�صة  اجلولة  عن  غابت  فيما  الأردن، 
جولت  �صاد�س  يف  وتعود  اإ�صبانيا،  يف 
املجر،  يف  الثاين  املركز  لتحقق  البطولة 
بولندا  يف  الثالث  امل��رك��ز  حتقق  اأن  قبل 

باجلولة ال�صابعة.
وجنحت ال�صائقة ال�صعودية يف حتقيق 
103 نقطة يف م�صاركتها العاملية الأوىل، 
املميزة  الأ���ص��م��اء  م��ن  ع��دد  على  متفوقة 
وهولندا  وفرن�صا  واإ�صبانيا  رو�صيا  من 

وبريطانيا والربتغال.
ت�صجيل  دان��ي��ة  ال�صائقة  وا�صتطاعت 
ا�صمها كاأول امراأة عربية وعاملية تفوز يف 
ت�صتعد  الباها، حيث  لراليات  العامل  كاأ�س 
ال��ذي  العاملي  داك���ار  رايل  يف  للم�صاركة 

�صيقام بداية �صهر يناير من العام املقبل.
ال�صعودية  ال�صائقة  اأب��دت  جانبها،  من 
هذا  ب���اأن  م��وؤك��دة  ال��ف��وز،  ب��ه��ذا  �صعادتها 
العربية  اململكة  با�صم  ي�صّجل  الإجن����از 
اإىل  اجل��زي��ل  �صكرها  مقدمة  ال�صعودية، 
ال�����ص��ع��ودي  والحت�����اد  ال��ري��ا���ص��ة  وزارة 
لل�صيارات والدراجات النارية وال�صركات 
لتحقيق  ال��الحم��دود  الدعم  على  الراعية 

هذا الإجناز.
يف  املناف�صة  مب�صتوى  عقيل  واأ���ص��ادت 
اجلولت املا�صية، موؤكدة باأن ذلك منحها 

اخلربة الكافية للم�صاركة يف رايل داكار، 
مبينة اأنها �صتبذل ق�صارى جهدها من اأجل 

ال�صتعداد الأمثل للحدث العاملي.

اأخ�ضر �ضيدات الكاراتيه 
ثالث العامل

اأول  ويف  م�����ص��ب��وق  غ���ري  اإجن������از  يف 
الكاراتيه  ف��ري��ق  حقق  ع��امل��ي��ة،  م�صاركة 
الربونزية  امليدالية  الن�صائي  ال�صعودي 
يف مناف�صات الكاتا �صمن بطولة الدوري 
التي  )ال��ربمي��ريل��ي��ج(،  للكاراتيه  العاملي 
ن��ظ��م��ه��ا الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ك��ارات��ي��ه يف 

القاهرة.
وق����د اأ����ص���اد رئ��ي�����س الحت�����اد ال����دويل 
ل��ل��ك��ارات��ي��ه اأن��ط��ون��ي��و ���ص��ب��ي��ن��و���س ب��ه��ذا 
الإجن��������از؛ ك����ون ب��ط��ول��ة ال��ربمي��رل��ي��ج 
يف  بطولة  اأق���وى  ث��اين  تعترب  للكاراتيه 
ب��رن��ام��ج الحت����اد ال�����دويل، م�����ص��ريًا اإىل 
الريا�صة  ت�صهده  التي  امل�صتمر  التطور 

ال�صعودية خ�صو�صًا يف لعبة الكاراتيه.
وق������ال رئ���ي�������س الحت�������اد ال�����ص��ع��ودي 
اأنها  رغ��م  ال�صهري:  م�صرف  د.  للكاراتيه 
ال��دويل  امل�صتوى  على  الأوىل  امل�صاركة 
للفريق الن�صائي ال�صعودي اإل اأنه ا�صتطاع 
يعد  وه��و  ال��ربون��زي��ة،  امليدالية  حتقيق 
يف  الإجن���ازات  من  املزيد  لتحقيق  داعمًا 

امل�صاركات امل�صتقبلية".
ُي��ذك��ر اأن ب��ع��ث��ة ال��ف��ري��ق امل�����ص��ارك يف 
الزيد،  منال  الالعبات"  �صمت  البطولة 
ووريف  العمار،  و�صهد  عبدالعزيز،  وملى 
مي  امل��درب��ة  م��ن  فني  بوق�س" ب��اإ���ص��راف 

جمال.

