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الريا�ض- البالد
ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  رح��ب��ت 
الأم���ن،  جمل�س  ع��ن  ال�����س��ادر  الرئا�سي  بالبيان 
الإرهابية  ميلي�سيا احلوثي  بهجمات  ندد  والذي 

على اأرا�سي اململكة ومن�ساآتها املدنية.
اإن  اأم�س،  بيان  يف  اخلارجية،  وزارة  وقالت 

الأم��ن  جمل�س  عن  الرئا�سي  البيان  ه��ذا  �سدور 
يوليها  التي  اخلا�سة  الأهمية  على  تاأكيدًا  ياأتي 
لأهمية  واإدراك����ًا  اليمن  لأزم���ة  املجل�س  اأع�ساء 
ال�سلبية  تداعياتها  لحتواء  �سيا�سيًا  الأزم��ة  حل 
الناجمة ب�سبب رف�س ميلي�سيا احلوثي الإرهابّية 
ل��دع��وات وق��ف اإط���اق ال��ن��ار، وع���دم الن��خ��راط 

اإىل  تف�سي  �سيا�سية  مفاو�سات  يف  الإي��ج��اب��ي 
من  تزيد  ول  لليمن،  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن  ع��ودة 
تدهور الأو�ساع الإن�سانية الناجمة عن ا�ستمرار 
امل��دن  ح�سار  يف  احل��وث��ي  ميلي�سيا  مم��ار���س��ات 
املناطق  اإىل  الن�سانية  امل�ساعدات  ومنع و�سول 

اليمنية املحتاجة.

اململكة ترحب بتنديد جمل�ض الأمن 
بهجمات ميلي�سيا احلوثي
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الإخوان

التنظيم يتهاوى

الستقبال السياح والمستثمرين
جدة - البالد

الرئي�س  الن�سر،  نظمي  املهند�س  ك�سف 
مدينة  اإن  "نيوم"،  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ع��ام  ب��ح��ل��ول  ج��اه��زة  ���س��ت��ك��ون  "نيوم" 
وامل�ستثمرين  ال�سياح  ل�ستقبال   2024
وراغ��ب��ي ���س��راء ال��ع��ق��ارات وا���س��ًف��ا اإي��اه��ا 
النتقال مبقر  اإنه مت  وقال  القريبة.  باملدة 
نيوم،  مدينة  اإىل  ال��ري��ا���س  م��ن  ال�سركة 
للعمل عن كثب، م�سريا اإىل اأن 90 % من 
مدينة  يف  للعي�س  �سينتقلون  نيوم  �سكان 
امل�ساريع  باكورة  تعد  والتي  لين"،  "ذا 
عامل  يف  وث��ورة  نيوم،  مدينة  يف  الكربي 
ال��ع��امل  ي�سهدها  مل  ال��ع��م��راين  ال��ت��ط��وي��ر 

اأجمع، م�ست�سهًدا مبا قاله  �سمو ويل العهد 
الأمري حممد بن �سلمان قبيل حلظة انطاق 
امل�سروع. واأكد الن�سر اأن التطوير احلايل 
منها  ن��ي��وم،  مدينة  يف  مناطق  ع��دة  �سمل 
مناطق �سياحية على اجلبل، وعلى البحر، 

وكذلك بع�س القطاعات القت�سادية.
نيوم،  يف  ال�سياحة  قطاع  رئي�س  وك��ان 
قد �سرح موؤخرا، باأنه من املخطط افتتاح 
املقبل،  العام  "نيوم" يف نهاية  اأول فنادق 
فندقا   15 اإىل  ي�سل  م��ا  اف��ت��ت��اح  متوقعا 
�سنويا يف الفرتة ما بني 2023 و2025، 
ث��م زي���ادة ال��وت��رية اإىل م��ا ب��ني 20 و30 

فندقا يف ال�سنة بعد ذلك. 

ويل العهد يفتتح منتدى مبادرة 

حتقيق جودة احلياة 

تخفي�ض انبعاثات الكربون 

تاأهيل مئات الهكتارات 

تنمية ونه�سة �ساملة 

موؤ�س�سة ل�ستك�ساف البحار 

أطلق استراتيجية استدامة الرياض

الريا�ض-وا�ض
اأطلق �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 

ال�سعودية  ملبادرة  ال�سنوي  للمنتدى  الأوىل  الن�سخة   ،- الله  لل�سعودية اخل�سراء -حفظه  العليا  اللجنة  رئي�س 
اأُعِلَن  التي  اأثر املبادرات  للمملكة، ومتابعة  البيئية اجلديدة  الريا�س، الذي يعنى باإطاق املبادرات  اخل�سراء يف 

عنها �سابقًا، مبا يحقق م�ستهدفات مبادرة ال�سعودية اخل�سراء.
واأعلن �سمو ويل العهد يف كلمته الفتتاحية ملنتدى مبادرة ال�سعودية اخل�سراء عن اإطاق احلزمة الأوىل من املبادرات 

الإ�سهام يف  �ساأنها  التي من  املناخي،  التغريرُّ  البيئة ومواجهة حتديات  لتكون خارطة طريق حلماية  اململكة؛  النوعية يف 
من  الطاقة  مبادرات يف جمال  اململكة  اإطاق  اإىل  �سموه  واأ�سار  ال�سعودية اخل�سراء.  ملبادرة  الطموحة  امل�ستهدفات  حتقيق 

ذلك تخفي�سًا طوعيًا  )2030م(، وميثل  )278( مليون طن �سنويًا بحلول عام  الكربونية مبقدار  �ساأنها تخفي�س النبعاثات 
باأكرث من �سعف م�ستهدفات اململكة املعلنة فيما يخ�س تخفي�س النبعاثات. واأكد �سموه بدء املرحلة الأوىل من مبادرات الت�سجري 

بزراعة اأكرث من )450( مليون �سجرة، واإعادة تاأهيل )8( مايني هكتار من الأرا�سي املتدهورة، وتخ�سي�س اأرا�سي حممية جديدة، 
مليار للحزمة لي�سبح اإجمايل املناطق املحمية يف اململكة اأكرث من )20 %( من اإجمايل م�ساحتها.

األولى من 
المبادرات 

البيئية

700

ال�سعودية اخل�سراء 

الأمري عبدالعزيز بن �سلمان:

الأمرية رميا بنت بندر:

مبادرات الطاقة لتخفيض 
االنبعاثات الكربونية 

مبادرة السعودية الخضراء هدفها 
مزج صحي بين االقتصاد والبيئة

ا�ستمرار املناورات بني القوات البحرية ال�سعودية والأمريكية

املدافع الأزرق 21

عصب الحياة
جدة - البالد

ث��ب��ات الأم����ن ال��غ��ذائ��ي ال�����س��ع��ودي، وت���واف���ر امل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة 
التي  ل�سل�سلة الإجنازات والنجاحات  اململكة جاء امتدادًا  واحليوانية يف 
حتقَّقت نتيجة حتقيق اإ�سرتاتيجية برنامج التحول الوطني يف تعزيز الأمن 
غذاء  مع  التعامل  عرب  وال��زراع��ة،  واملياه  البيئة  وزارة  مع  بالتعاون  الغذائي 
ال�سعوديني و�سط اجلائحة باأعلى درجات امل�سوؤولية لدعم القطاع التمويني يف ظل 
الأزمة؛ من خال مزيج من القرو�س املبا�سرة وغري املبا�سرة، �سمن منتجات التمويل 
مها �سندوق التنمية الزراعية. وامل�ستهدفة يف مرحلتها الأوىل منتجات  املختلفة التي يقدِّ
»الأرز، وال�سكر، وفول ال�سويا، والذرة ال�سفراء«، بينما �سيتم اإ�سافة اأية منتجات اأخرى 
وزارة  تعمل  ال�سياق  هذا  ويف  الغذائي.  الأمن  واإ�سرتاتيجية  ال�سوق  احتياجات  ح�سب 
البيئة واملياه والزراعة يف اإطار حتقيق م�ستهدفات برنامج التحول الوطني على �سمان 
ا�ستدامة املوارد احليوية، من خال حتقيق الأمن الغذائي و�سمان ا�ستفادة م�ستدامة من 

املوارد املائية وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية.

الأمن الغذائي

نيوم تتهياأ 
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خادم الحرمين يتلقى تثمين غوتيريش لمبادرات وجهود مواجهة المملكة لتحديات تغير المناخ
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القيادة تهنئ رئيس زامبيا ورئيس الوزراء النرويجي
الريا�س- وا�س

امللك �سلمان بن عبدالعزيز  ال�سريفني  بعث خادم احلرمني 
هاكيندي  الــرئــيــ�ــس  لــفــخــامــة  تــهــنــئــة،  بــرقــيــة  �ــســعــود،  اآل 
يوم  ذكــرى  مبنا�سبة  زامبيا،  جمهورية  رئي�س  هي�سيليما 
ال�ستقالل لبالده. واأعرب امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين 
وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب 
و�سعب جمهورية زامبيا ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.
وبعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعود، برقية تهنئة، لدولة ال�سيد جونا�س جار �ستور، 

مبنا�سبة تعيينه رئي�سًا للوزراء يف مملكة الرنويج.واأعرب 
امللك املفدى، عن اأجمل التهاين، واأطيب التمنيات بالتوفيق 
ل�سعب  والزدهــــار  التقدم  مــن  واملــزيــد  لدولته،  والنجاح 

مملكة الرنويج ال�سديق.
�سلمان  بن  حممد  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  ــاع،  ــدف ال وزيـــر  الــــوزراء 
مبنا�سبة  زامبيا،  جمهورية  رئي�س  هي�سيليما  هاكيندي 

ذكرى يوم ال�ستقالل لبالده.

وعرب �سمو ويل العهد، عن اأطيب التهاين واأ�سدق التمنيات 
مبوفور ال�سحة وال�سعادة لفخامته، راجيًا حلكومة و�سعب 

جمهورية زامبيا ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.
ال�سيد  لــدولــة  تهنئة،  برقية  العهد،  ويل  �سمو  وبــعــث 
جونا�س جار �ستور، مبنا�سبة تعيينه رئي�سًا للوزراء يف 

مملكة الرنويج.
واأعــــرب �سمو ويل الــعــهــد، عــن اأجــمــل الــتــهــاين، واأطــيــب 
التقدم  من  واملزيد  لدولته،  وال�سحة  بالتوفيق  التمنيات 

والزدهار ل�سعب مملكة الرنويج ال�سديق.

مؤتمر عالمي 
لالستعاضة السنية 

الريا�س- البالد   
تنظم اجلمعية ال�سعودية لال�ستعا�سة ال�سنية موؤمترها ال�سعودي 
العاملي لال�ستعا�سة ال�سنية 2021 افرتا�سيًا بعنوان "فن وجمال 

الرتكيبات ال�سنية" خالل الفرتة 28-30 اأكتوبر.
ويعقد املوؤمتر بالتعاون مع جمعية ال�ستعا�سة ال�سنية الأمريكية، 
ال�سوء  لت�سليط  واإقليميني ودوليني  مب�ساركة متحدثني حمليني 
على اأحدث التطورات والبتكارات يف جمال التعوي�سات ال�سنية 
للوجه  ال�سنية  التعوي�سات  وكذلك  الأ�سنان،  وزراعــة  وجتميل 
والفكني. واأعدت اجلمعية برناجًما علمًيا �ساماًل ي�سم حما�سرات 
افرتا�سية وور�س عمل علمية ومعر�س اإلكرتوين ب�ساعات تعليم 
لتبادل  املوؤمتر  وياأتي  ال�سحية.  التخ�س�سات  هيئة  من  معتمدة 
طب  جمــال  يف  املخت�سني  كــفــاءة  ورفــع  امل�ساركني  بــني  املعرفة 

الأ�سنان وزيادة تاأهيلهم العلمي والأكادميي.
ودعا رئي�س اجلمعية الدكتور من�سور ع�سري جميع املخت�سني 
طب  ل�سناعة  املهم  الــدويل  احلــدث  هذا  يف  للم�ساركة  واملهتمني 

الأ�سنان.

القوات البحرية تحتفي بتخريج الدفعة 218 

جدة - وا�س
بتخريج طلبة  ال�سعودية،  امللكية  البحرية  القوات  احتفلت 
البحري بجدة، بح�سور  التدريب  الدفعة )218( من مركز 

الركن  الــبــحــري  ــلــواء  ال الــغــربــي  الأ�ــســطــول  م�ساعد  قائد 
من�سور بن �سعود اجلعيد. وُا�سُتِهَل احلفل باآيات من القراآن 
الكرمي، ثم األقى قائد مركز التدريب البحري العميد البحري 

الركن �سعيد بن �سرّيف الغامدي كلمة بهذه املنا�سبة، عقب 
ثّم  الق�سم،  اأدى اخلريجون  ثم  الع�سكري،  العر�س  بداأ  ذلك 

َعت اجلوائز على اأوائل الدورة. ُوزِّ

أمانة جدة تنفذ مبادرة تنظيف حي الفضيلة 
إزالة المباني العشوائية في غليل وبترومين

 جدة- يا�سر بن يو�سف
اأمــانــة حمــافــظــة جـــدة و�ــســمــن م�سروع  بــا�ــســرت 
اإزالة  اأعمال  الع�سوائية،  الأحياء  ومعاجلة  تنظيم 
مب�ساركة  وبــرتومــني،  غليل  حيي  يف  الــعــقــارات 
جــمــيــع اجلــهــات املــعــنــيــة، متــهــيــدا لــتــطــويــر هــذه 
املنطقة وامل�ساهمة يف حت�سني اخلدمات واملرافق 
تنفيذ  الأمــانــة  وا�سلت  اأخـــرى  جهة  مــن  الــعــامــة. 
بتنظيف  املجتمعية  مبادراتها 
جــنــوب  "الف�سيلة"  حــــي 
املــحــافــظــة مبــ�ــســاركــة الــهــالل 
من  و)50(  والأهــايل  الأحمر 
�ساهموا  ــن  ــذي ال املــتــطــوعــني 
بــروح  التنظيف  اأعـــمـــال  يف 
حلمل  امل�سوؤولية،  من  عالية 
من  للمجتمع  بيئية  ر�ــســالــة 
يف  ال�ستهتار  بــعــدم  حولهم 

رمي املخلفات. وقال مدير عام العالقات املجتمعية 
املــهــنــد�ــس هــتــان بــن هــا�ــســم حــمــوده اإن املــبــادرة 
املبادرات  دعــم  يف  الأمــانــة  دور  مع  متا�سيًا  تاأتي 
للم�ساهمة  �سعيها   �سمن  تندرج  كما  املجتمعية، 
مببادئ  لــاللــتــزام  للمجتمع  ر�ــســائــل  اإيــ�ــســال  يف 
النظافة يف الأماكن العامة واملحافظة على امل�سهد 
احل�ساري. واأ�ساف  اأن الأمانة م�ستمرة يف تنفيذ 
املبادرات  دعم  يف  وامل�ساهمة  التطوعية  الأعمال 
ا�سرتاتيجيتها  وفــق  ــك  وذل الــهــادفــة،  الجتماعية 
املبادرات  تنفيذ  من  اأفــراده  بكافة  املجتمع  لتمكني 
تنظيم  م�سروع  و�سمن  اأخــرى  جهة  من  الــرائــدة. 
جــدة،  مبحافظة  الع�سوائية  ــاء  الأحــي ومــعــاجلــة 
غليل  حيي  يف  الــعــقــارات  اإزالـــة  اأعــمــال  وا�سلت 
املعنية،  اجلــهــات  جميع  مبــ�ــســاركــة  وبـــرتومـــني، 
متهيدا لتطوير هذه املنطقة وامل�ساهمة يف حت�سني 

اخلدمات واملرافق العامة.

قيادة التحالف تنشر صورًا 
استطالعية للزوارق المفخخة

المملكة ترحب بتنديد مجلس 
األمن بهجمات ميليشيا الحوثي

الريا�س- وا�س
اليمن"،   يف  ال�سرعية  دعــم  حتالف   " للتحالف  امل�سرتكة  الــقــوات  قــيــادة  ن�سرت 
مبع�سكر  اأم�س  تدمرها  مت  التي  املفخخة  الأربــعــة  لــلــزوارق  ا�ستطالعية  �سورًا 
الدفاع ال�ساحلي باجلبانه �سمال مدينة احلديدة. واأو�سح "التحالف"، اأن العمليه 

الع�سكرية جاءت بعد مراقبة وا�ستطالع ا�ستخباري دقيق لتحييد و 
املالحة  خطوط  حماية  يف  اأ�سهمت  الع�سكرية  جهوده  اأن  "التحالف"،  واأ�ساف 
زورقًا   )91( جمموعه  ما  وتدمر  اكت�ساف  مت  حيث  العاملية،  والتجارة  البحرية 
مفخخًا وم�سّرًا عن بعد، �سكلت تهديدًا مبا�سرًا على الأمن البحري مب�سيق باب 

املندب وجنوب البحر الأحمر.

الريا�س- البالد
جمل�س  عن  ال�سادر  الرئا�سي  بالبيان  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  رحبت 
اململكة  اأرا�ــســي  على  الإرهــابــيــة  احلــوثــي  ميلي�سيا  بهجمات  نــدد  والـــذي  الأمـــن، 

ومن�ساآتها املدنية.
وقالت وزارة اخلارجية، يف بيان اأم�س، اإن �سدور هذا البيان الرئا�سي عن جمل�س 
الأمن ياأتي تاأكيدًا على الأهمية اخلا�سة التي يوليها اأع�ساء املجل�س لأزمة اليمن 
ب�سبب  الناجمة  ال�سلبية  تداعياتها  لحتواء  �سيا�سيًا  الأزمــة  حل  لأهمية  واإدراكــًا 
النخراط  وعــدم  النار،  اإطــالق  وقف  لدعوات  الإرهابّية  احلوثي  ميلي�سيا  رف�س 
لليمن، ول  الأمن وال�ستقرار  اإىل عودة  الإيجابي يف مفاو�سات �سيا�سية تف�سي 
ميلي�سيا  ممار�سات  ا�ستمرار  عن  الناجمة  الإن�سانية  الأو�ــســاع  تدهور  من  تزيد 
احلوثي يف ح�سار املدن ومنع و�سول امل�ساعدات الن�سانية اإىل املناطق اليمنية 

املحتاجة.
الأع�ساء  الــدول  اإىل  والتقدير  بال�سكر  اململكة  حكومة  تقدمت  ال�سدد  هــذا  ويف 
مبجل�س الأمن لإ�سدار هذا البيان، والذي جاء يف اإطار م�سوؤولياته عن حفظ ال�سلم 
والأمن الدوليني، وملا ميثله من دفعة مهمة للجهود املبذولة من اأجل اإجناح م�ساعي 
لإنهاء  بتاريخ 22 مار�س 2021م  املعلنة  مبادرتها  اململكة، والتي عرّبت عنها يف 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  اململكة  تبذلها  التي  اجلهود  مع  وتتوافق  اليمن،  اأزمــة 

والدويل من اأجل دعم الو�سول اإىل حل �سيا�سي �سامل لالأزمة اليمنية.

وزراء وخبراء يشاركون في جلسات منتدى األسرة
الريا�س- البالد

"دور  بعنوان  ال�سعودية،  الأ�ــســرة  منتدى  اليوم  ينطلق 
الأ�سرة يف منظومة التنمية امل�ستدامة وروؤية اململكة 2030 
الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــوارد  وزير  برعاية   ،"

املهند�س اأحمد بن �سليمان الراجحي.
الأ�ــســرة  �ــســوؤون  جمل�س  ينظمه  الـــذي  املنتدى  ويناق�س 
 ،2030 اململكة  لــروؤيــة  اخلام�سة  الــذكــرى  مــع  بالتزامن 
وي�ستمر ليومني، ثالثة حماور رئي�سة ت�سمل، اأدوات متكني 
املتغرات  ظــل  م�ستنرة يف  قـــرارات  اتــخــاذ  مــن  الأ�ــســرة 
الأ�سرة  وم�سوؤولية  احلالية،  والجتماعية  القت�سادية 
جتاه البيئة واملجتمع والقت�ساد ودور الأ�سرة يف تنمية 
الثقافية  للهوية  اأول  الب�سري، والأ�سرة كراعي  املال  راأ�س 

والوطنية للن�سء.
وزيــر  مب�ساركة  حــواريــة  جل�سة  بعقد  املنتدى  وي�ستهل 
بن  اأحمد  املهند�س  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املــوارد 
حممد  بن  وليد  الدكتور  العدل  ووزير  الراجحي،  �سليمان 
اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور  التعليم  ووزيــر  ال�سمعاين، 
بن  عــواد  الدكتور  الإن�سان  حقوق  هيئة  ورئي�س  ال�سيخ 
اململكة 2030،  الأ�سرة وروؤية  للحديث عن  العواد،  �سالح 
وم�سدر  املجتمع  ــواة  ن تعد  التي  الأ�ــســرة  اأهمية  ومــدى 

منائه، ل �سيما واأن الروؤية قد اأولت اهتماما بالغا بالأ�سرة، 
الروؤية  عليه  ترتكز  التي  املحاور  اأهــم  حتت  جــاءت  حيث 

وهو املجتمع احليوي الذي يعد اأ�سا�سا لتحقيق الروؤية.
القرار  و�سناع  امل�سوؤولني  من  نخبة  املنتدى  يف  وي�سارك 
اأهم  ومناق�سة  لطرح  واملمار�سني  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 
الأوىل  اجلل�سة  تتناول  حيث  املعا�سرة،  الأ�ــســرة  ق�سايا 
قرارات م�ستنرة يف ظل  اتخاذ  الأ�سرة من  اأدوات متكني 
املتغرات القت�سادية والجتماعية احلالية، والت�سريعات 
 2030 اململكة  ـــة  روؤي  .. لــالأ�ــســرة  الــداعــمــة  وال�سيا�سات 
اأهــداف  لتحقيق  متكاملة  واحللول  وال�سراكات  منوذجًا، 
على  املوؤثرة  والعوامل   ،2030 بحلول  امل�ستدامة  التنمية 
عملية  يف  ودورهـــا  لــالأ�ــســرة  امل�ستنرة  ــقــرارات  ال اتــخــاذ 
عن  الثانية  اجلل�سة  يف  امل�ساركون  ويتحدث  التمكني. 
والقت�ساد،  واملجتمع  البيئة  جتــاه  الأ�ــســرة  م�سوؤولية 
وامل�سوؤولية  الب�سري،  املال  راأ�س  تنمية  يف  الأ�سرة  ودور 
امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  كــــاأداة  لــالأ�ــســرة  املجتمعية 
مناذج  وا�ستعرا�س  البيئة،  حماية  يف  ودورهــا  والأ�سرة 
الدخــار  ثقافة  و  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  اقت�سادية 
وتنمية  الأ�سرة  مو�سوع  الر�سيد،ومناق�سة  وال�ستهالك 
راأ�س املال الب�سري )تنمية املواهب ومواجهة التحديات( .

