
 الريا�ض - البالد
تتوقع اململكة جذب 50 مليون �سائح العام القادم ، يف ظل 
االنطالقة القوية للقطاع والعودة اإىل الت�سويق حمليا وعامليا 

للوجهات ال�سياحية ال�سياحية.
وقال وزير ال�سياحة اأحمد اخلطيب، لتلفزيون "بلومربغ" 
"بداأنا بالفعل رحلة  على هام�ش منتدى ال�سعودية اخل�سراء 

التعايف و�سوف ت�ستمر حتى 2023 و2024".
لل�سياح،  اأبوابها  اململكة  فتح  عن  ال�سياحة  وزارة  واأعلنت 
من  ابتداء  ال�سياحية  التاأ�سريات  حاملي  دخول  تعليق  ورفع 

اأغ�سط�ش املا�سي ، وميكن لل�سياح املح�سنني بالكامل دخولها 
دون حاجة اإىل فرتة حجر موؤ�س�سي، على اأن يتم تقدمي �سهادة 
تطعيم ر�سمية عند الو�سول، واإح�سار ما يثبت اإجراء اختبار 
وقت  من  �ساعة   72 خالل  ال�سلبية  نتيجته  وظهور   PCR
م�ساره  يف  ال�سياحة  قطاع  اأن  اخلطيب  واأ���س��اف  امل��غ��ادرة. 
للمملكة  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %  4 من  اأك��ر  لي�سكل 
ونعي�ش   ،  2019 يف   %  3.5 ب���  م��ق��ارن��ة  اجل����اري،  ال��ع��ام 
�سنوا�سل  لذلك  وعامليا،  اإقليميا  كبرية  تناف�سية  بيئة  يف 

االإ�سالحات ولن نوقفها اأبدا.

50مليون �سائح م�ستهدف العام القادم 
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 حملة تزويج للحوثيين والحزبيين  

ال�سعودية تقود العامل لتحقيق جودة احلياة

الريا�ض- وا�ض
نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأعلن 
رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع  عن تاأ�سي�ش �سندوق لال�ستثمار يف حلول تقنيات 
االقت�ساد الدائري للكربون يف املنطقة، ومبادرة عاملية ت�ساهم يف تقدمي حلول الوقود 
اإجمايل  ويبلغ  ب��ال��ع��امل.  �سخ�ش  مليون   )750( م��ن  الأك��ر  ال��غ��ذاء،  لتوفري  النظيف 

اال�ستثمار يف هاتني املبادرتني ما يقارب )39( مليار ريال. 
االأو�سط  ال�سرق  »م��ب��ادرة  قمة  اأعمال  اأم�����ش،   افتتاحه،  ل��دى  كلمته  يف  �سموه  وق��ال 
للمنطقة،  جديدة  خ�سراء  حقبة  ند�سن  اليوم  :"اإننا  وا�سعة  دولية  مب�ساركة  االأخ�سر«، 
البيئة  تقت�سر على  املناخي ال  التغريرّ  اآثار  اأن  منا  اإميانًا  �سويًا،  ثمارها  نقودها ونقطف 
اأن التغريرّ املناخي هو  الطبيعية فقط، بل ت�سمل االقت�ساد واالأمن، ومع ذلك، نحن نعي 

االأو�سط  ال�سرق  لالأفراد وللقطاع اخلا�ش، والتي �ستحفزها مبادرة  اقت�سادية  فر�سة 
االأخ�سر، خللق وظائف نوعية وتعزيز االبتكار يف املنطقة".

واأكد �سموه على تن�سيق اجلهود جتاه حماية البيئة ومواجهة التغري املناخي، 
باأكر  الكربونية يف املنطقة  لتقليل االنبعاثات  ولو�سع خارطة طريق 

%( من االإ�سهامات العاملية، وزراعة )50( مليار �سجرة  من )10 
االأ���س��ج��ار يف  ب��رام��ج زراع���ة  اأك��رب  يعد  برنامج  املنطقة وف��ق  يف 
العاملي  امل�ستهدف  من   )%  5( ن�سبة  حتقيق  يف  وي�ساهم  العامل، 
من�سة  اإن�ساء  على  �ستعمل  اململكة  اأن  �سموه  وب��ني  للت�سجري.  
وتاأ�سي�ش  للكربون،  الدائري  االقت�ساد  مفهوم  لتطبيق  تعاون 

مركز اإقليمي للتغري املناخي.

الإعالم املتجدد
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جدة- يا�سر بن يو�سف
اأبرزت اأمانة حمافظة جدة عددًا من م�ساريع تطوير �سبكة الطرق 
1.2 مليار ريال، وذلك �سمن  احل�سرية والبالغة تكلفتها االإجمالية  
املرورية،  احلركة  لت�سهيل  البلدية  للخدمات  التطويرية  امل��ب��ادرات 
اململكة  روؤي��ة  م�ستهدفات  اإح��دى  تعد  والتي  احلياة  جودة  وحت�سني 
2030.   واأو�سح املتحدث الر�سمي لالأمانة حممد بن عبيد البقمي 
�سملت  تنفيذها  الطرق احل�سرية اجلاري  �سبكة  م�ساريع تطوير  اأن 

مع  "التحلية"  العزيز  عبد  بن  حممد  االأم��ري  طريق  تقاطع  م�سروع 
وتخطت  ري��ال،  مليون   240 تكلفته   تتجاوز  وال��ذي  املدينة  طريق 
ن�سبة اإجنازه حاجز %90، م�سيفا اأن الفرتة املا�سية �سهدت اإكمال 
اأكر  بلغت  بتكلفة  فهد  امللك  �سارع �ساري مع طريق  تقاطع  م�سروع 

من 92 مليون ريال. 
يف  م�سروعا   15 ت�سمنت  الطرق  حت�سني  اأعمال  اأن  اإىل  واأ�سار 

اأنحاء املحافظة بتكلفة اإجمالية جتاوزت  868 مليون ريال.

ج�سور جدة ت�سهل احلركة املرورية
البالد ـ مها العواوده

 توا�سل هيئة الرتاث م�ساريع امل�سح والتنقيب االأثري يف خمتلف 
مناطق اململكة بال�سراكة مع بعثات دولية من جامعات ومراكز بحثية 
وكليات  اأق�سام  م�ساركة  اأهمية  الهيئة  توؤكد  كما  متخ�س�سة،  عاملية 
مع  والتنقيب   امل�سح  عمليات  يف  ال�سعودية   اجلامعات  يف  االآث���ار 
ال�سعودية  املناطق  خمتلف  يف  االآث��ار  اكت�ساف  يف  الدولية  البعثات 

وامل�ساهمة يف كتابة التاريخ احل�ساري للمملكة.

ويحتل امل�سح والتنقيب االأثري اأولوية لدى هيئة الرتاث، باعتباره 
التي  اململكة  بها  تزخر  التي  االآثار  الكت�ساف  �سرورية  علمية  و�سيلة 
ببدايات  القدم ومرتبطة  تاريخية موغلة يف  اإىل حقب  اأكرها  يعود 
م�سروع  اأعمال  تنفيذ  عن  الرتاث  هيئة  واأعلنت  االإن�سانية  احل�سارة 
مبنطقة  رفحاء  حمافظة  جنوب  "ُزَباال"  موقع  يف  االأث��ري  التنقيب 
احلدود ال�سمالية، �سمن اأعمال وم�ساريع التنقيب االأثري التي تنفذها 

الهيئة يف مناطق اململكة.

البالد - خالد بن مر�ساح
تبذل هيئة الرتفيه جهودًا كبرية يف �سبيل الربط بني اأ�سالة املا�سي وحداثة احلا�سر من خالل الفعاليات الرتفيهية 

"كومبات فيلد"،  "البارود" اإحدى املناطق الرتفيهية يف  التاريخ ال�سعودي يف ق�سم  املختلفة، وا�ستح�سار عراقة 
منطقة  وه��ي   ،2021 الريا�ش  مو�سم  مناطق  اإح��دى  �سفاري"،  "ريا�ش  منطقة  فعاليات  اليوم  تنطلق  بينما 

املائية  لالألعاب  التفاعلية  واالأن�سطة  ال��ن��ادرة،  والطيور  احليوانات  لعامل  الرتفيهية  بالفعاليات  متخ�س�سة 
واحليوانات االأليفة. وت�سمل فعاليات ق�سم "البارود" التي ت�ستمر على مدار اأيام املو�سم: جمل�ش الراوي، ركن 

ال�سقور، ور�ش عمل، واإ�سطباًل م�سغًرا للخيل، خيمة ا�سرتاحة املحارب، بينما تعك�ش املنطقة واقع احلياة 
لني واأخرى �سعرية، وهو  ا عن حكايا االأورّ ال�سعودية القدمية، من خالل جمل�ش الراوي الذي ي�سرد ق�س�سً

ما مينح الزائر جتربة �سعبية فريدة. وي�سادف الزوار عند جتولهم يف ق�سم "البارود" عدًدا من الدكاكني 
التي ال تتجاوز م�ساحتها املرتين، م�ستوحاة من الرتاث ال�سعودي، وتتنوع الب�سائع التي تبيعها بني 

اأدوات القن�ش وال�سيد واأدوات خا�سة باخليول والهجن، اإ�سافة اإىل متاجر للهدايا، وهو ما ي�سبع 
ا على قرية م�سغرة للرمي  هوايات واهتمامات �سرائح متنوعة من اجلمهور. وحتتوي املنطقة اأي�سً

ا�ستيعاب كل االهتمامات كرماية  2021 على  الريا�ش  بالبارود، مما يربهن على قدرة مو�سم 
ال�سيد وغريها، مع توفري م�ساحات اآمنة ملمار�ستها، كما يعر�ش املتحف يف املنطقة االأ�سلحة 

التاريخية، وملحة عن عراقة تاريخ االأ�سلحة العربية.

تكثيف ال�ستك�سافات الأثرية باململكة

ولي العهد مؤكدا اهتمام المملكة بالبيئة 
 إنشاء مراكز إقليمية لإلنذار واالستمطار وتغيير المناخ

تثمين دولي للمبادرات النوعية ذات األهداف اإلنسانية

 المملكة تدعو السودانيين  لضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد  

اخلرطوم - البالد
ال�سودانية  العا�سمة  االأحداث يف  ت�سارعت 
اخلرطوم عقب التوترات االأخرية بني مكونات 
احلكم، اإذ اأعلن رئي�ش املجل�ش ال�سيادي الفريق 
حلرّ  )االثنني(،  اأم�ش  الربهان  عبدالفتاح  اأول 
حالة  واإع����الن  وال�����وزراء،  ال�����س��ي��ادة  جمل�سي 
الطوارئ، وت�سكيل حكومة جديدة من كفاءات 
اأن  م��وؤك��دًا  االنتقالية،  الفرتة  الإدارة  م�ستقلة 
ال��ث��ورة  م�سار  ت�سحيح  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  ذل��ك 
رف�ش  بينما  دميوقراطية،  النتخابات  و�سواًل 
ال�سيادي  املجل�ش  اأع�����س��اء  اع��ت��ق��ال  م��دن��ي��ون 
وعدد  حكومته  يف  ووزراء  ال���وزراء  ورئي�ش 

من ال�سيا�سيني.
تتابع  اململكة  اأن  اخلارجية  وزارة  واأك��دت 
بقلق واه��ت��م��ام ب��ال��غ االأح�����داث اجل��اري��ة يف 
اإىل  وت��دع��و  ال�سقيقة،  ال�����س��ودان  ج��م��ه��وري��ة 
اأهمية �سبط النف�ش والتهدئة وعدم الت�سعيد، 
واحل��ف��اظ ع��ل��ى ك��ل م��ا حت��ق��ق م��ن مكت�سبات 
�سيا�سية واقت�سادية وكل ما يهدف اإىل حماية 

ال�سيا�سية  املكونات  جميع  بني  ال�سف  وح��دة 
يف ال�سودان ال�سقيق. واأ�سافت: توؤكد اململكة 
ال�سعب  ج��ان��ب  اإىل  وق��وف��ه��ا  ا���س��ت��م��رار  ع��ل��ى 
يحقق  م��ا  ل��ك��ل  ودع��م��ه��ا  ال�سقيق  ال�����س��وداين 
االأمن واال�ستقرار والنماء واالزدهار لل�سودان 
عمل  جتميد  ال��ربه��ان  واأك��د  ال�سقيق.  و�سعبه 
جل��ن��ة ال��ت��م��ك��ني وت��ك��ل��ي��ف امل��دي��ري��ن ال��ع��ام��ني 
والة  واإق���ال���ة  االأع���م���ال،  بت�سيري  ب���ال���وزارات 
و�سواًل  االنتقالية  املرحلة  موا�سلة  الواليات، 
العمل  �سنوا�سل  واأ�ساف:  منتخبة.  حلكومة 
االنتخابات.  الإج��راء  االأج��واء  تهيئة  اأج��ل  من 
رف�ش  ال�سوداين  ال�سعب  اأن  يوؤكد  والتاريخ 
اأن يحكمه فرد، واأن القوات امل�سلحة ا�ستجابت 
ال�سباب  بعزم  ما�سية  الثورة  ال�سباب.  لثورة 
م�سددًا  باأهدافها"،  ملتزمة  امل�سلحة  والقوات 
يف  ق��دم��ًا  ما�سية  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأن  ع��ل��ى 
التحول الدميقراطي، الفتا اإىل اأن االنق�سامات 
لذلك  ال�����س��ودان،  يهدد  خ��ط��ريًا  اإن����ذارًا  �سكلت 

جاءت قراراته لت�سحيح امل�سار.

حل جمل�سي ال�سيادة والوزراء واإعالن الطوارئ

مالمح ترفيه األجيال
ا�ستعادة
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البالد - مها العواودة 
على  لل�سيطرة  ب��دق��ة  ال��ل��ه  ح���زب  يخطط 
م�سروعه  لتحقيق  اللبنانية  االأرا���س��ي  كامل 
ب��ا���س��ت��خ��دام م�����وارده االق��ت�����س��ادي��ة وامل��ال��ي��ة 
اإقرار  طريق  عن  وذلك  وال�سيا�سية،  واالأمنية 
لزوج  اللبنانية  اجلن�سية  اإعطاء  يتيح  قانون 
اللبنانية  ال��دمي��وغ��راف��ي��ا  لتغيري  امل��واط��ن��ة 
ن�ساء  اأربعة  من  الله  حلزب  املنتمني  بتزويج 
من اأق�سية خمتلفة لغايات اإنتخابية، ف�ساًل عن 
تزويج اللبنانيات لعنا�سر من ملي�سيا احلوثي 
االإرهابي  للحزب  املوالني  ال�سعبي  واحل�سد 
خالل  احل���زب  ل�سالح  الناخبني  ع��دد  ل��زي��ادة 

ال�سنوات القادمة.
من  يهدف  الله  ح��زب  اإن  مراقبون  وي��رى 
امل�ستغربة،  غري  اخلبيثة  اخلطوة  هذه  وراء 
ل��ل��ت��غ��ي��ري ال����دمي����وغ����رايف ل�����س��ال��ح احل����زب 
املخطط  هذا  خطورة  من  حمذرين  واأن�ساره، 
على الن�سيج املجتمعي يف لبنان، ومن خطورة 

االإج��رام��ي  ال��ت��ي يطلقها احل���زب  ال��ت��ه��دي��دات 
اللبناين  النائب  اأكد  بينما  ملعار�سيه،  بالقتل 
الله  حزب  اأن  �سعيد،  فار�ش  الدكتور  ال�سابق 
الطرق،  لبنان مبختلف  ال�سيطرة على  يحاول 
بريوت  مرفاأ  جرميتي  لطم�ش  ي�سعى  اأنه  كما 
اأن  اإىل  الفتًا  العقاب،  من  لالإفالت  والطيونة، 
وجود  على  يوؤكد  الرمانة  عني  يف  اال�سطدام 

اإجماع وطني ملواجهة حزب الله يف لبنان.
اللبنانية  القوات  حزب  يف  النائب  واعترب 
ال�سراع بني �سمري  اأن  العميد وهبي قاطي�سا، 
جعجع وح���زب ال��ل��ه ي��رت��ب��ط ب��امل��وق��ف ال��ذي 
الت�سعيد  ب��اجت��اه  ال��ل��ه  ن�سر  ح�سن  ي��ت��خ��ذه 
موؤكدًا  ملتوية،  اأ�ساليب  عرب  دويلته  لتنجح 
وك�سف  العدالة  حتقيق  يريد  ال  الله  حزب  اأن 
االآن  وه��و  ب��ريوت،  مرفاأ  جرمية  يف  امل�ستور 
اأمام جمابهة من مكون �سيا�سي يقول له: "كفى 
على  هيمنة  وكفى  اللبنانية،  بال�ساحة  عبثا 

القرار اللبناين".