م�ضاركة اأوملبية متميزة
اأ�صرع  الدباغ  يا�صمني  العداءة  �صاركت 
ال�صعودي«  »العلم  لعبة �صعودية يف رفع 
افتتاح  حفل  يف  اململكة،  وف��د  دخ��ول  عند 
طوكيو  »اأوملبياد  الأوملبية  الألعاب  دورة 

ح�صني  التجديف  لع��ب  م��ع   »2020
علي ر�صا.

الالعبات  م�صاركة  وتعد 
دورة  يف  ال�����ص��ع��ودي��ات 

الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة يف 
ط��وك��ي��و  "اأوملبياد 
خ���ط���وة   "2020

فا�صلة  اإي��ج��اب��ي��ة 
للريا�صة  وهامة 

ال����ن���������ص����ائ����ي����ة 
ال�صعودية.

اأب����������������رز 
ال�����وج�����وه 

الن�صائية امل�صاركة
ال�صعودية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ���ص��ارك��ت 
ال�صعودية  تاريخ  يف  اأوملبية  بعثة  باأكرب 
اأبرز  من  وك��ان   ،2020 طوكيو  باأوملبياد 
الوفد  �صمن  امل�صاركة  الن�صائية  الوجوه 
ال�صعودي امل�صارك يف الأوملبياد، العداءة 
"يا�صمني الدباغ"، ولعبة اجلودو "تهاين 
م�صاركة  اإىل  بالإ�صافة  هذا  القحطاين"، 
الحتياجات  ل���ذوي  ال��ط��اول��ة  ك��رة  لع��ب��ة 

اخلا�صة "مرمي املري�صل".
"يا�صمني  ال��ع��داءة  م�صاركة  مثلت  وق��د 
املحافظة   2020 طوكيو  الدباغ" اأوملبياد 
على تواجد املراأة ال�صعودية يف الأوملبياد 
 2012 لندن  يف  مرة  لأول  م�صاركتها  منذ 
تعترب  ح��ي��ث   ،2016 ري���و  ث���م  وم���ن 
ال�صعودية ال�صاد�صة يف الألعاب، 
عطار  ���ص��ارة  ال��ع��داءة  عقب 
ولع��ب��ة اجل���ودو وج��دان 
�����ص����ه����رخ����اين ال���ل���ت���ني 
���ص��ارك��ت��ا يف اأومل��ب��ي��اد 
لندن، وعطار ولعبة 
امل�������ب�������ارزة ل��ب��ن��ى 
وال��ع��داءة  العمري 
ك����ارمي����ان اأب����و 
اجل�������داي�������ل، 
اإىل  اإ�صافة 
لع��ب��ة 

اجلودو جود فهمي.
ال����دويل للجودو  ك��م��ا و���ص��ف الحت����اد 
م�صاركة تهاين القحطاين باأنه تطور كبري 
بال�صعودية،  الن�صائية  اجل��ودو  لعبة  يف 
الالعبات  على  الع��ت��م��اد  يف  ب���داأت  ال��ت��ي 
الإناث منذ اأوملبياد لندن 2012، عن طريق 
وحمافظة  �صهرخاين،  وج��دان  املت�صابقة 
اجل�������ودو ال��ن�����ص��ائ��ي ال�������ص���ع���ودي ع��ل��ى 
م�صاركاته يف دورة الألعاب الأوملبية منذ 
ال�صعودية  م�صاركة  وكذلك   ،2012 ن�صخة 
دي  ري��و  اأوملبياد  ن�صخة  يف  فهمي،  ج��ود 

جانريو 2016.

مرمي املري�ضل...
لذوي  الطاولة  كرة  لعبة  ان�صمام  جاء 
املري�صل"  "مرمي  اخلا�صة  الحتياجات 
دورة  يف  امل�صاركني  املتاأهلني  قائمة  اإىل 
لعبة  ك���اأول   ،2020 الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب 
اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  من  �صعودية 
يف  للم�صاركة  ت��ت��اأه��ل  ال��ط��اول��ة  ك���رة  يف 
اأوملبياد طوكيو 2020، حيث ا�صتطاعت 
دورة  اإىل  التاأهل  والإرادة  بالإ�صرار 
بعد ح�صولها على  الأوملبية  الألعاب 
ال� "وايد كارد"، وحيازتها لت�صنيف 
م��ت��ق��دم ب���الحت���اد ال�����دويل ل��ك��رة 

قد  املري�صل  وك��ان��ت  ال��ط��اول��ة، 
البطولة  يف  م�صبقا  �صاركت 

ال��دول��ي��ة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة يف 
ال���ع���ا����ص���م���ة امل�����ص��ري��ة 
ال���ق���اه���رة، وح�����ص��ل��ت 
ع�����ل�����ى امل����ي����دال����ي����ة 

الربونزية.