كما تتناول اجلل�سة الثالثة والأخرة احلديث عن الأ�سرة 
ودور  للن�سء،  والوطنية  الثقافية  للهوية  الأول  الراعي 
قيمها  وتكري�س  ال�ساحلة  املــواطــنــة  تعزيز  يف  الأ�ــســرة 
الثقافية،  الهوية  وت�سكيل  والأ�ــســرة  الأبــنــاء،  نفو�س  يف 
الأ�سرة  اأهمية  وا�ستعرا�س جتارب دولية وحملية تعك�س 
كموؤ�س�سة تربوية ودورها يف تنمية املواهب لدى الن�سء 

وحتقيق الأهداف الوطنية.
الدكتورة  الأ�سرة  �سوؤون  ملجل�س  العام  الأمني  واأو�سحت 
اأهــم  ملناق�سة  من�سة  يــعــد  املــنــتــدى  اأن  الــتــويــجــري  هــال 
على  املــنــتــدى  يقت�سر  ولــن  املــعــا�ــســرة،  الأ�ــســرة  م�ساكل 
العديد  ا�ستقطاب  جرى  بل  املحليني،  واخلرباء  املتحدثني 
تاريخ  لها  دولية  منظمات  عدة  من  الدوليني  اخلــرباء  من 
اأن هذا بحد ذاته  اإىل  طويل يف موا�سيع الأ�سرة، م�سرة 
اأهم ق�سايا الأ�سرة، �سواء ما يتعلق  �سيخلق زخم ملناق�سة 
بيئة  خلق  يف  الطموحات  اأو  تواجهها،  التي  بالتحديات 
ت�ساهم يف دعم الأ�سرة للتعامل مع الوترة املت�سارعة من 

املتغرات حولها.
ح�سوريا  اأكتوبر2021   25-24 يومي  املنتدى  و�سيقام 
قنوات  عرب  وافرتا�سيا  الريا�س-غرناطة  هيلتون  بفندق 

التوا�سل الجتماعي.

 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصااًل 
هاتفيًا من األمين العام لألمم المتحدة

نيوم - وا�س
تلقى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله -، ات�ساًل 

هاتفًيا اأم�س )ال�سبت(، من الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتري�س.
وال�سرق  اخل�سراء،  ال�سعودية  مببادرتي  ترحيبه  الت�سال،  خالل  العام،  الأمــني  واأبــدى 
الأو�سط الأخ�سر، م�سيًدا بحزمة املبادرات التي اأعلنها �سمو ويل العهد، وعّدها خطوة كبرة 

حلماية البيئة ومواجهة حتديات التغررُّ املناخي.
اأبداه من  اأيده الله - الأمني العام لالأمم املتحدة على ما  و�سكر خادم احلرمني ال�سريفني - 
املناخي،  التغر  مواجهة  يف  العام  واأمينها  املنظمة  بجهود  منوًها  باملبادرتني،  ترحيب 
واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من اآثاره البيئية والقت�سادية، موؤكًدا - حفظه الله - 

اهتمام اململكة �سمن روؤيتها 2030 بق�سايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغر املناخي.
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والأثر  الأهــداف  عظيمة  كبرية  مب�سوؤولية 
اململكة  اأكـــدت  وعــاملــيــًا،  واإقــلــيــمــيــًا  حمليًا 
الدولية  اجلــهــود  ح�سد  يف  الــرائــد  دورهـــا 
ملــعــاجلــة الــتــغــري املــنــاخــي مبـــبـــادرات غري 
املتزايدة  تهديداته  ومــواجــهــة  م�سبوقة، 
و�سكان  الأر�ــــض  كــوكــب  ل�سالمة  املــهــددة 
العامل  �سعي  من  �سنوات  رغــم   ، املعمورة 

لتنفيذ اتفاقية باري�ض ب�ساأن ذلك. 
هذه الريادة ترجمها عمليًا �سمو ويل العهد 
العزيز  عبد  بــن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري 
ــادرات  ــب امل مــن  الأوىل  ــاإطــالق احلــزمــة  ب  ،
النوعية يف اململكة ، بح�سور عدد من قادة 
جمال  يف  العامليني  واملتخ�س�سني  الـــراأي 
خارطة  النطالقة  هذه  لتكون  ال�ستدامة، 
حتديات  ومواجهة  البيئة  حلماية  طريق 
الإ�سهام  �ساأنها  من  التي  املناخي،  التغريرُّ 
ملبادرة  الطموحة  امل�ستهدفات  حتقيق  يف 
ال�سعودية اخل�سراء ، ومن ثم  بدء املرحلة 
الأوىل من مبادرات الت�سجري بزراعة اأكرث 
 8 تاأهيل  واإعــادة  �سجرة،  مليون   450 من 
املــتــدهــورة،  الأرا�ـــســـي  مــاليــني هكتار مــن 
وتخ�سي�ض اأرا�ٍض حممية جديدة، لي�سبح 
اأكرث  اململكة  يف  املحمية  املناطق  اإجــمــايل 
 ، اإجــمــايل م�ساحتها  املــائــة مــن  مــن 20 يف 
عاملي  مركز  تاأ�سي�ض  منها   مهمة  وخطوات 
موؤ�س�سة  وتاأ�سي�ض  ال�سياحية،  لال�ستدامة 
غري ربحية ل�ستك�ساف البحار واملحيطات 
للحياد  الــو�ــســول  املــمــلــكــة  وا�ــســتــهــداف   ،
الدائري  القت�ساد  نهج  خالل  من  ال�سفري 
اململكة  خطط  مــع  يتوافق  مبــا  للكربون، 
القت�سادي،  تنُوعها  ومتكني  التنموية، 
تعزيز  يف  ــريــادي  ال اململكة  دور  ويحفظ 
العاملية،  الطاقة  اأ�ــســواق  وا�ستقرار  اأمــن 
الــالزمــة  التقنيات  وتــوفــر  ن�سج  ظــل  يف 
الوقت  ويف  النبعاثات.  وتخفي�ض  لإدارة 
الهدف  هــذا  على  الــعــامل  فيه  يلتقي  الـــذي 
من  والإنــ�ــســان  الأر�ــــض  حماية  يف  الأهـــم 
التغريات املناخية ، ت�سارع اململكة اخلطى 
البيئية  لــال�ــســتــدامــة  ا�سرتاتيجيتها  يف 
والقت�سادية  التنموية  لال�ستدامة  املعززة 
ويل  �سمو  باإطالق   ، العا�سمة  من  انطالقا 
ا�ستدامة  ا�سرتاتيجية   ، الله  ، حفظه  العهد 
اأكــرث  مــن  اإىل واحـــدة  لتحويلها  الــريــا�ــض  
املدن ا�ستدامة عامليًا ، من خالل اأكرث من 68 
اأن  يوؤكد  مما   ، لال�ستدامة  طموحة  مبادرة 
الريا�ض  ملدينة  الطموح  القت�سادي  النمو 
البيئة  عــلــى حــ�ــســاب  يـــاأتـــي  لـــن  ــلــوطــن  ول

وال�ستدامة وجودة احلياة.

االستدامة البيئية
كلمة

                                                                           

ولي العهد يفتتح منتدى مبادرة السعودية الخضراء 
الريا�س-وا�س

اأطلق �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز، 
العليا  اللجنة  رئي�ض  ــــوزراء،  ال جمل�ض  رئي�ض  نــائــب  العهد  ويل 
للمنتدى  الأوىل  الن�سخة   ،- الله  -حفظه  اخلــ�ــســراء  لل�سعودية 
يعنى  الــذي  الريا�ض،  يف  اخل�سراء  ال�سعودية  ملــبــادرة  ال�سنوي 
املبادرات  اأثر  ومتابعة  للمملكة،  اجلديدة  البيئية  املبادرات  باإطالق 
ال�سعودية  مــبــادرة  م�ستهدفات  يحقق  مبا  �سابقًا،  عنها  ــَن  اأُعــِل التي 

اخل�سراء.
واأعـــلـــن �ــســمــو ويل الــعــهــد يف 

كــلــمــتــه الفــتــتــاحــيــة 
مبادرة  ملنتدى 

يف  النوعية  املــبــادرات  من  الأوىل  احلزمة  اإطــالق  عن  اخل�سراء  ال�سعودية 
التغريرُّ  حتــديــات  ومــواجــهــة  البيئة  حلماية  طريق  خــارطــة  لتكون  اململكة؛ 
ملبادرة  الطموحة  امل�ستهدفات  حتقيق  يف  الإ�سهام  �ساأنها  من  التي  املناخي، 

ال�سعودية اخل�سراء.
واأ�سار �سموه اإىل اإطالق اململكة مبادرات يف جمال الطاقة من �ساأنها تخفي�ض 
النبعاثات الكربونية مبقدار )278( مليون طن �سنويًا بحلول عام )2030م(، 
املعلنة فيما  اململكة  باأكرث من �سعف م�ستهدفات  وميثل ذلك تخفي�سًا طوعيًا 

يخ�ض تخفي�ض النبعاثات.
واأكد �سموه بدء املرحلة الأوىل من مبادرات الت�سجري بزراعة 

اأكرث من )450( مليون �سجرة، واإعادة تاأهيل )8( 
املتدهورة،  الأرا�ــســي  مــن  هكتار  ماليني 

اأرا�سي حممية جديدة،  وتخ�سي�ض 
املحمية  املناطق  اإجمايل  لي�سبح 
من   )%20( من  اأكــرث  اململكة  يف 

اإجمايل م�ساحتها.
و�سّدد �سمو ويل العهد عزمه على 
حتويل مدينة الريا�ض اإىل واحدة 

من اأكرث املدن العاملية ا�ستدامة.
واأعلن �سموه عن نية اململكة الن�سمام اإىل 

البال�ستيكية  النفايات  الق�ساء على  للمحيطات، واإىل حتالف  العاملي  الحتاد 
املناخي،  العمل  لأجــل  الريا�سة  اتفاقية  واإىل  وال�سواطئ،  املحيطات  يف 
ال�سياحية، وتاأ�سي�ض موؤ�س�سة  تاأ�سي�ض مركز عاملي لال�ستدامة  اإىل  بالإ�سافة 

غري ربحية ل�ستك�ساف البحار واملحيطات.
ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�ستهداف  عــن  العهد  ويل  �سمو  اأعــلــن  كما 
القت�ساد  نهج  خــالل  من  )2060م(  عــام  يف  ال�سفري  للحياد  للو�سول 
عها  الدائري للكربون، مبا يتوافق مع خطط اململكة التنموية، ومتكني تنورُّ
املتحرك"،  الأ�ــســا�ــض  "خط  مــع  يتما�سى  القت�سادي،مبا 
اأمــن  تــعــزيــز  يف  الـــريـــادي  اململكة  دور  ويــحــفــظ 
ظل  العاملية،يف  الطاقة  اأ�ــســواق  وا�ستقرار 
لإدارة  الــالزمــة  التقنيات  وتــوفــر  ن�سج 

وتخفي�ض النبعاثات.
واأ�ساف �سموه اأن هذه احلزمة الأوىل 
بقيمة  ا�ستثمارات  متثل  املبادرات  من 
تزيد عن )700( مليار ريال، مما ي�سهم 
وخلق  الأخ�سر،  القت�ساد  تنمية  يف 
فــر�ــض عــمــل نــوعــيــة، وتــوفــري فر�ض 
اخلــا�ــض،  للقطاع  �سخمة  ا�ستثمارية 

وفق روؤية اململكة 2030.

مليار للحزمة األولى من المبادرات البيئية..وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة.. 700
 تحويل الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة

مبادرات 
الطاقة لتخفيض 

االنبعاثات الكربونية 
المضرة 

زراعة 
»450« مليون 

شجرة وإعادة تأهيل 
»8« ماليين هكتار 

تخصيص أراضي محمية جديدة
االنضمام إلى االتحاد العالمي للمحيطات وتحالف 

القضاء على النفايات البالستيكية 
توفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع 

الخاص وفق رؤية المملكة 2030

االنضمام التفاقية الرياضة ألجل العمل المناخي
السياحية  تأسيس مركز عالمي لالستدامة 

ومؤسسة الستكشاف البحار 
الوصول للحياد الصفري في عام )2060م( 

عبر االقتصاد الدائري للكربون

••
••
••

وزير الطاقة: تسخير التقنيات لحماية البيئة

مبادرات السعودية الخضراء تنقذ كوكب األرض

�سلمان  الأمري عبدالعزيز بن  امللكي  ال�سمو  اأكد �ساحب 
التخفيف  الطاقة، على احلاجة يف  بن عبدالعزيز وزير 
املناخ، والنظر  التي ت�سهم يف تغري  الغازات  من جميع 
يف جميع القطاعات ومتّح�ض جميع احللول، والهتمام 
املتاحة،  التقنيات  خــالل  من  التطوير  اإعــادة  جمــال  يف 
القطاعات  املياه مب�ساركة  واإدارة  البيئة  وكيفية حماية 
على  ت�ساعد  ممــكــنــات  واإيـــجـــاد  واخلــا�ــض  احلــكــومــيــة 

منتدى  برنامج  �سمن  نقا�سية  جل�سة  يف  ذلك  جاء  ذلك. 
مبادرة ال�سعودية اخل�سراء، التي ناق�ست العد التنازيل 
قبل  الــراهــنــة  "احلالة   26 الأطــــراف  مــوؤمتــر  لنــطــالق 
على  املحتملة  والتاأثريات  الأهمية"،  بالغة  قمة  انعقاد 
اإ�سرتاتيجيات دول منطقة ال�سرق الأو�سط، والتوقعات 
وال�سرق  للمملكة  ميكن  وكيف  املــوؤمتــر،  نتائج  حــول 

الأو�سط دعم ذلك واخلروج بنتائج بناءة.

البالد - مها العواودة 
القت�ساد  يف  والباحث  للدرا�سات  العربي  املركز  م�ست�سار  الديب  اأبوبكر  ثمن 
قمم  لثالث  ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�ست�سافة  الدولية  والعالقات  ال�سيا�سي 
ملواجهة التغري املناخي ودعم املبادرات اخل�سراء هي "منتدى ال�سعودية اخل�سراء 

تليها قمة ال�سباب الأخ�سر ثم قمة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر".
التي تعقد برعاية كرمية من خادم  الثالث  القمم  لـ"البالد" اأن هذه  واأو�سح 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - وباإ�سراف 
مبا�سر من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 
خمتلف  من  و�سركاء  عامليني  قــادة  وبح�سور  الــدفــاع  وزيــر  العهد  ويل 

يف  املــيــزان  رمانة  ال�سعودية  اأن  توؤكد  الـــدويل،  املجتمع  ميادين 
النظام الدويل ومبادراتها اخل�سراء.

واأ�ساف الديب اأن هذه القمم التي بداأت اأم�ض ال�سبت وملدة 3 اأيام 
من  واملخت�سني  وامل�سوؤولني  الزعماء  من  كبري  عدد  فيها  ي�سارك 

خمتلف دول العامل حتظى باهتمام دويل كبري كونها تناق�ض عددا من الأمور البيئية 
اأعلن عنها �سمو  التي �سبق واأن  الرائدة  ال�سعودية  املبادرات  ال�سوء على  وت�سلط 
الأخ�سر.  الأو�سط  ال�سرق  ومبادرة  اخل�سراء  ال�سعودية  مبادرة  مثل  العهد،  ويل 
اململكة  جهود  على  ال�سوء  ي�سلط  اخل�سراء  ال�سعودية  مبادرة  منتدى  اإن  وقــال 
حلماية البيئة ويهدف لتخاذ اإجراءات ملمو�سة وحلول مبتكرة ت�سهم يف مكافحة 
الرامية  اخل�سراء  ال�سعودية  مبادرة  طريق  خارطة  وو�سع  التغرياملناخي 

لزيادة ح�سة الطاقة املتجددة، وتقليل النبعاثات، وت�سجري اململكة. 
ملواجهة  املناخي،  العمل  جمال  يف  كبريا  تقدما  اململكة  حتقيق  اإىل  واأ�سار 
وجوديا  تهديدا  متثل  والتي  الأر�ـــض  حــرارة  لــدرجــات  احلــايل  الرتــفــاع 
لكوكب الأر�ض واحلياة عليه، انطالقا من الدور الرائد للمملكة يف القت�ساد 
مبادرة  اململكة  اأطلقت  الغاية،  ولهذه  العاملية،  الطاقة  واإمــدادات  العاملي 
ال�سعودية اخل�سراء ومبادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر لتوحيد اجلهود 

وو�سع خارطة طريق حلماية كوكب الأر�ض داخل اململكة وخارجها.

الطموحة،  �سموه  لروؤية  "جت�سيًدا  معاليه:  وقال 
الريا�ض من  اأن ت�سبح  اإىل  ال�سرتاتيجية  تهدف 
بحلول  العامل  يف  وتناف�سية  ا�ستدامة  املدن  اأكرث 
�سمو  "توجيهات  معاليه  واأو�سح   ".2030 عام 
القت�سادي  النمو  بــاأن  دائما  تذكرنا  العهد  ويل 
ح�ساب  على  يــاأتــي  لــن  الــريــا�ــض  ملدينة  الطموح 

البيئة وال�ستدامة".
املوارد  اإدارة  يف  الهيئة  جهود  على  معاليه  واأكد 
مــبــادرات  اأن  اإىل  مــ�ــســرًيا  ــكــفــاءة،  ب الطبيعية 
اأهداف  لدعم  اإطالقها  مت  التي  البيئية  ال�ستدامة 
ا�ستثمار  ومنها  اخلــ�ــســراء،  ال�سعودية  مــبــادرة 
30 مليار ريال )8 مليار دولر( لرفع معدل املياه 
املعاجلة من 11% اإىل 100% وا�ستخدام كل قطرة 
ماء للرّي وتخ�سري العا�سمة الريا�ض، وا�ستثمار 
يف  دولر(  مليار   15( ريــال  مليار   56 يقارب  ما 
كمواد  النفايات  لتدوير  النفايات  اإدارة  م�ساريع 
طاقة  اإىل  وحتويلها  ا�ستخدامها  واإعـــادة  اأولــيــة 

بن�سبة %94.
واأو�سح معاليه يف كلمته اأن ال�سرتاتيجية التي 
اأطلقها �سمو ويل العهد لتنفيذ م�ساريع ال�ستدامة 
البيئية �ستوفر على اقت�ساد املدينة ما بني 40 اإىل 
65 مليار ريال )11 اإىل 17.3 مليار دولر( نتيجة 
وتخفي�ض  التحتية  البنية  كــفــاءة  م�ستوى  رفــع 
ا�ستهالك الطاقة واملياه، وتخفي�ض فاتورة الآثار 

ال�سحية جراء حت�ّسن ال�سحة العامة.
امللكية  الهيئة  م�ساريع  حُتققه  الذي  الأثر  وحول 
املدينة،  داخــل  احلياة  منط  على  الريا�ض  ملدينة 
امللك  م�سروع  تنفيذ  من  الإنتهاء  عند  اأنــه  اأ�ــســار 
والذي  الريا�ض،  مبدينة  العام  للنقل  العزيز  عبد 
م�ستوى  على  متكامل  عام  نقل  م�سروع  اأكرب  يعد 
العامل ُيطور دفعة واحدة، ت�ستهدف الهيئة امللكية 
رفع ن�سبة ا�ستخدام ال�سكان لو�سائل النقل العام 
يف املدينة من 5% اإىل 20% عرب ا�ستثمارات تبلغ 
دولر(،  مليار   30( ــال  ري مليار   112.5 قيمتها 
اإىل  املدينة  يف  الكهربائية  املركبات  ن�سبة  ورفع 
30% بحلول عام 2030. ومن املتوقع اأن ي�ساهم 
عدد  بتقليل  العام  للنقل  عبدالعزيز  امللك  م�سروع 
ــة، مما  الـــرحـــالت الــيــومــيــة مبــعــدل مــلــيــون رحــل
الحتبا�ض  غــازات  انبعاثات  تقليل  عنه  �سينتج 

احلراري بحوايل 1.5 مليون طن �سنويا.
واأ�ساف معاليه اأن الهيئة ت�ستثمر 30 مليار ريال 
مليار دولر( يف م�ساريع ومبادرات حلماية   8(

الريا�ض  مــبــادرة  منجزات  اإىل  م�سرًيا  البيئة، 
الريا�ض  م�ساريع  اأحـــد  يعد  الـــذي  اخلــ�ــســراء، 
موؤ�سر  يف  رئي�ض  كم�ساهم  الــكــربى،  ــعــة  الأرب
الأهداف امل�ستدامة. وت�ستهدف مبادرتا الريا�ض 
اخل�سراء وال�ستدامة البيئية للريا�ض زراعة ما 
جمموعه 15 مليون �سجرة لرفع ن�سيب الفرد من 
امل�ساحات اخل�سراء من 1.7 اإىل 28 مرًتا مربًعا 
داخل النطاق احل�سري بحلول عام 2030، مما 
املدينة مبقدار  درجة حرارة  عنه خف�ض  �سينتج 
1.5 اإىل 2 درجة مئوية، اأي خف�ض درجة حرارة 
 8 مبــقــدار  الأر�ـــض  �سطح  مــن  املنعك�ض  الــوهــج 
كما  املكثف.  الت�سجري  اإىل 15 درجة يف مناطق 
متفاوتة  حديقة   3،300 من  اأكــرث  توفري  �سيتم 
الريا�ض،  مدينة  يف  كربى  حديقة  و43  احلجم 
اأ�ــســلــوب احلــيــاة فــيــهــا. وتــابــع  بــهــدف حت�سني 
العا�سمة  اأن�سنة  يف  احلدائق  "�سُت�سهم  معاليه: 
جودة  وحت�سني  ببيئتهم  ال�سكان  عالقة  وتقوية 
احلياة، و�ستعزز انتماء �سكان الريا�ض للمدينة 

وهويتها".
وتعليًقا على م�ساريع الهيئة املتما�سية مع اأهداف 
"�سيتم  معاليه:  اأ�ــســاف  اململكة،  يف  ال�ستدامة 
بخف�ض  وذلــك  الهواء  جــودة  حت�سني  على  العمل 
 30 وا�ستثمار   ،%50 بن�سبة  الكربون  انبعاثات 
الطاقة  اإنتاج  لزيادة  مليار دولر(   8( ريال  مليار 

من م�سادر متجددة بن�سبة %50".
كما نّوه معاليه اأن م�ساريع ال�ستدامة التي تقوم 
 350 �ستوفر  الــريــا�ــض  مدينة  يف  الهيئة  عليها 
ريال  مليار   150 وت�سيف  وظيفية  فر�سة  األــف 

لالقت�ساد املحلي.
اخل�سراء  ال�سعودية  مــبــادرة  منتدى  اأن  ُيــذكــر 
بــــداأ اأعـــمـــالـــه، اأمـــ�ـــض، يف الــعــا�ــســمــة الــريــا�ــض 
وبــحــ�ــســور عـــدد مــن الــــــوزراء وقــــادة الأعــمــال 
حملًيا  املتخ�س�سني  والأكـــادميـــيـــني  والــــــرواد 
التغرّي  اآثــار  من  واحلــد  البيئة  جمــال  يف  وعاملًيا 
توجه  املنتدى  ويناق�ض  معه.  والتكّيف  املناخي 
عليها  �ستم�سي  التي  الطريق  وخــارطــة  اململكة 
يف �سبيل تنفيذ كل ما من �ساأنه حتقيق الأهداف 
روؤية  مع  يتوافق  مبا  لال�ستدامة  ال�سرتاتيجية 
اقت�ساد  بناء  املنتدى  يناق�ض  كما   ،2030 اململكة 
نطاق  لتو�سيع  وا�سرتاتيجيات  متكامل،  اأخ�سر 
املناخي  التغرّي  حتدي  ملواجهة  اململكة  التزامات 

حملًيا وعاملًيا.
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ال�سعودية اخل�سراء الذي بداأ اأعماله اأم�س، يف العا�سمة الريا�س بح�سور عدٍد من قادة الراأي واملتخ�س�سني العامليني يف جمال ال�ستدامة، واأو�سح �سموه يف كلمته الفتتاحية للمنتدى اأن ا�سرتاتيجية الريا�س لال�ستدامة تهدف اإىل "حتويل مدينة 

الريا�س اإىل واحدة من اأكرث املدن ا�ستدامة عامليا."
واأعلنت الهيئة امللكية ملدينة الريا�س اأن اإ�سرتاتيجية الريا�س لال�ستدامة التي اأطلقت، اأم�س، من قبل �سمو ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة امللكية ملدينة الريا�س – حفظه اهلل - ت�سمل اإطالق اأكرث من 68 مبادرة 
طموحة لال�ستدامة يف خم�سة قطاعات، وهي: الطاقة والتغريرّ املناخي، وجودة الهواء، واإدارة املياه، واإدارة النفايات، والتنوع احليوي واملناطق الطبيعية. كما وت�ستهدف ال�سرتاتيجية خف�س انبعاثات الكربون يف املدينة بن�سبة 50%، بالإ�سافة 

اإىل �سخ 346 مليار ريال �سعودي )92 مليار دولر اأمريكي( يف مبادرات وم�ساريع ال�ستدامة للمدينة وحتفيز القطاع اخلا�س بفر�س ا�ستثمارية.
وبهذه املنا�سبة، رفع الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية ملدينة الريا�س الأ�ستاذ فهد بن عبداملح�سن الر�سيد، الذي �سارك بكلمة رئي�سة يف املنتدى، خال�س ال�سكر والعرفان ل�سمو رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة على اإطالق ا�سرتاتيجية الريا�س لال�ستدامة.