حزب اهلل يحطم تركيبة 
لبنان السكانية
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ولي العهد مفتتحًا أعمال قمة       مبادرة الشرق األوسط األخضر:

صندوق استثماري لتقنيات االقتصاد الدائري للكربون ومبادرة عالمية للوقود النظيف 

ندشن حقبة خضراء جديدة للـــمنطقة ونقطف ثمارها سويًا
الريا�س- وا�س

افتتح �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، اأم�ض، بالعا�سمة الريا�ض، 
دولية  مب�ساركة  الأخ�سر«،  الأو�سط  ال�سرق  »مبادرة  قمة  اأعمال 
العامل،  القرار يف  الدول و�سناع  روؤ�ساء وقادة  يت�سدرها  وا�سعة 
بــادرة  يف  جودتها،  ورفــع  احلياة  حلفظ  اإقليمية  خريطة  لر�سم 
تقدمها اململكة العربية ال�سعودية ل�سنع الفارق العاملي يف حفظ 
الطبيعة والإن�سان واحليوان ومواجهة حتديات التغري املناخي.
التالية:  الكلمة  العهد  ويل  �سمو  القى  القمة  اأعمال  بداية  ويف 
نرحب بكم اليوم يف بلدكم الثاين، اململكة العربية ال�سعودية، 

يف القمة الأوىل ملبادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر.
حماية  جتــاه  اجلهود  لتن�سيق  القمة  هــذه  يف  اليوم  جنتمع 
طريق  خارطة  ولو�سع  املناخي،  التغري  ومواجهة  البيئة 
 )%  10( من  باأكرث  املنطقة  يف  الكربونية  النبعاثات  لتقليل 
يف  �سجرة  مليار   )50( وزراعـــة  العاملية،  الإ�سهامات  من 
يف  الأ�سجار  زراعــة  برامج  اأكرب  يعد  برنامج  وفق  املنطقة 
امل�ستهدف  من   )%  5( ن�سبة  حتقيق  يف  وي�ساهم  الــعــامل، 
نعمل  اأن  القمة  هذه  يف  اليوم  ونهدف  للت�سجري،  العاملي 
عمل  ومنهجية  اإقليمية،  طــريــق  خــارطــة  لو�سع  �سويًا 

لتمكني حتقيق هذه امل�ستهدفات الطموحة".
اأن  ال�سعودية،  العربية  اململكة  "توؤمن  �سموه:  واأ�ساف 
م�سادر الطاقة التقليدية كانت اأهم الأ�سباب لتحول دول 
املنطقة والعامل من اقت�ساديات تقليدية اإىل اقت�ساديات 

فاعلة عامليًا، واملُحرك والدافع الرئي�سي نحو اأ�سرع منو اقت�سادي 
عرفته الب�سرية على الإطالق.

للمنطقة، نقودها ونقطف  اليوم ند�سن حقبة خ�سراء جديدة  اإننا 
على  تقت�سر  ل  املناخي  التغريرّ  اآثــار  اأن  منا  اإميانًا  �سويًا،  ثمارها 
البيئة الطبيعية فقط، بل ت�سمل القت�ساد والأمن، ومع ذلك، نحن 
وللقطاع  لــالأفــراد  اقت�سادية  فر�سة  هو  املناخي  التغريرّ  اأن  نعي 
اخلا�ض، والتي �ستحفزها مبادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر، خللق 

وظائف نوعية وتعزيز البتكار يف املنطقة".
املناخي  العمل  منظومة  يف  فجوات  هناك  �سموه:" اإن  وا�ستطرد 
وم�ساركة  الإقليمية  اجلهود  تن�سيق  عرب  ون�ستطيع  املنطقة،  يف 

اخلربات والتقنيات، اأن نحقق اإجنازات مت�سارعة يف مبادراتنا.
ولتمكني ذلك، تعلن اململكة اأنها �ستعمل على اإن�ساء من�سة تعاون 
مركز  وتاأ�سي�ض  للكربون،  الــدائــري  القت�ساد  مفهوم  لتطبيق 
ل�ستخال�ض  اإقليمي  جممع  واإنــ�ــســاء  املــنــاخــي،  للتغري  اإقليمي 
لالإنذار  اإقليمي  مركز  وتاأ�سي�ض  وتخزينه،  وا�ستخدامه  الكربون 
امل�ستدامة  للتنمية  اإقليمي  مركز  وتاأ�سي�ض  بالعوا�سف،  املبكر 
ال�سحب.  ل�ستمطار  اإقليمي  برنامج  واإن�ساء  ال�سمكية،  للرثوة 
البنية  تهيئة  يف  كبريًا  دورًا  والــربامــج  املــراكــز  لهذه  و�سيكون 
ورفــع  النــبــعــاثــات  وتخفي�ض  البيئة  حلماية  الــالزمــة  التحتية 
يف  الريادي  اململكة  لدور  وامتدادًا  الإقليمي.  التن�سيق  م�ستوى 
لال�ستثمار  �سندوق  تاأ�سي�ض  على  �سنعمل  الطاقة،  اأ�سواق  تنمية 
يف حلول تقنيات القت�ساد الدائري للكربون يف املنطقة، ومبادرة 
الغذاء،  لتوفري  النظيف  الوقود  حلول  تقدمي  يف  ت�ساهم  عاملية 

لأكرث من )750( مليون �سخ�ض بالعامل. ويبلغ اإجمايل ال�ستثمار 
و�ست�ساهم  ريـــال،  مليار   )39( يــقــارب  مــا  املــبــادرتــني  هاتني  يف 
اململكة يف متويل قرابة )15 %( منها. و�ستعمل اململكة مع الدول 
و�سناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث �سبل متويل وتنفيذ 
عن  نعلن  التن�سيق،  م�ستوى  رفع  على  وحر�سًا  املــبــادرات.  هذه 
لدعم  كموؤ�س�سة غري ربحية  املبادرة اخل�سراء،  موؤ�س�سة  تاأ�سي�ض 
تتطلب  املناخي  التغري  مواجهة  اإن  اخلتام،  ويف  القمة.  اأعمال 
املنا�سبة  البيئة  وخلق  التقنيات  تطوير  نحو  امل�سرتك  العمل  منا 
لتمويلها، واحلفاظ على الرثوات الطبيعية التي متتلكها منطقتنا، 

وتعزيز التعاون بيننا لأجل ذلك".
اإىل ذلك، اأعلن �سمو ويل العهد اختتام اأعمال قمة »مبادرة ال�سرق 
دولية  مب�ساركة  بالريا�ض،  اأم�ض  عقدت  التي  الأخ�سر«،  الأو�سط 
وا�سعة يت�سدرها روؤ�ساء وقادة الدول، و�سنَّاع القرار يف العامل، 
وذلك لر�سم خريطة اإقليمية حلفظ احلياة ورفع جودتها، يف بادرة 
تقدمها اململكة؛ ل�سنع الفارق العاملي يف حفظ الطبيعة والإن�سان 

واحليوان ومواجهة حتديات التغريرُّ املناخي.
يف  متــامــًا  "نعي  القمة:  اأعــمــال  خــتــام  يف  كلمة  يف  �سموه  وقـــال 
جًدا  كبرية  فر�سا  هناك  واأن  حتديًا  هناك  بــاأن  الأو�ــســط  ال�سرق 
لدى دولنا، لذلك نحن نعقد قمة اليوم باأهداف وا�سحة لكل دولنا 
و�سنعمل ب�سكل جدي".واأكد �سمو ويل العهد اأن هذه القمم �ستعقد 
ب�سكل ُمتتاٍل؛ ملتابعة ماحقرّق من اأهداف وما�سيحقرّق يف امل�ستقبل 
دول  يف  بها  نفخر  الله-  �ساء  -اإن  باإجنازات  العامل  اأمام  و�سنقف 

ال�سرق الأو�سط، موجهًا ال�سكر لكل من �سارك يف اأعمال القمة.

الريا�س- وا�س
بن  حممد  الأمـــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستعر�ض 
رئي�ض جمل�ض  نائب  العهد  عبدالعزيز ويل  بن  �سلمان 
الوزراء وزير الدفاع، اأم�ض، مع �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
املو�سوعات  قطر،  دول  اأمــري  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم 
املــدرجــة عــلــى جـــدول اأعــمــال قــمــة مــبــادرة ال�سرق 
مواجهة  يف  املبذولة  واجلهود  الأخ�سر،  الأو�ــســط 
التغري املناخي، وذلك على هام�ض القمة املنعقدة يف 

العا�سمة الريا�ض.
من جهة اأخرى ا�ستعر�ض �سمو ويل العهد، اأم�ض، 
عمران  ال�سيد  الباك�ستاين  الــــوزراء  رئي�ض  مــع 
النبعاثات  خف�ض  ب�ساأن  املبذولة  اجلهود  خــان، 

واحلفاظ على البيئة ومكوناتها.
رئي�سة  مـــع  ــعــهــد،  ال ويل  �ــســمــو  وا�ــســتــعــر�ــض 
بـــودن،  جنـــالء  الــ�ــســيــدة  التون�سية  احلــكــومــة 

مبادرات اململكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومن اأبرزهما 
الأو�ــســط  ال�سرق  ومــبــادرة  اخلــ�ــســراء،  ال�سعودية  مــبــادرة 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  مع  العهد،  ويل  �سمو  وبحث  الأخ�سر. 
التعاون  فر�ض  نوفاك،  األيك�ساندر  ال�سيد  الرو�سي  الــوزراء 
مواجهة  يف  املبذولة  واجلهود  النظيفة،  الطاقة  جمالت  يف 
اأمــ�ــض،  العهد،  ويل  �سمو  ا�ستعر�ض  املناخي.كما  التغري 
بن  اأميــن  ال�سيد  اجلــزائــري  املالية  الأول وزيــر  الوزير  مــع  
خالل  اململكة  اأطلقتها  التي  النوعية  املبادرات  عبدالرحمن، 
ال�سرق  ومــبــادرة  اخلــ�ــســراء،  ال�سعودية  ــادرة  مــب منتدى 

الأو�سط الأخ�سر حلماية البيئة.
عبدالعزيز  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اللقاءات،  ح�سر 
ال�سمو  و�ساحب  الطاقة،  وزيــر  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
وزير  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد  بن  تركي  الأمــري  امللكي 
الدولة ع�سو جمل�ض الوزراء، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز 
وزير احلر�ض الوطني.

فيما ح�سر من اجلانب القطري، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
عبدالرحمن  بــن  حممد  ال�سيخ  الــقــطــري  اخلــارجــيــة  وزيـــر 
رئي�ض  ثــاين  اآل  عبدالرحمن  بن  �سعود  وال�سيخ  ثــاين،  اآل 
الديوان الأمريي، فيما ح�سر من اجلانب الباك�ستاين، وزير 
ال�سيد  املالية  ال�سيد �ساه حممود قري�سي، ووزير  اخلارجية 

�سوكت ترين، ونائب وزير اخلارجية ال�سيد �سهيل حممود.
اأحمد  اململكة  لدى  ال�سفري  اجلــزائــري،  اجلانب  من  وح�سر 
عبداحلق،  م�سطفى  قا�سمي  وامل�ست�سار  عــبــدالــ�ــســدوق، 
القت�سادي  واملكلف  اخلارجية  لل�سوؤون  اخلا�ض  واملبعوث 
الرو�سي،  اجلانب  من  ح�سر  فيما  احلر�ساوي.  عبدالكرمي 
ال�سفري لدى اململكة �سريجي كوزلوف، وعدد من امل�سوؤولني، 
ال�سوؤون  وزيــر  معايل  التون�سي،  اجلــانــب  مــن  ح�سر  كما 

اخلارجية ال�سيد عثمان اجلرندي.

وضع خارطة طريق لتقليل
االنبعاثات الكربونية بالمنطقة 

ولي العهد يستعرض مع أمير 
قطر مواجهة التغير المناخي

بحث مع رؤساء حكومات خفض االنبعاثات



ولي العهد مفتتحًا أعمال قمة       مبادرة الشرق األوسط األخضر:

تأسيس مراكز وبرامج الستمطار السحب وحماية البيئة وتخفيض االنبعاثات

ندشن حقبة خضراء جديدة للـــمنطقة ونقطف ثمارها سويًا

محليات
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ال�سباح  اجلــابــر  الأحــمــد  م�سعل  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قــال 
"ال�سرق  قمة  اأم�س يف  م�ساركته،  الكويت خالل  دولة  عهد  ويل 
ال�سمو  �ساحب  افتتحها  التي  بالريا�س  الأخ�سر"  الأو�ــســط 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــر  امللكي 
 - الــــوزراء  جمل�س  رئي�س  نــائــب  العهد  ويل 
حفظه الله، اإن دعوة اململكة ال�سقيقة لهذه القمة 
نابع من دورها املحوري امل�سوؤول يف املنطقة 
ال�سامل  الأمــن  مفهوم  لإر�ــســاء  اأجمع  والــعــامل 
اإن�سانيا واقت�ساديا ومناخيا وبيئيا فهي القبلة 
واللتزام  ال�ستباقية  الروؤية  �ساحبة  واملظلة 
ا�ست�سعارا  والأكــــر  املنطقة  عــن  ــوؤول  املــ�ــس
يف  الجــتــمــاع  هــذا  واأن  الــدولــيــة  مل�سوؤوليتها 
هذه القمة املهمة خر دليل على ال�سعي لإجناح 
التغير  مكافحة  اإىل  الرامية  الدولية  اجلهود 

املناخي الذي �ستعاين منه بع�س الدول ل �سيما دولة الكويت.
الكامل  دعمها  املكان  هــذا  من  الكويت  دولــة  "توؤكد  واأ�ــســاف: 

جلهود �سقيقتها الكربى اململكة العربية ال�سعودية، وما طرحته 
هذا  اإدارة  ح�سن  يف  وثقتها  البيئة  حلماية  مبادرات  حزمة  من 
الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأخــي  باإ�سراف  احلــيــوي،  امللف 
)حفظه  �سعود  اآل  العزيز  عبد  �سلمان  بن  حممد 
الأو�سط  ال�سرق  اأن قمة  الله(" واأو�سح �سموه 
مربزة  ا�ستثنائية  ظــروف  يف  تاأتي  اخل�سراء 
حــاجــة الــعــامل اأجــمــع اإىل خــطــط ال�ــســتــدامــة 
م�سرًا   ، والقت�ساد  والبيئة  باملناخ  والهتمام 
اإىل  يقودنا  املناخي  التغير  ا�ستمرار  اأن  اإىل 
�سل�سلة من الكوارث مبا يف ذلك حرائق الغابات 
والــفــيــ�ــســانــات ودمــــار املــحــا�ــســيــل الــزراعــيــة 

واجلوع و�سح املياة والأوبئة.
اأن دولـــة الــكــويــت مــا زالـــت يف  ـــار  اإىل  واأ�ـــس
ال�ستدامة  حتقيق  اإىل  ال�ساعية  الــدول  طليعة 
الب�سرية والبيئية و�سريكًا دائمًا لكل ما من �ساأنه تن�سيق اجلهود 

الإقليمية والدولية ملكافحة التغير املناخي العاملي.

اأكدت رئي�سة احلكومة التون�سية جنالء بودن خالل م�ساركته، 
اأن  على  بالريا�س  الأخ�سر"  الأو�سط  "ال�سرق  قمة  يف  اأم�س، 

جتـــاوزت  املــطــروحــة  البيئية  الــتــحــديــات 
القت�سادية  الأبــعــاد  وتداعياتها  اآثــارهــا 
)كوفيد-19(  جائحة  فاقمت  والجتماعية 
خا�سة  الـــدول  مــن  العديد  لــدى  حدتها  مــن 
اأن  منوًا.واأو�سحت  والأقل  النامية  الدول 
الطاقة  ا�ستدامة  على  والعمل  ال�ستجابة 
ي�ستوجب على اجلميع حتّمل امل�سوؤوليات 
التعايف خالل  هذا  ت�سريع وترة  اأجل  من 
ال�سنوات  املا�سية ل�سمان النتقال ال�سريع 
ب�سكل  بنائه  واإعــادة  الأخ�سر،  والقت�ساد 
اأف�سل، واحلد من ارتفاع درجات احلرارة 

مبا يتما�سى مع اتفاقيات باري�س.
واأبانت اأن تون�س تدعو اإىل �سرورة ت�سافر اجلهود وح�سدها 
الطاقة  حــلــول  وتــطــويــر  والبــتــكــار  العلمي  الــبــحــث  لتعزيز 

من  الأخ�سر  القت�ساد  نحو  التحول  م�سرة  لت�سع  امل�ستدامة 
وت�سجيع  واملــتــجــددة،  النظيفة  الــطــاقــات  نحو  التوجه  خــالل 
املتخ�س�سة  الــرائــدة  وامل�ساريع  املــبــادرات 
يف هذا املجال؛ لتنويع م�سادر اإنتاج الطاقة 
وطاقة  واملائية  ال�سم�سية  الطاقة  غرار  على 
يف  املناخية  العوامل  واأن  �سيما  ل  الرياح، 

دولنا ت�ساعد على ذلك.
وبينت اأهمية التكنولوجيا الرقمية لتحقيق 
ملّحة  �سرورة  اليوم  باتت  حيث   ، النتقال 
يف منطقتنا العربية من اأجل حتقيق الهدف 
وتبادل  امل�ستدامة،  التنمية  اأهــداف  من   13
الدول  بني  واملعلومات  واخلــربات  املعارف 
ـــــدول الــنــامــيــة، مــع مــراعــات  املــتــقــدمــة وال
منــوًا،  الأقــل  بالدول  اخلا�سة  الحتياجات 
الأخ�سر  القت�ساد  �سيا�سات  على  ي�ساعد  مبا  التعاون  وتعزيز 

على جميع امل�ستويات الإقليمية والعاملية.

ويل  الثاين  عبدالله  بن  ح�سني  امللكي  ال�سمو  �ساحب  نّوه 
ال�سرق  "مبادرة  باأهمية قمة  الها�سمية  الأردنية  اململكة  عهد 

 ، مــ�ــســاركــتــه  خــــالل  الأخ�سر"  الأو�ــــســــط 
الأخ�سر"  الأو�سط  "ال�سرق  قمة  يف  اأم�س، 
العهد  ويل  �سمو  افتتحها  التي  بالريا�س 
 - عبدالعزيز  بــن  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــر 

حفظه الله -.
اأو�ست  ال�سماوية  الأديـــان  جميع  اأن  واأكــد 
باحلفاظ على البيئة، عاّدًا الهتمام بالبيئة 
بها  اأمرًا مهمًا وثقافة وقيمة حميدة يتحلى 
القمة  حتقق  اأن  راجــيــًا  الــواعــي،  الإنــ�ــســان 

الأهداف املن�سودة، واإيجاد حلول من �ساأنها حتقيق التعاون 
بني اجلميع؛ ملواجهة حتديات تغير املناخ، التي ل تعرتف 
بو�سفها  العامل،  واأقاليم  دول  بني  باحلدود 
باتت تهديدات لكوكب الأر�س ب�سورة عامة.
واأ�سار �سموه اإىل امتالك الأردن خطة وطنية 
تعنى بالنمو الأخ�سر، �ست�سارك بها قطاعات 
الزراعة والطاقة واملياه واإدارة  عديدة منها 
النفايات، لفتًا النتباه اإىل تاأثر موارد بالده 
بالتغير املناخي، الأمر الذي جعلهم يولون 
بــالــغــًا، بو�سفها  اهــتــمــامــًا  ــتــاأثــرات  ال هــذه 

حتديًا ينبغي لهم مواجهته.