املبارزة
اع������������ت������������ل������������ت 

من�صات  ال�صعوديات 
ال��ت��ت��وي��ج يف الأل��ع��اب 

احل�صناء  ومنهن  القتالية، 
احل����م����اد ال���ت���ي ����ص���ارك���ت يف 4 

و12  املا�صي،  املو�صم  داخلية  بطولت 

العربية  البطولة  اأولها  خارجية،  بطولة 
الف�صية،  امليدالية  فيها  وحققت  ب��الأردن، 
ت��اري��خ  يف  ن�صائية  ف�صية  اأول  وك��ان��ت 

املبارزة ال�صعودية.
ك��م��ا ���ص��ارك��ت يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة 
اأول  وه��ي  الذهبية،  وحققت  بالكويت، 
الن�صائية  امل���ب���ارزة  ت���اري���خ  يف  ذه��ب��ي��ة 

ال�صعودية خارجيا.
اخلليجية  ال�����دورة  يف  ك��ذل��ك  ول��ع��ب��ت 
على  فيها  وح�صلت  بالكويت،  ال�صاد�صة 
البطولة  يف  وجودها  و�صجلت  الذهبية، 
الآ�صيوية  والبطولة  تون�س،  يف  العربية 
اجلولة  يف  �صاركت  واأخ��ريا  الفلبني،  يف 
الآ���ص��ي��وي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف ال��ري��ا���س، 

وح�صلت على امليدالية الذهبية.

ت�صارك املراأة ال�صعودية يف كرة القدم اللعبة الأكر انت�صارا 
وج��دة  الريا�س  يف  تنت�صر  حملية  ف��رق  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل،  يف 

واملنطقة ال�صرقية.
فرباير  يف  للجميع  للريا�صة  ال�����ص��ع��ودي  الحت���اد  واأط��ل��ق 
اململكة،  لل�صيدات يف  القدم  لكرة  اأول دوري جمتمعي  املا�صي، 
مب�صاركة 24 فريقا من الريا�س وجدة والدمام يف املو�صم الأول 
مثرية  نهاية  �صهد  وقد  لل�صيدات.  املجتمعي  القدم  كرة  ل��دوري 
ملو�صمه الأول؛ حيث فاز فريق التحدي بكاأ�س البطولة وجائزة 

بلغت قيمتها 150 األف ريال.
للريا�صة  ال�صعودي  الحت���اد  قبل  م��ن  ال���دوري  اإط���الق  ومت 
الريا�صة،  وزارة  قبل  من  ومتابعة  توجيه  عرب  وذلك  للجميع، 
ودعم مبا�صر من برنامج جودة احلياة؛ حيث انطلقت مباريات 
الدوري يف 17 نوفمرب 2020 مب�صاركة 24 فريًقا من الريا�س 
وجدة والدمام حيث تراوحت اأعمار امل�صاركات ما بني 30-17 

�صنة.
كرة  تطوير  ا�صرتاتيجية  �صمن  القدم  ك��رة  احت��اد  اأعلن  كما 

القدم ال�صعودية عن اإطالق اأول دوري ن�صائي احرتايف قريبا.
ومن اأ�صهر الفرق الن�صائية يف اململكة، يف الريا�س »الريا�س 
و»الريا�س  يونايتد«  و»الريا�س  و»التحدي«  و»�صما«  ليديز« 
�صتارز« و»جند الريا�صي« و»اليمامة«، و»بلو اأروز«، و»رايدرز«، 

و»الريا�س بور«.
ويف ج���دة »���ص��ت��ورم« و»ج����دة اإي��ج��ل��ز« و»ال��ل��ي��ث الأب��ي�����س« 
و»م���را����س« و»ك��ن��ج��ز ي��ون��اي��ت��د« و»ت���اي���ج���رز« و»م����وج ج��دة« 