عبدالعزيز بن سلمان

مستشار المركز العربي للدراسات لـ           :

ريما بنت بندر: الحفاظ على التنوع البيولوجي                                                                           
خــادم  �سفرية  بــنــدر  بنت  رميــا  الأمــــرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  اأكـــدت 
احلرمني ال�سريفني لدى الوليات املتحدة الأمريكية، ع�سو جمل�ض اإدارة 
األقتها �سمن اأعمال منتدى  اللجنة الأوملبية ال�سعودية والدولية يف كلمٍة 

البيئية  اململكة  مبادرات  اأن  اأم�ض،   ، اخل�سراء"  ال�سعودية  "مبادرة 
بع�ض  انقرا�ض  ووقف  البيولوجي،  التنوع  على  احلفاظ  هدفها 

يف  ــي  الأرا�ــس مــن   %  30 تخ�سي�ض  اإىل  م�سريًة  احلــيــوانــات، 
اململكة  �سعي  على  تاأكيدًا  ذلك  عــاّدًة  حممية،  كمناطق  اململكة 

نحو  قدمًا  مت�سي  الذي  الوقت  يف  البيئة،  حلماية  احلثيث 
حماية  عمليات  اأن  يعني  الذي  الأمر  والتطور،  التنمية 

جنب،  اإىل  جنبًا  ت�سري  والتنمية  والتطوير  البيئة 
وحتظى بذات الهتمام، لفتًة النتباه اإىل و�سائل 

التقنية اخل�سراء احلديثة يف امل�ساريع البيئية 

ال�سخمة التي تبنتها اململكة مثل م�سروع البحر الأحمر وم�سروع نيوم، اإذ 
�سيكون لها دورًا كبريًا يف هذه املبادرة التي نفخر بها "مبادرة ال�سعودية 
اخل�سراء". من جهة اأخرى اأكدت �سموها اأنه يجب اأن يكون هناك تنوع 
بيئي يوؤثر ب�سكل اإيجابي على جميع اجلوانب التي تخ�ض اجلانب 
احليواين من خالل نظام بيئي جيد. جاء ذلك خالل م�ساركتها 
الكائنات  انقرا�ض  مرحلة  اإىل  بالزمن  "العودة  جل�سة  يف 
اخل�سراء"،  "ال�سعودية  مبادرة  منتدى  �سمن  ال�سخمة"، 
التي تناولت انخفا�ض عدد احليوانات الربية يف العامل باأكرث 
من الثلثني خالل الـ 50 عامًا املا�سية، م�سّكلتة حتديًا حقيقيًا 
التوا�سل  اإعــادة  اأهمية  على  ال�سوء  و�سّلطت  للجميع، 
وا�ستك�ساف  البيولوجي،  والتنوع  املجتمعات  بني 

الدرو�ض امل�ستقاة من حلول راأ�ض املال الطبيعي.

أبوبكر الديب

ريما بنت بندر
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فرحة وطن 
وسعادة مواطن

الوطن من اأق�ساه اإىل اأق�ساه يف فرحة غامرة و�سعادة 

الجنــــازات  يعي�ش  وهـــو   .. �ــســعــادة  تعدلها  ل  كـــرى 

و�سعادة  الوطن  اأجل  من  الطموحات  تلو  والطموحات 

ملنظومة  وتعزيزا   ، حياته  �ــســوؤون  جميع  يف  املــواطــن 

الأمر  ، جاء �سدور  امل�ستدامة  والتنمية  الكبري  الإجناز 

والــوجــه  اأمــلــج  ينبع،  لتطوير  "هيئة  بــاإنــ�ــســاء  امللكي 

و�سباء" برئا�سة نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء، وقد اأكد  

اأمري منطقة  �سلطان بن عبدالعزيز  فهد بن  الأمري  �سمو 

تبوك ، اأن الأمر امللكي باإن�ساء الهيئة هو امتداد للرعاية 

ال�سريفني  احلرمني  خــادم  من  ال�سخي  والدعم  الكرمية 

ل�سمو  الثاقبة  والنظرة  ال�سديدة  الــروؤيــة  يج�سد  كما   ،

ويل العهد، و�سيكون لها ، مب�سيئة الله،  اأثر يف م�سرية 

التنمية والرخاء على نحو يتنا�سب مع قيمة املحافظات 

وما تتميز به من فر�ش ا�ستثمارية واقت�سادية.

وتعد ينبع من اأهم املدن ال�سناعية يف اململكة. كما ت�سهد 

اقباًل متزايدًا من الزوار كل عام لكونها واجهة �سياحية 

لوقوعها على �ساحل البحر الأحمر.

تبوك  منطقة  حمــافــظــات  مــن  حمافظة  فهي  اأمــلــج  اأمـــا 

مدينة  من  قريبة  وهــي  الأحــمــر.  البحر  على  وميناوؤها 

يقارب  مــا  الإداريــــة  العا�سمة  تــبــوك  عــن  وتبعد  ينبع 

الأحــمــر  البحر  �ساحل  على  وتــقــع   ، جــنــوبــًا  500كــــم2 

من  وهي  جنوبًا  ينبع  ومدينة  �سماًل  الوجه  مدينة  بني 

املواقع الأثرية والتاريخية القدمية.

احلا�سر  الع�سر  يف  واتــ�ــســعــت  اأمــلــج  انتع�ست  لــقــد   

والعمراين  وال�سياحي  التجاري  الن�ساط  حركة  وزادت 

ب�سكل  احلــركــة  هــذه  ون�سطت   ، باملدينة  والتعليمي 

يف  �سباء  بــني  البحري  الطريق  افتتاح  بعد  ملحوظ 

اجلــانــب الــ�ــســعــودي و�ــســفــاجــة يف اجلــانــب املــ�ــســري. 

 ، املج  �ساحل  املرجانية على  العديد من اجلزر  ويوجد 

وا�سهرها جبل ح�سان واأم �سحر و7 جزر متثل ما يعرف 

بجزر الفوؤادية. ع�ست يا وطني العظيم يف مظلة القيادة 

احلكيمة ملزيد من الرخاء والزدهار.

مقبول بن فرج اجلهني

الريا�س- وا�س

زار م�ساعد وزير الدفاع لل�سوؤون التنفيذية الدكتور خالد بن ح�سني 

الإماراتية  العا�سمة  يف  ال�سعودية  الع�سكرية  امللحقية  البياري 

اأبوظبي، بح�سور الوفد املرافق ومن�سوبي امللحقية.

الركن  العميد  املكّلف  الع�سكري  امللحق  معاليه  ا�ستقبال  يف  وكان 

الأعمال  عن  اإيجاًزا  ملعاليه  قّدم  الذي  احل�سان،  حممد  بن  عبدالله 

لدعم  القيادة  توليه  الــذي  الدعم  يعك�ش  مبا  امللحقية  يف  القائمة 

امل�سالح امل�سرتكة، وا�ستعر�ش اأبرز ما و�سل اإليه اآفاق التعاون بني 

الدفاعي  املجال  يف  �سيما  املجالت،ل  جميع  يف  ال�سقيقني  البلدين 

والتعاون الع�سكري.

الطائف- البالد

الفيفي  ح�سن  بن  عبدالله  ا�سم  حمافظة  حمافظ  زار 

املكرمة  الإر�سادية مبنطقة مكة  الزراعية  القافلة  مقر 

" الطائف " حيث كان يف ا�ستقباله مدير مكتب وزارة 
املهند�ش  الطائف  مبحافظة  والزراعة  واملياه  البيئة 

هاين بن عبدالرحمن القا�سي.

القافلة  ــــان ومــعــار�ــش  ارك عــلــى  املــحــافــظ  وجتــــول 

واملعر�ش  الإر�سادية  والديوانية  البيئي  واملختر 

املرئي وال�ستديو الر�سادي املتنقل امل�ساحبة للقافلة 

وا�ستمع اإىل �سرح مف�سل عن اخلدمات املقدمة للزوار 

واملزارعني. 

واأثنى حمافظ حمافظة ا�سم على اجلهود واخلدمات 

املميزة التي تقدمها القافلة الإر�سادية  خلدمة القطاع 

وجميع  لــلــوزارة  �سكره  مقدمًا  عــام  ب�سكل  الــزراعــي 

ما  على  الإر�ــســاديــة  الزراعية  القافلة  على  القائمني 

يقدمونه من خدمات جليلة للوطن واملواطنني.

يذكر ان القافلة الزراعية الإر�سادية التي د�سنها وكيل 

حمافظة الطائف نا�سر بن حمود ال�سبيعي اخلمي�ش 

املا�سي بح�سور مدير  عام فرع الوزارة مبنطقة مكة 

الغامدي ومدير  الله  بن جار  �سعيد  املهند�ش  املكرمة 

بن  املهند�ش هاين  الطائف  الــوزارة مبحافظة  مكتب 

عبدالرحمن القا�سي جاءت من اجل  توعية املزارعني 

اململكة   مــنــاطــق  جــمــيــع  يف  بـــالـــزراعـــة  واملــهــتــمــني 

تعزيز  يف  الـــوزارة  توليه  التي  املبا�سر  والهتمام 

ولتزويد  واملزارعني  املخت�سني  بني  امل�سرتك  العمل 

ــاهــم املـــعـــارف واملــــهــــارات بــاخلــدمــات  ـــزارعـــني ب امل

�سلوكهم  لتغيري  املــتــكــامــلــه  ــة  ــزراعــي ال الر�ـــســـاديـــة 

املعي�سي  امل�ستوى  الإنتاج ورفع  لزيادة  واجتاهاتهم 

وذلك عر اعدادها وتنفيذها لقوافل ار�سادية توعوية 

لعموم املزارعني يف جميع مناطق اململكة  .

التي  النجاح  ا�ستكماًل مل�سرية  القافلة  فعاليات  وتعد 

انطلقت  والتي  ال�سابقة،  مراحلها  القافلة يف  حّققتها 

رحالها  لتحط  والباحة  وع�سري  الريا�ش  مدينة  من 

مكة  ملنطقة  ت�سل  اأن  قبل  اململكة  مناطق  من  عدد  يف 

املكرمة، وت�سمل فعاليات القافلة العديد من الن�ساطات 

والــنــدوات والــعــرو�ــش وور�ـــش العمل يف اأكــر من 

م�ساركة  اإىل  اإ�سافة   ، مكة  مبنطقة  ومركز  حمافظة 

املنتجة  والأ�ــســر  املا�سية  ومربي  املــزارعــني  من  عــدد 

منتجاتهم  لعر�ش  خا�سة  اأركــان  بو�سع  والنحالني 

وت�سويقها.

جدة- وا�س

وا�سل الأ�سطول الغربي، اأم�ش الأول، اأعمال مناورات 

 - الأزرق  "املدافع  املختلط  الثنائي  البحري  التمرين 

والقوات  ال�سعودية  امللكية  البحرية  القوات  " بني   21

البحرية الأمريكية . و�سهد التمرين خالل الفرتة املا�سية 

تنفيذ العديد من التدريبات امل�سرتكة التي �سملت القتال 

على  والــتــدريــب  املــبــاين  واقتحام  املبنية  املناطق  يف 

ا�ستطالع ال�سواطئ وتنفيذ الدوريات القتالية والرماية 

العمليات  تــدريــبــات  وتنفيذ   ، ــغــام  الأل واإزالــــة  احلـــرة 

اأظهر فيها  التي  البحري  الإنزال  الرمائية وهي عملية 

احرتافية.  بكل  اجلــاهــزيــة  معايري  اأعــلــى  امل�ساركون 

التي  ال�سيناريوهات  من  عدد  على  التمرين  ا�ستمل  كما 

و�سفن  الإ�سناد،  وزوارق  البحرية  القطع  فيها  �ساركت 

ــــزال وجمــمــوعــة مــن الــطــائــرات الــعــمــوديــة لتنفيذ  الإن

اإ�سافة   ، التكتيكية  واملــنــاورات  العملية  التطبيقات 

خمتلف  يف  النظرية  املحا�سرات  من  العديد  اإقامة  اإىل 

التمرين  ويهدف  والإ�سرتاتيجية.  البحرية  املجالت 

امل�ساركني،  لدى  والقتالية  القيادية  اإثراء اخلرات  اإىل 

ل�ستيعاب متطلبات العمل الع�سكري البحري ملا له من 

عن  ف�ساًل  الع�سكرية،  الكفاءة  م�ستوى  رفع  يف  اأهمية 

الرتقاء باجلاهزية القتالية وتبادل اخلرات واملهارات 

الع�سكرية يف خمتلف العمليات البحرية، بالإ�سافة اإىل 

يف  املن�سود  التكامل  وحتقيق  التن�سيق  عمليات  تعزيز 

جمال العمليات البحرية املختلطة.

مساعد وزير الدفاع يزور 
الملحقية العسكرية في أبوظبي

محافظ اضم يتفقد القافلة اإلرشادية الزراعية

مناورات وتطبيقات عملية
في تمرين" المدافع األزرق 21 "

43 إصابة
جديدة بكورونا 

خال غدير الطيار 
في ذمة اهلل 

الريا�س- البالد   

 )43( ت�سجيل  عن  اأم�ش،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

حالة اإ�سابة موؤكدة بفريو�ش كورونا) كوفيد 19(  

الإ�سابات  اإجمايل  بلغ  فيما  حالة،  وتــعــايف)38( 

يف املــمــلــكــة)548205( حــالت، وحــالت التعايف 

)537246( حالة، ومت ت�سجيل حالتي وفاة، لي�سل 

الإجمايل اإىل )8776( حالة.

التح�سني بجرعتني من  الوزارة ل�ستكمال  ودعت 

املجتمع  اأفراد  وحماية  املتحورات  ملقاومة  اللقاح 

وحتقيق  و�ــســالمــتــهــم  �سحتهم  عــلــى  واحلـــفـــاظ 

ن�سحت  كما  املجتمعية،  املناعة  م�ستويات  اأعلى 

لال�ست�سارات   )937( مركز  مع  بالتوا�سل  اجلميع 

وال�ستف�سارات على مدار ال�ساعة، واحل�سول على 

املعلومات ال�سحية واخلدمات ومعرفة م�ستجدات 

الفريو�ش.  

جدة - البالد   

بن  عبدالله  بن  حممد  بوفاة  الطيار  عائلة  فجعت 

علي الطيار خال الإعالمية غدير عبدالله الطيار.

اأم�ش يف م�سجد  الفقيد ع�سر  و�سلي على جثمان 

الراجحي والدفن يف مقرة الن�سيم بجدة. 

الطيار على  اأ�سرة  العزاء لالإعالمية وكافة  خال�ش 

هذا الفقد، رحم الله الفقيد وا�سكنه ف�سيح جناته. 

جدة- يا�سر بن يو�سف   

وال�سحة  اإرادة  ملجمع  التنفيذي  املــديــر  افتتح 

م�سعوف  بــن  حممد  الدكتور  بالريا�ش  النف�سية 

العاملي  بالأ�سبوع  الحتفال  فعاليات  القحطاين 

واملعر�ش  2021م  الــعــام  لــهــذا  الــعــدوى  ملكافحة 

العدوى  اإدارة مكافحة  له والذي نظمته  امل�ساحب 

اأن  على  "احر�ش  �سعار  حتــت  العامة  وال�سحة 

تكون غايتك هي الوقاية من العدوى"، وي�ستهدف 

للخدمات  امل�ساعد  وح�سره  والـــزوار،  املراجعني 

العالجية الدكتور ح�سن بن رافع ال�سهري وعدد من 

الدكتور  وجتــول  باملجمع.  واملوظفني  امل�سئولني 

يف  امل�ساركة  الأركـــان  على  واحل�سور  القحطاين 

املعر�ش املقام يف البهو الرئي�سي باملجمع وا�ستمع 

الإجنــازات  اإىل �سرح عن م�ساركة كل ركن واأبــرز 

التي حتققت لالإدارة واآليات العمل وطرق مكافحة 

العدوى والتعقيم.

وال�سحة  الــعــدوى  مكافحة  اإدارة  مدير  قــدم  وقــد 

ال�سهراين  مبارك  بن  عبدالعزيز  الدكتور  العامة 

التي  العمل  وخــطــة  الفعالية  عــن  مــوجــزّا  �سرحًا 

لتعزيز  املنا�سبة  بهذه  لتنفيذها  الإدارة  ت�سعى 

واملراجعني  املر�سى  بني  ال�سليم  ال�سحي  ال�سلوك 

الــعــدوى  مــكــافــحــة  �سبيل  يف  املــجــمــع  ومــوظــفــي 

وال�سحة العامة، وكذلك �سرح عما يحتويه املعر�ش 

من اأركان م�ساركة والهدف من اإقامته.

اعتزازه  عن  القحطاين  الدكتور  اأعــرب  جهته  من 

مكافحة  اإدارة  تــبــذلــهــا  الــتــي  الــكــبــرية  بــاجلــهــود 

لدى  العامة  ال�سحة  تعزيز  يف  باملجمع  الــعــدوى 

واملوظفني،  واملــراجــعــني  املجمع  ونــزيــالت  نــزلء 

والتي تهدف ل�سالمتهم جميعا داخل املن�ساأة. وعزا 

التي  الفئة  لطبيعة  التميز  ذلك  القحطاين  الدكتور 

يخدمها املجمع ب�سبب ما تعانيه من اأمرا�ش نف�سية 

توؤثر على الإدراك لديها، حيث كان ذلك ميثل حتديا 

كبريا للمجمع والقائمني عليه.

مجمع إرادة بالرياض يحتفل بأسبوع مكافحة العدوى
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ويف هذا ال�سياق تعمل وزارة البيئة واملياه والزراعة 
يف اإطار حتقيق م�ستهدفات برنامج التحول الوطني 
خالل  مــن  احليوية،  املـــوارد  ا�ستدامة  �سمان  على 
حتقيق الأمن الغذائي و�سمان ا�ستفادة م�ستدامة من 
املوارد املائية وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية.

التحول  برنامج  خــالل  من  ـــوزارة  ال اأطلقت  وقــد 
بتحقيق  تعنى  التي  املبادرات  من  عدًدا  الوطني 
والتي  وا�ستدامته،  اململكة  يف  الغذائي  الأمــن 
الــدول  اأكــر  مــن  اململكة  تكون  اأن  يف  اأ�سهمت 
الأو�سط،  ال�سرق  الغذائي يف  للمخزون  امتالكًا 
الأمــن  موؤ�سر  يف  اململكة  تــقــدم  اإىل  بــالإ�ــســافــة 

وحدة  عن  �سنوًيا  ي�سدر  الــذي  العاملي  الغذائي 
ويقي�س   )EIU( القــتــ�ــســاديــة  ال�ــســتــخــبــارات 

دولــة، من حيث:  ع�سرة  وثــالث  ملئة  الغذائي  الأمــن 
التكاليف، والتاأكد من وفرتها،  القدرة على حتمل 
الطبيعية  واملـــــوارد  والــ�ــســالمــة،  واجلــــودة 
واملـــرونـــة. وقـــد حــقــقــت املــمــلــكــة املــركــز 
2019م،  لعام  املوؤ�سر  يف  الثالثني 
الذي  العام  عن  مركزين  متقدمة 
اململكة  جــــاءت  كــمــا  �ــســبــقــه، 
يف  ال�سعودية  العربية 
املركز الرابع من بني 
الدول اخلليجية 

والعربية.
وقـــــــــــــد 

البيئة  الوطني بقيادة وزارة  التحول  اأ�سهم برنامج 
واملياه والزراعة يف حتقيق هذا الإجنــاز من خالل 
تطوير برنامج اإدارة اخلزن ال�سرتاتيجي لالأغذية، 
لتعزيز  ينبع  ميناء  �سوامع  م�سروع  اإن�ساء  ن  ت�سمَّ
عام  ب�سكل  اململكة  يف  للحبوب  التخزينية  الطاقات 
ال�سعودية  املوانئ  يف  البواخر  ا�ستقبال  وطاقات 
ب�سكل خا�س، وت�سل الطاقة ال�ستيعابية للم�سروع 
اإىل 120 األف طن لريتفع اإجمايل الطاقة التخزينية 
طن،  مليون   3.5 يقارب  ما  اإىل  اململكة  يف  املتاحة 
وي�سمل امل�سروع اإن�ساء اأكر نقطة لتفريغ احلبوب 
 12 اإىل  ت�سل  يومية  بطاقة  ينبع  ميناء  يف 
احلبوب.  لتخزين  فــرًعــا   14 و  طــن،  ــف  األ
الــغــذاء،  يف  والــهــدر  الفقد  مــن  وللحد 
يف  كبري  خطر  عامل  ي�سكل  الــذي 
قامت  الغذائي،  الأمــن  حتقيق 
للحبوب  العامة  املوؤ�س�سة 
بدرا�سة ميدانية كانت 
نوعها  من  الأوىل 
م�ستوى  على 
املــنــطــقــة، 

والــهــدر  الفقد  ملوؤ�سر  الأ�ــســا�ــس  خــط  قيمة  لتحديد 
الغذائي يف اململكة، و�سملت الدرا�سة مناطق اململكة 
35 مدينة وحمافظة، ومب�ساركة  كلها، يف اأكرث من 
600 باحث وباحثة. وا�ستهدفت الدرا�سة  اأكرث من 
 52،720 اأ�سا�سية و�سملت  �سلعة غذائية   19 اأهم 
للفقد  الــــدويل  املــعــيــار  وفـــق  درا�ــســتــهــا  مت  عينة 
مطابقه  عينة   30،899 منها  واعتمد  والهدر، 
قيمة  حتديد  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  للمعايري، 
الغذائي  والــهــدر  الفقد  لن�سبة  الأ�ــســا�ــس  خــط 
تتجاوز  وبكمية   33.1% بن�سبة  اململكة  يف 
الفقد  ن�سبة  بلغت  فيما  �سنة،  طن/  مليون   4
 .18.9% ن�سبته  فبلغت  الهدر  اأما   ،14.2%
اململكة،  يف  الغذائية  ال�سلع  جميع  �سعيد  وعلى 
 40 مــن  بــاأكــرث  فقط  للهدر  الإجمالية  القيمة  تقدر 
%18.9 من النفاق  مليار ريال �سنويًا مبا ن�سبته 
اإطالق  مت  ولهذا  باململكة،  الغذاء  على  ال�ستهالكي 
الرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر يف الغذاء، 

�سمن مبادرات برنامج التحول الوطني.