كرياكو�س  الــيــونــان  جمهورية  وزراء  رئي�س  دولــة  اأكــد 
"ال�سرق  قمة  يف  اأم�س،  م�ساركته،  خــالل  ميت�سوتاكي�س، 
اأهمية هذه القمة التي تنعقد  الأو�سط الأخ�سر" بالريا�س 
الأيـــام  خــالل  جالك�سو  يف  الجــتــمــاع  قبل  مهم  وقــت  يف 
ب�سفتها ع�سوًا يف  بالده  التزام  اإىل  املقبلة.واأ�سار  القليلة 
اأوروبا  اأع�ساء الحتاد، بجعل  بقية  الأوربــي، مع  الحتاد 
اإىل  نهدف  كما   ،2050 حلول  يف  الكربون  من  خالية  قارة 

تقلي�س الغازات الدفيئة بن�سبة 55% بحلول 
2030. واأو�سح اأنه لتحقيق هذه الأهداف 
املهمة،  املــبــادرات  جمموعة  اُتــخــذت  املهمة 
الفحم  من  الكهرباء  اإنتاج  عن  التوقف  مثل 
تكون  اأن  اإىل  متطلعا  2028م،  بــحــلــول 
اليونان من اأوائل الدول يف حو�س البحر 
من  الكهرباء  اإنــتــاج  تــقــدم  الــتــي  املتو�سط 
املقبلة  الأ�سابيع  خالل  باأنه  واأفــاد  الرياح. 
�سيكون لدى اليونان اأكر من 2 جيغاواط 
ــة الـــريـــاح واخلـــلـــط يف الــطــاقــة،  مـــن طــاق

م�سرًا اإىل ح�سد اأكر من 30 مليار يورو لت�سهم يف عملية 
النتقال للطاقة اخل�سراء، عرب جمموعة احلزم التنظيمية 
الـــدول  مــن  الــدعــم  عــلــى  للح�سول  متطلعا  والــقــانــونــيــة، 
الأوربــيــة والحتــاد الأوربـــي. وتطلع اإىل وجــود �سندوق 
خا�س مرن يتم تد�سينه على مدى 7 �سنوات، يخ�س�س فيه 

ن�سبة كبرة من ال�ستثمارات اخل�سراء.
و�سدد على اأهمية موقع اليونان، كونه و�سيلة للدخول اإىل 
املفاو�سات  اإىل  متطرقًا  الأوربــــي،  ال�سوق 
اأن  موؤكدًا  ال�سدد،  هذا  يف  م�سر  مع  املهمة 
اليونان تتطلع اإىل اأن تكون يف مقدمة الدول 
موقعها  وبحكم  ال�سحن،  عملية  بخ�سو�س 
ت�ستطيع تقلي�س الغازات املنبعثة يف عملية 
يتطلب  �سعب  حتد  �سك  بال  وهــذا  ال�سحن، 
ا�ستثمارات كبرة، لكننا عازمون على لعب 
دور مهم يف هذا املجال، مبينًا اأن بالده ت�سم 
جزرًا كبرة حتمل فر�سًا كبرة لال�ستثمار، 

وهي بطبيعة احلال حتيد الكربون.

نّوه دولة رئي�س احلكومة املغربية ال�سيد عزيز اأخنو�س خالل 
م�ساركته، اأم�س، يف قمة "ال�سرق الأو�سط الأخ�سر" بالريا�س، 
ال�سعودية  العربية  اململكة  عنه  اأعلنت  الذي  الطموح  بالهدف 
با�ستهداف الو�سول ل�سفر% من النبعاثات الكربونية بحلول 

.2060
املناخ،  تغير  م�سكالت  اأن  اإىل  النظر  ولفت 
ال�ستثمارات  توجيه  اإعــادة  يتطلب  كبر  حتٍد 
بني  تـــوازن  التي  القت�سادية  الأن�سطة  نحو 
والجتماعية.  والبيئية  القت�سادية  الأهــداف 
الروؤية  بجالء  تعك�س  املبادرات  هذه  اأن  واأكــد 
العربية  اململكة  يف  لــلــقــيــادة  ال�ــســتــ�ــســرافــيــة 
ــتــحــديــات الــرئــيــ�ــســة  ــة ال الــ�ــســعــوديــة ملــواجــه
املناخي،  التغير  وظــاهــرة  بالبيئة  املرتبطة 
اململكة  معها  بــه  تــتــ�ــســارك  ـــذي  ال الأمــــر  وهـــو 

تعك�س  متكاملة  وت�ساركية  مندجمة  مقاربة  باعتماد  املغربية 
وهــذه  امل�ستدامة،  للتنمية  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  رهــانــات 
مع  ين�سجم  اأخ�سر  اقت�ساد  اإىل  والنــتــقــال  الإ�سرتاتيجية، 
املغربية  اخلطة  اإىل  م�سرًا  املــجــال،  هــذا  يف  الدولية  اجلهود 
اإىل  تهدف  التي  و2030   2020 للمناخ  الوطنية 
تعزيز القدرة على التكيف وت�سريع النتقال اإىل 
اقت�ساد منخف�س الكربون، وتنزيل ال�سيا�سات 
الوطنية املتعلقة باملناخ على امل�ستوى املحلي، 
ــكــار ورفــــع مــ�ــســتــوى الــوعــي  ــت وتــ�ــســجــيــع الب
املــنــاخــي، منوهًا  الــتــغــر  مــكــافــحــة  لــتــحــديــات 
يف  يتمثل  املا�سي  العقد  خالل  مغربي  مبنجز 
زرع 300 األف نخلة �سنويا، و�سط توا�سل هذه 
يف  �سنويا،  نخلة  األــف   500 بغر�س  ال�سل�سلة 

اإطار الإ�سرتاتيجية الفالحية اجلديدة.

خان  عمران  الإ�سالمية  باك�ستان  جمهورية  وزراء  رئي�س  هناأ 
اململكة على مبادرة ال�سرق الأو�سط الأخ�سر، خالل م�ساركته يف 
قمة "مبادرة ال�سرق الأخ�سر"، وا�سفًا اإياها بالرائعة واملثالية، 
ال�ساأن،  ذات  يف  باك�ستان  خا�ستها  التي  التجارب  اإىل  م�سرًا 
ا�ستهدافهم  موؤكدًا  تقريبًا،  �سجرة  مليار   2.5 زراعــة  غرار  على 
الو�سول لزراعة 10 مليارات �سجرة يف امل�ستقبل. وقال خان اإن 
10 % من دول العامل م�سوؤولة عن 80 % من اإجمايل النبعاثات 
الكربونية، موؤكدًا اأن بالده اإحدى هذه الدول، و�سمن اأكرب 10 
اأن  مبينًا  املناخي،  بالتغر  يتعلق  فيما  العامل  يف  ه�سا�سة  دول 
باك�ستان مرت يف اآخر 10 �سنوات بـ 152 حادثة مناخية �سديدة 
مليارات   3 اإىل   2 على  تزيد  اقت�سادية  خ�سائر  خلفت  التاأثر، 
اخل�سو�س  هذا  يف  تدابر  اتخاذ  عليهم  حمتمًا  كان  لذا  دولر، 

على حد قوله، اإذ �سيعملون على تغير 60 % من كل طاقتنا، اإىل 
املوا�سالت  و  النقل  من   % و30  2030م،  بحلول  نظيفة  طاقة 
�ستكون مركبات كهربائية بحلول ذات العام، اإىل جانب قيامهم 
حاليًا با�ستبدال 2400 ميقاواط من م�ساريع الفحم مبا ي�ساهيها 
اإيجاد  على  تركز  بــالده  اأن  واأكــد  الهيدروكهربائية.  الطاقة  من 
اأ�سجار  زراعـــة  على  العمل  غــرار  على  اأخـــرى  حلول  وتطبيق 
كميات  اأعــلــى  امت�سا�س  يف  كبر  دور  مــن  لها  ملــا  املــاجنــروف 
�سجرة  مليار  لزراعة  يخططون  لذلك  الكربون،  انبعاثات  من 
ماجنروف اإ�سافية بحلول 2030م، اإىل جانب موا�سلة التو�سع 
يف م�ساريعنا ذات العالقة بحماية البيئة، التي زاد الهتمام بها 
اإّبان ذروة جائحة كوفيد 19، با�ستعادة واإعادة �سحن م�ستويات 

املياه لتنويع تدفقها، وهي مبادرة جديدة اتخذتها باك�ستان.

ولي عهد الكويت: دور المملكة
محوري إلرساء األمن الشامل

رئيسة الحكومة التونسية:
االبتكار يعزز االقتصاد األخضر 

ولي عهد األردن: تحديات
 تغيير المناخ ال تعترف بالحدود

رئيس وزراء اليونان: أوروبا
خالية من الكربون بحلول 2050

رئيس الحكومة المغربية: إعادة 
توجيه اقتصادات العالم نحو التوازن

رئيس وزراء باكستان: المبادرة رائعة ومثالية
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اقتصادات فاعلة 
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وتعزز االبتكار 

في المنطقة



الريا�س- وا�س
ت�سلمت اململكة العربية ال�سعودية رئا�سة 
خالل  2020م،  لعام  الع�سرين  جمموعة 
املجموعة  دول  خارجية  وزراء  اجتماع 
يف م��دي��ن��ة ن��اغ��وي��ا ال��ي��اب��ان��ي��ة، واأع����دت 
من  بتوجيهات  وطموًحا  �ساماًل  برناجًما 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
حثيثة  ومبتابعة  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
واإ�سراف مبا�سر من �ساحب ال�سمو امللكي 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

وزير الدفاع -حفظهما الله-.
وبداأت اململكة اعتباًرا من يوم 1 دي�سمرب 
الع�سرين،  ملجموعة  رئا�ستها  2019م 
العام  م��ن  نوفمرب  نهاية  اإىل  وا�ستمرت 
القادة  قمة  انعقاد  اإىل  و���س��وًل  2020م 
بالريا�س يوَمي 21 � 22 نوفمرب 2020م.
للمجموعة  وركزت اململكة خالل رئا�ستها 
القرن  فر�س  "اغتنام  العام:  الهدف  على 
املت�سمن  للجميع"،  والع�سرين  احل��ادي 
الإن�����س��ان  متكني  رئي�سة:  حم���اور  ث��الث��ة 
وت�سكيل  الأر����س  كوكب  على  واحل��ف��اظ 
اآفاٍق جديدة، كما ا�ست�سافت خالل الفرتة 
عن  يزيد  ما  القادة  قمة  عقد  �سبقت  التي 
100 اجتماع وموؤمتر، �سملت اجتماعات 
ر�سميني  مل�����س��وؤول��ني  واأخ�����رى  وزاري�����ة 

وممثلي جمموعات التوا�سل.
وخ���الل رئ��ا���س��ة وت��ن��ظ��ي��م امل��م��ل��ك��ة القمة 
جائحة  ب�سبب  �سعبة  ب��ف��رتة  ال��ع��امل  م��ر 
عن  ومتخ�ست  )ك��وف��ي��د-19(،  ك��ورون��ا 
متمثلة  ملمو�سة  نتائج  ال�ستثنائية  القمة 
بالتعهد  الع�سرين  جمموعة  دول  قيام  يف 
ل�سد  دولر  مليار   21 على  ي��رب��و  مببلغ 
ال�سحي  النظام  يف  التمويلية  الفجوة 
تريليون   11 عن  يزيد  ما  و�سخ  العاملي، 
ل��دع��م  حت��ف��ي��زي��ة  ح���زم���ة  ���س��م��ن  دولر 

القت�ساد العاملي.

الع�سرين  ملجموعة  اململكة  رئا�سة  وخالل 
خالل  اجتماعاتها  يف  املجموعة  اأطلقت 
مدفوعات  تعليق  مبادرة  املا�سي-  العام 
ي���ن ع��ن ال����دول الأ����س���د ف��ق��رًا،  خ��دم��ة ال���دَّ
حيًزا  فقرة  دول��ة   73 منح  يف  لالإ�سهام 
الجتماعية،  اجلوانب  على  لالإنفاق  مالًيا 
وال�����س��ح��ي��ة، والق���ت�������س���ادي���ة، مل��واج��ه��ة 
نهاية  حتى  دت  ُم��دِّ التي  كورونا،  جائحة 
دولة   47 ا�ستفادت  حيث  2021م،  العام 
الدين  خدمة  مدفوعات  تعليق  مبادرة  من 
عام  منت�سف  حتى  الأول  مت��دي��ده��ا  يف 

2021م.
وُعِقدت خالل رئا�سة اململكة قمة قادة دول 
ال�ستثنائية   )G20( الع�سرين  جمموعة 
الف��رتا���س��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة خ����ادم احل��رم��ني 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
امل�سي  ملناق�سة �سبل  الله-  �سعود -حفظه 
ملكافحة  العاملية  اجلهود  تن�سيق  يف  قدًما 

اجلائحة..
وحر�ست قمة قادة دول جمموعة الع�سرين 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  برئا�سة 
-حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
ال��دويل  التعاون  �سبل  تعزيز  على  الله- 
العاملي  القت�سادي  التعايف  مرحلة  لدعم 
قوي  من��و  ملرحلة  متينة  اأ�س�س  وو���س��ع 

وم�ستدام ومتوازن و�سامل.
وب��رئ��ا���س��ة خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�ست�سافت 
الع�سرين  جمموعة  ق��ادة  قمة  اجتماعات 
اف��رتا���س��ي، وذل���ك يف  ب�سكل  ب��ال��ري��ا���س 
�سوء الأو�ساع العاملية املرتبطة بجائحة 
على  وا�ستمرت   ،)19  - )كوفيد  كورونا 
من  والأح��د 21 و22  ال�سبت  يوَمي  مدى 

�سهر نوفمرب 2020م.
وع��ق��ب الج��ت��م��اع اأ���س��در ق���ادة جمموعة 
لقمة  اخلتامي  البيان   )G20( الع�سرين 

الريا�س.
يف  الكرمية  ال�سامية  املوافقة  و���س��درت 
وزير  اقرتحه  ما  على  2021م  عام  بداية 
متعب  بن  عبدالعزيز  تويل  ب�ساأن  املالية، 
لل�سيا�سات  املالية  وزير  م�ساعد  الر�سيد، 
مهام  الدولية،  والعالقات  الكلية  املالية 
ال�سربا ال�سعودي ملجموعة الع�سرين خلفًا 

للدكتور فهد بن عبدالله املبارك.
و����س���ّل���م���ت امل��م��ل��ك��ة م���ط���رق���ة جم��م��وع��ة 
حالًيا  ترتاأ�س  التي  اإيطاليا  اإىل  الع�سرين 
الع�سرين  ملجموعة  ال�سنوية  الجتماعات 
الع�سرين  جمموعة  وُتعّد  2021م.  لعام 
ل��ل��ت��ع��اون  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دى   ،  )G20(
القت�سادي الدويل، وت�سم قادة من جميع 
ونامية،  متقدمة  دوًل  ميثلون  ال��ق��ارات، 
ومي��ث��ل اق��ت�����س��اد ال�����دول الأع�������س���اء يف 
جمموعة الع�سرين جمتمعًة، حوايل %80 
وثلثي  ال��ع��امل��ي،  القت�سادي  ال��ن��اجت  م��ن 

�سكان العامل، وثالثة اأرباع حجم التجارة 
املجموعة  دول  ممثلو  ويجتمع  العاملية، 
مل��ن��اق�����س��ة ال��ق�����س��اي��ا امل��ال��ي��ة وال��ق�����س��اي��ا 

الجتماعية والقت�سادية.
عام  يف  الع�سرين  جمموعة  وتاأ�س�ست 
1999م، وكانت ُتعَقد على م�ستوى وزراء 
لعقد  املركزية  البنوك  وحمافظي  املالية 
الق�سايا  عن  امل�ستوى  رفيعة  مناق�سات 
الأزمة  اأعقاب  ويف  واملالية،  القت�سادية 
م�ستوى  ُرِف����ع  2008م،  ع���ام  يف  امل��ال��ي��ة 
الدول  ق��ادة  لت�سم  املجموعة  يف  التمثيل 
جمموعة  ق��ادة  قمة  وانعقدت  الأع�����س��اء، 
الع�سرين الأوىل يف وا�سنطن يف نوفمرب 
ج��دول  ��ع  ُو���سِّ ل��ذل��ك،  ونتيجة  2008م، 
اأع���م���ال جم��م��وع��ة ال��ع�����س��ري��ن ل��ي��ت��ج��اوز 
وي�سمل  وامل��ال��ي��ة  القت�سادية  الق�سايا 
والق�سايا  الجتماعي  القت�ساد  ق�سايا 

التنموية.