واأكادميية »جدة اإيجلز« والأمل و»حتدي جدة«.
و»فريق  ال�صرقية«  و»�صعلة  اإيجلز«  »يونايتد  ال��دم��ام  ويف 

اململكة« و»دمام يونايتد«.
ال��ق��دم، التي  ك��م��ال لع��ب��ة ك��رة  وت��ع��د �صجى 
ع���دة يف  ق���دم  ك���رة  اأن��دي��ة  لعبت �صمن 
والوليات  والإم��ارات،  البحرين، 
املتحدة،  واململكة  امل��ت��ح��دة، 
تخو�س  ���ص��ع��ودي��ة  اأول 
بفريق  اللعب  جت��رب��ة 
الن�صائية  القدم  كرة 
ب���ن���ادي اأر����ص���ن���ال 
كما  الإجن��ل��ي��زي، 
لعبة  اأول  اأن��ه��ا 
تدخل  �صعودية 
م�����و������ص�����وع�����ة 
جيني�س لالأرقام 
ال����ق����ي����ا�����ص����ي����ة 
مل���������ص����ارك����ت����ه����ا 
يف   2017 ع�����ام 
م���ب���اراة ك����رة ق��دم 
جبل  قمة  اأع��ل��ى  على 
كليمنجارو، اأكر جبال 

اإفريقيا ارتفاعا.

أول دوري نسائي لكرة القدم

سيدات الكاراتيه يحققن برونزية العالم
مشاركة نسائية متميزة 

في أولمبياد طوكيو

أول دوري
 نسائي لكرة القدم 

على األبواب
دانية عقيل تتوج 

بكأس العالم 
للراليات
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جدة - خالد بن مر�ضاح
اليوم  م�ساء  هميم  واأ�سيل  اجلوهر،  عبادي  الفنانان  يحيي 
حفالت  برنامج  �سمن  �سوبردوم،  ج��دة  يف  حفاًل  )اجلمعة(، 
وطنية  باأغنيات  كالهما  ي�سدح  اإذ   ،91 الوطني  ال��ي��وم 

وخا�سة ينتظرها جمهور جدة.
وت�سابق جنوم الفن على التعبري عن حبهم للمملكة 
و�سعبها عرب حفالت واأغنيات وفعاليات تنت�سر عرب 
احلفالت  من  العديد  تقام  اإذ  ال�سعودية،   رب��وع 
تنظيم  وم��ن  للرتفيه،  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ب��رع��اي��ة 
وامل��رئ��ي��ات،  لل�سوتيات  "روتانا"  واإ���س��راف 

احتفاء مبنا�سبة اليوم الوطني 91 حتت �سعار "هي دار لنا".
الهيئة  اأ�سكر  الفنانني  وا�سم  "با�سمي  اجلوهر:  عبادي  وق��ال 
الدعم  على  ال�سيخ  اآل  تركي  امل�ست�سار  برئا�سة  للرتفيه  العامة 
ال��ك��ب��ري ال���الحم���دود ال����ذي جن���ده لأج����ل ال��ت��ع��ب��ري ع���ن حمبتنا 
روتانا  �سركة  اأ�سكر  كما  الوطنية،  املنا�سبات  يف  الغالية  ململكتنا 
مميز  هو  ما  كل  تقدمي  على  اعتادت  التي  واملرئيات  لل�سوتيات 
من  كم  باأكرب  ن�سارك  اأن  امل�ستقبل  يف  واأمتنى  فنانيها،  نحن  لنا 
بلدي  بجمهور  نلتقي  ك��ي  واجل��م��اه��ريي��ة؛  الوطنية  احل��ف��الت 
على  جائزة  ي�ستحق  مطرب  هناك  كان  اإذا  اأن��ه  واأعلنها  الرائع. 

امل�سرح، فهو اجلمهور ال�سعودي الذي ميتلك ذائقة فنية عالية".