صندوق التنمية
ا جتاوزت  م �سندوق التنمية الزراعي قرو�سً كما قدَّ
املبالغ  اإجــمــايل  لي�سل  ريــال  مليون  ومئتي  مليارًا 
اإطالق  مت  كما  ريال،  مليارات  ت�سعة  حوايل  مة  املقدَّ
واإنــتــاج   )GAP( قــاب  �سعودي  معايري  وتطبيق 
ــعــادل مئتي األـــف طــن مــن اخلــ�ــســار والــفــواكــه  مــا ُي

واملحا�سيل احلقلية وفق هذه املعايري.
اإنتاج  رفــع  الوطني  التحول  برنامج  ا�ستطاع  كما 
 72 ال�سمكي من  ال�ستزراع  اململكة و�سادراتها من 
األف طن يف عام 2018م اإىل 85 األف طن يف عام 
2019م، مما �ساهم يف: متكني اململكة من ت�سدير 
ال�سني،  اإىل  ال�سعودي  الروبيان  من  �سحناتها  اأول 
م�سادر  وتنويع  لالأ�سماك  اململكة  �سادرات  وزيــادة 
الريفية،  والتنمية  الغذائي  الأمــن  وحتقيق  الدخل، 

وتدريب الكوادر وزيادة الفر�س الوظيفية.

 المياه المحالة 
وفيما يخ�س حتقيق ال�ستفادة امل�ستدامة من املوارد 
املائية، و�سلت اململكة اإىل اأعلى طاقة اإنتاجية للمياه 
العامة  املوؤ�س�سة  ح�سول  يف  متثلت  عاملًيا،  املحالة 
لــالأرقــام  غيني�س  مو�سوعة  �سهادتي  على  للتحلية 
املحالة  للمياه  منتجة  من�ساأة  لأكــر  القيا�سية، 
م3  مليون   5.6 يبلغ  اإنتاج  بحجم  العامل  يف 
يومًيا، واأكر حمطة اإنتاج للمياه املحالة 
التي  اجلبيل  حتلية  ملحطة  العامل  يف 
يــومــًيــا،  م3  مــلــيــون   1.4 تنتج 
الـــتـــاأثـــري  يف:  �ـــســـاهـــم  ممــــا 
معدل  على  مبا�سر  ب�سكل 
الإمــداد،  ا�ستمرارية 
وارتـــفـــاع اإنــتــاج 
ــــــة  ــــــطــــــاق ال

الكهربائية على ال�ساحل ال�سرقي لل�سعودية.
املحالة"  املياه  من  امل�سادر  "تعزيز  مبادرة  و�سمن 
الــتــي اأطــلــقــهــا بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي، متكنت 
اإكمال  مــن  املــاحلــة  املــيــاه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة 
اإن�ساء وت�سغيل م�سروع حمطة حتلية اأملج اجلديدة 
تبلغ  اإنــتــاجــيــة  بطاقة  العك�سي  التنا�سح  بتقنية 
التحول  برنامج  عمل  كما  اليوم.  يف  م3   25،500
ال�سطحية  املياه  من  ال�ستفادة  تعزيز  على  الوطني 
واجلوفية، من خالل ت�سريف ما يقارب 100 مليون 
م3 من �سدود ال�سرب لتغذية اآبار املزارعني، واإن�ساء 
تخزينية  ب�سعة  ا  �سدًّ و31  مطر،  قيا�س  حمطة   31
البنية  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  م2.  مليار   0.27 تبلغ 
امل�ستفيدين  عدد  بلغ  اإذ  املياه،  خدمات  يف  التحتية 
3.2 مليون م�ستفيد من خدمات املياه، و2.6 مليون 
م�ستفيد من خدمات ال�سرف ال�سحي، وزيادة كميات 
5.1 مليون م3  مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة اإىل 
عــداد  مليون   2 تركيب  مت  كما   ،2020 يف  يومًيا 
ذكي، بنظام فوترة موحدة، وتد�سني فرع اإلكرتوين 

موحد لتقدمي كافة اخلدمات على م�ستوى اململكة.

األمن الغذائي .. عصب الحياة

الغطاء النباتي 
من  الــبــيــئــة  حــمــايــة  يخ�س  وفــيــمــا 
برنامج  عمل  الطبيعية،  الأخــطــار 
بــقــيــادة وزارة  الــوطــنــي  الــتــحــول 
البيئة واملياه والزراعة على حتقيق 
الــتــنــمــيــة املــ�ــســتــدامــة وا�ــســتــعــادة 
الغطاء النباتي، ومكافحة الت�سحر 
وا�ستعادة  اململكة،  مناطق  كافة  يف 
التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، 
الت�سجري  حمالت  اإطــالق  خالل  من 
والتي  اململكة،  مناطق  ُمتلف  يف 
ــــرث من2.3  اأك عــنــهــا زراعـــــة  نــتــج 
كال�سمر  حمــلــيــة،  �ــســجــرة  مــلــيــون 
ـــغـــاف والــ�ــســلــم  واملــــاجنــــروف وال
تــاأهــيــل  اإىل  ــافــة  بــالإ�ــس وغـــريهـــا، 
وت�سوية 100 هكتار من املدرجات 
 89 اأكرث من  الزراعية وا�ست�سالح 

األف م2.
الــتــ�ــســريــعــي عملت  ومـــن اجلــانــب 
املياه  نظام  اإ�ــســدار  على  الـــوزارة 
على  املــحــافــظــة  اإىل  يــهــدف  الــــذي 
م�سادر املياه، وتنميتها، وحمايتها، 
و�ــســمــان ا�ــســتــدامــتــهــا، واإدارتـــهـــا، 
وتــنــظــيــم �ـــســـوؤونـــهـــا، واحلـــقـــوق 
ا�ستخدامها،  وبــاأوجــه  بها  املتعلقة 
و�سمان توفري اإمدادات املياه ب�سكل 
ونظام  بــه،  وموثوق  ونظيف  اآمــن 
البيئة الذي يهدف اإىل حماية البيئة 
واللتزام  وا�ستدامتها،  وتنميتها 
قطاع  وتنظيم  البيئية،  بــاملــبــادئ 
ــبــيــئــة والأنـــ�ـــســـطـــة واخلـــدمـــات  ال

املتعلقة به.

تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني وضمان استدامة الموارد الحيوية

المملكة من أكبر الدول امتالكًا للمخزون الغذائي في الشرق األوسط

إنتاج ما يُعادل مئتي ألف طن من الخضار والفواكه وفق »سعودي قاب«

ال�سعودي،  الغذائي  الأمــن  ثبات 
وتــــوافــــر املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة 
واحلـــيـــوانـــيـــة يف املــمــلــكــة جــاء 
الإجنــــــازات  ل�سل�سلة  امــــتــــدادًا 
نتيجة  حتقَّقت  التي  والنجاحات 
حتــقــيــق ا�ــســرتاتــيــجــيــة بــرنــامــج 
الأمن  الوطني يف تعزيز  التحول 
وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون  ــي  ــغــذائ ال
الــبــيــئــة واملـــيـــاه والـــزراعـــة، عر 
الــتــعــامــل مــع غــــذاء الــ�ــســعــوديــني 
و�ــســط اجلــائــحــة بــاأعــلــى درجـــات 
امل�سوؤولية لدعم القطاع التمويني 
اململكة  �سعت  اإذ  الأزمـــة؛  ظل  يف 
العربية ال�سعودية اإىل تخ�سي�س 
ا�سترياد  لتمويل  ريـــال  مــلــيــاري 
امل�ستهدفة  ــزراعــيــة  ال املــنــتــجــات 
الغذائي،  الأمــن  ا�سرتاتيجية  يف 
ــج مـــن الــقــرو�ــس  مـــن خـــالل مــزي
�سمن  املبا�سرة،  وغــري  املبا�سرة 
التي  املختلفة  التمويل  منتجات 
مها �سندوق التنمية الزراعية.  يقدِّ
الأوىل  مرحلتها  يف  وامل�ستهدفة 
وفول  وال�سكر،  »الأرز،  منتجات 
ــفــراء«،  ــ�ــس الــ�ــســويــا، والــــــذرة ال
منتجات  اأي  اإ�سافة  �سيتم  بينما 
ال�سوق  احتياجات  ح�سب  اأخــرى 

وا�سرتاتيجية الأمن الغذائي.

جدة ـ البالد 
تحقيق التنمية المستدامة واستعادة الغطاء 

النباتي ومكافحة التصحر

حصول المؤسسة 
العامة للتحلية على 
شهادتي موسوعة 

غينيس 
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الريا�س:

اإن العامل يتحول ..

روبوت حبنا  
م�ساعر  من  نابعة   .. فيا�سة  اأحا�سي�س  جمموعة  فهو   .. احلب  اأما 
وعواطف املحب جتاه من يحب .. دون اأن يدري �سببا لذلك .. وتبداأ 
هذه امل�ساعر ..  بالإعجاب .. فالألفة والإلتزام .. وتعد هذه امل�ساعر 

هي اأرقي ما ميلكه الإن�سان من العطاء ال�سادق يهديه ملن يحب. 
   واحلب اأي�سا .. هو �سبكة �سخمة متداخلة من امل�ساعر الإن�سانية 
التي تتميز  القلبية والعقلية  ..  والنفعالت  الراقية  والأحا�سي�س 

بالعطاء والإيجابية وال�سدق والتفاين ونكران الذات. 
اأوجه خمتلفة .. فهناك حب ال�سداقات  وحب الوالدين     وللحب 
نتجاهل  اأن  ميكننا  ول   .. احليوانات  وحــب   .. والأهــل  والعائلة 
والأ�سياء  والطعام  والأ�سجار  والزمان  واملكان  اجلماد  حب  اأي�سا 

الخ ..
   ولأن الإن�سان بطبعه جمبول ومييل بغريزته اإىل التاأمل والبحث 
وال�ستك�ساف .. اأدخل احلب يف زجاجات املعامل واملختربات كي 
 .. املحبوب  نحو  العا�سف  العاطفي  الإجنــراف  لهذا  تف�سريا  يجد 
مناطق  ويفعل  يوؤثر  ما  �سخ�س  يف  والتفكري  الإعجاب  اأن  ووجد 
متعددة يف الدماغ .. وينتج من هذا التفعيل الدماغي جمموعة من 
الهورمونات مثل .. الأوك�سيتو�سن .. والفازوي�سني .. والدوبامني 
.. والتي توؤثر على مناطق خمتلفة يف الدماغ من خالل م�ستقبالت 

خا�سة مرتبطة بامل�ساعر.  
ولكن هل �سيبقي حال احلب كما هو عليه يف امل�ستقبل؟

اإليه  �ستوؤول  ما  على  �سيعتمد  كله  ذلك  اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري     
اإن�سانيتنا كما هي اليوم  حال الب�سر )كب�سر(. اأي هل �سنبقى على 
التكنولوجيا  وتوظيفات  اجلينات  بهند�سة  �سنتتدخل  اأننا  اأم   .. ؟ 
يف التاأثري على اأدمغتنا واأج�سادنا  و�سيكون من نتاج ذلك اأ�سكال 

ج�سدية و�سلوكيات ب�سرية اأخري مل نعهدها من قبل. 
اأ�سكال واأبعادا  .. وياأخذ  اأن احلب يتغري ويتطور     وهذا يعني 
وممار�سات وطقو�سا خمتلفة وفق الزمان واملكان واحلالة الذهنية 
 .. علينا  التكنولوجي  التقدم  تاأثري  ومــدي   .. عليها  نحن  األتي 
وليلي  قي�س  الأ�سطوري بني  ذلك من منط احلب  على  اأدل  ولي�س 
اأبنائنا واأحفادنا ..  .. وروميو وجولييت .. وبني اأجيالنا وجيل 

كما نراه اليوم. 
   اليوم نعرب عن م�ساركاتنا وتهانينا واأفراحنا واأعيادنا وم�ساعرنا 
حتمل  خمتزلة  ر�سائل  يف  كلمات  بب�سعة  واأمنياتنا  واأحا�سي�سنا 
البداية  .. يف  بالإميوجي  ي�سمي  ما  اأو  رمزية  اأو  كرتونية  �سورا 
الكورونا  زمــن  يف  عليه  اإعتدنا  ولكن  الأ�ــســلــوب  هــذا  اإ�ستنكرنا 
عما  التعبري  يف  التقليدية  اأ�ساليبنا  على  ونف�سله  نتقنه  واأ�سبحنا 

يجول يف خاطرنا .. 
حيث  اأ�سد  بقوة  وم�ساعرنا  حياتنا  يف  �ستدخل  الرقمية  ولكن     
�سريك  اإيجاد  مهمة  التطبيقية  واملواقع  البحث  حمركات  �ستتوىل 
عرب  املنقولة  الإن�سانية  والإنــفــعــالت  الأحا�سي�س  عرب   .. احلياة 
تطبيقات التوا�سل الإجتماعي .. بل �سيكون هناك بحث عن تطابق 
DNA  بني الب�سر  واإ�سدار قائمة باملتوافقني معك يف حياة  ل  
م�سرتكة .. اأو �سيتم هذا الإختيار والتوافق عرب عملية  ر�سد ونقل 
امل�ساعر رقميا .. و�ستجد نف�سك متعلقا ل اإراديا مع من اإختارته لك 

تكنولوجيا احلب. 
من  غابة  �سمن  �سنعي�س  اأننا   .. هــذا  كل  يف  واملده�س  واملثري     
الروبوتات ال�سبيهة بالإن�سان .. ولديها القدرات العاطفية التفاعلية 
للم�ساعر  وبــث  واأحا�سي�س  وعواطف  اإبت�سامات  من  والتبادلية 
والتفكري .. مما يقودنا يف النهاية اإىل توطيد العالقة الإن�سانية مع 

اأحدهم و�سول اإيل  اإعجاب وحب وتعلق وارتباط. 
    وبعد .. ماذا اأنت فاعل اإذا ما تورطت يف مثل هذه العالقة .. من 
ف�سلك ل جتب على هذا ال�سوؤال احلتمي مبعايري ومقايي�س اليوم 
واحلا�سر .. بل تخيل حياتك يف امل�ستقبل واأخربين كيف �سيكون 

رد فعلك. 

زين اأمني 

ضوابط جديدة لتسجيل واشتراكات التأمينات منتدى التسويق يناقش تحديات التسعير للمطاعم 

الرميان مديرا مستقال في "ريالينس" الهندية

جدة - البالد
اأقـــر وزيـــر املــالــيــة حمــمــد اجلــدعــان تعديالت   
التاأمينات  يف  وال�سرتاكات  الت�سجيل  بالئحة 
البيانات  حتــريــر  على  ون�ست   ، الجتماعية 
وتقدم   ، املعتمدة  بالنماذج  العمالة  عن  الالزمة 
خــالل مــوعــد اأقــ�ــســاه الــيــوم الأخـــري مــن �سهر 

التحاق كل عامل. 
"التاأمينات"  اإ�سعار  التعديالت  تت�سمن  كما   
وكذلك   ، بالعمل  التحاقه  فور  جديد  عامل  بكل 
اأق�سى  العمل، وبحد  اإ�سعارها بكل عامل يرتك 
العمل،  تركه  �سهر  من  الأخري  اليوم  يتجاوز  ل 

ويحرر هذا الإ�سعار على النموذج املعتمد لذلك، 
ويجوز ملوؤ�س�سة التاأمينات ا�ستبعاد العامل يف 
امل�ستندات  مبوجب  لديها  يثبت  التي  احلــالت 
انتهاء عالقة العمل بني العامل و�ساحب العمل. 
 كذلك للعامل احلق يف اأن ي�سعر املكتب املخت�س 
تقاع�س  اإذا  ت�سجيله،  ويطلب  بالعمل  بالتحاقه 
�ساحب العمل عن ذلك، على اأن يتم الإ�سعار فور 
لت�سجيل  العمل  ل�ساحب  املحددة  املهلة  انتهاء 
الأخري  اليوم  يتجاوز  ل  اأق�سى  وبحد   ، عماله 
من ال�سهر التايل ل�سهر انتهاء تلك املهلة، وعلى 
�ساحب  اإلــزام  احلالة  هذه  يف  املخت�س  املكتب 

بحقه  توفرت  متى  العامل  هذا  بت�سجيل  العمل 
�سروط الت�سجيل. 

يقم �ساحب  اإذا مل  اأنه  على  التعديالت    و�سدد 
العمل بتقدمي البيانات الالزمة عن العاملني لديه 
وفق  ال�سرتاكات  احت�ساب  للموؤ�س�سة  يحق   ،
اآخر اأجر ا�سرتاك م�سجل لديها، دون اإخالل ذلك 
بحق املوؤ�س�سة يف توقيع العقوبات املن�سو�س 

عليها نتيجة عدم تقدمي تلك البيانات. 
الدخول يف  �سهر  ال�سرتاكات عن   كما حت�سل 
اخلــدمــة وعــن �سهر اخلـــروج مــن اخلــدمــة على 

اأ�سا�س عدد اأيام اخلدمة.

الريا�س - البالد
"منتدى  من  الرابعة  الن�سخة  اليوم  الت�سويق  تنظم جمعية 
الت�سويق" يف مدينة الريا�س ملدة يومني، وُيعّد اأهم واأكرب 

الفعاليات الت�سويقية يف اململكة.
ويهدف املنتدى منذ تاأ�سي�سه اإىل اإثراء املحتوى الت�سويقي 
والإ�سهام املبا�سر يف تطويره وتنميته، �سعيًا من اجلمعية 
يف جعله رائًدا للقطاع حملًيا واإقليمًيا ل�سمان اإبراز الطاقات 
ال�سعودية املميزة مع ت�سليط ال�سوء على احلراك الت�سويقي 
العربي  الذي يعد الأكرث متيًزا يف املحيط  البالد  املميز يف 
متنوعة  املنتدى 12 جل�سة  برنامج  والإقليمي. و�سيت�سمن 
الكثري  يف  واملهّمة  الــبــارزة  املو�سوعات  من  كثريا  تغطي 
الت�سويقية،  التجارب  اأبرز  ليعك�س  القطاعات احليوية،  من 
وي�سلط ال�سوء على اأهم التحديات وامل�ستجدات يف ال�سوق 

املحلي والإقليمي واأثرها على اأداء ال�سوق ال�سعودي.
حتديا  بــاإطــالقــهــا  الن�سخة  هـــذه  متــيــز  اجلــمــعــيــة  واأكـــــدت 
تواجه  التي  الت�سعري  حتديات  يناق�س  حيث  للم�سوقني، 
املطاعم واملقاهي ال�سغرية يف اململكة من خالل ا�ستعرا�س 
درا�سية حقيقية مب�ساركة طالب وطالبات تخ�س�س  حالت 
تواجه  التي  النا�سئة  املطاعم  وبع�س  اململكة  يف  الت�سويق 
حتديات يف تبني اإ�سرتاتيجيات ت�سعري منا�سبة متكنهم من 

ال�ستمرار واملناف�سة.
ال�سبابية  املبادرات  بع�س  اإطالق  الن�سخة  هذه  �ست�سهد  كما 
فيما بني  وال�سراكات  التفاقيات  بع�س  الت�سويقية وتوقيع 
جمعية الت�سويق وعدد من اجلهات، ل�ستكمال دور اجلمعية 
الت�سويقي  للقطاع  كمحفز  الرئي�سية  فعالياته  خــالل  مــن 

وللنمو وتعزيز دور امل�سوقني ال�سعوديني.

نيودلهي - وكاالت
"ريالين�س  �ــســركــة  ـــررت  ق كــبــرية  باأغلبية    
الرميان  يا�سر  تعيني  الهندية،  اإند�سرتيز" 
"اأرامكو  �ــســركــة  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 
ال�سعودية" مديرا م�ستقال يف جمل�س اإدارتها. 
وقالت يف بيان اإن اأكرث من 98 % من اإجمايل 
الت�سويت وافقوا  من م�ساهميها ممن �سملهم 

على القرار ، وفقا ملا نقلته "رويرتز". 
تاميز"  "فاينان�سال  �ــســحــيــفــة  وكـــانـــت    

"اأرامكو  �سركة  اإن  املا�سي،  اأبريل  يف  ذكــرت  قد  الربيطانية 
ال�سعودية" اأجرت حمادثات لال�ستحواذ على 20 % من ذراع 

البرتوكيماويات  للتكرير  الهندية  ال�سركة 
تقدر  اأرامـــكـــو  اأ�ــســهــم  مــن  ح�سة  مــقــابــل   ،
ب�سبب  تــاأخــرت  ال�سفقة  لكن   ،%  1 بنحو 
اأمباين  موكي�س  وك�سف   ، كورونا  جائحة 
التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
يونيو  اإند�سرتيز"يف  "ريالين�س  ل�سركة 
"اأرامكو  مع  ال�سراكة  ت�سارع  عن  املا�سي، 
 ،2021 اجلـــاري  الــعــام  خــالل  ال�سعودية" 
جمل�س  اإىل  الــرمــيــان  ان�سمام  "اإن   وقــال 
)ريالين�س(  لتحويل  بداية  اأي�سًا  هو  م�ستقل  كع�سو  اإدارتنا 

اإىل �سركة دولية". 