محليات
الثالثاء 20 ربيع الأول 1443ه� املوافق 26 اأكتوبر 2021م ال�سنة 91 العدد 423477

إعالن الفائزين بجائزة الملك خالد 

الريا�س- البالد
اأعلن الأمر في�سل بن خالد بن عبد العزيز 
رئي�س  ال�سريفني  م�ست�سار خادم احلرمني 
الفائزين  اأ�سماء  خالد،  امللك  جائزة  هيئة 
خ��الل  وذل����ك  2021م،  ل��ل��ع��ام  ب��اجل��ائ��زة 
يف  اأم�س،  عقده،  ال��ذي  ال�سحفي  املوؤمتر 
مبينًا  بالريا�س،  خالد  امللك  موؤ�س�سة  مقر 
اجل��ائ��زة  انطلقت  2008م  ع��ام  منذ  اأن���ه 
لتمكني كل فرد على تغير العامل لالأف�سل، 
واحتفلت  املتميزين  ر���س��د  يف  وم�����س��ت 
ال�سركات،  ا�ستدامة  جمالت  يف  بتميزهم 
الربحية،  غر  للمنظمات  الإداري  والأداء 

والبتكار الجتماعي لالأفراد.
واملجموعات  ل��الأف��راد  اجل��ائ��زة  ومنحت 
لتحديات  حلول  ابتكار  ا�ستطاعت  التي 
عمل  خ���الل  م��ن  اململكة  داخ���ل  جمتمعية 
م���ب���ادرات ت��ط��وع��ي��ة ذات اأث���ر اإي��ج��اب��ي ، 
ع��دن��ان  م���ب���ادرة  الأول:  امل��رك��ز  ن���ال  اإذا 

م��ع��ل��م ال����ق����راآن، وامل��رك��ز 
ال��ث��اين: م��ب��ادرة ل��ن��ق��راأ، 
مبادرة  الثالث:  وامل��رك��ز 

م�ست�سارك الوراثي.
الأول  امل���رك���ز  ن����ال  ك��م��ا 
يف ج���ائ���زة امل���ل���ك خ��ال��د 
ل��ت��م��ي��ز امل���ن���ظ���م���ات غ��ر 
ت�ستهدف  التي  الربحية 
الربحية  غ��ر  املنظمات 
وزارة  ل����دى  امل�����س��ج��ل��ة 
املوارد الب�سرية والتنمية 
الإداري  ب������الأداء  وت��ت��م��ي��ز  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ج��ودة  لرفع  املمار�سات  اأف�سل  وان��ت��ه��اج 
اخلرية  اجلمعية   ، مل�ستفيديها  خدماتها 
الثاين:  املركز  نال  فيما  الأوىل،  الن�سائية 
مبنطقة  الأ���س��ري��ة  للتنمية  امل���ودة  جمعية 
مكة املكرمة، واملركز الثالث: جمعية مراكز 

الأحياء مبنطقة مكة املكرمة.
امللك  ج��ائ��زة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز  ف��از  فيما 
للمن�ساآت  متنح  وه��ي  لال�ستدامة،  خالد 
لال�ستدامة  املبتكر  بتطبيقها  متيزت  التي 
اأعمالها  وجميع  التجارية  ممار�ساتها  يف 
والقت�سادي،  الجتماعي،  ال�سعيد  على 
وال��ب��ي��ئ��ي يف امل��م��ل��ك��ة ، ���س��رك��ة ���س��دارة 
الثاين  املركز  على  وح�سل  للكيميائيات، 
– اأرامكو  اإدارة الإنتاج يف �سمال الغوار 
تاتا  �سركة  الثالث:  وامل��رك��ز  ال�سعودية، 

للخدمات ال�ست�سارية.

السعودية تعزز جهود التنمية في العالم
من قمة الرياض لقادة العشرين إلى روما

القيادة تهنئ رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطني
الريا�س- وا�س

العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بعث 
دير  فان  األك�ساندر  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �سعود،  اآل 
ذكرى  مبنا�سبة  النم�سا،  جلمهورية  الحت��ادي  الرئي�س  بيلن، 
اليوم الوطني لبالده.واأعرب امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين 

وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأط��ي��ب 
و�سعب جمهورية النم�سا ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبد 
العزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س األك�ساندر فان دير بيلن، 

اليوم  ذكرى  مبنا�سبة  النم�سا،  جلمهورية  الحت��ادي  الرئي�س 
الوطني لبالده.

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

جمهورية النم�سا ال�سديق املزيد من التقدم والزدهار.

اطلع على خطوات تنفيذ مركز البيانات الضخمة
أمير مكة بالنيابة يرأس اجتماع مجلس نظارة جامعة جدة 

جدة- البالد
راأ�س الأمر بدر بن �سلطان بن عبدالعزيز اأمر 
الإمارة،  مقر  يف  بالنيابة،  املكرمة  مكة  منطقة 
الدكتور  اجتماًعا بح�سور رئي�س جامعة جدة 
عدنان احلميدان، واأع�ساء جمل�س نظارة وقف 
ال�سنوي  للتقرير  ا�ستعرا�س  تخلله  اجلامعة، 
الوقف  اأن  اجلامعة  رئي�س  واأو���س��ح  للوقف. 
اأكرث من 42 برناجمًا  املا�سي  العام  قدم خالل 
بعد، وبرامج  ع��ن  تعلم  اأب��رزه��ا  م��ن  وم��ب��ادرة 
اأوق����اف ال��ق��راآن وع��ل��وم��ه وامل��ن��ح ال��درا���س��ي��ة. 
)وادي  اجلامعة  اأوق��اف  �سركة  �ست  اأُ�سِّ كذلك 

امل�ستقبل(.
لتاأمني  يهدف  ال��وق��ف  ف��اإن  العر�س  وبح�سب 
املجالت  جلميع  م�ستدامة  م�ستقبلية  م��وارد 
التي  للجامعة  والطبية  والبحثية  التعليمية 
واإدارة  وت��ط��وي��ر  لبناء  ال��دع��م  جللب  ت�سعى 
اإ�سافة  اإي��رادات��ه��ا،  وتنمية  اجلامعة  اأوق���اف 

بجانب  الوقف،  عمل  فريق  وتاأهيل  بناء  اإىل 
واإت��اح��ة  م�سجعة،  ا�ستثمارية  ف��ر���س  ت��وف��ر 
اخلر،  اأعمال  يف  للراغبني  النوعية  الفر�سة 
ال�سراكات  ب��ن��اء  اإىل  اأي�����س��ًا  ال��وق��ف  وي��ه��دف 
والطبي،  العلمي  البحث  ومت��وي��ل  ال��داع��م��ة، 
ودعم الباحثني واملراكز البحثية داخل وخارج 

اجلامعة ورعاية الطالب املوهوبني والنابغني 
توفر  كذلك  وا�ستقطابهم،  قدراتهم  وتنمية 
املعونات  وت��ق��دمي  للمجتمع،  طبية  خ��دم��ات 

لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة من طالب اجلامعة.
بجدة،  الإم���ارة  مقر  يف  �سموه،  ا�ستقبل  كما 
عدنان  ال��دك��ت��ور  ج��دة  جامعة  رئي�س  اأم�����س، 

ال�سخمة  البيانات  مركز  واأع�ساء  احلميدان، 
لدعم  اجلامعة  وتنفذه  املنطقة،  لإم��ارة  التابع 
خطوات اتخاذ القرارات التنموية والتطويرية 

باملنطقة.
اآخر  عن  ل�سرح  اللقاء  خ��الل  �سموه  وا�ستمع 
املنوطة  والأه���داف  املركز  يف  العمل  خطوات 
التي  الإبداعية  الأفكار  ل�ستقطاب  الرامية  به، 
اجلوانب  كافة  يف  املنطقة  خدمة  �ساأنها  م��ن 
ودعم  الأداء  كفاءة  رفع  جانب  اإىل  التنموية، 

عمليات التنمية امل�ستدامة باملنطقة.
وي���ح���وي امل���رك���ز ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ق��دم��ة ل��ت��وف��ر 
جمعها  ع��رب  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  املثلى  ال���س��ت��ف��ادة 
احل��ي��اة،  ج���ودة  ل��رف��ع  وحتليلها،  ومعاجلتها 
من  التحتية،  البنى  ومتابعة  املخاطر  واإدارة 
املعلومات  تبادل  الهوية من خالل  تعزيز  اأجل 
بني الإمارة والقطاعات اخلدمية وامل�ستفيدين 

و�سوًل لتحقيق الأهداف املرجوة.

الشورى يطالب بتشجيع تصدير المنتجات الوطنيةرئيس المشيخة األلبانية يثمن خدمة المملكة لإلسالم والمسلمين

البالد- يا�سر بن يو�سف
األبانيا  يف  الإ���س��الم��ي��ة  امل�سيخة  رئ��ي�����س  ث��م��ن 
تقدمها  التي  اجل��ه��ود  �سباهيو،  ب��وي��ار  ال�سيخ 
اململكة  بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو 
وامل�سلمني  الإ�سالم  خدمة  يف  الأمني  عهده  ويل 
األبانيا،  مب�سلمي  اخلا�سة  وعنايتهم  بالعامل، 

من  وم�سكورة  مقدرة  اجلهود  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دًا 
كل  للمملكة  يكن  ال��ذي  الأل��ب��اين  ال�سعب  عموم 

حب وعرفان ومودة.
ب���زي���ارة  وزي��ر  األ��ب��ان��ي��ا تعتز  اإن  ب��وي��ار  وق���ال 
ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد الدكتور 
والتي  ال�سيخ  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  عبداللطيف 

الإ�سالمية  لل�سوؤون  ل��وزي��ر  زي���ارة  اأول  تعترب 
العالقات  اإط��ار  يف  تاأتي  حيث  لبالده،  باململكة 
املتميزة بني البلدين ال�سديقني، ويف ظل توافق 
يف ال����روؤى ب��ني ال��ط��رف��ني ح��ول اأه��م��ي��ة اعتماد 
املنهج النبوي ال�سريف كاأ�سا�س يف ن�سر ال�سالم 
ونبذ  ك��اف��ة،  ال�سعوب  ب��ني  والت�سامح  وال��وئ��ام 

التطرف  والإرهاب بكافة اأنواعه وم�سادره.
واأثنى ف�سيلته على اجلهود التي تقدمها اململكة 
واملعتمرين  احل��ج��اج  م��ن  ال��رح��م��ن  ل�����س��ي��وف 
ي�سر  ب��ك��ل  منا�سكهم  ي����وؤدوا  ل��ك��ي  وال��زائ��ري��ن 
من  اململكة  قدمته  ما  اأن  اإىل  م�سرًا  و�سهولة، 
للعامني  احل��ج  موا�سم  تنظيم  يف  باهر  جن��اح 
حر�س  ي��وؤك��د  ك��ورون��ا  جائحة  رغ��م  املا�سيني 
ال�سعرة  اإقامة  خدمة  على  ال�سعودية  احلكومة 
تعترب  التي  الب�سرية  الأنف�س  على  واملحافظة 
من ال�سروريات اخلم�س التي دعت لها ال�سرعية 

الإ�سالمية.

الريا�س- البالد
العادية،  جل�سته  يف  ال�سورى  جمل�س  طالب 
تنمية  هيئة   ، امل��رئ��ي  الت�����س��ال  ع��رب  اأم�����س، 
تطوير  على  بالعمل  ال�سعودية  ال�����س��ادرات 
الت�سدير  بيئة  كفاءة  لتح�سني  اأداء  موؤ�سرات 
وت�سجيع ت�سدير املنتجات الوطنية وقيا�سها 
الفجوة  حتديد  من  مُيكن  مبا  دوري،  ب�سكل 
انخفا�سات،  واأي  واملتحقق  امل�ستهدف  بني 
وتعزيز  امل�ستهدفات،  حتقيق  يف  وج��دت،  اإن 
الت���ف���اق���ي���ات وال���ت���ع���اون امل�������س���رتك وب��ن��اء 
لزيادة  العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  التحالفات 
من   %50 اإىل  النفطية  غر  ال�سادرات  ن�سبة 

اإجمايل الناجت املحلي بحلول عام 2030م.
خالل  مناق�سته،  بعد  ق��راره  املجل�س  واتخذ 
ال�سيخ  امل��ج��ل�����س   رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���س��ة  جل�سته 
اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  الله  عبد  الدكتور 
وال�ستثمار  التجارة  جلنة  تقرير   ال�سيخ، 

ب�ساأن التقرير ال�سنوي لهيئة تنمية ال�سادرات 
1442ه����،   /  1441 امل���ايل  للعام  ال�سعودية 
نظر  وجهة  على  اجلل�سة  ذات  يف  وا�ستماعه 
الأع�ساء ومرئياتهم  ب�ساأن ملحوظات  اللجنة 

جتاه التقرير.
تطوير  اإىل  الهيئة  ق��راره  يف  املجل�س  ودع��ا 
خدمة "اكت�سف ال�سوق اللكرتونية" وحتديث 
بياناتها بالتعاون مع املخت�سني لدعم �سناعة 

اإىل  اإ�سافة  الت�سدير،  بيئة  وحتفيز  القرار، 
جتارية  ومعار�س  اإلكرتونية،  من�سة  تطوير 
ال�سعودية  املنتجات  لت�سويق  اإل��ك��رتون��ي��ة 
لربط  ال��ع��الق��ة؛  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  بال�سراكة 
امل�����س��دري��ن ال�����س��ع��ودي��ني م���ع امل�����س��ت��وردي��ن 
الأج����ان����ب، ومب����ا ُي���ع���زز ت��ن��اف�����س��ي��ة امل��ن��ت��ج 

ال�سعودي وتنويع ال�سادرات ال�سعودية.
خالل  بالأغلبية  باملوافقة  املجل�س  و���س��ّوت 
جل�سته على قرار ب�ساأن التقرير ال�سنوي املركز 
الجتماعية  وال��ب��ح��وث  للدرا�سات  الوطني 
للعام املايل 1441 / 1442ه�، وت�سمن قرار 
عقد  يف  بالتو�سع  امل��رك��ز  مطالبة  املجل�س 
املتخ�س�سة  البحثية  امل��راك��ز  مع  ال�سراكات 
اإج��راء  على  والعمل  الجتماعي،  ال�ساأن  يف 
درا�سات وبحوث اجتماعية ا�ست�سرافية ت�سهم 
الأه��داف  وحتقيق  امل��رك��ز،  اأدوار  تفعيل  يف 

الجتماعية لروؤية اململكة 2030.

ومواجهة  البيئة  على  احلفاظ  لأج��ل 
ال��ت��غ��ر امل��ن��اخ��ي ، ظ��ل ال��ع��امل وع��رب 
الق�سايا  هذه  يبحث  عديدة  موؤمترات 
لتخفيف  حتريكها  اإىل  للو�سول  �سعيا 
على  التغر  هذا  عن  الناجمة  املخاطر 
الإن�����س��ان والأر�����س وامل��ي��اه دون اأث��ر 
بارز يف هذا الجتاه، لتاأتي املبادرات 
ويل  �سمو  اأع��ل��ن��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
كان  اإن  �سلمان  الأمر حممد بن  العهد 
م�سيئة  كقدوة  اململكة  م�ستوى  على 
وب��روؤي��ة  التحديات  ه��ذه  معاجلة  يف 
ال�سرق  "مبادرة  اأو   ، م�سبوقة  غ��ر 
افتتحها  ال��ت��ي  الأخ�سر"  الأو����س���ط 
لر�سم  وا�سعة،  دولية  مب�ساركة  اأم�س، 
ورفع  احلياة  حلفظ  اإقليمية  خريطة 
خارطة  ع��رب  قيا�سية  ب��اأرق��ام  جودتها 
والأه�����داف  امل��ق��ا���س��د  عظيمة  ط��ري��ق 
اإليها  اأ���س��ار   ، الأر����س  كوكب  ل�سالمة 
تن�سيق  على  بالتاأكيد   ، الله  حفظه   ،
البيئة ومواجهة  اجلهود جتاه حماية 
النبعاثات  بتقليل  امل��ن��اخ��ي،  التغر 
 10( من  باأكرث  املنطقة  يف  الكربونية 

%( من الإ�سهامات العاملية.
 ل��ق��د اأك����د ���س��م��وه ع��ل��ى ح��ق��ائ��ق مهمة 
ال��ط��اق��ة  "م�سادر  اأن  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف 
لتحول  الأ�سباب  اأه��م  كانت  التقليدية 
اقت�سادات  م��ن  وال��ع��امل  املنطقة  دول 
عامليًا،  فاعلة  اقت�سادات  اإىل  تقليدية 
واملُحرك والدافع الرئي�سي نحو اأ�سرع 
على  الب�سرية  عرفته  اقت�سادي  من��و 
الإطالق" ، وهو واقع عا�سه العامل ول 
يزال يف تفا�سيل التقدم الهائل القائم 
قادمة،  ولعقود  التقليدية  الطاقة  على 
خ�سراء  حقبة  تد�سن  اململكة  هي  وها 
كبرة  فر�سا  ومتثل  للمنطقة،  جديدة 
�ستحفزها  والتي  والأم���ن،  لالقت�ساد 
م��ب��ادرة ال�����س��رق الأو����س���ط الأخ�����س��ر، 
خللق وظائف نوعية وتعزيز البتكار 
ال��ق��وي��ة  يف امل��ن��ط��ق��ة ، والإ���س��ه��ام��ات 
اأجل  من  ال�سعودية  املبادرات  بحزمة 

م�ستقبل الإن�سان وكوكب الأر�س.