الجوهر وأصيل يصدحان في جدة

نظارات ذكية تبطئ فقدان البصر
جدة - البالد

طّور علماء نظارات بها "حلقات" 
يف العد�سات لإيقاف اأو اإبطاء تطور 
فيها  ت��ب��دو  ح��ال��ة  ال��ن��ظ��ر، وه���ي  ق�سر 

الأ�سياء البعيدة غري وا�سحة.
لرتكيز  امل��رك��ز  متحدة  احللقات  و�سممت 
ال�سور  يجعل  م��ا  ال��ع��ني،  �سبكية  على  ال�����س��وء 
اإبطاء  ميكن  بذلك  القيام  خالل  ومن  و�سوحا،  اأك��ر 

معدل تغري �سكل مقلة العني، وهي �سمة مميزة لق�سر النظر. وتبدو 
العادية ولكنها ت�ستخدم  النظارات  الذكية مثل   Stellest نظارات 
تقنية HALT )هدف العد�سة �سبه الكروية للغاية(، والتي تتكون 

من 11 حلقة من 1 ملم داخل العد�سات.
النظارات ملدة  ارتدوا  ويف درا�سة �سينية، �سهد 167 طفال ممن 
12 �ساعة يوميا تباطوؤا ي�سل اإىل 70 % يف تطور ق�سر نظرهم بعد 
طويلة  لفرتة  العني  مقلة  تنمو  عندما  النظر  ق�سر  ويحدث  عامني. 

جدا، وت�سبح بي�ساوية ال�سكل ولي�ست م�ستديرة. 

الريا�ض - البالد
افتتح رئي�س وكالة الأنباء ال�سعودية الدكتور فهد بن ح�سن 
يقام  ال��ذي  الفوتوغرافية  لل�سور  "وا�س"  معر�س  عقران،  اآل 

مبنا�سبة الحتفاء باليوم الوطني 91 يف مقر واجهة الريا�س.
تتحدث  الفوتوغرافية  ال�سور  من  ع��ددًا  املعر�س  ويت�سمن 
املعر�س  يهدف  فيما  للمملكة،  احل�ساري  والتطور  النه�سة  عن 
نافذة  عرب  واإطالعهم  املجتمع  �سرائح  ملختلف  الو�سول  اإىل 
وما  العهود  مر  على  اململكة  ملوك  تاريخ  على  اإبداعية  ب�سرية 
هذا  حتى  املجالت  خمتلف  يف  ومناء  تطور  من  بالدنا  �سهدته 

العهد امليمون.
و�سهد املعر�س يف يومه الأول ح�سوًرا لفًتا من زوار الواجهة 
مبا  وفخرهم  اعتزازهم  عن  ع��ربوا  الذين  الأعمار  خمتلف  من 
واحل�ساري  التاريخي  الإرث  عن  معربة  �سور  من  �ساهدوه 
باأبنائه  مروًرا  عبدالعزيز  امللك  عهد  منذ  اململكة  به  تزخر  الذي 
امللوك الربرة -رحمهم الله- حتى عهد خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

الريا�ض - البالد
حتتفي وزارة الثقافة باليوم الوطني ال� 91 عرب فعالية "وطن 
الريا�س  مدن  يف  القادم،  الأح��د  حتى  اأم�س  من  ابتداًء  ودار" 
الفزاري يف حي  وجدة والدمام ويف ثالثة مواقع هي: �ساحة 
البحرية  الواجهة  يف  النور�س  و�ساحة  بالريا�س،  ال�سفارات 
ثمانية  وتت�سمن  ال��دم��ام،  يف  ال�ساطئ  بحي  وب���الزا  ب��ج��دة، 
اأجم��ادن��ا  الثقافة،  ج�سر  يف  تتمثل  و�سوتية  مرئية  فعاليات 
ثقافتنا  ب���الدي،  م��ن  وج���وه  م��وط��ن��ي،  وط���ن،  ق�سة  مبلوكنا، 

باأ�سوات، ق�سة علم، اأ�سواء الوطن.
وتقدم فعالية "وطن ودار" باأق�سامها املتعددة، �سردًا تاريخيًا 
الذين  العظام  وقادتها  مبلوكها  ال�سعودية  العربية  للمملكة 
الذين  ومبثقفيها  واإجن���ازات���ه،  ال��وط��ن  نه�سة  دع��ائ��م  اأر���س��وا 
بتاريخ  التعريف  جانب  اإىل  الوطني،  الثقايف  ال�سرح  �سيدوا 
الثقافة ال�سعودية بكافة جمالتها "الأدب، والرتجمة، وال�سعر، 
كما  والرتاث".  والأف���الم،  واملو�سيقى،  وامل�سرح،  والأزي����اء، 
عن  بتفا�سيله  يعرب  ال��ذي  الوطني  العلم  ق�سة  الفعالية  ت��روي 

هوية اململكة وتاريخها العريق.
اإىل  ودار"  "وطن  فعالية  تنظيم  من  الثقافة  وزارة  وتهدف 
تقدمي جتربة فريدة ومميزة لالحتفاء باليوم الوطني من خالل 
الثقافة وقطاعاتها املختلفة، وت�ستهدف خمتلف �سرائح املجتمع.