منظومة متقدمة لل�صناعات الع�صكرية..اقت�صاديون لـ                :

رئيس "نيوم": استقبال السياح والمستثمرين 2024

السعودية وجهة االستثمار الطموح

جدة - البالد
ك�سف املهند�س نظمي الن�سر، الرئي�س التنفيذي 
�ستكون  "نيوم"  مــديــنــة  اإن  "نيوم"،  ل�سركة 
ال�سياح  ل�ستقبال   2024 عــام  بحلول  جــاهــزة 
وا�سًفا  العقارات  �سراء  وراغبي  وامل�ستثمرين 

اإياها باملدة القريبة. 
 وقال اإنه مت النتقال مبقر ال�سركة من الريا�س 
اإىل  م�سريا  كثب،  عن  للعمل  نيوم،  مدينة  اإىل 

يف  للعي�س  �سينتقلون  نيوم  �سكان  من   %90 اأن 
امل�ساريع  باكورة  تعد  والتي  لين"،  "ذا  مدينة 
الكربي يف مدينة نيوم، وثورة يف عامل التطوير 
العمراين مل ي�سهدها العامل اأجمع، م�ست�سهًدا مبا 
�سلمان  بن  حممد  الأمــري  العهد  ويل  �سمو  قاله  

قبيل حلظة انطالق امل�سروع.
"ال�سرق  تليفزيون  مع  مقابلة  يف  الن�سر  واأكــد   
بلومربج"، اأن التطوير احلايل �سمل عدة مناطق 

على  �سياحية  مــنــاطــق  منها  نــيــوم،  مــديــنــة  يف 
القطاعات  بع�س  وكذلك  البحر،  وعلى  اجلبل، 

القت�سادية.
وكان اأندرو ماكيفوي، رئي�س قطاع ال�سياحة يف 
نيوم، قد �سرح موؤخرا، باأنه من املخطط افتتاح 
اأول فنادق "نيوم" يف نهاية العام املقبل، متوقعا 
افتتاح ما ي�سل اإىل 15 فندقا �سنويا يف الفرتة 
ما بني 2023 و2025، ثم زيادة الوترية اإىل ما 

بني 20 و30 فندقا يف ال�سنة بعد ذلك. 
للزائرين  املتوقع  الأويل  العدد  اأن  وذكر 

الــعــام املــقــبــل يــــرتاوح مــا بــني 20 
نيوم  اأن  مبينا  زائــر،  األــف  و50 

زائــر  مــلــيــون  نــحــو  ت�ستهدف 
و5   2025 عــــام  ــول  بــحــل

ـــول عـــام  مــــاليــــني بـــحـــل
 .2030

البالد – حممد عمر 
حققت اململكة نقلة نوعية يف جمال الت�سنيع 
يف  وكــفــاءة  ــوة  ق مــن  متتلكه  ملــا  الع�سكري، 
على  الع�سكرية  املنظومة  تطوير  مع  التفاعل 
موؤثرا يف جمال  لتكون لعبا  العامل  م�ستوى 
باخلربات  الع�سكري  القطاع  ودعم  الت�سنيع 
خــربات.  مــن  متتلكه  ممــا  وتطوير  الوطنية 
لقطاع  القوية  النــطــالقــة  اأن  حمللون  واأكـــد 
ا�سرتاتيجية  �سمن  الع�سكرية  ال�سناعات 
مرحلة  متثل  اململكة  يف  الطموحة  ال�ستثمار 
والقت�ساد  ال�ساملة  التنمية  تطور  يف  مهمة 

امل�ستدام.
ــدكــتــورة �ــســيــمــاء اأحــمــد  يف الــبــدايــة قــالــت ال
العربية  اململكة  تتمتع  القت�سادية:  اخلبرية 
والــدويل  الإقليمي  امل�ستوى  على  ال�سعودية 
مبكانة اململكة كقوة اقت�سادية ، ويف اإطار ذلك 
حتر�س على �سراكات ا�سرتاتيجية على خلفية 
الع�سكرية  لل�سناعات  العامة  الهيئة  اإطــالق 
ما  تــوطــني  بــهــدف  امل�ستثمر  متكني  ملــ�ــســروع 

يزيد عن 50 % من الإنفاق احلكومي على 
بحلول  الع�سكرية  واخلــدمــات  الآلــيــات 
ال�سناعات  من�سة  تــوفــر  حــيــث   2030
الع�سكرية 74 فر�سة ا�ستثمارية عرب �ستة 
مــن خــالل ربط  واأمــنــيــة  دفاعية  جمـــالت 
امل�ستثمرين  جميع  مع  الع�سكري  القطاع 
ـــط الــ�ــســركــات  املــرخــ�ــســني فــ�ــســال عـــن رب
�سكلت  حيث   ، العاملية  بال�سركات  املحلية 
اأمـــا   ،%  85 نــ�ــســبــة  املــحــلــيــة  ــركــات  ــس ــ� ال

ال�سركات الدولية متثل 15 %.
واأ�سافت د. �سيماء على اأثر مبادرة ال�سعودية 
ــدمي الـــعـــديـــد مـــن احلــــوافــــز املــ�ــســجــعــة  ــق ــت ب
الع�سكرية  ال�سناعات  قطاع  يف  للم�ستثمرين 
هذا  حتكم  الــتــي  التنظيمية  الأطـــر  وو�ــســع 
تتج  فاإنها   ، امل�ستثمر  حقوق  وحتفظ  القطاع 
اأرحــب بني  اآفــاًقــا  لها  تفتح  ثاقبة  روؤيــة  نحو 
الدول املتقدمة يف توطني هذه ال�سناعة مما 
جديدة  تقنيات  دخول  يف  اأكرب  ب�سكل  ي�سهم 

ونقل خربات دولية ل ي�ستهان بها.

منطلق  مــن  القت�سادية   اخلــبــرية  و�ــســددت 
الــكــوري  الــ�ــســعــودي  الــلــقــاء  فعاليات  جنــاح 
حتدث  اململكة  فــاإن   ، "�سول"  العا�سمة  يف 
ا�ستثمارات  جلذب  جديدة  حيوية  قناة  بذلك 
املزيد  القطاع مما يحقق  لهذا  حملية ودولية 
مــن الــدعــامــات القــتــ�ــســاديــة يف هــذا املجال 
امل�ستثمر  ثقة  �سقف  يرفع  ما  وهو   ، للبلدين 
وجهة  ال�سعودية  ويجعل  م�ستوياتها  لأعلى 
النوع  هذا  يف  فقط  لي�س  لال�ستثمار  مف�سلة 
من ال�سناعات الع�سكرية بينما على م�ستوى 
املحلي  امل�ستوى  على  �سواء  عديدة  قطاعات 

اأو الدويل.

�صراكات ا�صرتاتيجية
مـــن جــهــتــه قــــال الـــدكـــتـــور اأحــمــد 
ــادي  تعد  اإمـــــام  اخلــبــري القــتــ�ــس
الع�سكرية  ال�سناعة  اقت�ساديات 
فى العامل من اأكرب واأهم ال�سناعات 
هي  عامليا  عليها  املهيمن  اأن  حيث 
معهد  لتقرير  وفقا  الكربى  الــدول 
ولذلك   ، ال�سالم  لأبحاث  الــدويل  �ستوكهومل 
ت�سعى ال�سعودية اإىل تطوير قطاع ال�سناعات 
 50 على  يقرب  مــا  توطني  بهدف  الع�سكرية 
اأجل  ومن   ،2030 عام  بحلول  القطاع  من   %
ال�سعودية  ال�سركة  اإن�ساء  مت  الــروؤيــة  تنفيذ 
ت�سعى  2017التى  عام  الع�سكرية  لل�سناعات 
اىل  اإيجاد وعقد ال�سراكات مع اأف�سل �سركات 
"لوكهيد  ، ومنها  العامل  الدفاع والطريان يف 

مارتن" الأمريكية.
ال�سعودية  ال�سركة  عــرب  اململكة  وت�سعى    

من  اأكــرث  توفري  اىل   الع�سكرية  لل�سناعات 
يف  معظمها   2030 بحلول  وظيفة  األــف   40
بالإ�سافة  والهند�سة  املتقدمة  التقنيات  جمال 
ـــف فــر�ــســة عــمــل غري  تــولــيــد اأكـــرث مــن 30 األ
مبا�سرة وخلق املئات من ال�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة. 
 واأ�ساف  اخلبري القت�سادي : من املتوقع اأن 
اإجمايل  يف  املبا�سرة  ال�سركة  م�ساهمة  تبلغ 
مليار   14 مــن  اأكـــرث  للمملكة  املحلي  الــنــاجت 
اململكة  تهدف  دولر(".و  مليار   3.7( ريــال 
ال�سناعات  يف  دولر  مليار   40 ا�ستثمار  اىل 
العقد  خالل  والتطوير  والبحاث  الع�سكرية 
الــقــادمــة  �ــســنــوات   10 خـــالل  ن�سفها  الــقــادم 
الع�سكرية  الأبــحــاث  على  الإنــفــاق  زيــادة  مع 
من   %  4 حـــوايل  اإىل   % مــن 0.2  والــتــطــويــر 
مما   ،  2030 بحلول  الت�سلح  على  ــاق  ــف الإن
هذه  توطني  نحو  اململكة  ا�سرتاتيجية  يجعل 
الأمــن  م�ستوى  على  فعالة  الهامة  ال�سناعة 

والنمو القت�سادي امل�ستدام.

د. �صيماء اأحمدد. اأحمد اأمام

رفع قدرات القطاع المالي الحكومي
الريا�س - البالد

 توا�سل وزارة املالية خططها لرفع القدرات املالية 
لــلــقــطــاع املــــايل احلــكــومــي، وذلــــك بــالــرتكــيــز على 
التي  التطويرية  النوعية  الــربامــج  مــن  جمموعة 
العديد  مع  بال�سراكة  املالية  املهارات  مركز  يقودها 
من اجلهات التطويرية املحلية والدولية، م�ستهدفا 
دعم مبادرات رئي�سية مثل مبادرة التحول املحا�سبي 
املايل  التخطيط  ومبادرة  ال�ستحقاق  اأ�سا�س  على 
برنامج  اأهــداف  حتقيق  اإىل  �سعيًا  املــدى،  متو�سط 

ال�ستدامة املالية حتت روؤية اململكة 2030.
املالية  وزارة  تــوقــيــع  جـــاء  الــ�ــســيــاق  هـــذا  يف    
املالية،  املــهــارات  مــركــز  يف  ممثلة  الــ�ــســعــوديــة، 
ــز املـــايل  ــمــّي ــت ــاهــم مـــع اأكـــادميـــيـــة ال ــف مـــذكـــرة ت
القادة  برنامج  اإطـــالق  اإىل  تهدف  واملحا�سبي، 
املاليني.  وثمن رئي�س اللجنة التوجيهية بوزارة 
اجلهود  الــفــريــح  �سالح  بــن  الــعــزيــز  عبد  املــالــيــة 
باكورة  املاليني،  القادة  برنامج  لإطــالق  املبذولة 
بهدف  اأن�سئ  الذي  املالية،  املهارات  مركز  اأعمال 
العام  املايل  للقطاع  متميزة  مالية  قدرات  تطوير 
ب�سفة متجددة وموؤ�س�سية. وميثل مركز املهارات 
لتطوير  املالية  وزارة  مــبــادرات  اإحـــدى  املالية 
دعم  يف  للم�ساهمة  العام  املــايل  القطاع  مهارات 
اأكادميية  متثل  كما   ، املالية  ال�ستدامة  برنامج 
املعاهد  من  جديدة  فئة  واملحا�سبي  املايل  التمّيز 
اأ�سحاب  من  نخبة  تخريج  اإىل  وت�سعى  املالية، 

الخت�سا�سات املالية ذوي امل�ستوى العاملي.
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جدة - البالد
مبادرات  كافة  ف�سل  عقب  الإرهــابــي،  الإخـــوان  تنظيم  داخــل  الأزمــة  تتفاقم 

الأمني  جبهتي  بني  وحتديدا  اجلماعة،  داخل  املتنازعني  الفرقاء  بني  ال�سلح 

اإبراهيم منري،  املر�سد  بعمل  والقائم  للجماعة حممود ح�سني،  ال�سابق  العام 

جلنة  تنتهي  حتى  الأزمــة،  وقائع  يخ�ص  اإعالمي  تناول  اأي  وقف  قرر  الــذي 

اأن  للتحقيق، معتربا  املحالني  ب�ساأن  قرارها  التحقيق من حتقيقاتها، وتعلن 

اأي دعوة لجتماع يخ�ص اأي موؤ�س�سة يف اجلماعة ُيدعى لها من اأي �سخ�ص 

من املحالني للتحقيق ل يعتد بها وهي والعدم �سواء، وذلك على خلفية اإعالن 

جمموعة حممود ح�سني عقد اجتماع ملجل�ص ال�سوري قرروا فيه اإعفاء منري 

و�سحب الثقة منه. واأكد املتحدث الر�سمي جلبهة ح�سني طلعت فهمي، جمددا 

قرار اجلبهة وجمل�ص ال�سورى العام، بعزل واإعفاء منري من من�سبه، واإبالغه 

بذلك، معلنا رف�ص اجلبهة لقرار تعيني اأ�سامة �سليمان متحدثا ر�سميا، وموؤكدا 

اإدارة  بها  املنوط  العليا  اجلهة  هو  ح�سني  يديره  الذي  ال�سورى  جمل�ص  اأن 

اجلماعة، كا�سفا اأن جمل�ص ال�سورى انعقد ب�سكل ر�سمي موؤخرا، واتخذ قرارا 

باإعفاء اإبراهيم منري من من�سبه، واإبالغه بقرارات املجل�ص ون�سب املوافقني 

واملعار�سني واملمتنعني على القرار.

�سلطة  من  مهامه  من  املر�سد  نائب  واإعفاء  الثقة  �سحب  قرار  اإن  فهمي  وقال 

جمل�ص ال�سورى العام، لأنه من ينتخب املر�سد ومكتب الإر�ساد، وله احلق يف 

اإنهاء ع�سوية اأي منهم، ف�سال عن اأن تكليف اإبراهيم منري مبوقع القائم بعمل 

املر�سد مت من خالله، ومن ثم قرر املجل�ص �سحب هذا التكليف وهذا حقه.

وف�سحت الأزمة ف�ساد الأجنحة و�سراعها على الأموال واملنا�سب، اإذ ك�سفت 

م�سادر، وفقا للعربية نت اأن مبادرات ال�سلح ت�سمنت الإبقاء على المتيازات 

التي خ�س�ست ملحمود ح�سني واأع�ساء جبهته ومنها اإبقاء العمارة ال�سكنية 

التابعة للجماعة يف منطقة الفاحت باإ�سطنبول با�سمه بعد اأن ا�ستوىل عليها 

ونقل ملكيتها له، وكذلك ال�سيارتان املخ�س�ستان له وال�سيارة التي ا�سرتاها 

لبنه مببلغ 100 األف دولر من اأموال اجلماعة، مع الت�سليم بقرارات منري، 

طلب  منري  اأن  خا�سة  ح�سني،  رف�سه  ما  وهو  اجلماعة،  كيان  على  واحلفاظ 

ي�سرف  والتي  بها  اجلماعة  وا�ستثمارات  تركيا  مكتب  ت�سليم  املقابل  يف 

اأع�ساء  اأحد  احلداد  مدحت  الإخــواين  القيادي  فعلي  ب�سكل  ويديرها  عليها، 

اململوكة  "وطن"  ف�سائية  ت�سليم  ح�سني  جبهة  رف�ست  كما  ح�سني،  جبهة 

لين"  "اأون  اإخــوان  موقع  وكذلك  منري،  جبهة  ل�سالح  تبث  والتي  للتنظيم، 

املوقع الر�سمي للجماعة والذي ي�سرف عليه طلعت فهمي املتحدث الإعالمي، 

ال�سركات  اإدارة  ت�سليم  رف�ست  كما  الأخـــرى،  الإعالمية  املن�سات  وبع�ص 

مدار�ص  وجمموعة  واأرا�ــص  عقارية  و�سركات  اأفريقيا  يف  للجماعة  التابعة 

وم�ست�سفيات با�سم اجلماعة يف دول �سمال اأفريقيا.

امل�سيئة  واملن�سورات  التهامات  املتنازعتني  اجلبهتني  قيادات  وتبادلت 

قرارات  اإثر  بينهما  بعد تفجر اخلالفات  الذمم والــولءات،  والت�سكيك يف 

منري بحل املكتب الإداري للجماعة وجمل�ص ال�سورى، وتاأجيل النتخابات 

بينما  اأ�سهر،   6 ملدة  املا�سي،  يوليو  خالل  اإجــراوؤهــا  املقرر  من  كان  التي 

اإجراء انتخابات املكتب يف تركيا موؤخرا والتي  واحتدمت اخلالفات بعد 

جمموعة  اعــرتاف  وعــدم  واإجــراءاتــهــا،  نتائجها  يف  كثرية  طعونا  �سهدت 

ال�ستة  القيادات  باإحالة  قــرارات  لتخاذ  منري  دفع  ما  بها،  ح�سني  حممود 

بجبهة ح�سني للتحقيق وعزلهم، وردت جبهة ح�سني باتخاذ قرار بعزل منري 

وانق�سام اجلماعة جلبهتني.

بعد فشل الصلح.. تنظيم اإلخوان يتهاوى

البالد - مها العواودة 
الــلــه،  حـــزب  مللي�سيا  ــعــام  ال الأمــــني  يــوا�ــســل  بينما 

والتهديدية  ال�ستفزازية  اأ�ساليبه  الله،  ن�سر  ح�سن 

ت�سامنها  املتحدة  الوليات  اأعلنت  البنانيني،  جتاه 

انــفــجــار مــرفــاأ بـــريوت،  بــعــد  الــلــبــنــاين  مــع ال�سعب 

وم�ستقل  اآمــن  بلد  لقيام  امل�ستمرة  امل�ساعي  وتاأييد 

اخلارجية  الــ�ــســوؤون  جلنة  اأقـــرت  اإذ  ودميــقــراطــي، 

يعرب  قــرار  م�سروع  الأمريكي  الــنــواب  جمل�ص  يف 

يوؤكد  حيث  اللبنانيني،  مــع  وا�سنطن  ت�سامن  عــن 

20 نائبًا  ام�سروع القرار الذي طرحته جمموعة من 

اأن ا�ستقرار  من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري، 

لبنان وتعدديته واأمنه و�سيادته وا�ستقالله ي�سب يف 

م�سلحة الوليات املتحدة وحلفائها يف املنطقة.

الوليات  دعم  على  امل�سروع  ن�ص  النواب يف  و�سدد 

م�سريين  ونزيه"،  "م�ستقل  لبناين  جلي�ص  املتحدة 

اإىل الــ�ــســراكــة الــقــدميــة بــني اجلــيــ�ــســني الأمــريــكــي 

واللبناين، ومعتربين اأن اجلي�ص هو عن�سر اأ�سا�سي 

حلماية اأمن لبنان وا�ستقراره. ويقول امل�سروع "اأن 

على  املوؤمتنة  الوحيدة  املوؤ�س�سة  اللبناين  اجلي�ص 

الأمريكية  ال�سراكة  وندعم  لبنان،  �سيادة  عن  الدفاع 

وداع�ص  الله  كحزب  اإرهابية  منظمات  ملواجهة  معه 

والقاعدة يف لبنان"، كما يتهم ن�ص امل�سروع "حزب 

اإىل  اأ�سهم  الذي  الأمــر  احلكومة،  مهمة  الله" بعرقلة 

قبل  من  الإدارة  و�سوء  الف�ساد  تف�سي  يف  كبري  حد 

الأطراف اللبنانية، كما يحذر من اأن هذه املمار�سات 

دفعت لبنان اإىل حافة النهيار القت�سادي.

انفجار مرفاأ بريوت،  ال�سوء على  امل�سروع  وي�سلط 

النفجار  قبل  املتحدة  الوليات  خماوف  اإىل  في�سري 

مــرفــاأ  يف  الــلــه  حـــزب  بــه  يتمتع  ـــذي  ال "النفوذ  مــن 

"كنقطة  املرفاأ  ا�ستعماله  اإىل  اأدى  والــذي  بريوت" 

دعا  بينما  الإرهابية"،  لأن�سطته  وتــخــزيــن  عــبــور 

"اإجراء  اإىل  اللبنانية  احلكومة  الأمريكيون  النواب 

اأ�ــســبــاب  للنظر يف  مــنــحــاز  وغـــري  �ــســفــاف  حتــقــيــق 

فريق  يــ�ــســم  واأن  عنه"،  ــوؤولــني  واملــ�ــس النــفــجــار 

تقدمي  على  حثوها  كما  دولــيــني،  خـــرباء  التحقيق 

على  الق�ساء  خــالل  مــن  اللبناين  ال�سعب  م�سالح 

اأ�سا�سية  اإ�سالحات  وتطبيق  احلكومة  يف  الف�ساد 

املالية  املوؤ�س�سات  مع  والعمل  الف�ساد  �سد  وتدابري 

الدولية ك�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل لتنفيذ 

لالقت�ساد.  التوازن  لإعــادة  ال�سرورية  الإ�سالحات 

ــقــرار جــهــود الــوليــات املتحدة  ويــدعــم مــ�ــســروع ال

لتقدمي م�ساعدات اإن�سانية طارئة اإىل لبنان بالتعاون 

ت�سليم  �سرورة  على  ويوؤكد  الدوليني،  ال�سركاء  مع 

عرب  اللبناين  ال�سعب  اإىل  مبا�سرة  امل�ساعدات  هذه 

قنوات وموؤ�س�سات واأفراد يتم التحقق من خلفياتهم 

الإرهابية.  املنظمات  اأيدي  اإىل  و�سولها  عدم  بهدف 

وبعد اإقرار اللجنة مل�سروع القرار املذكور، يحال اإىل 

وعلى  بــدوره،  عليه  �سي�سوت  الذي  النواب  جمل�ص 

الرغم من اأنه غري ملزم فاإن اإقراره باإجماع احلزبني 

ير�سل ر�سالة وا�سحة ب�ساأن املوقف الأمريكي املوحد 

من جمريات الأحداث يف لبنان.

اإيلي  ال�سابق  اللبناين  الــوزيــر  ك�سف  جهته،  مــن 

الله  حلــزب  جــديــد  خمطط  عــن  لـ"لبالد"،  مـــاروين 

لتحقيق  اللبنانية  الأرا�سي  على  الكاملة  لل�سيطرة 

واملالية  القت�سادية  مـــوارد  با�ستخدام  م�سروعه 

والأمنية وال�سيا�سية، خ�سو�سا اأنه ي�سيطر على كافة 

املنافذ الربية والبحرية واجلوية. وقال اإن حزب  الله 

يخطط لإقرار قانون يتيح اإعطاء اجلن�سية اللبنانية 

واإنها  اللبنانية  الدميغرافيا  لتغيري  املواطنة  لزوج 

الدولة لتحل حملها دويلة حزب الله عرب عنا�سر من 

دول اأخرى تتبع للتنظيم الإرهابي، م�سريا اإىل اأهذا 

الأمر يح�سل داخليا، اإذ يتزوج املنتمون حلزب الله 

من اأربعة ن�ساء من اأق�سية خمتلفة لغايات اإنتخابية 

وزيادة عدد الناخبني ل�سالح احلزب خالل ال�سنوات 

معني  ال�سابق  اللبناين  الوزير  يــرى  فيما  القادمة. 

املرعبي، اأن هدف حزب الله من وراء هذه اخلطوات 

اخلبيثة غري امل�ستغربة التغيري الدميوغرايف ل�سالح 

املخطط  هذا  خطورة  من  حمذرا  واأن�ساره،  احلزب 

على الن�سيج املجتمعي يف لبنان.

بغداد - البالد 
اعترب جمل�ص الأمن الدويل، اأن النتخابات العراقية 

نظمت بطريقة �سل�سة مقارنة بالنتخابات ال�سابقة، 

العليا،  امل�ستقلة  النتخابية  املفو�سية  على  مثنيا 

لقيامها باإجراء انتخابات �سليمة من الناحية الفنية، 

لتخاذها  نف�سها  العراقية  احلكومة  على  وكــذلــك 

يف  عنف  اأعــمــال  وقــوع  ملنع  الكافية  ال�ــســتــعــدادات 

اليوم النتخابي. 

يف  الأع�ساء  الــدول  بجهود  الأمــن  جمل�ص  ورحــب 

الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى يف القيام 

الحتــاد  مقدمتهم  ويف  النتخابات،  عقد  مبراقبة 

التعاون  ومنظمة  العربية  واجلــامــعــة  ــــي  الأوروب

الإ�سالمي واآخرون، بالإ�سافة اإىل املنظمات العراقية 

تهديدات  اإزاء  اأ�سفه  عن  بالإجماع  معربا  املحلية، 

يف  للم�ساعدة  املتحدة  الأمم  بعثة  تلقتها  بالعنف 

اخلا�سرة  امل�سلحة  الف�سائل  من  )يونامي(  العراق 

مو�سوعية  اإىل  م�سريا   العراقية،  النتخابات  يف 

الأممية ومفو�سية النتخابات  جهود بعثة يونامي 

م�ساركة  وت�سجيع  النتخابية،  العملية  هــذه  لدعم 

املراأة العراقية. واأكد اأع�ساء جمل�ص الأمن يف البيان 

يجب  النتخابات  عن  تنتج  قد  نزاعات  اأي  اأن  على 

القنوات  خالل  من  وذلــك  �سلمية،  بطرق  فقط  حلها 

حال  قدما  يتطلع  اأنــه  م�سيفا  املنا�سبة،  القانونية 

الت�سديق على نتائج النتخابات، للت�سكيل ال�سلمي 

ال�سعب  اإرادة  تعك�ص  �سمولية،  عراقية  حلكومة 

متانة،  اأكــر  دميقراطي  لنظام  وتطلعاته  العراقي 

للحكومة  تاأييدهم  الأمــن  جمل�ص  اأع�ساء  كرر  فيما 

و�سيادته  الــعــراق،  با�ستقالل  والتزامها  العراقية 

ووحدته ووحدة اأرا�سيه، ودعمهم جلهود احلكومة 

العراقية لقيامها باإ�سالحات هامة والدفع لعقد حوار 

�سيا�سي �سامل يهدف اإىل حتقيق املطالب امل�سروعة 

لل�سعب العراقي. واختتم بيان جمل�ص الأمن، الذي 

مبا  املجل�ص  اأعــ�ــســاء  جميع  مبوافقة  فقط  ي�سدر 

فيهم الدول اخلم�ص الكربى فيه، بتف�سيل للمطالب 

مع  التعامل  وهـــي:  الــعــراقــي،  لل�سعب  املــ�ــســروعــة 

وال�سرورية،  الأ�سا�سية  اخلدمات  وتوفري  الف�ساد، 

وتــنــويــع مــ�ــســادر القــتــ�ــســاد وخــلــق الــوظــائــف مع 

حت�سني احلوكمة، وتقوية ودعم موؤ�س�سات الدولة.