مبادرات رائدة
كلمة



و�سهدت اململكة يف الفرتة التي �سبقت اجلائحة 
يف  وحملية  دولية  بعثة   40 من  اأكرث  م�ساركة 
اململكة  مناطق  خمتلف  يف  الآث��ار  عن  التنقيب 
ال�ستيطان  ت��اري��خ  ع��ن  مهمة  نتائج  وق��دم��ت 
العربية،  اجلزيرة  �سبه  اأرا���س��ي  يف  الب�سري 
مثل  العلمي  الن�سر  اأوعية  من  عدد  يف  ُن�سرت 
بالإ�سافة  "اأطالل"،  ال�سعودية  الآث��ار  حولية 
املتخ�س�سة،  الأث���ري���ة  ال��ك��ت��ب  م��ن  ع���دد  اإىل 

ات الرقمية. واملن�سّ

كنوز أثرية
 ويف هذا ال�سياق اأو�سح  امل�ست�سار يف قطاع  
العمري  عبدالله  بن  حممد  والرتفيه  ال�سياحة 
على  وحتتوي  تتميز  اململكة  مناطق  جميع  اأن 
مواقع وكنوز اأثرية تتفاوت اأعدادها واأنواعها 
فقط  امل��واق��ع  ب��اأع��داد  لي�س  لأخ��رى  من منطقة 
واإمنا بقوة تاريخية لبع�س ما ي�سمى بالرتاث 
ال���الم���ادي وال����رتاث احل�����س��اري وال��ت��اري��خ��ي 
على  ومنها  ج���دًا  املهمة  التاريخية  وال��ط��رق 
طرق  الهجرة  طريق  احل�سر  ل  امل��ث��ال  �سبيل 
، ط��ري��ق احل��ري��ر ، درب  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ت��ج��ارة 
قبل  التاريخيه  الطرق   ، زبيده  طريق   ، الفيل 
الهجرة ، الأ�سواق التاريخيه مثل �سوق عكاظ 
هيئة  يف  الآث���ار  قطاع  اأن  م��وؤك��دا  جمنة  وذي 
ا�سراف  كان  منذ  ممتازة  جهود  بذلوا  ال��رتاث 
على  الوطني  وال��رتاث  لل�سياحة  الهيئًةالعامة 

قطاع الآثار والآن  وزارة الثقافة.

الجذب السياحي 
وح��ول ادم��اج ط��الب كليات الآث���ار يف بعثات 
يري   اململكة   مناطق  يف  ال�سعودية  التنقيب 
العمري  �سرورة واأهمية  دمج الطالب ب�سكل 
عام وخا�سة يف املرحلة البتدائية واملتو�سطة  
الأثرية  واملواقع  الآث��ار  اأهمية  مفهوم  لغر�س 
كليات  ط��الب  اأم��ا   ، اأذه��ان��ه��م  يف  والتاريخية 
لديهم  توجد  البديهي  م��ن  اأن��ه  فيعتقد  الآث���ار 

مقررات نظرية وتطبيقيه.
  لف��ت��ا يف ال��وق��ت ذات���ه اإىل اأه��م��ي��ة ال��رتوي��ج 
اجلذب  برامج  يف  الأث��ري��ة  وامل��واق��ع  للمناطق 
اأن  نعرتف  اأن  لب��د  "ولكن  م�سيفا  ال�سياحي 
بنية  تنق�سها  الأثرية  املواقع  اأغلبية  بل  معظم 
مو�سلة  ط��رق  م��ن  اأ�سا�سية  وخ��دم��ات  حتتية 
تلك  املواقع وكذلك توفري خدمات يف  تلك  اإىل 
املواقع ولعلي هنا ا�ستثني بع�س املواقع مثل 
م��وق��ع ال��رج��اح��ي��ل الأث����ري ب��اجل��وف وم��وق��ع 
اآخر. داعيا  الخ��دود يف جنران وعدد حمدود 
املواقع  تلك  وتهيئة  تطوير  يف  امل�ساعدة  اإىل 
وخدمات  ا�ستعالمات  مراكز  وتوفري  لل�سياح  

دورات مياه وطرق ومراكز ترفيهية.

منصات التواصل 
ن��دى   ال�سياحية  امل��ر���س��دة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
العربية  اململكة  م��ن��اط��ق  معظم  اإن  البليهي 
الآث��ار حيث  كنوز من  ال�سعودية حتتوي على 
كما  املناطق.  بع�س  يف  جاريًا  التنقيب  زال  ل 
جامعة  م��ن  بطالب  ي�ستعان  اأن��ه  اإىل  اأ���س��ارت 
الآثار  ق�سم  لتدريب طالب  امللك �سعود حتديدًا 
متهيدًا  الأث��ري،  والتنقيب  امل�سح  مناهج  على 
لتخريج جيل جديد من املنقبني عن الآث��ار من 

اأبناء اململكة العربية ال�سعودية.
وح����ول ال���رتوي���ج مل��ن��اط��ق الآث������ار اأك�����دت اأن  
و�سائل  اأه��م  من  واح��دة  اخلارجية  املعار�س 
الرتويج  �ساأنها  من  والتى  ال�سياحة  تن�سيط 
اإن��ت��اج  امل��ث��ال  �سبيل  "على  وت��اب��ع��ت  ل���الآث���ار، 
خمتلفة  حقب  من  اأثرية  لقطع  م�ستن�سخ   100
هذا   ، ال�سائحني  جلذب  اخل��ارج  فى  وعر�سها 
الثقافية  ال�سياحة  على  لالعتماد  ب��الإ���س��اف��ة 
�سياحيني  مر�سدين  على  الع��ت��م��اد  خ��الل  م��ن 
من  اأك��رث  ويجيدون  عالية  اأثرية  ثقافة  لديهم 
اأكرث من دولة حتى لفرتات  لغة وتوزيعهم فى 

زمنية ق�سرية".
كما اأ�سارت اإىل الدور الفعال ملن�سات التوا�سل 
جمالته  مبختلف  الإع��الم  وكذلك  الجتماعي، 
كما  ج��دي��د،  اأث���ري  كنز  اأي  ع��ن  اكت�ساف  عند 
يحدث الآن من قبل وزارة الثقافة يف اكت�ساف 

ماهو جديد يف علم الآثار باململكة.

حصر اآلثار 
من ناحية اخرى حر�ست وزارة الثقافة ممثلة 
مكونات  بكافة  العناية  على  ال��رتاث،  هيئة  يف 
ح�سر  ع��ر  م�ساراتها  م��ن  واح���د  يف  الثقافة 
الآث����ار، وم��ب��اين ال���رتاث ال��ع��م��راين يف عموم 

ورقميًا،  ميدانيًا  وتوثيقها  اململكة،  مناطق 
وب��ن��اء ع��ل��ى امل����ادة ال��ث��ام��ن��ة م��ن ن��ظ��ام الآث���ار 
هيئة  و�سعت  العمراين  وال���رتاث  واملتاحف 
الآثار"،  "�سجل  ا���س��م  يحمل  �سجاًل  ال���رتاث 
يتكفل بح�سر جميع الآثار، وي�ستمل على ثالثة 
واملواقع  واملنقولة،  الثابتة  الآث���ار  عنا�سر: 

التاريخية، ومواقع الرتاث ال�سعبي.
روؤي��ة  م��ن  الآثار"  "�سجل  م�����س��روع  وينطلق 
جميع  وت�سجيل  وتوثيق  ح�سر  اإىل  ت��ه��دف 
الأث���ري���ة  "املواقع  ال��ث��ق��ايف  ال�����رتاث  م���واق���ع 
والرتاثية"، واملعامل التاريخية يف �سجل رقمي 
رقمية  اأثرية  وخرائط  بيانات،  بقواعد  م��زود 
والتقارير،  وال�����س��ور  للر�سومات  واأر���س��ي��ف 
و�سهولة  ي�سر  بكل  املعلومات  اإتاحة  اأج��ل  من 
وفق �سالحيات حمددة، وبناء حلول تطبيقية 
املعلومات  وت��وف��ري  ال��ق��ط��اع،  اأع��م��ال  لإدارة 
اأر�سيف  وتكوين  القرار،  اتخاذ  يف  للم�ساندة 
يت�سمن �سور ووثائق ملواقع الرتاث الثقايف، 
وح��ف��ظ وت��وث��ي��ق الأع���م���ال ال��ت��ي جت���ري على 
املواقع الرتاثية �سمن قاعدة البيانات الرقمية، 
�ساملة  مكانية  بيانات  قاعدة  بناء  اإىل  اإ�سافة 
واأخ���ريًا  ال��ث��ق��ايف،  ال���رتاث  مل��واق��ع  ومتكاملة 
خرائط  على  الثقايف  ال��رتاث  مواقع  توثيق 
رقمية لت�سهيل مهمة اإدارتها، واملحافظة عليها 

والعمل على حمايتها.

تجربة عملية 
الآثار" اإىل جتربة  "�سجل  ولتحويل م�سروع 
العمل  الرتاث  هيئة  اختارت  وواقعية،  عملية 
وفق مرحلتني، الأوىل تخت�س بتحديد م�سادر 
وهي:  عنا�سر،  ثمانية  ت�سمل  التي  البيانات، 

اأط��الل،  حولية  الأثرية،  والدرا�سات  الأبحاث 
والتنقيبات  الأب���ح���اث  م��رك��ز  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
�سابقًا  الآثار واملتاحف  اأر�سيف قطاع  الأثرية، 
املواقع  )هيئة الرتاث حاليًا(، وتقارير معاينة 
التي يعدها املخت�سون، والكت�سافات الأثرية، 
الأث��ري��ة.  وامل�سوحات  الإل��ك��رتوين،  وامل�سح 
البيانات  هذه  وت�سنيف  فرز  مرحلة  الثانية: 
التعديات  معلومات  وهي:  اأن��واع،  ع�سرة  اإىل 
الأث����ري����ة، م��ع��ل��وم��ات م���وق���ع ت�����راث ث��ق��ايف، 
معلومات التنقيبات الأثرية، معلومات م�ساريع 
معلومات  املتاحف،  معلومات  الأث��ري،  امل�سح 
املعاينة، معلومات الجتار بالرتاث، معلومات 

وال�سيانة،  امل�ساريع  معلومات  الآث��ار،  مكاتب 
معلومات الدرا�سات الأثرية.

الآثار"  "�سجل  لعتماد  احل��اج��ة  اأن  ح��ني  يف 
ومعاينة  نتائجه،  اإىل  النظر  خ��الل  من  تتاأكد 
احل�سول  يف:  واملتمثلة  وع��وائ��ده  خمرجاته 
ع��ل��ى ق��وائ��م وج����داول اإح�����س��ائ��ي��ة ع��ن ك��ل ما 
وكذلك  والتاريخية،  الأث��ري��ة  باملواقع  يتعلق 
واإنتاج  عنها،  متنوعة  تقارير  اإىل  الو�سول 
خرائط رقمية لها، وتوفري معلومات تف�سيلية 
�ساملة عن هذه املواقع. والتي �ستكون متاحة 
بحفظ  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  ل��ع��دد  وم�����س��اع��دة 
بداية  اململكة،  يف  التاريخية  واملواقع  الآث��ار 

والكليات،  واجلامعات  الرتاث،  هيئة  باإدارات 
وال����وزارات  وال��ب��اح��ث��ني،  العلمية  والبعثات 
وموؤ�س�سات  و�سركات  احلكومية،  والهيئات 
القطاع اخلا�س.ومتخ�ست جهود هيئة الرتاث 
"ال�سجل الوطني لالآثار" عن جمموعة من  يف 
الإح�سائيات التي توؤّكد ما تزخر به اململكة من 

مواقع اأثرية تاريخية. 
هيئة  يف  مم��ث��ل��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وت��وؤ���س�����س 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  العناية  م��ن  ملرحلة  ال���رتاث 
الآث���ار ع��ر خ��ط��وات م��درو���س��ة وعمل ممنهج 
الآثار"  "�سجل  ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث  واح������رتايف، 
م�سدرًا للمعلومات، ومق�سدًا لتوفري البيانات 
توثيقية  وجهة  امل�سجلة،  واملواقع  الآث��ار  عن 
زي��ادة  يتيح  مب��ا  نف�سه،  ال��وق��ت  يف  وتثقيفية 
ومكوناتها،  اململكة  بتاريخ  الهتمام  فر�س 
يف  واملواقع  املعلومات  ا�ستثمار  على  ويحّفز 
املحلي  املجتمع  عند  الذهنية  ال�سورة  �سناعة 
والدويل، كذلك اأداة ربط ورابطة بني الإن�سان 

واملكان، وبني املا�سي واحلا�سر.

ملتقى الحضارات االنسانية
اأكد اأمني جلنة التنمية ال�سياحية مبحافظة 
ن��اي��ف امل��ط��ريي اه��ت��م��ام احلكومة  ���س��ق��راء 
والتاريخية  الأث���ري���ة   ب��امل��واق��ع  ال��ر���س��ي��دة 
ح��ي��ث ت���ويل ال�����رتاث وامل���واق���ع ال��رتاث��ي��ة 
اه��ت��م��ام��ا ب���ال���غ���ًا  ل���وج���ود ع����دد ك��ب��ري من 
البالد  ارج��اء  يف  املنت�سرة  الأثرية  املواقع 
العاملي  الرتاث  قائمة  �سمن  منها  والبع�س 
مل��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون�����س��ك��و لأه��م��ي��ت��ه��ا الأث���ري���ة 
�ساأن  لها  ك��ان  وال��ت��ي  التاريخية  وقيمتها 
�سوء  يف  الإن�سانية  احل�����س��ارة  يف  كبري 
والهند�سية  والثقافية  التاريخية  الأهمية 
وجدت  والدفاعية  وجميعها  واملعمارية 
دللة  الإن�سان وهي  احتياج  وبرزت من 
التاريخ  ج��ذور  ال��ب��الد يف  ام��ت��داد  على 

كملتقى للح�سارات الإن�سانية.
اه��ت��م��ام  ع��ل��ى  "ال�سواهد  وت���اب���ع: 
روؤية  ال��رتاث  يف  الر�سيدة  حكومتنا 
اإىل  تهدف  والتي   "2030" اململكة 
ودعمها  ال�ساملة  التنمية  حتقيق 
الدولية  اجلهود  لكافة  املتوا�سل 
وكذلك  ال��ع��امل��ي  ال���رتاث  حلماية 
ف����وز امل��م��ل��ك��ة ب��ع�����س��وي��ة جلنة 
دعم  عن  ف�سال  العاملي  ال��رتاث 
اأن  اأج���ل  م��ن  ال�سياحة  ق��ط��اع 
اأكر خم�س  تكون اململكة من 

دول �سياحية يف العامل.
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 توا�سل هيئة الرتاث م�ساريع امل�سح والتنقيب الأثري يف خمتلف مناطق اململكة بال�سراكة مع بعثات دولية من جامعات ومراكز بحثية عاملية متخ�س�سة، كما توؤكد الهيئة اأهمية م�ساركة اأق�سام وكليات الآثار يف اجلامعات ال�سعودية  
يف عمليات امل�سح والتنقيب  مع البعثات الدولية يف اكت�ساف الآثار يف خمتلف املناطق ال�سعودية وامل�ساهمة يف كتابة التاريخ احل�ساري للمملكة.

ويحتل امل�سح والتنقيب الأثري اأولوية لدى هيئة الرتاث، باعتباره و�سيلة علمية �سرورية لكت�ساف الآثار التي تزخر بها اململكة التي يعود اأكرثها اإىل حقب تاريخية موغلة يف القدم ومرتبطة ببدايات احل�سارة الإن�سانية.
وتهدف "هيئة الرتاث" من ا�ستمرار  م�ساريع امل�سح والتنقيب الأثري اإىل رفع م�ستوى الكت�سافات الأثرية يف اململكة كمًا ونوعًا، وتوفري م�سارات بحثية ر�سينة ت�سمح مب�ساركة الكوادر ال�سعودية املتخ�س�سة يف الآثار، وحتفز اأق�سام 

الآثار يف اجلامعات ال�سعودية لإ�سراك طاّلبها وباحثيها يف بعثات دولية يتمتع اأفرادها بخرات كبرية يف جمال التنقيب الأثري.

البالد ـ مها العواوده 

 

 

 

 

 

 

40 بعثة دولية ومحلية في 

البليهي: المعارض الخارجية من أهم 

العمري: توفير الخدمات في المواقع 

التنقيب عن اآلثار 

وسائل تنشيط السياحة

األثرية لجذب الزوار 

تحفيز طالب أقسام اآلثار للمشاركة مع البعثات الدولية

نايف املطرييندى  البليهيحممد العمري

اأع��م��ال  تنفيذ  ع��ن  ال���رتاث  هيئة  اأعلنت 
م�����س��روع ال��ت��ن��ق��ي��ب الأث�����ري يف م��وق��ع 
مبنطقة  رفحاء  حمافظة  "ُزَبال" جنوب 
احل�������دود ال�����س��م��ال��ي��ة، ���س��م��ن اأع���م���ال 
تنفذها  التي  الأث��ري  التنقيب  وم�ساريع 
الهيئة يف مناطق اململكة. ويعد م�سروع 
التنقيب الأول على اإحدى حمطات درب 
اإع����الن �ساحب  زب��ي��دة ال��ت��اري��خ��ي ب��ع��د 
ال�سمو الأمري بدر بن عبدالله بن فرحان 
هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الثقافة  وزير 
ثقافيا  ب��ال��درب  الهيئة  اهتمام  ال���رتاث، 
"برنامج  اإط����الق  ج���اء  ح��ي��ث  وت��راث��ي��ا، 
املا�سي  رم�سان  �سهر  يف  زبيدة"  درب 
وي��ت�����س��م��ن يف م�����س��ارات��ه ال���درا����س���ات 
جانب  ،اإىل  العلمي  والن�سر  والأب��ح��اث 
العمل على اإطالق م�ساريع اأخرى جديدة 

للتنقيب على الدرب �سمن هذا امل�سار.
"ُزَبال" بذكر وافر يف امل�سادر  وحظيت 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ك��ون��ه��ا م��ل��ت��ق��ى ل��ل��ق��واف��ل 
اإح���دى  بو�سفها  واحل��ج��اج  ال��ت��ج��اري��ة 
امل��ح��ط��ات ال��رئ��ي�����س��ة ع��ل��ى ط��ري��ق احل��ج 
الكويف املعروف بدرب زبيدة، وو�سلت 
خ��الل  وازده����اره����ا  ���س��ه��رت��ه��ا  اأوج  اإىل 
امل�سادر  اأوردت  وقد  العبا�سي،  الع�سر 
املبكرة بع�س مظاهر احل�سارة  العربية 
متنوعة  اأ�سواق  على  احتوائها  مثل  بها 

وح�سن حلماية املدينة وم�سجد جامع.
لتنقيباٍت  خ�سع  "ُزَبال" قد  موقع  وكان 
ك�سف  ح��ي��ث  2015م،  ع���ام  م��ن��ذ  اأث��ري��ة 
ال��ف��ري��ق خ���الل اأع���م���ال احل��ف��ر الأث����ري 
م�سجد  �سمنها  م��ن  م��ت��ع��ددة،  نتائج  ع��ن 
على  ال��ع��ث��ور  مت  ك��م��ا  ال�����س��ك��ل،  م�ستطيل 
املكونة  الأث��ري��ة؛  وال��ل��ق��ى  القطع  م��ن  ع��دد 
ال�سابوين  واحل��ج��ر  واخل���زف  الفخار  م��ن 
املعادن  من  م�سنوعة  دقيقة  اأخ��رى  واأدوات 
وزخرفتها  �سناعتها  ط��رق  ت�سري  وال��زج��اج 
ال��ق��دم��اء، ووج���ود  اإب���داع���ات احل��رف��ي��ني  اإىل 
حولها  وما  "ُزَبال"  بني  وتفاعل  جتارية  عالقة 
م��ن ح��وا���س��ر ال��ع��امل الإ���س��الم��ي. وت��ه��دف هيئة 
الرتاث من امل�سروع اإىل الك�سف عن مالمح املوقع 
وتوثيقه واملحافظة عليه، �سمن م�سوؤولياتها جتاه 
الرتاث الثقايف وحمايته والعناية به واإبراز الدور 
الزمنية  الع�سور  خمتلف  على  للمملكة  احل�ساري  

والفرتات التاريخية.