الريا�ض - البالد
للتالوات  ال�سعودي  اأطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون، املركز 
القراآنية والأحاديث النبوية يف العا�سمة الريا�س. واأكد وزير 
بن  ماجد  الدكتور  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املكلف  الإع��الم 
عبدالله الق�سبي، اأن اإطالق املركز ياأتي �سمن املبادرات الوطنية 
بالتزامن مع احتفاء اململكة بيومها الوطني ال� 91 تاأكيدًا لدور 
باأهمية  وعنايتها  وامل�سلمني  الإ�سالم  خدمة  يف  الرائد  اململكة 
للنجاحات  وام��ت��دادًا  النبوية،  وال�سنة  الكرمي  ال��ق��راآن  خدمة 
الكرمي  القراآن  قناة  تخ�سي�س  يف  املتمثلة  ال�سابقة  الإعالمية 

وال�سنة النبوية واإذاعة القراآن واإذاعة نداء الإ�سالم.
وج��ودة  مبهنية  اإع��الم��ي  منتج  تقدمي  على  املركز  و�سيعمل 
والفنية  العلمية  اخلربات  بناء  يف  والإ�سهام  الإتقان  من  عالية 
والنبوية  القراآنية  ال�سوتيات  اإن��ت��اج  يف  خ��ربة  بيت  ليكون 
وتغذية القنوات والإذاعات واملن�سات الرقمية باملحتوى املتقن 
علميًا وف�نيًا، وال�سعي اإىل البتكار يف تقدمي الأحاديث النبوية 
الكوادر  املعنى، من خالل  الن�س وت�سرح  تقدم  بقوالب جديدة 

ال�سابة واملميزة من اأبناء وبنات الوطن.

معرض مصور يحيك مسيرة 
الملوك وتطور المملكة

"الثقافة" تنظم فعالية "وطن 
ودار" بثالث مدن

إطالق المركز السعودي 
للتالوات القرآنية
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جدة - البالد
واملعادن  الفيتامينات  من  العديد  على  الع�سل  يحتوي 
لت�سنيع  اجل�����س��م  ي��ح��ت��اج��ه  ال����ذي  )ب(  ف��ي��ت��ام��ني  م��ث��ل 
الع�سل  ت��ن��اول  اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت�����س��ت��و���س��ت��ريون، 
والقوة  ال�سحة  تعزيز  على  كبرية  ق��درة  له  باملك�سرات 
والكاجو  واللوز  اجل��وز  مع  الع�سل  فا�ستخدام  البدنية، 
يقلل من م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم وبالتايل يقلل 
ملن  بال�سبع  ال�سعور  ويعزز  وال�سرايني،  القلب  اأمرا�س 

يريد تخفيف وزنه.
اأن  املختلفة  العلمية  الدرا�سات  من  العديد  واقرتحت 
فعالية  بنف�س  يكون  اأن  ميكن  الع�سل  مع  اجل��وز  فوائد 
بع�س اأدوية ال�سعال التي ل ت�ستلزم و�سفة طبية اأو اأكر 
فاعلية، فهو يعمل على التقليل من تهيج احللق واحلنجرة 
كما ي�ساهم يف التقليل من ال�سعال، فيما بينت الدرا�سات 
القلب،  �سحة  على  اإيجابا  يوؤثر  الف�ستق  مع  الع�سل  اأن 

وبناء الع�سالت، مع عدم تاأثريه على مر�سى ال�سكري.

6 فوائد الستخدام العسل بالمكسرات

الريا�ض - البالد
اجل��وي��ة  ال��ع��رو���س  ت�سكيالت  زي��ن��ت 
اليوم  مبنا�سبة  )اخلمي�س(،  اأم�س  الريا�س  �سماء 
العا�سمة،  �سكان  تابعها  بديعة  لوحة  يف  ال���91،  الوطني 
اإذ  طويل،  لوقت  ا�ستمرت  التي  بالعرو�س  اإعجابهم  مبدين 
اأبدع �سقور القوات اجلوية بتقدمي اأجمل اللوحات والت�سكيالت 

يف �سماء الوطن.
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