مقتدى  ــدري،  ــ�ــس ال الــتــيــار  زعــيــم  قـــال  مــن جهته 

ال�سدر، اأم�ص )ال�سبت(، اإن جر البالد اإىل الفو�سى 

لنتائج  الراف�سني  يد  على  الأهلي  ال�سلم  وزعزعة 

ال�سيا�سي  امل�سهد  تعقيد  من  يزيد  اأمر  النتخابات 

مكتبه اخلا�ص  ن�سره  بيان  واأ�ساف يف  والأمني. 

اأن ذلك "اأمر معيب يزيد من تعقيد امل�سهد ال�سيا�سي 

والأو�ساع الأمنية، بل يعطي ت�سورا �سلبيا عنها 

اإىل  لفتا  وتكراره"،  تــزايــده  ينبغي  ل  مــا  وهــذا 

مفو�سية  على  �سغط  هناك  يكون  األ  يتعني  اأنــه 

الق�ساء  عمل  يف  التدخل  اأو  امل�ستقلة  النتخابات 

تكون  اأن  �ــســرورة  مــوؤكــدا  الحتــاديــة،  واملحكمة 

فيما  اإجــراءاتــهــا  املفو�سية  لتتم  هــادئــة  الأجـــواء 

حقق  قد  ال�سدري،  التيار  وكــان  الطعون.  يخ�ص 

جنــاحــا لفــتــا يف هـــذا ال�ــســتــحــقــاق النــتــخــابــي، 

حا�سدا بح�سب النتائج الأولية اأكر من 70 مقعدا، 

من  ف�سائل  ي�سم  الــذي  الفتح  حتالف  �سجل  فيما 

احل�سد ال�سعبي، خ�سارة كبرية.

اتهامات.. وتحقيقات والصراعات تتوسع

حل الخالفات
األمريكية - الفرنسية يقترب

وا�صنطن - البالد
يبدو اأن اخلالفات بني الوليات املتحدة 

الأمريكية وفرن�سا يف طريقها للحل، اإذ 

بايدن  جــو  الأمــريــكــي  الرئي�ص  حتــدث 

ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  ونظريه 

جهودهما  ملــوا�ــســلــة  مـــوؤخـــرا،  هاتفيا 

حلــل هــذه اخلــالفــات يف اأعــقــاب اأزمــة 

اأكــد  بينما  ــيــة،  الأ�ــســرتال الــغــوا�ــســات 

البيت الأبي�ص اأن نائبة الرئي�ص كامال 

قريبا. وبحث  باري�ص  �ستزور  هاري�ص 

ال�سرورية  اجلــهــود  ومــاكــرون  بــايــدن 

لتعزيز قوة الدفاع الأوروبية مع �سمان 

وفقا  الأطل�سي،  �سمال  حلف  مع  تكامل 

مناق�سة  عن  ف�سال  الأمريكية،  للرئا�سة 

والتعاون  ال�ساحل  منطقة  يف  الو�سع 

والهادئ.  الهندي  املحيطني  منطقة  يف 

"تويرت"،  وقال بايدن يف تغريدة على 

ماكرون ويتطلع  مع  املحادثة  يقّدر  اإنه 

اإىل لقائه يف العا�سمة الإيطالية لتقييم 

جمالت التعاون الكثرية بني البلدين.

ــدعــم  ــز ال ــعــزي ـــرغـــب فــرنــ�ــســا يف ت وت

الإرهـــاب  مكافحة  لعمليات  الأمــريــكــي 

ـــتـــي تـــقـــودهـــا الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة  ال

ــاحــل، طــبــقــا ملــ�ــســدر  ــ�ــس يف مــنــطــقــة ال

ــي.  واأو�ــســحــت  ــس ــ� ــرن دبــلــومــا�ــســي ف

هــاريــ�ــص  اأن  الأمـــريـــكـــيـــة،  ــة  ــس ــا� ــرئ ال

العالقة  اأهمية  يف  �سيبحثان  وماكرون 

ال�سالم  اأجل  من  الأطل�سي  املحيط  عرب 

على  و�سي�سددان  الــعــامل،  يف  والأمـــن 

اأهمية �سراكتنا يف الت�سدي للتحديات 

الـــتـــي تـــواجـــه الـــكـــوكـــب عــلــى غـــرار 

مــرورا  املناخية  والأزمــــة  كــوفــيــد-19 

املحيطني  ومنطقة  ال�ساحل  بق�سايا 

بني  املكاملة  وتــاأتــي  والــهــادئ.  الهندي 

الزعيمني وزيارة هاري�ص �سمن م�سار 

باري�ص  بــني  للعالقات  الـــدفء  اإعــــادة 

عن  الناجمة  الأزمــــة  بعد  ووا�ــســنــطــن 

حتالف  عــن  �سبتمرب   15 يف  الإعــــالن 

الـــوليـــات املتحدة  دفــاعــي جــديــد بــني 

واأ�سرتاليا واململكة املتحدة.

حزب اهلل يمرر إرهابه عبر مرفأ بيروت

مجلس األمن يشيد بالتنظيم المثالي النتخابات العراق

دعوا لتحقيق شفاف.. أعضاء بالكونغرس:

الصدر يحذر من جر البالد للفوضى
السودان.. حمدوك

يبحث عالج األزمة

اخلرطوم - البالد
ــوداين  ــ�ــس ــذل رئــيــ�ــص الــــــوزراء ال ــب ي

يف  م�سنية  جــهــودا  حــمــدوك  عبدالله 

النا�سبة  ال�سيا�سية  الأزمــة  حل  �سبيل 

بـــني مـــكـــوين احلـــكـــم النـــتـــقـــايل، اإذ 

يوا�سل لقاءاته مع املكونني الع�سكري 

لالأزمة  اإيجاد حلول  اأجل  من  واملدين 

امل�سادر  وقالت  البالد.  تعي�سها  التي 

براأيه،  متم�سكا  يــزال  ل  طــرف  كل  اإن 

حل  اأن  الــعــ�ــســكــري  املــكــون  يـــرى  اإذ 

اأخــرى  وت�سكيل  النتقالية  احلكومة 

من كفاءات وطنية م�ستقلة غري حزبية 

احلل  هــل  امل�ساركة  قــاعــدة  وتو�سيع 

املــدين  املــكــون  يــرى  بينما  الــوحــيــد، 

له  ال�سيادي  املجل�ص  �سلطة  نقل  اأن 

وقيام كل مبهامه �سيقود البالد انتقال 

دميوقراطي.

ال�سارع  يف  الرتقب  من  حالة  وت�سود 

تزيل  خلــطــواٍت  انتظارا  الــ�ــســوداين، 

الأمـــور  وتعيد  ال�سيا�سي  الحــتــقــان 

املدين  التحول  م�سار  يف  ن�سابها  اإىل 

ن�سطاء  ــداول  ت وبينما  الدميقراطي. 

ــى نـــظـــام الإخــــــوان  ــون عــل ــوب ــس حمــ�

املا�سية،  �ساعة  الـــ24  خــالل  املــعــزول 

�سائعات تفيد باأن قرارات و�سيكة بحل 

الأزمـــة  لحــتــواء  �ست�سدر  احلــكــومــة 

الراهنة يف البالد، نفى جمل�ص الوزراء 

رئي�ص  مــع  تــوافــق  اأي  حـــدوث  ب�سدة 

احلكومة.  حــل  على  ال�سيادة  جمل�ص 

"ل وجــود لأي  وقــال مكتب حــمــدوك: 

اجتــــاه حلــل احلــكــومــة؛ خــا�ــســة بعد 

خــــروج مــتــظــاهــريــن �ــســودانــيــني يف 

للحكم  اأكتوبر دعما   21 م�سريات يوم 

رئــيــ�ــص  "يوا�سل  وتـــابـــع  املدين". 

مبختلف  ولقاءات  ات�سالت  الــوزراء 

والقوى  النتقالية  ال�سلطة  اأطـــراف 

الأزمة  معاجلة  �سبل  لبحث  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سية بالبالد".
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رفحاء ـ البالد  

حممية  تطوير  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ك�سف 

حممد  املهند�س  امللكية  عبدالله  بن  تركي  الإمــام 

زبيدة  درب  ترميم  لإعـــادة  خطة  عن  ال�سعالن، 

لل�سياح  التاريخي ،وتاأهيله ب�سكل كامل وفتحه 

ترميم  اإىل  بــالإ�ــســافــة  اأكــــر،  ب�سكل  والـــــزوار 

وتاأهيل ال�سوق الأثري وق�سر امللك عبد العزيز 

حمافظة  جنوب  كلم   105 لينة  بقرية  الواقعني 

رفحاء مبنطقة احلدود ال�سمالية.

جاء ذلك خالل اإطالق حملة نرث البذور بطائرات 

لينة  جنوب  كم   8 "ذّراية"  في�سة  يف  الــدرونــز 

اأم�س،  امللكية  عبدالله  بن  تركي  الإمــام  مبحمية 

مرت  مليون   2 اإىل  ت�سل  اإجمالية  م�ساحة  �سمن 

اإقامة  عن  ال�سعالن  املهند�س  اأعلن  كما  مربع. 

املقبلني  ال�سهرين  خــالل  الــعــام  لــهــذا  مــهــرجــان 

مبدينة لينة التاريخية، بالإ�سافة اإىل ال�سنوات 

احلــدود  مبنطقة  لينة  يف  �سواء  اأي�سًا،  املقبلة 

ال�سمالية، اأو تربة مبنطقة حائل، اأو قبة مبنطقة 

الق�سيم، بحكم اأن هذه الثالثة اأماكن الأ�سا�سية 

يف   - الــلــه  ـــاإذن  ب  - التو�سع  ،وكــذلــك  باملحمية 

جزًءا  اأن  اإىل  ال�سعالن  واأ�سار  املناطق.  جميع 

من احلفاظ على الغطاء النباتي واحليواين هو 

وغريها،  والــدخــول  للرعي  العامة  الت�سريعات 

موؤكدًا اأن الهدف تنظيم الرعي ولي�س منعه، واأن 

اأهل الأر�س اأو الذين بقربها على ح�سب امل�ساحة 

والمتداد هم اأوىل برعيها.

اجلدير بالذكر اأن درب زبيدة ميثل قيمة تاريخية 

يف  والــتــجــارة  للحجاج  طريًقا  بو�سفه  كبرية 

ع�سور الإ�سالم القدمية، املمتد من مدينة الكوفة 

مبــحــاذاة  اململكة  ب�سمال  مــــرورًا  الــعــراق  يف 

 - ال�سمالية  احلـــدود  مبنطقة  رفــحــاء  حمافظة 

وهي اأوىل املحافظات ال�سعودية التي تقع على 

هذا الطريق - و�سوًل اإىل مكة املكرمة، وتنت�سر 

الأثرية  املواقع واملن�ساآت  العديد من  على طوله 

من الآبار والرك، فيما يعد ال�سوق الأثري بلينة 

ازدهــار  يف  اأ�سهمت  التي  التاريخية  املعامل  من 

واأُن�سىء  اقت�ساديًا  واأنع�ستها  اآنـــذاك  املنطقة 

املحالت،  ع�سرات  على  وي�ستمل  1352هـــ،  عام 

ويتبادل فيه جتار املنطقة وجتار جند والعراق 

وتبقى  قريب،  وقت  اإىل  اأنواعها  بجميع  ال�سلع 

اأطالله �ساهدًا على التاريخ.

جدة- يا�سر بن يو�سف   

مها  الطبيعي  العالج  اأخ�سائية  او�سحت 

مر�س  هــو  الروماتيزم  اأن  �سويد،  علي 

�سائع ويندرج حتته ما يقارب 120 نوعًا 

ذاتي  مر�س  فهو   ) الروماتويد   ( اأمــا 

من  وبع�س  املناعي  اجلــهــاز  ي�سيب 

الأع�ساء الأخرى مثل :  اجللد والعني 

والكلى  الدموية  والرئتان والوعية 

و الغدد اللعابية وبع�س من هذه 

الأنواع : الذئبة احلمراء ، 

النقر�س ، احلزام الناري، 

الروماتيزم اجللدي. 

هناك  اأن  اإىل  واأ�ــســارت 

اأهمية بالغة ل�ست�سفاء 

مــر�ــســى الــرومــاتــيــزم 

تـــاأهـــيـــل  اإعـــــــــادة  يف 

والع�سالت  املفا�سل 

اأننا  حيث   ، املر�س  من  الأوىل  املرحلة  يف  وخا�سة 

�سخونة  من  وتخفف  اللتهابات  بتخفيف  نقوم 

حدة  من  والتخفيف  والنتفاخات  املفا�سل 

املفا�سل  وخــا�ــســة  املــفــا�ــســل  حـــول  الآلم 

ال�سغرية مثل : ال�سابع واليدين واملرفقني 

والقدم.

وعن اعرا�س الروماتيزم قالت: هناك عدة 

اأعرا�س منها �سالبة وفقدان حركة املف�سل 

بــعــد املجهود  ــا �ــســبــاًحــا ومـــا  ــًب وغــال

الـــيـــومـــي ، �ــســعــوبــة الــ�ــســغــط 

عــلــى الـــقـــدم  ، ارتـــفـــاع درجــة 

ــم ، تــراجــع  حــــــرارة اجلــ�ــس

اآلم   ، الــ�ــســحــيــة  احلـــالـــة 

 ، املفا�سل  يف  م�ساحبة 

املفا�سل  يف  انتفاخات 

 ، بــاحــمــرار  م�سحوبة 

املفا�سل  بع�س  ت�سوه 

، فقدان ال�سهية ، وهناك اعرا�س و�سدة عالمات باأن 

الروماتيزم يظهر اأحيانًا ويختفي اأحيانًا .

اأخ�سائية  وا�ــســلــت  الطبيعي  الــعــالج  دور  وحـــول 

للعالج  مــهــم  دور  هــنــاك  قــائــلــة:  الطبيعي  ــعــالج  ال

انت�سار  ، ومينع  املفا�سل  تيب�س  اإذ مينع   ، الطبيعي 

الع�سالت  وتــقــويــة   ، املــفــا�ــســل  جلــمــيــع  ــهــاب  ــت الل

والربطة املحاطة  باملفا�سل ، تهيئة املري�س نف�سًيا 

ومراعاة ذلك العامل ، بالإ�سافة اإىل تثقيف املري�س 

الو�سعيات  تعديل   ، الــغــذائــي  الــعــامــل  ناحية  مــن 

اخلاطئة للمري�س ، وو�سف بع�س التمارين املنزلية 

املنا�سبة لتجنب التيب�س ، النظر والهتمام للتحاليل.

ــكــمــادات الـــبـــاردة اأم  وعـــن �ــســوؤال اأيــهــمــا اأفــ�ــســل ال

ال�ساخنة ملري�س الروماتيزم ) الروماتويد ( اختتمت 

الأخ�سائية مها �سويد بالقول:

 البارد يف حال وجود انتفاخات وحرارة ، وتو�سع 

ملدة ل تزيد عن 15 دقيقة ، و�سع من�سفة على اجللد 

ثم و�سع الكمادة.

ترميم درب زبيدة التاريخي.. وتأهيل السوق األثري بـ "لينة"

أخصائية: العالج الطبيعي  يمنع تيبس المفاصل

البالد ـ خالد بن مر�ساح 

ــيــات مــنــطــقــة كــومــبــات فيلد  تــتــوا�ــســل  فــعــال

اإحدى مناطق فعاليات   ،)Combat Field(

مو�سم الريا�س 2021، وهي واحدة من املناطق 

املميزة بالإثارة والت�سويق، لحتوائها عدًدا من 

لهواة  مف�سلة  وجهة  ولأنها  احلركية،  العرو�س 

الألعاب احلربية والقتالية.

وُطرحت تذاكر الفعالية على املوقع الإلكرتوين 

اإقــبــاًل وا�ــســًعــا من  الــريــا�ــس، ووجـــدت  ملو�سم 

بخلق  لتمزيها  عنها،  الإعــــالن  فــور  اجلــمــهــور 

ـــع احلــــروب مــن خـــالل 33  اأجــــواء حتــاكــي واق

ل�ستقطاب  مــركــًزا  املنطقة  مــن  جعلت  فعالية 

ال�سغوفني باألعاب املغامرة واأكرث جتاربها اإثارة 

على  املنطقة  وحتــتــوي  الــعــامل.  م�ستوى  على 

يقودها  التي  الروبوتات  لقتال  خم�س�سة  حلبة 

بها،  يتحكمون  �سلكية  اأيــٍد ل  الــزوار، من خالل 

ملحاكاة  املخ�س�سة  الألعاب  من  عدد  اإىل  اإ�سافة 

الرماية بتقنيات م�ستوحاة من ممار�سات تدريب 

الرماية بالأ�سلحة احلقيقية.

اإىل  الــرجــوع  لــزوارهــا  فيلد"  "كومبات  وتتيح 

الــعــ�ــســور الــو�ــســطــى عــر رحـــالت افــرتا�ــســيــة، 

و�سط  الــكــاوبــوي  مناطق  يف  حتــديــات  وعي�س 

الأرياف الغربية، اإ�سافة اإىل التعرف على تاريخ 

الأ�سلحة وتطورها على مر ال�سنني.

كومبات  ملنطقة  الإجــمــالــيــة  املــ�ــســاحــة  وتــ�ــســل 

الريا�س  العا�سمة  �سرقي  �سمال  الواقعة  فيلد 

"اجلنادرية" اإىل نحو 310 اآلف م2، فيما ُتقدر 
الطاقة ال�ستيعابية لها بـ 44 األف زائر، خ�س�س 

لــذوي  موقف  و600  عــام،  موقف  األــف   12 لهم 

الإعاقة، وتفتح املنطقة اأبوابها للزوار يومًيا من 

اخلام�سة م�ساء حتى الواحدة �سباًحا.

لل�سالح،  متحًفا  فيلد"  "كومبات  منطقة  وت�سم 

والأ�ــســلــحــة  ــذخــرية  ال لبيع  مــعــار�ــس  وخم�سة 

لقتال  حية  ا  عرو�سً تقدم  كما  واإك�س�سواراتها، 

امل�ساهد  عــرو�ــس  اإىل  ــة  ــاف اإ�ــس الـــروبـــوتـــات، 

اخلطرة للقتال احلي بني طرفني، عر جمموعة 

و�سط  املحرتفني،  العامليني  ال�ستعرا�سيني  من 

كما حتوي  واملــغــامــرة.  بــالإثــارة  مليئة  اأجـــواء 

"باتل  منها  املميزة،  العنا�سر  من  عــدًدا  املنطقة 

املعارك  لتجارب  مركز  اأكــر  يعد  ــذي  ال بارك" 

 16 ي�سم  اإذ  الأو�ــســط،  الــ�ــســرق  يف  الرتفيهية 

اأقـــرب  الـــــزوار  فيها  يعي�س  لــلــمــعــارك،  �ــســاحــة 

التجارب القتالية الرتفيهية من الواقع. وتتكون 

قتالية  ــعــاب  األ عــدة  مــن  بارك"  "باتل  عنا�سر 

ا�ستوحت  التي  باتل"،  "اآي  لعبة  اأبرزها  عاملية، 

الفيديو  األعاب  اأ�سهر  من  وتفا�سيلها  اأجواءها 

اأجـــواء  حتــاكــي  ملعًبا   12 ت�سم  اإذ  الــعــاملــيــة، 

للمعايري  مطابقة  واأ�سلحة  احلقيقية،  احلــروب 

امل�ستخدمة يف ال�سناعة احلربية من حيث الدقة 

العالية والوزن وال�سكل وامللم�س.

وتتوزع الفعاليات يف "كومبات فيلد" على �ستة 

مواقع رئي�سة، هي: املنطقة الع�سكرية املخ�س�سة 

ل�ست�سافة الدبابات احلربية، والرماية بالبنادق 

الهوائية، وميادين باينت بول، وقف�س الغ�سب، 

وحماكاة الطريان، ومنطقة خط النار املخ�س�سة 

ملــيــاديــن الــرمــايــة بــالــذخــرية احلــيــة، ومــيــاديــن 

رماية الأطباق، فيما ت�سم املنطقة التقنية: غرفة 

الروبوتات.  وقتال  املحاكاة،  ورماية  الهروب، 

وتوفر املنطقة قرية خم�س�سة لفعاليات الع�سور 

بــالــفــوؤو�ــس  الــرمــي  ــعــاب  األ تت�سمن  الــو�ــســطــى، 

اإىل  اإ�ــســافــة  ال�سجن،  مــن  والــهــروب  وال�سهام، 

منطقة بارود التي ت�سم و�سطها خيمة ا�سرتاحة 

م�سغًرا  واإ�سطباًل  ال�سقور،  ومدربة  املــحــارب، 

وو�سط  لــالأطــفــال.  خم�س�سة  ــا  وور�ــسً للخيل، 

فعاليات  اأم�س   انطلقت  �سخم،  جماهريي  اإقبال 

مهرجان "RUSH" يف منطقة واجهة الريا�س 

الرتفيهية اأحد اأبرز املهرجانات يف جمال الألعاب 

الــريــا�ــس  اإقــلــيــمــًيــا �سمن مــو�ــســم  الإلــكــرتونــيــة 

2021، حيث نفدت جميع تذاكر دخول املهرجان 

مــهــرجــان  فــعــالــيــات  وتــ�ــســم  الأول.  الــيــوم  يف 

املتنوعة،  الفعاليات  من  العديد   "RUSH"
مرة  موبايل" لأول  "ببجي  بطولة  تنظيم  منها: 

مدينة  مــن  انتقالها  بعد  املنطقة  م�ستوى  على 

مب�ساركة  وذلــك  الريا�س،  اإىل  اأجنلو�س  لو�س 

فعاليات  اإىل  اإ�سافة  خمتلفة،  دول  من  فريًقا   16

لعــب  األـــف   14 بح�سور  لين"  "اأوف  ــعــاب  األ

"RUSH" اأون  بطولت  خالل  تاأهيلهم  جرى 

ليتناف�سوا  املا�سيني،  ال�سهرين  مدى  على  لين 

تقدمي  اإىل  املهرجان  مالية. وي�سعى  على جوائز 

مفاهيم جديدة يف �سناعة املهرجانات واملعار�س 

اأحدث  اإىل  الو�سول  فر�سة  املهتمني  ملنح  عاملًيا، 

الــتــقــنــيــات يف جمــــال الألــــعــــاب الإلــكــرتونــيــة، 

وعر�سها وجتربتها، وهو ما يتما�سى مع اأهداف 

والتزامات مو�سم الريا�س.