بدء مشروع التنقيب 
األثري بموقع "زُبَاال" 



اقتصاد
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الريا�س:

الريا�س - البالد
العام  �سائح  مليون   50 جــذب  اململكة  تتوقع 
للقطاع  الــقــويــة  النــطــالقــة  ، يف ظــل  ــقــادم  ال
وعــاملــيــا  الــتــ�ــســويــق حمــلــيــا  اإىل  والــــعــــودة 

للوجهات ال�سياحية ال�سياحية.
وقال وزير ال�سياحة اأحمد اخلطيب، لتلفزيون 
ال�سعودية  منتدى  هام�ش  على  "بلومربغ" 
الــتــعــايف  ــة  رحــل بــالــفــعــل  "بداأنا  ــراء  اخلــ�ــس

و�سوف ت�ستمر حتى 2023 و2024".
اململكة  فتح  عــن  ال�سياحة  وزارة  واأعــلــنــت 
حاملي  دخول  تعليق  ورفع  لل�سياح،  اأبوابها 
اأغ�سط�ش  من  ابــتــداء  ال�سياحية  التاأ�سريات 
بالكامل  املح�سنني  لل�سياح  وميكن   ، املا�سي 
دخولها دون حاجة اإىل فرتة حجر موؤ�س�سي، 
اأن يتم تقدمي �سهادة تطعيم ر�سمية عند  على 
اختبار  اإجــراء  يثبت  ما  واإح�سار  الو�سول، 

 72 خالل  ال�سلبية  نتيجته  وظهور   PCR
�ساعة من وقت املغادرة.

يف  ال�سياحة  قــطــاع  اأن  اخلــطــيــب  واأ�ـــســـاف 
م�ساره لي�سكل اأكرث من 4% من الناجت املحلي 
بـ  مقارنة  اجلــاري،  العام  للمملكة  الإجــمــايل 
3.5% يف 2019 ، ونعي�ش يف بيئة تناف�سية 
�سنوا�سل  ــك  ــذل ل وعــاملــيــا،  اإقــلــيــمــيــا  كــبــرية 

الإ�سالحات ولن نوقفها اأبدا.
 ويــ�ــســتــهــدف الــقــطــاع الــ�ــســيــاحــي رفـــع عــدد 
اإىل  للمملكة  ال�سياحية  ال�سنوية  الــزيــارات 
100 مليون زائر بحلول عام 2030. ووفق 
 ،2030 عــام  مل�ستهدفات  الأداء  مــوؤ�ــســرات 
مليون   55 نــحــو  الـــزيـــارات  هـــذه  تت�سمن 
زيارة من اخلارج، بالإ�سافة اإىل 45 مليون 
فر�سة  مليون  توفري  مع  الداخل،  من  زيــارة 
املحلي  الــنــاجت  مــن   %10 وزيـــادة  وظيفية؛ 

الإجمايل للدولة.
ال�سياحي،  للجذب  برامج  الوزارة  وتوا�سل   
ال�سياحي  ال�ستثمار  تن�سيط  على  وعكفت 

اخلــا�ــش،  الــقــطــاع  دور  وتفعيل 
ال�سعودية  الهيئة  تتواجد  كما 
املـــعـــار�ـــش  يف  لــلــ�ــســيــاحــة 

الـــ�ـــســـيـــاحـــيـــة املـــحـــلـــيـــة 
ــــة واعـــتـــنـــت  ــــي ــــدول وال

بــتــ�ــســويــق الــوجــهــات 
واملــواقــع واملــ�ــســارات 
والباقات  واملنتجات 
ــيــًا  الــ�ــســيــاحــيــة داخــل

وخارجيًا.

وزير ال�سياحة: بداأنا رحلة التعايف 

 مليون سائح مستهدف ورفع تنافسية المملكة

  200 مليار لتعزيز م�ستهدفات الروؤية

 ت�سمل خدمات ال�سيارات ومتاجر ومطاعم وا�سرتاحات 

تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني لدعم المشاريع

تدشين منظومة المحطات المتطورة ألرامكو وتوتال 

جدة - البالد
ال�سعودي،  الــوطــنــي  التنمية  �ــســنــدوق  اأعــلــن 
الوطني  التحتية  البنية  �ــســنــدوق  تاأ�سي�ش 
ــــوزراء عليه  ال مــوافــقــة جمل�ش  الـــذي �ــســدرت 
التابعة  التنموية  والبنوك  ال�سناديق  كــاأحــد 
ل�سندوق التنمية الوطني. و�سي�سهم ال�سندوق 
اململكة 2030 من  يف حتقيق م�ستهدفات روؤية 
البنية التحتية يف  خالل تعزيز تنمية م�ساريع 
من  اخلا�ش  القطاع  م�ساركة  ومتكني  اململكة 
حلول  تقدمي  خــالل  مــن  ــك  وذل بها،  ال�ستثمار 
الفر�ش  متويلية مبتكرة ت�سهم بتعزيز جاذبية 

ال�ستثمارية لهذه امل�ساريع.
 ويــعــتــزم الــ�ــســنــدوق دعـــم مــ�ــســروعــات بقيمة 
مدى  على  ريال  مليار   200 اإىل  ت�سل  اإجمالية 
تنمية  يف  �سي�سهم  مما  املقبلة  �سنوات  الع�سر 

للعمل،  فر�ش  الإجمايل وتوفري  املحلي  الناجت 
لــالإ�ــســهــام يف تطوير  الــ�ــســنــدوق  يــهــدف  كــمــا 
لتمويل  بديلة  حلول  اإيجاد  عرب  املــايل  القطاع 
القطاع  وت�سجيع  التحتية  البنية  م�سروعات 

اخلا�ش لال�ستثمار بهذه امل�سروعات.
اإدارة �سندوق   واأو�سح نائب رئي�ش جمل�ش 
التويجري،  مزيد  بن  حممد  الوطني  التنمية 
الوطني  التحتية  البنية  �سندوق  ان�سمام  اأن 
املتخ�س�سة  الإقــرا�ــش  موؤ�س�سات  قائمة  اإىل 
احلكومية يف اململكة �سي�سهم ب�سكل كبري يف 
القطاعات  يف  التحتية  البنية  م�ساريع  دعــم 
وال�سحة  والطاقة  واملــيــاه  كالنقل  احليوية 
التحتية  والــبــنــيــة  والتـــ�ـــســـالت  والــتــعــلــيــم 
على  اإيجابًا  �سينعك�ش  مما  وغريها  الرقمية 
جــودة  مــن  ويــعــزز  الوطني  القت�ساد  تنمية 

حياة الفرد واملجتمع.
�ستيفن  الوطني  التنمية  واأكد حمافظ �سندوق 

بول جروف، اأن بدء العمل يف اإن�ساء �سندوق 
تزامنًا مع وجود  اأتى  الوطني،  التحتية  البنية 
اململكة 2030  م�سروعات �سخمة دعمتها روؤية 
يف قطاعات البنية التحتية املختلفة متثل فر�سًا 

ا�ستثمارية جاذبة للقطاع اخلا�ش.
�سريكًا  روك  بــالك  �سركة  تعيني  مت  اأنــه  وبــني 
�سندوق  تاأ�سي�ش  يف  لالإ�سهام  ا�سرتاتيجيًا 
لتطبيق  وذلـــــك  الـــوطـــنـــي،  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
وحوكمة  اإدارة  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 

املوؤ�س�سات املالية املتخ�س�سة وال�سناديق.
املركز  مــع  تكاملي  دور  لل�سندوق  و�سيكون 
الـــوطـــنـــي لــلــتــخــ�ــســيــ�ــش مــــن خـــــالل متــويــل 
�سيتم  الـــتـــي  الــتــحــتــيــة  ــبــنــيــة  ال مـــ�ـــســـروعـــات 
بني  الــ�ــســراكــة  عـــرب  طــرحــهــا  اأو  تخ�سي�سها 

القطاعني العام واخلا�ش.

الظهران- البالد
اإنريجيز،  توتال  و�سركة  ال�سعودية  اأرامكو  اأطلقت 
وذلــك  بالتجزئة  للبيع  امل�سرتكة  ال�سبكة  بــاكــورة 
ومدينة  الريا�ش  العا�سمة  يف  حمطتني  بتد�سني 
لتفاقية  تنفيذا   ، ال�سرقية  املنطقة  يف  �سيهات 
م�سروع م�سرتك منا�سفة بني اجلانبني عام 2019م، 
من  تتكون  حمطات  �سبكة  لتحديث  خطط  ظل  يف 
تقّدُم  نوعية،  حمطاٍت  وبناء  خدمة،  حمطة   270

خدمات ذات جودة عالية يف جميع مناطق اململكة.
و�ستعمل هذه املحطات حتت العالمتني التجاريتني 
تّوفر  حيث  اإنريجيز،  وتوتال  ال�سعودية  لأرامكو 
متميزة  جتزئة  وخدمات  وقوًدا  ال�سيارات  ل�سائقي 

وفًقا لأعلى املوا�سفات.
ال�سعودية  اأرامــكــو  رئي�ش  قــال  املنا�سبة،  وبــهــذه 
بن  اأمـــني  املهند�ش  التنفيذيني،  اإداريــيــهــا  وكــبــري 
الريا�ش:  يف  التد�سني  حفل  اأثناء  النا�سر،  ح�سن 
يف  القيمة  �سل�سلة  يف  وجودنا  تو�سيع  "نوا�سل 
�سركائنا  مع  لنا  يكون  بــاأن  �سعداء  ونحن  اململكة، 

ــهــام يف رفـــع جــــودة احلــيــاة  ــز اإ�ــس تــوتــال اإنــرجــي
حمطات  عرب  وال�ستدامة  التقنية  معايري  وتعزيز 
تعزز  بالتجزئة،  الــوقــود  لبيع  ونوعية  منوذجية 
املقدمة  اخلدمات  م�ستوى  وتدعم  العمالء  جتربة 
قطاعات  يف  والنمو  املهمة  التطورات  ملواكبة  لهم، 

الأعمال وال�سفر وال�سياحة داخل اململكة.

الــتــجــاريــتــني، �سيقدم  الــعــالمــتــني  هــاتــني  وحتـــت 
ت�سمل  التي  اخلدمات  من  رفيًعا  م�ستوى  للعمالء 
وكذلك  �ساملة،  خــدمــات  تــقــدم  ومــتــاجــر  ــود،  ــوق ال
والغ�سيل،  الزيوت  تغيري  مثل  لل�سيارات  خدمات 
الــعــرو�ــش  لــتــقــدمي  تطبيقات  اإطــــالق  عــن  فــ�ــســاًل 
توتال  حمــطــات  و�ست�سم  للعمالء.  الت�سويقية 

�ست�سم  بينما  كافيه"  "بوجنور  مقاهي  اإنريجيز 
كافيه"   ْ "يفيَ مقاهي  ال�سعودية  اأرامــكــو  حمطات 
ــطــازجــة واملــ�ــســروبــات  والــتــي تــقــّدم الأطــعــمــة ال
�سياراتهم.  انتظارهم  اأثناء  وال�سرتخاء  ال�ساخنة 
كما ُزودت املحطات باألواح الطاقة ال�سم�سية، تلبية 

لأهداف مبادرة ال�سعودية اخل�سراء.

18 شركة فرنسية تبحث استثمارات 
صحية في السعودية

ارتفاع الصادرات والفائض التجاري للمملكة

نمو الوحدات المسجلة في "مُالك"
الريا�ش - البالد

�سّجلت اأعداد الوحدات العقارية املُ�سجلة يف برنامج 
األف وحدة عقارية �سمن  ُمالك منوًا باأكرث من 126 
ما يزيد عن 14 األف جمعية ُمالك ُم�سجلة يف املن�سة 
الإلكرتونية منذ بداية الربنامج حتى �سهر �سبتمرب 
املــا�ــســي.يــاأتــي ذلــك امـــتـــدادًا جلــهــود الــربنــامــج يف 
مالك  حقوق  وحفظ  امل�سرتك  التعاي�ش  ثقافة  تعزيز 
امل�سرتكة  امللكية  ذات  العقارية  الوحدات  و�ساغلي 
من  النتفاع  وتنظم  ت�سهل  التي  اخلدمات،  بتقدمي 

العقارات، حتقيقًا مل�ستهدفات برنامج الإ�سكان لرفع 
 %  70 اإىل  ال�سعودية  لالأ�سر  ال�سكني  التملك  ن�سبة 

بحلول 2030.
واأو�ــســح برنامج مــالك، اأن هــذه الــزيــادة يف اأعــداد 
اإجــــراءات  ت�سهيل  ب�سبب  جـــاءت  املـــالك  جمعيات 
تــ�ــســجــيــل مــــالك الـــعـــقـــارات املــ�ــســرتكــة لــوحــداتــهــم 
واعتماد  وتفعيل  البيع،  عقود  مبوجب  اإلكرتونيًا 
معاجلة  اإىل  اإ�ــســافــة  اإلــكــرتونــيــًا،  املـــاّلك  جمعيات 

التحديات التي تواجه بع�ش اجلمعيات.

البالد - يا�سر بن يو�سف 
بالريا�ش مع  ال�سعودية  التجارية  الغرف  بحث احتاد 
وفد جتاري فرن�سي ميثل 18 �سركة فرن�سية عاملة يف 

املجال ال�سحي، فر�ش ال�ستثمار يف اململكة.
يف  الفرن�سي  ال�سعودي  الأعمال  جمل�ش  رئي�ش  ونوه 
العالقات  بعمق  لدن  بن  حممد  الدكتور  الغرف  احتاد 
ان  وقال  وفرن�سا،  اململكة  بني  والقت�سادية  التجارية 
اللقاء  خالل  ا�ستعر�ست  ال�سحية  الفرن�سية  ال�سركات 
تقدمها، خا�سة يف  التي  عدد من اخلدمات واخلربات 
وجتهيزات  اأنظمة  وت�سغيل  الطبية  النفايات  معاجلة 
يف  لال�ستثمار  ا�ستعداهم  عن  وعــربوا  امل�ست�سفيات،  
اأ�سبحت  ال�ستثمارية  الفر�ش  وان  خا�سة  اململكة 

وانفتاح  الت�سهيالت  تــوفــر  مــع  كــبــري،  ب�سكل  جــاذبــة 
اململكة على العامل، يف ا�ستقطاب اخلربات التي تعزز 
للمحتوى  ودعــم  ال�سعودي،  ال�سوق  ومتانة  قــوة  من 

املحلي.
ــب رئــيــ�ــش جمــلــ�ــش العــمــال  ــائ مـــن نــاحــيــتــه كــ�ــســف ن
حجم  ان  العلويط  فايز  املهند�ش  الفرن�سي  ال�سعودي 
ا�ستثمارات ال�سركات الفرن�سية يف ال�سعودية يتجاوز 
الــ70  مليار ريال يف قطاعات متعددة اأبرزها يف الطاقة 
واملياه واعمال الت�سييد وال�سحة، ومل�سنا حما�ش كبري 
من اجلانب الفرن�سي للدخول بقوه لل�سوق ال�سعودي، 
جلذب  ونهدف  اجلانبني،  من  الفر�ش  عر�ش  مت  حيث 

تلك ال�ستثمارات وتوطني التقنيات احلديثة.