الروبوتات تعلن عن حضورها بقوة في موسم الرياض 
 كومبات فيلد وجهة مفضلة لهواة األلعاب الحربية والقتالية

جدة ــــ عبد الهادي املالكي     

اأو�ــــســــحــــت الـــهـــيـــئـــة الــ�ــســعــوديــة 

واجلــودة  واملقايي�س  للموا�سفات 

اإحــدى  تعد  ال�سناعية  املطبات  اأن 

امل�ستخدمة  املرورية  التهدئة  و�سائل 

ال�سيارات  قائدي  ــزام  لإل الطرق  يف 

موقع  ال�سرعة يف  تخفيف  ب�سرورة 

بال�سالمة  تتعلق  لأغــرا�ــس  وذلــك  ما 

املرورية على الطريق. ون�سرت هيئة 

الر�سمي  ح�سابها  عــر  املوا�سفات 

ــل الجــتــمــاعــي  ــتــوا�ــس يف مــوقــع ال

للتعريف  توعوية  ر�سائل  "تويرت" 
اخلا�سة  واملتطلبات  بال�سرتاطات 

بــاملــطــبــات الــ�ــســنــاعــيــة حــيــث اأكـــدت 

حددتها  مــــررات  خم�سة  هــنــاك  اأن 

ــفــة الــقــيــا�ــســيــة الــ�ــســعــوديــة  املــوا�ــس

 2084:2010  SASO GSO
تتمثل  ال�سطناعية  املطبات  لو�سع 

يف وجــــــود حـــركـــة مـــ�ـــســـاة كــثــيــفــة 

ــرعــة، وكــذلــك  ــس ــ� تــتــطــلــب تــهــدئــة ال

احلرجة  املــروريــة  التقاطعات  عند 

ــة  ــي ــق واملــنــحــنــيــات الــراأ�ــســيــة والأف

العمل  مناطق  على  عــالوة  اخلــطــرة 

وعند انتهاء الطرق.

جراحة  ا�ست�ساري  حــّذر  جانبه  من   

اأ�سعد  الــفــقــري،  والــعــمــود  الــعــظــام 

املــــطــــوع، مــــن خــــطــــورة املــطــبــات 

ــحــة قـــائـــدي  ــة عـــلـــى �ــس ــاعــي ــن ــ�ــس ال

وم�ستقلي املركبات؛ كونها قد ت�سبب 

بع�سها  يحتاج  خطرية  اإ�سابات  لهم 

اإىل تدخل جراحي.

الناجتة  الإ�سابات  اإن  املطوع،  وقال 

تــرتاوح بني ب�سيطة  الأمــر  عن هــذا 

ت�سل  قــد  كــبــرية  اأو  مــتــو�ــســطــة  اأو 

واإ�ــســابــات  الــفــقــرات  ان�سغاط  اإىل 

باحلامل ال�سوكي اأو ك�سور بالعمود 

الفقري اأو الته�سم الكامل بالفقرات.

املــركــبــات بالوعي  قــائــدي  ونــ�ــســح  

وعدم  ال�سليمة  بالقيادة  والهتمام 

الــ�ــســرعــة والــتــهــور، وكــذلــك و�سع 

تلك  حـــدوث  عـــدم  لتجنب  احلــــزام، 

الإ�سابات.

اأن  تت�سمن  الن�سائح  اأن  اإىل  ولفت 

ال�سغط  لعدم  ُم�ستقيمًا  املقعد  يكون 

اأهمية عدم  مع  الفقري،  العمود  على 

حتى  ع�سوائي  ب�سكل  مطبات  اإن�ساء 

ل يوؤدي ذلك اإىل كوارث منها اإ�سابة 

البع�س بانزلقات غ�سروفية.

حــددت   املوا�سفات  هيئة  اأن   يذكر 

عند  تــوافــرهــا  يجب  التي  الــ�ــســروط 

و�سع املطب ال�سناعي وهي اأن تكون 

العالية  اخلــطــورة  ذات  املــواقــع  يف 

تلفت  حتذيرية  بو�سائل  تــزود  واأن 

انتباه ال�سائق وتوفر الوقت الكايف 

اإىل  الو�سول  قبل  ال�سرعة  لتخفيف 

املــطــب وا�ــســرتطــت املــوا�ــســفــات األ 

اأية  يف  ال�سناعية  املطبات  تت�سبب 

اإذا  والركاب  ال�سيارات  على  اأ�سرار 

املــقــررة  بال�سرعات  ــزام  ــت الل مت  مــا 

يف الطرق. كما نّوهت الهيئة عن اأن 

املوا�سفات القيا�سية حددت الأ�سكال 

الهند�سية  والــتــ�ــســامــيــم  املــعــتــمــدة 

اأو�سحت  حيث  ال�سناعية،  للمطبات 

هي  لــلــمــطــبــات  ـــــواع  اأن  5 هــنــاك  اأن 

الق�سري والن�سيابي ومطب الو�سادة 

وكذلك  الطوارئ،  مبركبات  اخلا�س 

امل�ستوى  العلوي  ال�سطح  ذا  املطب 

اإ�سافة اإىل التقاطعات املرفوعة.

مختص: التهور في المطبات
الصناعية يسبب كسور العمود الفقري 
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الريا�ض- البالد
اململكة  بطولة  لقب  ال�سفا  نـــادي  ا�سكوا�ش  فــريــق  حقق 
لل�سباب، التي نظمها الحتاد ال�سعودي لال�سكوا�ش، واأقيمت 
على مالعب نادي الريا�ش خالل الفرتة من 21 - 23 اأكتوبر 

اجلاري.
ال�سعد،  خالد  ال�سكوا�ش  لحتــاد  التنفيذي  املدير  وتــوج 
حل  فيما  الذهبية،  وامليداليات  البطولة  بكاأ�ش  ال�سفا  فريق 

فريق الهالل ثانيًا، وهجر ثالثًا، والوحدة رابعًا.

 الصفا يتوج ببطولة المملكة لشباب االسكواش

)يف زحام ال�شم�ض .!(

"الهالِل يستمطرُ بطوالتِ آسيا!"
*يهُب الهالل الوطن )رحابة العيون( بهتاف )فرقده(! و�سمو�سه

ووم�ش ذاته، وي�سوغ "عادًة" من خالل اإطاللته على مرابع القارة
الآ�سيوية الكربى الزغاريد والأحالم على خطوات النبهار؛ لأنه مكتظ 
بالإمكانات الفنية البطولية، واخلربات التي تتن�سم طيوبًا وطنية عاملية 
مهارات  ن�سارة  من  كثري  مع  وعطره  وريحانه  و�سيحه  الوطن  بحناء 
ل�سمعة  واحرتامهم  وحما�سهم  ونكهتهم  والأجــانــب  الوطنيني  لعبيه 

و�سيت وطنهم ..!!
حكاوي  وكــل  الــذهــب  وي�ستم  البطويل(  )اخل�سب  يع�سق  *والــهــالل 
باأكاليل  مدثر  )ب�ستاٌن(  والقارية  املحلية  مناف�ساته  فثقافة  الإجنــازات، 
موجات  وفردانياته   !!.. الــزرقــاء  البنف�سج  واأزهـــار  النعمان  �سقائق 

مو�سمية دائمة؛ لها اأجواوؤها التي ت�ستمطر �سحب البطولت.
*واأينما حتبو ال�سحابة، فهي التي ُتطُر مزن الهالل بجميل

)زمن  يف  بحاجة  اأنــا  كم  القمرية،  ميويل  ورغــم  وزعامته.  اأولوياته 
اللتبا�ش هذا( اإىل ا�ستح�سار �سفاء انت�ساري بطويل اأنيق الهندام!!

*كم يحتاج دوري كرة القدم الآ�سيوي اإىل األق الهالل يف ذاته )ليجلَو 
�سداأ من عاطفة تخبو وتخبو( يف راهن ح�سور الهالل املثقل بطولًيا يف 

م�سابقات كرة القدم ببع�ش الياأ�ش..!
الأخـــرى  اجلماهري  جحافل  بع�ش  لــدى  احلــاجــة  هــذه  جــيــًدا  *اأعـــرف 

املتطلعة وهم يتخبطون يف وعود، بطولية من رماد..!
)املنت�سر  التناول على �سخ�سية  لغة  ا�ستباحت  التي  الآراء  لكل  *األَّفُت 
الفني  )للجهاز  اجلميل  الفكر  به  يثاقفنا  ما  اأثمن  اأن  ولبــد  امل�ستحق( 

والنف�سي والإداري للزعيم ( اأمنوذجًا.. فهو خيمة اأحا�سي�ش
�ستات  فيه  يجمع  ونبله!  الب�سيطة  روحــه  ت�ستهدي  متقاطرة  بطولية 
ب�سعاعات  الآخــر  تلو  الكاأ�ش  وت�سدير  لإيــراد  والتق�سي  البحث  ع�سق 
العقل الحرتايف وملحة الفكر؛ لأنه بنظارة الزمن ال�سميكة يفتح الأعني 

على �سعتها لننظر اإىل من اأعتقد اأنهم )هم ال�سعداء(..! و"البع�ش"
ليزال يقف تقديرًا للفرجة فاأجد �سخ�سيًا ال�سعادة مع الهالل..

اأو  بالقوة  ياب�سة  �سفاه  على  للنا�ش  مر�سومة  رائقة  ابت�سامة  لي�ست 
بالفعل

البطويل  )احلــ�ــش  لــالأدمــغــة  ليعيد  بعناية  وجــدانــه  عــن  ليعلن  ولــكــن، 
بالذهب  والظفر  باملن�سات  وحــ�ــســوره  وقيمه  بانت�ساره  الــثــقــايف( 
والكوؤو�ش بالعرق امل�سقول، فيتلعلع قلمي ب�سحيفتي )البالد( وببالغة 

القول وال�سورة وال�سوت والبهاء!
اأمام  اآ�سيا  نهائي  ن�سف  يف  الهالل(  )فــاز  فقد  اجلماهري  اأيتها  *حــذار 
ن�سراوي  هــدف  مقابل  والــدو�ــســري  مــاريــجــا   بــهــديف  الن�سر  �سقيقه 

لتالي�سكا
الهيمنة  �ساحب  وهــو  الكربى  القارية  البطولة  كاأ�ش  لنهائي  وتاأهل 

البطولية التي ظلت ممهورة با�سمه!
*فحذار وحذار! فالبائ�سون ل يبنون ن�سرًا..!! ولكن بالعزمية يبنون

)فريًقا اأو نادًيا اأو انت�سارًا اأو بطولًة(.. )مع الهالل وبالهالل(
بكرة  للهالل(  الكبري  العطاردي  )الفوز  يكن  ومل  بعيد،  ومن  قريب  من 
القدم اأمام �سقيقه الن�سر ي�سبح اإل يف اأعايل البحار بل كان- و�سيظل 

بعون الله- ين�سب خيمة ع�سقه للهالل يف كل �سوق..!
*اأيها )الدوري الآ�سيوي(! اأنت ت�سرفت بلقاء "�سعلة هاللية" متقاطرة،

اأت �سخ�سيتك حتى النخاع، بيد اأنها �سعلة ملناف�سة املقدمة ) هاللية  �سوَّ
قمراء �سماء( وهي التي ت�سيء �سموع احلب لعا�سقي الهالل!

*مبارك للزعماء الفوز تلو الفوز ومن�سات اآ�سيا الذهبية، وقد تدحرج 
زئريهم حمرو�سًا مبخالب �سامل بعد اأن طار الأ�سد جوميز

قباًل ثم ماريجا �سابحًا يف ف�سفا�ش النت�سار الأ�سعد.

د.عدنان املهنا

يف ختام اجلولة التا�شعة من دوري املحرتفني..

النصر يهدد االتفاق بعد الخروج من اآلسيوية
جدة - هالل �شلمان

الأمري  كاأ�ش  دوري  من  التا�سعة  اجلولة  اليوم  تختتم 
حممد بن �سلمان للمحرتفني مبباراة وحيدة جتمع الن�سر 
ب�سيفه التفاق يف الـ 6 م�ساء على ملعب )مر�سول بارك(.
املركز اخلام�ش بر�سيد 12 نقطة  الن�سر �ساحب  ياأمل 
بعد خروجه  املحلية،  للمناف�سات  يف حتقيق عودة قوية 
مدربه  اآ�سيا؛ حيث طالب  اأبطال  دوري  نهائي  ن�سف  من 
للجماهري  بال�سماح  ــادي  ــن ال اإدارة  اإميــانــويــل  بــيــدرو 
بح�سور التمارين مل�ساعدة الالعبني على ن�سيان اخلروج 
القاري وحتفيزهم للرتكيز على الفوز بالدوري، و�سيدفع 
على الأرجح بعبدالرزاق حمدالله يف الهجوم مع تالي�سكا، 
ومن خلفهما ما�ساريبوف، على اأن يكون فين�سان اأبو بكر 

ورقة رابحة يف ال�سوط الثاين.
املركز  يف  نقاط   7 التــفــاق  ميتلك  الآخـــر،  الــطــرف  يف 
اجلديد  مدربه  بقيادة  له  مباراة  اأول  ويخو�ش   ،14 الـــ 
ال�سربي فالدان ميلويفيت�ش الذي يعرف الن�سر واأجواء 
املا�سي،  املو�سم  يف  الأهلي  درب  اأن  بعد  جيدا  الــدوري 
بتواجد  الن�سر  ملواجهة  هجومية  خطة  اعتمد  والـــذي 
اأزارو  ووليد  �سليتي  ونعيم  الكويكبي  حممد  الرباعي 

وروبن كواي�سون.

متابعة  - هالل �شلمان
ت�شوير- عثمان ال�شمراين

فاز فريق الهالل ب�سعوبة على �سيفه الرائد بنتيجة )2-3( 
حمققا انت�ساره الرابع هذا املو�سم، يف لقائهما اأم�ش �سمن 
�سلمان  بن  حممد  الأمــري  كاأ�ش  دوري  من  التا�سعة  اجلولة 

للمحرتفني.
ا�ستحوذ الهالل على اللعب يف ال�سوط الأول رغم اإراحة مدربه 
�سامل  مقدمتهم  يف  الأ�سا�سيني،  الالعبني  مــن  للعديد  جـــاردمي 
مل  ذلك  ومع  برييرا،  والربازيلي  غوميز  والفرن�سي  الدو�سري 
بع�ش  الرائد  اأ�ساع  فيما  ال�سوط،  هذا  يف  الت�سجيل  يف  ينجح 

الفر�ش اخلطرية، اأبرزها عرب املغربي حممد فوزير.
ت�سجيل  يف  فييتو  الأرجنتيني  جنــح  الــثــاين،  ال�سوط  ويف 
برييرا  البديل  الربازيلي  من  كرة  م�ستغال  للهالل  الأول  الهدف 

حيث و�سع الكرة على ميني حار�ش الرائد يف الدقيقة 53، وعاد 
الالعب ذاته ليحرز الهدف الثاين للهالل م�ستغال عر�سية حممد 
الأخــرية  الدقائق  يف  ا�ستفاق  الرائد  لكن   ،63 الدقيقة  يف  كنو 
و�سجل هدفه الأول بوا�سطة البديل يحيى ال�سهري )د 85( قبل 
اإيدير التعادل )د 89( م�ستغال �سوء تغطية  اأن يحرز الربتغايل 
دفاع الهالل، لكن البديل غوميز اأبى اإل اأن يخرج )الزعيم( فائزا 
بت�سجيله هدف الفوز يف الوقت بدل ال�سائع، لريفع ر�سيد فريقه 

اإىل 15 نقطة يف املركز الرابع، فيما توقف ر�سيد الرائد 
عند 11 نقطة.

ويف مباراة اأخرى، فاز فريق اأبها 
فتجمد  الفتح  �سيفه  على   )1-3(
ر�سيده عند 12 نقطة، يف حني رفع 

اأبها ر�سيده اإىل 10 نقاط.

االتحاد يطلب حكاما أجانب لكل مبارياته
جدة- البالد

بطلب  الحتــاد  نــادي  اإدارة  جمل�ش  تقدم 
اإىل الحتاد ال�سعودي لكرة القدم، ل�ستقدام 
حكام اأجانب جلميع مباريات الفريق املقبلة 
التي  اخل�سارة  بعد  جاء  الطلب  بالدوري. 
بهدفني  ال�سباب  �سيفه  اأمام  الحتاد  تلقاها 
دوري  مــن  التا�سعة  اجلــولــة  يف  نظيفني، 
املحرتفني. وكان الفريق الحتادي قد لعب 
بع�سرة لعبني بعد طرد حمدان ال�سمري يف 
بيان  نــادي الحتــاد يف  الدقيقة 50. وقــال 
 " تويرت:  على  ح�سابه  عرب  ن�سره  ر�سمي 
للحكم  الداعم  مبوقفها  التزمت  الإدارة  اإن 
املا�سية، ومل يتجاوب  الفرتة  املحلي طيلة 
اأجانب  حكام  با�ستقطاب  املطالبات  كل  مع 
"ما  واأ�ـــســـاف:  الفريق".  ــقــاءات  ل لإدارة 
حتكيمية  اأخــطــاء  مــن  الــفــريــق  لــه  تعر�ش 
املــبــاراة  جــو  مــن  الالعبني  اأخــرجــت جميع 

اأثناء �سريها".
وتابع:" جمل�ش الإدارة اتخذ اخلطوة من 
والأخطاء  ال�سغوط  الفريق  جتنيب  اأجــل 
م�سريته  عــلــى  وتــوؤتــر  �ــســده  تــرتــكــب  ايل 
اأنه  الحتــاد  نادي  اأعلن  كما  املناف�سة".  يف 
�سيقوم مبخاطبة اجلهة املخت�سة ب�ساأن ما 
بدر من احلكـم امل�ساعد الثاين بني �سوطي 
الــلــقــاء جتـــاه عــبــدالــرحــمــن الــعــبــود لعــب 

الفريق.

في دوري " يلو".. نشوة الشعلة  تهدد الجبلين
حائل - خالد احلامد

" اجلــولــة  " الأحــــد  ــيــوم  ال تنطلق 
" لأنــديــة  " يــلــو  مــن دوري  الــثــامــنــة 
الدرجة الأوىل باإقامة مواجهة وحيدة 
اجلبلني  لفريق  األيمة  ذكريات  حتمل 
املو�سم  ال�سعلة  اأمـــام  خ�سر  اأن  بعد 
املـــا�ـــســـي، وحـــرمـــانـــه مـــن الــ�ــســعــود 
املــحــرتفــني. اجلــولــة يتوقع  لــــدوري 
لتقارب  نظًرا  قويا؛  تناف�سا  ت�سهد  اأن 

النقاط يف و�سط الرتتيب.
فعلى ملعب مدينة الأمري عبدالعزيز 
يحل  بحائل  الريا�سية  م�ساعد  بــن 
ــى فــريــق  الــ�ــســعــلــة �ــســيــفــًا ثــقــيــاًل عــل
للفريقني؛  مهمة  املـــبـــاراة  اجلــبــلــني. 
ملوا�سلة  ال�سعلة  فريق  ي�سعى  حيث 
الدرعية  على  بفوزه  الرائع  ح�سوره 
نظيفة،  برباعية  املا�سية  اجلولة  يف 
وقفز للمركز الرابع بر�سيد 12 نقطة، 
النقاط  من  املزيد  ح�سد  يف  ويرغب 

للمناف�سة على املراكز الأوىل.
ــام  اأم اجلبلني  م�سيفه  خ�سر  فيما 
الأخدود 1/3 وتراجع للمركز التا�سع  
لذا �سيحاول بدوره  بر�سيد 9 نقاط؛ 
�سلم  يف  والــتــقــدم  مــ�ــســاره  ت�سحيح 

الرتتيب بتحقيق النقاط الثالث.

الهالل ينتزع انتصارا صعبا أمام الرائد.. وأبها يفاجئ الفتح



جدة - هالل �سلمان
م��ب��اراة  اأن  على  ال��ك��ث��رون  يتفق 
مباريات  اأق��وى  من  تعد  الكال�سيكو 
اإن  بل  العامل،  م�ستوى  على  الأندية 
والأك��ر  الأق���وى  يعتربها  البع�ض 
اإثارة، لكن لقاء الغرميني التقليديني 
بر�سلونة وريال مدريد م�ساء اليوم 
وال�سهرة  ال��ربي��ق  م��ن  ال��ك��ث��ر  ف��ق��د 
ب��ع��د رح���ي���ل ال��ن��ج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
ب�سنوات  قبله  ومن  مي�سي،  ليونيل 

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
ع���ا����ض ال��ك��ال���س��ي��ك��و ب��ح�����س��ور 
واأزهى  اأف�سل  التاريخيني  النجمني 
القوي  التناف�ض  حيث  م��ن  ف��رات��ه 
ب��ني ال��الع��ب��ني الأف�����س��ل يف ال��ع��امل، 
وجنومية  �سهرة  من  يحمالنه  وم��ا 
جتعالن اجلميع يتحدث عن املباراة 
لكن  ب��اأي��ام،  موعدها  قبل  املرتقبة 
عام  يوفنتو�ض  اإىل  رونالدو  رحيل 
من  الكثر  الكال�سيكو  اأفقد   2018
بريقه، لياأتي الرحيل احلزين ملي�سي 
حما�ض  م��ن  تبقى  م��ا  على  ويق�سي 
املنطقة  يف  الأق���ل  على  اجل��م��اه��ر، 

العربية.
مي�سي  رحيل  بعد  كال�سيكو  اأول 
ت���ع���ود عليه  مل���ا  ���س��ي��ك��ون م��غ��اي��را 
كثرا  تغر  فرب�سلونة  ال��ك��ث��رون، 
يختربون  لعبني  على  يعتمد  وبات 
مثل  م��رة،  لأول  الكال�سيكو  جتربة 
اأف�سل  دي��ب��اي  ممفي�ض  ال��ه��ول��ن��دي 
الكاتالوين حاليا،  الفريق  لعب يف 
املهاجم  ي��ون��غ  دي  ل���وك  وم��واط��ن��ه 

لع��ب  ي���ون���غ  ودي  الح���ت���ي���اط���ي، 
الو�سط املتاألق.