جدة - البالد
�سجلت ال�سادرات ال�سلعية ال�سعودية ارتفاعًا بن�سبة 
58.9  % يف �سهر اأغ�سط�ش، لت�سل اإىل 89.2 مليار 
ال�سهر  يف  ريــال  مليار   56.1 بنحو  مقارنة  ريـــال، 
املماثل من العام املا�سي خالل تاأثر التجارة الدولية 
فائ�سًا  اململكة  �سجلت  فيما   ، كوفيد-19  بجائحة 
جتاريًا بلغ 38.83 مليار ريال يف اأغ�سط�ش 2021، 
اأغ�سط�ش  يف  الفائ�ش  ــال  ري مليار   15.38 مقابل 

2020، بزيادة 152  %.
  وذكــــرت الــهــيــئــة الــعــامــة لــالإحــ�ــســاء الــ�ــســعــوديــة، 
ارتفاع  اإىل  تعود  الــ�ــســادرات  زيـــادة  اأن  تقرير  يف 
ال�سادرات البرتولية مبقدار 28.2 مليار ريال خالل 
ال�سهر ذاته بن�سبة 74.2  %، كما �سجلت ال�سادرات 
غري البرتولية ارتفاعًا بن�سبة 26.8  % اإىل 23 مليار 
الفرتة من  نف�ش  مليار ريال يف  مقابل 18.1  ريــال، 
اللدائن  امل�سدرة  ال�سلع  اأهم  وكانت   ، املا�سي  العام 
واملطاط وم�سنوعاتهما وتعادل 36.4 % من اإجمايل 
 56.6 بن�سبة  وارتفعت  البرتولية  غري  ال�سادرات 
منتجات  وارتــفــعــت  ريــــال،  مــلــيــارات   3 % مبــقــدار 

ال�سناعات الكيماوية التي متثل 33.4 % من اإجمايل 
مبقدار   %  66.2 بن�سبة  البرتولية،  غري  ال�سادرات 

3.1 مليار ريال عن اأغ�سط�ش 2020.
مبقدار  البرتولية  غري  ال�سادرات  قيمة  وارتفعت    

1.9 مليار ريال وبن�سبة 8.9 % باملقارنة مع 
اأغ�سط�ش  �سهر  يف  ال�سعودية  الــــواردات  ارتفعت 
ريــال،  مليار   9.6 مبقدار   %  23.6 بن�سبة  املا�سي 
لت�سل اإىل 50.3 مليار ريال مقابل 40.7 مليار ريال 
يف اأغ�سط�ش 2020، وكان اأكرث ال�سلع تاأثريًا معدات 
النقل واأجزاوؤها بن�سبة 66.1 %، واللوؤلوؤ والأحجار 

الكرمية واملجوهرات املقلدة بن�سبة 592.6 %.
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 3.8 مليار أرباح البنك األهلي السعودي في الربع الثالث 
 الريا�س – البالد 

اأعلن البنك الأهلي ال�سعودي، البنك الرائد اجلديد يف ال�سعودية عن 
املالية  لنتائجه  له  اإعالن  ، وذلك يف ثاين  الثالث  للربع  املالية  بياناته 
بعد اإمتام عملية الندماج ، حيث حقق ارتفاعًا يف �سايف الرباح بعد 
مليون   3،785 مببلغ  البنك  مل�ساهمي  العائدة  الدخل  و�سريبة  الزكاة 
ريال مقابل 3،158 مليون ريال خالل الفرتة املماثلة من العام املا�سي، 

وذلك بزيادة قدرها 627 مليون ريال، ومنو ن�سبته 19.9 %. 
 وقد بلغت موجودات البنك 903 مليار ريال مقابل 577 مليار ريال يف 

نهاية الفرتة املماثلة من العام ال�سابق، كما بلغ اإجمايل حقوق امل�ساهمني بدون حقوق 
وارتفعت   .%  112 قــدره  بارتفاع  وذلــك  ريــال  مليار  مقابل75  ريــال  مليار   160 الأقلية 
حمفظة التمويل وال�سلف اإىل 504 مليار ريال مقابل 336 مليار ريال، وارتفعت حمفظة 
ال�ستثمارات اإىل 236 مليار ريال مقابل 144 مليار ريال، كما بلغت ودائع العمالء 589 

مليار ريال مقابل 408 مليار ريال يف نهاية الفرتة املماثلة من العام ال�سابق.  

بن عبدالواحد اخل�سريي،  عّمار  الأ�ستاذ  قال  النتائج،   وتعليقًا على 
عملية  اإمتــام  "بعد  ال�سعودي:  الأهــلــي  البنك  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
الندماج وت�سكيل قوة الكيان املايل الذي طمحنا لتاأ�سي�سه، بداأ البنك 
الكفاءة  من  بدفع  التاريخي  الندماج  ثمار  يجني  ال�سعودي  الأهلي 
املعززة لالأعمال وتكامل التكاليف والإيرادات ، موؤكدًا اأن هذه النتائج 

تعك�ش ال�ستقرار واملكانة املالية للبنك وتطلُّعه نحو امل�ستقبل.
وحول مراحل نقل ح�سابات عمالء "�سامبا" اإيل البنك اجلديد، جتري 
اأعمال نقل ح�سابات عمالء �سامبا وفق خطة زمنية مدرو�سة ل�سمان 
جتهيز  مرحلة  ال�سعودي  الأهلي  البنك  ا�ستكمل  حيث  للعمالء،  �سل�سلة  انتقال  جتربة 
ح�سابات بديلة لكافة عمالء �سامبا يف البنك الأهلي ال�سعودي، كما مت تفعيل 100% من 
ح�سابات عمالء امل�سرفية ال�ساملة واخلا�سة اإىل البنك اجلديد واأكرث من 50% من اإجمايل 
ح�سابات العمالء يف م�سرفية الأفراد متهيدًا لنتقال اأر�سدتهم ومنتجاتهم على مراحل 

خالل الفرتة القريبة املقبلة.
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اخلرطوم - البالد
تــ�ــســارعــت الأحـــــــداث يف الــعــا�ــســمــة الــ�ــســودانــيــة 

الأيــام  �سهدتها  التي  التوترات  اأعقب  اإذ  اخلرطوم، 

املا�سية، اإعالن رئي�س املجل�س ال�سيادي الفريق اأول 

جمل�سي  حــّل  )الثــنــن(،  اأم�س  الــرهــان  عبدالفتاح 

ال�سيادة والوزراء، واإعالن حالة الطوارئ، وت�سكيل 

الفرتة  لإدارة  م�ستقلة  كــفــاءات  من  جديدة  حكومة 

ت�سحيح  اإطــار  يف  ياأتي  ذلــك  اأن  مــوؤكــدًا  النتقالية، 

م�سار الثورة و�سوًل لنتخابات دميوقراطية، بينما 

املجل�س  اأع�ساء  اعتقال  بعد  نّدد مدنيون مبا يجري 

ال�سيادي ورئي�س الوزراء ووزراء يف حكومته وعدد 

من ال�سيا�سين.

بقلق  تتابع  اململكة  اأن  اخلــارجــيــة  وزارة  واأكـــدت 

جمهورية  يف  اجلـــاريـــة  الأحـــــداث  بــالــغ  واهــتــمــام 

النف�س  �سبط  اأهمية  اإىل  وتدعو  ال�سقيقة،  ال�سودان 

والتهدئة وعدم الت�سعيد، واحلفاظ على كل ما حتقق 

من مكت�سبات �سيا�سية واقت�سادية وكل ما يهدف اإىل 

ال�سيا�سية  املكونات  ال�سف بن جميع  حماية وحدة 

على  اململكة  توؤكد  واأ�سافت:  ال�سقيق.  ال�سودان  يف 

الــ�ــســوداين  ال�سعب  جــانــب  اإىل  وقــوفــهــا  ا�ــســتــمــرار 

وال�ستقرار  الأمــن  يحقق  ما  لكل  ودعمها  ال�سقيق 

والنماء والزدهار لل�سودان و�سعبه ال�سقيق.

�سن  اجلي�س  اإن  ال�سودانية،  الإعــالم  وزارة  وقالت 

ــقــالت يف �ــســفــوف املــجــلــ�ــس النــتــقــايل  حــمــلــة اعــت

حمدوك  عبدالله  الــوزراء  رئي�س  �سمت  واحلكومة 

الذي و�سع حتت الإقامة اجلرية، ووزير ال�سناعة 

و�ــســوؤون  بــلــول،  حمزة  والإعـــالم  ال�سيخ،  اإبــراهــيــم 

جمل�س الوزراء خالد عمر يو�سف واآخرين باحلكومة 

النتقالية، وفي�سل حممد �سالح، امل�ست�سار الإعالمي 

العربي  البعث  حــزب  �سر  واأمــن  ـــوزراء،  ال لرئي�س 

رئي�س  اأكد  فيما  ال�سنهوري.  الريح  علي  ال�سرتاكي 

عمل  جتميد  الــرهــان  عبدالفتاح  ال�سيادة  جمل�س 

بالوزارات  العامن  املديرين  وتكليف  التمكن  جلنة 

بت�سيري الأعمال، واإقالة ولة الوليات، م�سريًا اإىل اأن 

التاريخ يوؤكد اأن ال�سعب ال�سوداين رف�س اأن يحكمه 

فرد، واأن القوات امل�سلحة ا�ستجابت لثورة ال�سباب، 

والــقــوات  ال�سباب  بعزم  ما�سية  "الثورة  وتــابــع: 

القوات  اأن  على  م�سددًا  باأهدافها"،  ملتزمة  امل�سلحة 

الدميقراطي،  الــتــحــول  يف  قــدمــًا  ما�سية  امل�سلحة 

ــوًل  و�ــس النــتــقــالــيــة  املــرحــلــة  "�سنوا�سل  قـــائـــاًل: 

تهيئة  اأجــل  من  العمل  �سنوا�سل  منتخبة.  حلكومة 

اإىل  الرهان  ولفت  النتخابات".  لإجــراء  الأجـــواء 

اأن النق�سامات �سكلت اإنذارًا خطريًا يهدد ال�سودان، 

ي�سكل خطرًا  اأ�سبح  البالد  به  ما متر  اأن  اإىل  م�سريًا 

حقيقيًا، معترًا اأن التحري�س على الفو�سى من قوى 

يحفظ  مبا  والقيام  للتحرك  اجلي�س  دفــع  �سيا�سية 

ال�سودان واأمنه. واأ�ساف: "ل حزب اأو فئة �ستفر�س 

ت�سكيل  على  و�سنعمل  توجهاتها،  الــ�ــســودان  على 

كفاءات  حكومة  وت�سكيل  الثورة  �سباب  من  برملان 

جديدة لتويل اإدارة الأمور يف البالد"، معلنًا تعليق 

بع�س مواد الوثيقة الد�ستورية، موؤكدًا اللتزام بها 

)اأي الوثيقة( وباتفاق جوبا لل�سالم.

الع�سكرية والأمــنــيــة يف  الأجــهــزة  قــيــادات  ـــدت  واأك

اجلي�س  مــن  قــيــادات  �سم  اجتماع  بعيد  الــ�ــســودان، 

�ستنفذ  باأنها  ال�سريع،  والــدعــم  وال�سرطة  والأمـــن 

الفتاح  عبد  اأول  الفريق  اأعلن  التي  الطوارئ  حالة 

الرهان فر�سها يف البالد، اإثر حل احلكومة وجمل�س 

ال�سودانين  املهنين  جتــمــع  دعـــا  فيما  الــ�ــســيــادة، 

النزول  اإىل  والأحــيــاء  املــدن  كل  يف  املواطنن  كافة 

لل�سوارع حفاظًا على الثورة، واأعلنت نقابة الأطباء 

والع�سيان  العام  الإ�ــســراب  البالد  يف  وامل�سرفين 

�سوارع  بع�س  يف  متظاهرون  جتمع  بينما  املــدين، 

اخلرطوم وقطعوا طرقًا واأحرقوا اإطارات احتجاجًا 

على ما يحدث يف البالد. وقطعت وزيرة اخلارجية، 

مرفو�س  انــقــالب  "اأي  اأن  املــهــدي،  الــ�ــســادق  مــرمي 

اأنها  اإىل  لفتة  املدنية"،  الو�سائل  بكافة  و�سنقاومه 

مو�سحة  لالعتقال،  تعر�سها  ت�ستبعد  ول  مبنزلها 

اأن حزب الأمة حتاور مع كافة الأطراف للخروج من 

الأزمة احلالية، م�سددة على اأن هناك ق�سايا حقيقية 

اإ�ــســاءات.  ــدون  ب حلــل  للتو�سل  احلـــوار  ت�ستوجب 

الأطــراف  بن  الإق�ساء  بعمليات  نقبل  "ل  وتابعت: 

لالحتقان  جذري  حلل  التو�سل  ميكن  ال�سودان.  يف 

اإىل  لفــتــة  احلوار"،  عــر  الــ�ــســودان  يف  ال�سيا�سي 

غري  وو�ساطة  مو�سوعية  بجهود  قامت  اأمريكا  اأن 

الأردن،  الإمــــارات،  مــن  كــل  ودعــت  للحل.  مبا�سرة 

البحرين، الكويت، م�سر، اجلزائر، وليبيا، الأطراف 

النف�س  و�سبط  احلكمة  تغليب  اإىل  كافة  ال�سودانية 

امل�سالح  ي�سون  مبا  الت�سعيد  وجتنب  والتهدئة، 

العليا لل�سودان ويحفظ اأمنه وا�ستقراره ومكت�سباته 

وتطلعات  اآمــال  ويحقق  والقت�سادية،  ال�سيا�سية 

كثب  عن  تتابع  اأنها  مبينة  وحدته،  وي�سون  �سعبه 

التطورات الأخرية، وتدعو للتهدئة وتفادي الت�سعيد 

حر�سًا على ال�ستقرار وباأ�سرع وقت ممكن، موؤكدة 

وقوفها اإىل جانب ال�سعب ال�سوداين.

من جهته، �سدد املبعوث الأمريكي اخلا�س لل�سودان، 

ت�سعر  املتحدة  الــوليــات  اأن  على  فيلتمان  جيفري 

اأن  معترًا  ال�سودان،  يف  يحدث  ما  جتاه  بالغ  بقلق 

اأي تغيري يف احلكومة النتقالية بالقوة يهدد الدعم 

دعا رئي�س مفو�سية  لل�سودان، ويف وقت  الأمريكي 

اإىل  بيان  يف  حممد  فقي  مو�سى  الإفريقي  الحتــاد 

الــ�ــســودان.  يف  ال�سيا�سين  ــادة  ــق ال �ــســراح  اإطــــالق 

اجلي�س  بن  املحادثات  ا�ستئناف  "يجب  واأ�ــســاف: 

واجلناح املدين للحكومة النتقالية".

بـــــدوره، اأعــــرب الحتــــاد الأوروبــــــي عــن قــلــقــه من 

ال�سيا�سة  م�سوؤول  ودعــا  اخلرطوم،  يف  التطورات 

اخلارجية، جوزيف بوريل يف تغريدة على "تويرت" 

الإقليمين  وال�سركاء  ال�سودان  يف  املعنية  الأطراف 

املبعوث  اأعرب  بينما  امل�سار النتقايل،  ا�ستعادة  اإىل 

ال�سودان  وجــنــوب  لل�سودان  اخلــا�ــس  الــريــطــاين 

للحوار  داعــيــًا  يجري  مــا  مــن  البالغ  بــالده  قلق  عــن 

جميع  اأملــانــيــا  دعــت  كما  احلكومية،  املــكــونــات  بــن 

اإىل  النتقال  موا�سلة  اإىل  ال�سودان  يف  امل�سوؤولن 

و�ــســددت  الــ�ــســعــب.  اإرادة  واحــــرتام  الــدميــقــراطــيــة 

فرن�سا على اأهمية التعقل، معربة عن دعمها للحكومة 

الفوري  الإفراج  اإىل  ودعوتها  ال�سودانية  النتقالية 

عن رئي�س الوزراء والقادة املدنين.

السودان.. حل مجلسي السيادة والوزراء وإعالن الطوارئ 
المملكة تدعو لضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد

البالد - مها العواودة  
ــي  الأرا�ــس كــامــل  على  لل�سيطرة  بــدقــة  الــلــه  حــزب  يخطط 

القت�سادية  موارده  با�ستخدام  م�سروعه  لتحقيق  اللبنانية 

واملالية والأمنية وال�سيا�سية، وذلك عن طريق اإقرار قانون 

لتغيري  املــواطــنــة  لــزوج  اللبنانية  اجلن�سية  اإعــطــاء  يتيح 

من  الله  حلــزب  املنتمن  بتزويج  اللبنانية  الدميوغرافيا 

اأربعة ن�ساء من اأق�سية خمتلفة لغايات انتخابية، ف�ساًل عن 

واحل�سد  احلوثي  ملي�سيا  من  لعنا�سر  اللبنانيات  تزويج 

الناخبن  عــدد  لــزيــادة  الإرهــابــي  للحزب  املــوالــن  ال�سعبي 

ل�سالح احلزب خالل ال�سنوات القادمة.

ويرى مراقبون اإن حزب الله يهدف من وراء هذه اخلطوة 

ل�سالح  الــدميــوغــرايف  للتغيري  امل�ستغربة،  غــري  اخلبيثة 

على  املخطط  هذا  خطورة  من  حمذرين  واأن�ساره،  احلزب 

الن�سيج املجتمعي يف لبنان، ومن خطورة التهديدات التي 

يطلقها احلزب الإجرامي بالقتل ملعار�سيه، بينما اأكد النائب 

اللبناين ال�سابق الدكتور فار�س �سعيد، اأن حزب الله يحاول 

ال�سيطرة على لبنان مبختلف الطرق، كما اأنه ي�سعى لطم�س 

العقاب،  مــن  لــالإفــالت  والــطــيــونــة،  بـــريوت  مــرفــاأ  جرميتي 

يرف�سه  الــذي  عــون،  مي�سال  اجلمهورية  برئي�س  م�ستقويًا 

اأن ال�سطدام  اأغلب اللبنانن ملوالته حلزب الله، لفتًا اإىل 

ملواجهة  وطني  اإجماع  وجــود  على  يوؤكد  الرمانة  عن  يف 

اأن يتم  "الأمور قد ت�سل اإىل  حزب الله يف لبنان. واأ�ساف 

جتميد  جــراء  املرفاأ  اأحــداث  يف  الق�سائية  الفعالية  جتميد 

التحقيقات يف اأحداث الطيونة".

وهبي  العميد  اللبنانية  القوات  حــزب  يف  النائب  واعتر 

يرتبط  الله  �سمري جعجع وحزب  ال�سراع بن  اأن  قاطي�سا، 

الت�سعيد  بــاجتــاه  الله  ن�سر  ح�سن  يتخذه  الــذي  باملوقف 

اأن جعجع يدعم  اأ�ساليب ملتوية، موؤكد  لتنجح دويلته عر 

القانون  �سقف  حتت  اجلميع  فيها  يكون  التي  الدولة  بناء 

الدولة،  الدويلة على  الله يريد تغليب  يف حن ح�سن ن�سر 

اللبناين  والق�ساء  اجلي�س  من  مواقفه  يف  مايظهر  وهــذا 

واملطار  املرفاأ  على  املحكمة  �سيطرته  بعد  ككل  واملوؤ�س�سات 

واحلدود.