على  اأك���ر  يعتمد  بر�سلونة  ب��ات 
اأن�سو  مقدمتهم  يف  �سبان؛  جن��وم 
 10 رق��م  القمي�ض  ورث  ال��ذي  فاتي 
الو�سط  لع��ب  وبيدرو  مي�سي،  من 
الذي يذكر اجلميع بالنجم اإنيي�ستا، 
وجايف اليافع الذي يتاألق مع الفريق 
الكال�سيكو  ي�سهد  ورمبا  واملنتخب، 
اأي�سا م�ساركة الأرجنتيني �سرخيو 

اأغويرو.
ال���ري���ال  ي��ت�����س��ل��ح  امل���ق���اب���ل،  ويف 
مقدمتهم  ويف  ال���ق���دمي؛  ب��ح��ر���س��ه 
يف  الأول  ال��ن��ج��م  ب��ن��زمي��ة  ك����رمي 
ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي ح��ال��ي��ا، ب��الإ���س��اف��ة 
فيني�سيو�ض  املتاألق  الربازيلي  اإىل 
ج�����ون�����ي�����ور، وم����ع����ه����م ك����رو�����ض 

ومودريت�ض وكا�سيمرو والبقية.
عاملي  ع��ل��ى  ب��ر���س��ل��ون��ة  وي���ع���ّول 
الأر�������ض واجل���م���ه���ور ل��و���س��ع حد 

مباريات  على  امللكي  النادي  لهيمنة 
الكال�سيكو الثالث الأخرة وحتقيق 
 5 ال����  امل��واج��ه��ات  يف  الأول  ف���وزه 

الأخرة بينهما.
وف�����س��ل ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين يف 
نو"  "كامب  يف  غرميه  على  ال��ف��وز 
اأكرم  عندما   2018 نوفمرب   28 منذ 

وفادته بخما�سية )1-5(. 
وت��غ��ل��ب ب��ر���س��ل��ون��ة ع��ل��ى ال��ن��ادي 
امل��ل��ك��ي ل��ل��م��رة الأخ����رة يف ال��ث��اين 

1-�سفر  بنتيجة   2019 مار�ض  من 
برنابيو"،  "�سانتياغو  ملعب  على 
ثم قلبها باأربعة اأيام بثالثية نظيفة 
ن�سف  اإي���اب  يف  ذات���ه  امللعب  على 

نهائي م�سابقة الكاأ�ض املحلية. 
يف  ب��ع��ده��ا  �سقط  بر�سلونة  ل��ك��ن 
ثم  اأر�سه،  ال�سلبي على  التعادل  فخ 
مني بثالث هزائم متتالية )0-2 يف 
مدريد و1-3 يف كامب نو و1-2 يف 

ملعب الفريدو دي �ستيفانو(.
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 تركي البي�ساين

آسيا ... حاول مرة أخرى !
حماولة  اإىل  اجل��دي��د  العاملي  احللم  وت��اأج��ل  العاملي  خ�سر  نعم، 

لحقة!!
نعم، خ�سر ول ميكن ملكابر اأن يقول اإنها خ�سارة لي�ست جد موؤملة، 
بل رمبا تكون واحدة من اأكرب اخل�سائر ال�سفراء اإيالمًا لعتبارات 

عدة
العزمية،  ت��زداد  اأن  يجب  خ�سارة  كل  مع  لكن  ل�سردها.  جم��ال  ل 
العرات وتقتل طموحهم حالت  تك�سرهم  فقط هم من  فال�سعفاء 
الواثقون  الأقوياء  اأما  املن�سود.  النجاح  العابرة يف رحلة  الف�سل 
وباأ�سًا  ق��وة  اأ�سد  ويكونون  عراتهم  من  ينه�سون  ما  ف�سرعان 
اأخرى.  مرة  وح��اول  تنك�سر  ل  ن�سر،  يا  نعم   ... للتحدي  و�سغفًا 
وبالعودة للخ�سارة فقد جاءت جراء اأحداث دراماتيكية متالحقة مل 
يكن اأ�سد من�سوبي اجلار تفاوؤًل يتوقعها.. هدف من خطاأ.. طرد.. 

هدف اآخر من خطاأ اآخر من ذات الالعب.
الطرد  بحالة  فرحًا  الأزرق  امل��درج  تراق�ض  وحينما  الن�سر  اأب��دع 
العاملي بقيادة اجل�سور  القا�سية فاجاأه لعبو  اأنها كانت  ظنًا منه 
الربتغايل مبا ي�سبه النتفا�سة.. عادوا من غرفة املالب�ض مك�سرين 
توقعه  ما  عك�ض  على  خ�سمهم  مرمى  نحو  مندفعني  اأنيابهم  عن 
التعادل �سريعًا و�سط ذهول وارتباك اخل�سم..  اأدركوا  اجلميع.. 
واغتال  اخلطاأ  حدث  ولكن  ال�سيطرة  وفر�سوا  ال�سغط  وا�سلوا 
من  جزء  حتمل  من  الن�سر  اإدارة  يعفي  ل  ما�سبق  كل  العنفوان. 
اخلروج، وياأتي اأبرز مالمح ذلك الإخفاق بعدم التعاقد مع حار�ض 
اأجنبي متمكن يكمل منظومة الفريق اجلبارة وي�ساهم يف تدعيم 
املنطقة اخللفية للنادي التي ميثل تواجد حار�ض مميز فيها اأوىل 
قد تعريها فال ميكن  التي  الثغرات  لكثر من  قوتها و�سدًا  لبنات 
عبدالله يف هذه اخلانة احل�سا�سة جدًا فحتى  وليد  العتماد على 
اأن  يكمن  ل  هو  اإج��م��اًل  املهرئة  املحلية  احلرا�سة  م�ستوى  على 
يكون من الع�سرة الأوائل فكيف به اأن يكون عو�سًا عن احلار�ض 

الأجنبي!!؟
قد ل ينفع البكاء على اللنب امل�سكوب، ولكن قد يجنب حالت قادمة 

من املزيد من ال�سكب!
وك��ث��رة..  ك��ب��رة  ا�ستحقاقات  املو�سم  ه��ذا  العاملي  ل��دى  زال  ل 
املناف�سة على الدوري والكاأ�ض ب�سرا�سة واجب ل منا�ض عنه ول 

جمال لالأعذار فيه؛
م�ستعجلة  غر  وعاجلة  عقالنية  القرارات  تكون  اأن  من  لبد  لذا   
واأبرز احللول العتماد الكامل على احلار�ض ال�ساب اأمني بخاري 
الذي �سيكون بكل الأحوال اأف�سل ومبراحل من وليد عبدالله؛ حتى 
)موري(  الأرجنتيني  املدافع  وا�ستبدال  ال�ستوية  النتقالت  فرة 
والعمري  لجامي  ثنائية  على  العتماد  مع  جنم  دويل  بحار�ض 
البدلء  دكة  يف  لفرة  م��ادو  عبدالله  واإراح��ة  الدفاع،  مبتو�سطي 

حتى ل يخ�سره الفريق ب�سبب ال�سغوطات اجلماهرية لالأبد.
ختامًا.. ا�ستطاع الن�سر بناء فريق قوي جدًا �سيكون رقما �سعبا 
للخم�ض �سنوات القادمة على اأقل تقدير، ول يجب اأن يكون �سحية 

قرارات اأو مطالبات انفعالية ومت�سنجة؛ جراء اخل�سارة.
خامتة و�سن.. امللعب ملعبي ... واأنت اق�سب الباب. 

وسن �أول كال�سيكو بعد رحيل مي�سي..

برشلونة يعتمد على شبابه..
والريال يتسلح بالخبرة

يف قمة مرتقبة بالربميرليج

يونايتد ورونالدو في مواجهة
ليفربول وصالح 

جدة - �لبالد
يونايتد،  مان�س�سر  يواجه 
اأوروب��ي  ف��وز  من  املنت�سي 
م��ت��اأخ��ر وث��م��ني، اخ��ت��ب��ارًا 
الأزيل  غرميه  اأم��ام  �سعبًا 
بقيادة  امل��ت��األ��ق  ل��ي��ف��رب��ول، 
جن����م����ه امل���������س����ري حم��م��د 
���س��الح، م�����س��اء ال��ي��وم على 
يف  ترافورد"،  "اأولد  ملعب 
ق��م��ة امل��رح��ل��ة ال��ت��ا���س��ع��ة من 

الدوري الإجنليزي. 
ب���ع���دم���ا ك�����ان ي���ون���اي���ت���د ع��ل��ى 
م�����س��ارف خ�����س��ارة ق��ا���س��ي��ة اأم���ام 
اأت���الن���ت���ا الإي����ط����ايل يف اجل��ول��ة 
لدوري  املجموعات  دور  من  الثالثة 
اأب���ط���ال اأوروب�����ا الأرب����ع����اء، ع��ّو���ض 
اإىل  الأول  ال�سوط  يف  بهدفني  ت��اأخ��ره 
الربتغايل  جنمه  بف�سل   2-3 مثر  ف��وز 
كري�ستيانو رونالدو �ساحب الهدف القاتل. 

امل��درب  كاهل  ع��ن  قلياًل  ال��ع��بء  ذل��ك  خفف 
ال��ذي  �سول�ساير،  غ��ون��ار  اأويل  ال��روي��ج��ي 
ك���ان حت��ت ���س��غ��وط الإق���ال���ة، ب��ع��دم��ا جتنب 
خمتلف  يف  مباريات   8 يف  خام�سة  خ�سارة 

امل�سابقات. 
ال�سغوط �ستعود جمددًا عندما  تلك  اأن  اإل 
ليفربول،  التقليدي  خ�سمه  يونايتد  يالقي 
للخ�سارة  يتعر�ض  مل  ال��ذي  الوحيد  الفريق 

بعد يف الدوري هذا املو�سم. 
كلوب  يورغن  الأمل��اين  امل��درب  فريق  يقدم 
م�����س��ت��وي��ات رائ��ع��ة وح��ق��ق ال��ث��الث��اء ف��وزه 
الثالث يف دوري الأبطال هذا املو�سم، ليبقى 
دار  عقر  يف   2-3 بتفوقه  الكاملة،  بالعالمة 
الذي  �سالح،  جنمه  بف�سل  مدريد،  اأتلتيكو 
هدفًا  اإىل 12  رافعًا ر�سيده  له هدفني  �سجل 
هذا  امل�سابقات  خمتلف  يف  م��ب��اراة   11 يف 

املو�سم. 
ال��دوري  يف  الثاين  املركز  ليفربول  يحتل 
بر�سيد 18 نقطة بفارق نقطة خلف ت�سيل�سي 
مان�س�سر  ع��ل��ى   4 ب���  وم��ت��ق��دم��ا  امل��ت�����س��در، 
يونايتد ال�ساد�ض، الذي ف�سل يف حتقيق اأي 
فوز يف مبارياته الثالث الأخرة يف الدوري 

)هزميتان وتعادل(. 
ول يزال �سول�ساير، الذي و�سل اإىل من�سب 
املدير الفني ليونايتد يف يناير 2018 يبحث 
مناف�سات  يف  ك��ل��وب  على  الأول  ف���وزه  ع��ن 

الربميرليغ )3 تعادلت وهزميتان(. 

على  قويًا  تهديدًا  ليفربول  وي�سكل 
 3 �سجل  اأن  بعد  املهزوز  يونايتد  دفاع 
مباريات خارج  اأكر يف 7  اأو  اأه��داف 
م��ع��ق��ل��ه يف خم��ت��ل��ف امل�����س��اب��ق��ات ه��ذا 

املو�سم. 

ومل يتعر�ض ليفربول لأي خ�سارة يف خمتلف 
املناف�سات منذ اأبريل الفائت، يف �سل�سلة ممتدة 

على 21 مباراة هي الأطول منذ 24 مباراة 
بني يناير ومار�ض 1989. 

الرقم  مل��ع��ادل��ة  ليفربول  وي�سعى 
ال��ق��ي��ا���س��ي ل���ع���دد األ����ق����اب غ��رمي��ه 

اإجن��ل��را  بطولة  يف  التقليدي 
اآخ��ره��ا  م���رة،   20 بها  امل��ت��وج 

م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة   2013 يف 
الإ�سكتلندي  الأ�سطوري 

ال�����������س�����ر األ����ي����ك���������ض 
حني  يف  ف��رغ�����س��ون، 
بلقب  "ريدز"  يتخلف 
ق���اده  اأن  ب��ع��د  وح���ي���د 

اإىل   2020 يف  ك��ل��وب 
لقبه ال� 19 وكان الأول له 

بعد غياب 30 عامًا.

ديربي إيطاليا 
يخطف األنظار

جدة - �لبالد
ي���خ���و����ض ي��وف��ن��ت��و���ض 
اختبارًا �سعبًا يف �سيافة 
اللقب  حامل  ميالن  اإن��ر 
"ديربي  يف  ال���ل���ي���ل���ة 
املرحلة  �سمن  اإيطاليا"، 

التا�سعة من الكالت�سيو.
ان����ت����زع اإن�������ر ع��ر���ض 
ال��ك��ال��ت�����س��ي��و م���ن غ��رمي��ه 
ال���ت���ق���ل���ي���دي وال�������س���ر����ض 
ي��وف��ن��ت��و���ض، وا���س��ع��ًا ح���دًا 
ل��ه��ي��م��ن��ت��ه ع���ل���ى ال���ل���ق���ب يف 
الأع����وام ال��� 9 الأخ����رة، مما 
اإىل  العجوز"  "ال�سيدة  دف��ع 
ما�سيميليانو  م��درب��ه  اإع����ادة 
اإىل  ال��ع��ودة  اأم���ل  األ��ي��غ��ري على 
حتت  خميب  مو�سم  بعد  القمة، 

قيادة اأندريا برلو. 

للمو�سم  ب��ائ�����س��ة  ب���داي���ة  ب��ع��د 
للنجم  املفاجئ  الرحيل  ت�سمنت 
رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل 
وف�سل  يونايتد،  مان�س�سر  اإىل 
مبارياته  يف  ال��ف��وز  حتقيق  يف 
ال��ي��ويف  ع����اد  الأوىل،  الأرب�������ع 
اأف�����س��ل ح���الت���ه، وح��ق��ق 4  اإىل 
انت�سارات متتالية جعلته يقرب 
دوري  مراكز  من  واح��دة  بنقطة 
اأبطال اأوروبا و3 نقاط من املركز 

الثالث. 
�سيموين  يخو�ض  املقابل،  يف 
بت�سكيلته  امل����ب����اراة  اإن����زاغ����ي 
قوته  على  معول  تقريبًا،  الكاملة 
�سجلت  التي  ال�ساربة  الهجومية 
23 هدفًا يف 8 مباريات حتى الآن 
ال��دوري  يف  هجوم  خط  كاأف�سل 

بفارق 4 اأهداف اأمام نابويل.
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7 جوائز للسعودية في المهرجان العربي لإلذاعة والتليفزيون 
جدة - البالد

اأربع  جوائز،   7 باململكة  والتليفزيون  الإذاعــة  هيئة  ح�سدت 
للإذاعة  العربي  املهرجان  يف  تليفزيونية،  وثــلث  اإذاعية  منها 
والتليفزيون يف تون�س. وح�سلت الهيئة على اجلائزة يف �سنف 
"ال�سباب جتارب جناح" عن برنامج "�سباب الروؤية"، فيما كانت 

عن  العامة  التوعية  وم�سات  �سنف  ن�سيب  من  الثانية  اجلائزة 
برنامج "التوعية العامة"، وكذلك على اجلائزة الأوىل يف �سنف 
امل�سنني بربنامج "رفقا بهم"، واجلائزة الثانية يف �سنف املراأة 

مناذج قيادية عن برنامج "�سعودية".
اأ�سناف الأفلم والربامج  وفازت باجلائزة الثانية يف كل من 

عن  الأطــفــال  وبــرامــج  "رحال"،  برنامج  عــن  العامة  الوثائقية 
عن  الجتماعية  وامل�سل�سلت  ال�سغري"،  "العبقري  برنامج 
 21 الـــ  الـــدورة  يف  و�ــســارك  الأول".  اجلــزء  "اخرتاق  م�سل�سل 
للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون 235 عملاً يف امل�سابقات، 

ا. ا و122 عملاً تليفزيونياً توّزعت بني 113 عملاً اإذاعياً

الدار البي�ضاء - وكاالت
ن�سرت الأم حاملة الرقم القيا�سي للتوائم �سورا لها 
 ، باأطفالها  �سعيدة  اإنها  وقالت  مرة،  لأول  الأطفال  مع 
واأنهم يزدادون منوا ، وقد ُي�سمح لهم مبغادرة الرعاية 

الطبية حتى نتمكن من نقلهم اإىل املنزل.
عناوين  مايل  جمهورية  من  وهي  حليمة  واحتلت 

و�ــســائــل الإعــــلم عــنــدمــا ولـــدت يف عــيــادة يف الـــدار 
البي�ساء باملغرب 9 اأطفال مرة واحدة، حمطمة الرقم 

القيا�سي العاملي ال�سابق الذي بلغ 8 اأطفال.
بني  ما  الت�سعة،  �سي�سيه،  حليمة  اأطفال  وزن  وبلغ 
وكان  ولدتهم،  عند  كيلوجرام   1 اإىل  جــرام   500

عليهم البقاء يف ح�سانات العناية املركزة بالعيادة.

جدة - البالد
ـــيـــوم الــعــاملــي  ـــادف اأمـــ�ـــس ال  �ـــس
لــلــرومــاتــيــزم ، ويــعــد هـــذا املــر�ــس 
املفا�سل، وي�سم  انت�سارا يف  الأكرث 
الأن�سجة  منها  فئة،   120 من  اأكــرث 
ال�سامة اجلهازية والتهابات الأوعية 
ــــللت الـــفـــقـــرات،  الـــدمـــويـــة واعــــت
والـــتـــهـــابـــات املــفــا�ــســل املــرتــبــطــة 
باأمرا�س معدية اأو باأمرا�س ورثية.

اأنـــه  اإىل  ـــاءات  الإحـــ�ـــس وتــ�ــســري   
ــاك عــلــى الأقـــــل حــــوايل 30%  هــن
يعانون  بلد  اأي  �سكان  جمموع  من 

اأمرا�سا متعلقة بالروماتيزم.
تتمثل  للوقاية  طــرق  عــدة  وهناك   
يف �سرب الكثري من املاء، واإ�سافة منتجات الألبان واخل�سروات واجلنب 
الفواكه  تعد  كما  اليومي.  الغذائي  نظامك  اإىل  والأ�ــســمــاك  والبقوليات 
للوقاية  اأهمية ق�سوى  التي حتتوي على فيتامني )ج( وفيتامني )د(، ذات 
وممار�سة   ، يوميا  ال�سم�س  لأ�سعة  للتعر�س  اإ�سافة  ذلك،  وغري  كالربتقال 

متارين خفيفة والإقلع عن التدخني للتقليل من فر�س الإ�سابة.

دبي- البالد
معر�س  يف  اململكة  بجناح  ال�سعودي  امللتقى  �سهد   
دور  وناق�ست  الفن"،  "�سنائع  جل�سة  دبي"  "اإك�سبو 
يف  الــثــقــايف  الــقــطــاع  منــو  يف  الإبــداعــيــة  ال�سناعات 

اململكة واإحداث التغيري يف املجتمع.
و�سارك يف اجلل�سة احلوارية التي عقدت يف حديقة 
النخيل داخل جناح اململكة، واأدارها يا�سر ال�سقاف، كل 
من: روبرت فريث، من مركز امللك عبد العزيز الثقايف 

مهرجان  من  هيجي،  وفران�سي�سكا  ـــراء(،  )اإث العاملي 
اإدنربة الدويل، و�سارة العمران، نائبة مدير فن جميل، 
ونورا الدبل من الهيئة امللكية ملحافظة العل، وروبرت 

بوك، ممثل مهرجان "ميدل بي�ست" يف اململكة.
 واأكد امل�ساركون اأن مفهوم �سناعة الإبداع ل يقت�سر 
الرتفيه  اأنــواع  كافة  ي�سمل  واإمنا  املو�سيقى  على  فقط 
وا�سعااً  تغيريااً  حتدث  اأنها  اإىل  م�سريين  ا�ستثناء،  بل 

وجذريااً يف خمتلف جوانب حياة املجتمعات. 

أول صورة ألم التوائم التسعة

نظام غذائي للوقاية 
من الروماتيزم

»صنائع الفن« في ملتقى سعودي

140 موهوبًا يتنافسون 
على جائزة عمار 

رحيل والدة الدكتور 
أيمن حبيب

التوت البري.. 
مناعة ورشاقة

 مي�ضيغن - وكاالت
على  ي�ساعد  الــربي  الــتــوت  اأن  علمية  اأبــحــاث  اأظــهــرت 
وي�ساعد  املناعة  جهاز  ويقوي  الدموية  ــدورة  ال حت�سني 
يف احلفاظ على م�ستويات ال�سكر يف الدم ال�سحية ،  كما 
حول  املوجودة  اخلطرة  الدهون  حرق  يف  اأي�سا  ي�ساعد 
اجلزء الأو�سط من اجل�سم ، حيث يعتقد الباحثون اأن هذا 
كيفية  على  توؤثر  التي  الأك�سدة  مل�سادات  نتيجة  يكون  قد 

حرق الغلوكوز والدهون.
بجامعة  اأبحاث  خمترب  من  �سيمور،  ميت�سل  اإي  وقــال 
تنظم  التي  اجلينات  على  التاأثري  خــلل  "من  مي�سيغن: 
حرق الدهون وخمزونها، ميكن اأن ي�ساعد التوت الأزرق 

اأي�سا يف خف�س ن�سبة الكولي�سرتول املرتفعة".
كما اأ�سار �ستيفن بولينغ من نف�س اجلامعة اإىل اأنه "جرى 
البحث جيدا عن فوائد تناول الفاكهة واخل�سروات، ولكن 
اكت�سافنا فيما يتعلق بالتوت الأزرق يب�سر بالتخفيف من 

هذه الظروف ال�سحية".

الريا�ض - البالد
  حتت �سعار "الإلهام يتكلم خليجي" ، اختتمت جائزة عمار التي تنظمها 
جمعية الإرادة للموهوبني من ذوي الإعاقة، جولتها ال�ستك�سافية للمواهب 
خليجيااً  الأول  اجلــائــزة  مو�سم  يف  الفائزين  لختيار  الإعــاقــة،  ذوي  من 

واخلام�س يف تاريخ امل�سابقة الأوىل والوحيدة من نوعها يف العامل.
جمل�س  دول  جميع  يف  مدن   7 للجائزة  ال�ستك�سافية  اجلــولت  �سملت   
اأمام جلنة  140 مت�سابقا مواهبهم  ،ا�ستعر�س خللها  التعاون اخلليجي، 

التحكيم، بعد اأن مت فرزهم من اأ�سل 18 األف متقدم. 
عمار  الدكتور  اإدارتها  جمل�س  ورئي�س  الإرادة  جمعية  موؤ�س�س  واأعــرب   
املو�سم  اخلام�س من اجلائزة  بنجاح جولت  بوق�س عن فخره واعتزازه 
التي  النجاحات  من  موا�سم  اأربعة  بعد  اخلليج  م�ستوى  على  يقام  الــذي 
ال�سريك  نيوم،  اإىل  �سكره  عمار  الدكتور  وقدم   ، ال�سعودية  داخل  حققتها 

ال�سرتاتيجي للجائزة.

جدة - البالد
العزيز  ال�سيدة عزة بنت عبد  الأول،  اأم�س  الله تعاىل،  اإىل رحمة  انتقلت 
طيب، ومت مواراتها الرثى يف مقابر املعلة بعد �سلة فجر اأم�س )ال�سبت( 

املــ�ــســجــد  احلرام مبكة املكرمة.يف 
عكاظ  �سحيفة  حترير  رئي�س  والـــدة  الفقيدة 
والأ�ستاذ  حبيب،  اأمين  الدكتور  �سابقااً  املكلف 

ح�سن، والأ�ستاذ ح�سان حممد حبيب.
اعتبارا  املــعــزيــن  الفقيدة  ذوو  وا�ستقبل 
مــن اأمــ�ــس بــني �ــســلتــي املــغــرب والــعــ�ــســاء، 
الأ�سرة يف حي  اأيــام مبنزل  وملــدة ثلثة 
م�سجد  اأمــام  حــراء،  �سارع  ال�سلمة، 

ال�سماحة.
تقدم  النباأ  اآملها  التي  "البلد" 
للدكتور  ــاة  واملــوا�ــس الــتــعــازي 
الفقيدة،  واإخوانه وذوي  اأمين 
بوا�سع  يتغمدها  اأن  الله  �سائلة 
رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته. 

)اإنا لله واإنا اإليه راجعون(.

 التشجير بالدرونز
الريا�ض - البالد

اأطلقت هيئة تطوير حممية االإمام تركي بن عبداهلل امللكية حملة الت�ضجري ملو�ضم 2021 – 2022، با�ضتخدام طائرات الدرونز لنرث بذور النباتات 
املو�ضمية كاخلزامى واجلعد وال�ضيح، على م�ضاحة وا�ضعة من املحمية ت�ضل لـمليوين مرت مربع �ضمن اأربع مواقع رئي�ضية.

ويهدف نرث البذور بالدرونز اإىل رفع ن�ضبة م�ضاحة التوزيع، وتقليل الوقت امل�ضتهلك لعمليات النرث، وتقليل االأيدي العاملة واملخاطر املتعلقة بنرث 
البذور يف االأماكن التي ي�ضعب الو�ضول لها.

د. اأمين حبيب
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