اأ�سار قاطي�سا اإىل اأن حزب الله ليريد حتقيق العدالة وك�سف 

امل�ستور يف جرمية مرفاأ بريوت، لذلك جن جنونه وغزا عن 

الرمانة يف حماولة لرتكيع ماتبقى من امل�سيحين الراف�سن 

ل�سيطرته على لبنان، ومل ينجح يف ذلك، منوهًا اإىل اأن حزب 

الله الآن اأمام جمابهة من مكون �سيا�سي يقول له: "كفى عبثا 

بال�ساحة اللبنانية، وكفى هيمنة على القرار اللبناين".

ويوافقهم يف الراأي ال�سيا�سي والع�سو ال�سابق يف الرملان 

لبنان  اأن  اأو�سح  الذي  علو�س،  م�سطفى  الدكتور  اللبناين 

يف ظــل وجـــود حــزب الــلــه و�ــســالحــه ذاهـــب اإىل مــزيــد من 

الدمار والعزلة، معترًا اأن ال�سراع بن حزب الله والقوات 

عقباها  ليحمد  خطرية  م�ستجدات  اإىل  �سي�سرع  اللبنانية 

يقود  قد  ما  والفو�سى،  الدماء  من  مزيد  عنوانها  �سيكون 

لتدخل جمل�س الأمن والدعوة لعقد موؤمتر دويل.

اللبناين حممد علي  ال�سيعي  العاّلمة  قال  ذاته،  ال�سياق  يف 

حتدياته  من  التهرب  يحاول  الله  حزب  اإن  العاملي،  احلاج 

اأن  ي�سح  التي   - الداخلية  اأزماته  ومن  الكرى،  اخلارجية 

ق�سايا  اختالق  باجتاه  -؛  وجودية  اأزمــة  اأنها  عنها  نقول 

عن  عاجزا  بــات  وباأنه  واقعه،  حقيقة  عن  الأنــظــار  ل�سرف 

حتقيق مطالب �سعبه وبيئته، ويف هذا الإطار ياأتي ت�سعيد 

احلزب ول يخفى باأنه بداأ معركته النتخابية التي �ستجري 

�سياق  �سمن  الت�سعيد  هــذا  يندرج  حيث  اأ�سهر،  عــدة  بعد 

ال�سراع على النتخابات التي �ستكون الأكرث �سوءا بالن�سبة 

حلزب الله ولن يكون من ال�سهل عليه الفوز بالأرقام ال�سابقة 

فالكل �سرف�س �سيطرته على البالد. وتابع: حزب الله يريد 

الطبقة  اأن  البو�سلة، موؤكدا  التعمية على احلقيقة واإ�ساعة 

الدولة  دمــرت  الله  حزب  راأ�سها  وعلى  لبنان،  يف  احلاكمة 

ال�سعب، وحطمت طموحاته؛  وانهكت  املوؤ�س�سات،  وعطلت 

ول خال�س اإل بزوال كامل هذه املنظومة الفا�سدة املجرمة.

تون�س - البالد 
الإخــوان، مبالحقة  التون�سية اخلناق على تنظيم  �سيقت احلكومة 

ف�ساده، اإذ داهمت فرقة اأمنية مقر حركة النه�سة الإخوانية املركزي 

"التمويل  ملف  يف  حتقيقات  لإجـــراء  تون�س  العا�سمة  و�سط 

متويل  مراقبة  نتائج  حــول  الــعــام  تقريرها  ويف  الأجنبي". 

احلمالت الدعائية لالنتخابات الرئا�سية ال�سابقة والت�سريعية 

الّنه�سة  حركة  اأن  املحا�سبات  حمكمة  ر�سدت   ،2019 ل�سنة 

 BCW وال�سغط  الدعاية  �سركة  مع   2014 يف  "تعاقدت 
دولر  ــف  األ  285 ــدره  ق مببلغ  �سنوات   4 ــّدة  مل الأمريكية 

اأمريكي. ومّت جتديد هذا العقد من 16 يوليو 2019 اإىل 

17 دي�سمر من نف�س العام، مببلغ قدره 187 األف دولر 

اأمريكي، وهو ما اعترته املحكمة �سبهة متويل اأجنبي 

بن�س الف�سل 163 من القانون النتخابي.

القت�سادي  الق�سائي  القطب  با�سم  الناطق  واأكــد 

الــدايل،  حم�سن  اجلمهورية  وكيل  ونائب  واملــايل 

منذ  حتقيق  فتح  مت  اأّنــه  �سابقة  ت�سريحات  يف 

منت�سف �سهر يوليو املا�سي �سّد حركة النه�سة 

جمموعات  عقود  تون�سي" حول  "عي�س  وجمعية  تون�س  قلب  وحزب 

على  باحل�سول  يتعلق  التحقيق  اأن  مو�سحًا  "اللوبيينج"،  ال�سغط 

امل�سدر،  جمهولة  متويالت  وقبول  النتخابية  للحملة  اأجنبي  متويل 

م�سريين اإىل اأن "التحقيق ا�ستند اإىل اأحكام القانون الأ�سا�سي املتعلق 

بالنتخابات والقانون املتعلق بالأحزاب".

وتتعّلق  الــدميــقــراطــي  التيار  حــزب  بها  تــقــدم  "اال�سكوى  اإن  وقـــال 

اأّن  اإىل  2019"، م�سريا  اأكتوبر  التي جرت يف  الرئا�سية  بالنتخابات 

التحقيقات �ستوؤكد م�سدر الأموال واأنه يف �سوء نتائجها ميكن اللجوء 

اإىل اإنابات دولية لأن التمويالت اأغلبها من خارج حدود الوطن.

�سعيد  قي�س  التون�سي  الرئي�س  اأكد  اجلاري،  اأكتوبر  �سهر  بداية  ويف 

خالل لقائه بنجيب القطاري رئي�س حمكمة املحا�سبات اأن التجاوزات 

ومن  الأنــواع،  كل  من  خمتلفة  والرئا�سية  الت�سريعية  النتخابات  يف 

القانونية  الآثــار  يرتب  اأن  واجلزائي  العديل  الق�ساء  على  املفرت�س 

التي تتعلق مبالية الأحزاب". وت�ساءل "من اأين جاءتهم هذه الأموال؟ 

جاءتهم من اخلارج ومن الداخل"، يف اإ�سارة منه اإىل تنظيم الإخوان. 

وتابع: "هناك اأحكام جزائية ت�سل لل�سجن مدة خم�س �سنوات تتعلق 

بالتمويل الأجنبي".

"حزب اهلل" يغير التركيبة السكانية للسيطرة على لبنان

األمن التونسي يحقق في تمويل أجنبي لإلخوان

العراق.. قبول 26 طعنا يستهدف المناوئين لسياساته ويهددهم باالغتيال
في نتائج االنتخابات

بغداد - البالد   
اأعلنت املفو�سية العليا لالنتخابات يف العراق، عدد الطعون 

النتخابات  نتائج  امل�سادقة على  فيما حددت موعد  املنجزة، 

بعد انتهاء عملية الطعون.

اإنه  جميل،  عماد  للمفو�سية،  الإعالمي  الفريق  ع�سو  وقــال 

بلغ  واملقبولة  طعنًا،   790 منها  رد  طعنًا   816 اإجنــاز  "مت 
مدعومة  قبولها  مت  التي  الطعون  وهــي  طعنًا،   26 عــددهــا 

 300 من  اأكــرث  يقارب  ما  فتح  �سيتم  لذلك  والوثائق،  بالأدلة 

املحافظات  �ست�سمل  املحطات  "هذه  اأن  واأ�ــســاف  حمطة". 

عملية  �ستبداأ  ثــم  ومــن  والــفــرز،  العد  يف  بالطعون  املعنية 

العد والفرز باإ�سراف مراقبي الكيانات وخموليها، امل�سمولة 

الب�سرة  اأو  بغداد  اأو  الدين  �سالح  يف  �سواء  املحطات  بهذه 

اأن  موؤكدا  املتبقية"،  املحافظات  باقي  عن  ف�سال  اأربيل،  اأو 

"املبا�سرة بالعد والفرز تعتمد على اإكمال عملية املحطات، لأنه 
ل ميكن املبا�سرة بها دون اكتمال جميع الإجراءات"، لفتًا اإىل 

هو  النتخابات،  نتائج  على  للم�سادقة  القانوين  "املوعد  اأن 

بعد اإنهاء عملية الطعون بتفا�سيلها كافة".

حقق  ال�سدر،  مقتدى  يتزعمه  الــذي  ال�سدري،  التيار  وكــان 

جناحا لفتا يف هذا ال�ستحقاق النتخابي، حا�سدا بح�سب 

النتائج الأولية اأكرث من 70 مقعدا، فيما �سجل حتالف الفتح 

الذي ي�سم ف�سائل من احل�سد ال�سعبي، خ�سارة كبرية. اإل اأنه 

رغم تلك املعطيات، ي�ستبعد املراقبون اأن يتمكن ال�سدر وحده 

من ت�سكيل احلكومة ما مل يتفاو�س مع الآخرين.

امل�ستقلة  النتخابية  املفو�سية  على  الأمـــن  جمل�س  واأثــنــى 

الفنية،  الناحية  من  �سليمة  انتخابات  باإجراء  لقيامها  العليا، 

وكذلك على احلكومة العراقية نف�سها لتخاذها ال�ستعدادات 

الكافية ملنع وقوع اأعمال عنف يف اليوم النتخابي.

الأمم  يف  الأعــ�ــســاء  الـــدول  بجهود  الأمـــن  جمل�س  ورحـــب 

عقد  مبراقبة  القيام  يف  الأخــرى  الدولية  واملنظمات  املتحدة 

واجلامعة  الأوروبــــي  الحتـــاد  مقدمتهم  ويف  النتخابات، 

بالإ�سافة  واآخـــرون،  الإ�سالمي  التعاون  ومنظمة  العربية 

اأعرب املجل�س بالإجماع  اإىل املنظمات العراقية املحلية، كما 

املتحدة  الأمم  بعثة  تلقتها  بالعنف  تهديدات  اإزاء  اأ�سفه  عن 

العراقية،  العراق )يونامي(، عقب النتخابات  للم�ساعدة يف 

مو�سوعية  اإىل  م�سريا  احلــايل،  اأكتوبر   10 يف  جــرت  التي 

جهود بعثة يونامي الأممية ومفو�سية النتخابات لدعم هذه 

العملية النتخابية، وت�سجيع م�ساركة املراأة العراقية.
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البالد ـ خالد بن مر�ضاح 

"ريا�ض  منطقة  فعاليات  الــيــوم  تنطلق  بينما 

�سفاري"، اإحدى مناطق مو�سم الريا�ض 2021، 

الرتفيهية  بالفعاليات  متخ�س�سة  منطقة  وهي 

والأن�سطة  النادرة،  والطيور  احليوانات  لعامل 

 ، الأليفة  واحليوانات  املائية  للألعاب  التفاعلية 

فقد جمعت منطقة "كومبات فيلد" التي انطلقت 

 ،2021 الريا�ض  مو�سم  �سمن  اأم�ض  فعاليتها 

ا�ستح�سار  عرب  واحلا�سر،  املا�سي  اأ�سالة  بني 

"البارود"  ق�سم  يف  ال�سعودي  التاريخ  عراقة 

فيلد".  "كومبات  يف  الرتفيهية  املناطق  اإحــدى 

ت�ستمر  التي  "البارود"  ق�سم  فعاليات  وت�سمل 

ركن  الـــراوي،  جمل�ض  املو�سم:  ــام  اأي مــدار  على 

ال�سقور، ور�ض عمل، واإ�سطبًل م�سغًرا للخيل، 

خيمة ا�سرتاحة املحارب . وتعك�ض املنطقة واقع 

جمل�ض  خــلل  مــن  القدمية،  ال�سعودية  احلــيــاة 

الأّولــني  ا عن حكايا  ي�سرد ق�س�سً الــذي  الــراوي 

جتربة  الــزائــر  مينح  ما  وهــو  �سعرية،  واأخـــرى 

�سعبية فريدة.

ق�سم  يف  جتــولــهــم  عــنــد  ـــــــزوار  ال ويـــ�ـــســـادف 

تتجاوز  ل  التي  الدكاكني  من  عــدًدا  "البارود" 
مــ�ــســاحــتــهــا املـــرتيـــن، مــ�ــســتــوحــاة مـــن الـــرتاث 

بني  تبيعها  التي  الب�سائع  وتتنوع  ال�سعودي، 

اأدوات القن�ض وال�سيد واأدوات خا�سة باخليول 

ما  وهــو  للهدايا،  متاجر  اإىل  اإ�سافة  والهجن، 

متنوعة  �ــســرائــح  واهــتــمــامــات  هــوايــات  ي�سبع 

على  ــا  اأيــ�ــسً املنطقة  وحتــتــوي  اجلــمــهــور.  مــن 

على  بالبارود، مما يربهن  للرمي  قرية م�سغرة 

كل  ا�ستيعاب  على   2021 الريا�ض  مو�سم  قدرة 

توفري  مع  وغريها،  ال�سيد  كرماية  الهتمامات 

املتحف  يعر�ض  كما  ملمار�ستها،  اآمنة  م�ساحات 

يف املنطقة الأ�سلحة التاريخية، وملحة عن عراقة 

تاريخ الأ�سلحة العربية. وي�سم ق�سم "البارود" 

ت�سنيع  ور�ــســة  منها:  الــور�ــض،  مــن  جمموعة 

ال�سيف،  ت�سكيل  وور�ــســة  والــ�ــســهــم،  الــقــو�ــض 

الور�ض  هذه  وحتظى  اخلنجر،  تزيني  وور�سة 

تعريفهم  مــع  خا�سة  الــــزوار،  مــن  كبري  بــاإقــبــال 

بكيفية تعلم �سناعتها مبحتواها القدمي، اإ�سافة 

العربية  للخيول  وم�سمار  لل�سقور،  ركــن  اإىل 

الذي يتيح للزائر فر�سة ال�ستمتاع مب�ساهدتها.

وتعد "كومبات فيلد" منطقة خمت�سة باملناف�سات 

على  احلركية،  والعرو�ض  القتالية  الرتفيهية 

اأبوابها  األف م2، وتفتتح   300 تتجاوز  م�ساحة 

اأمام الزوار من ال�ساعة 5:00 م�ساًء حتى 1:00 

قتالية  وفعالية  مناف�سة   33 وت�سم  �سباًحا، 

مناطق  اأقــوى  من  وهــي  وتكنولوجية،  حربية 

الرتفيه اإثارة يف مو�سم الريا�ض 2021، اإذ تنقل 

الزوار اإىل اأرا�سي معارك حمتدمة وحقيقية.

منطقة  ،بـــداأت  الريا�ض  العا�سمة  و�سط  ويف 

"املربع" اليوم فعالياتها ملو�سم الريا�ض 2021، 
�سمن  ترفيهية  منطقة   14 مــن  واحــــدة  وهـــي 

تعك�ض  غنيًة  جتــربــة  املنطقة  وتــقــدم  املــو�ــســم. 

وهي  العامل،  حول  الطهي  لثقافات  كبرًيا  تنوًعا 

جتربة نبعت من فكرة اجتماع اأكرث من 7 وجهات 

اإ�سافًة اإىل رحلة  عاملية للمذاق يف مكاٍن واحد، 

التنقل بني كل تلك الوجهات، التي متنح الزوار 

جتربًة راقية ما بني املو�سيقى احلّية يف اخللفية 

واملــ�ــســارات املــ�ــســاءة لــيــًل، واإطــــارات الأعــمــال 

الفنية للمتحف الوطني ال�سعودي.

متكاملة  جتربًة  "املربع"  يف  منطقة  كل  وت�سم 

يوجد  حيث  عاملي،  باإقباٍل  يحظى  مطعم  لثقافة 

املو�سيقية، وتتنوع  العامليون وامل�سارح  الطهاة 

ال�سهرية،  النباتية  املطاعم  بني  ما  املطاعم  تلك 

اململكة  تزور  التي  البحرية  املاأكولت  ومطاعم 

لأول مرة. وتتعدد الثقافات العاملية للطهي �سمن 

اليونانية  بــني  مــا  "املربع"  يف  املطاعم  قائمة 

وت�سرتك  والفرن�سية،  واليابانية  والإيطالية 

و�سعبيتها  طهاتها  جنــاح  ق�س�ض  يف  معظمها 

يجعل  ما  ال�سفر،  يف  اأخــرى  مطاعم  تفوق  التي 

الريا�ض  يتو�سط  الــذي  "املربع"  يف  وجــودهــا 

خلل  للزوار  وميكن  بالتجربة.  جديرًة  فر�سًة 

اإىل  الــو�ــســول  "املربع"  يف  امل�سائية  رحلتهم 

يف  لهم  املف�سلة  النقل  و�سائل  عــرب  الفعاليات 

واملقاهي  املطاعم  بينها  تتوزع  منطقة   11 نحو 

على  اجلولف  عربات  م�سارات  وت�سم  الفاخرة، 

اأعماًل  تعر�ض  متحركة  اإطــارات  الرحلة  امتداد 

من املتحف الوطني ال�سعودي.

كومبات فيلد تعيد ترفيه األجيال السابقة إلى الواجهة 
 "المربع" تختصر التنوع العالمي للمطاعم وانطالق رياض سفاري 

جدة ـ عبد الهادي املالكي   

واملــنــاخ،  الطق�ض  يف  الباحث  توقع   

ي�سهد  اأن  احلــ�ــســيــنــي،  عــبــدالــعــزيــز 

طق�ض  اليوم  )الثلثاء( حالة ممطرة 

لآخــر، و�سدتها من  مكان  من  متفاوتة 

خفيفة ملتو�سطة.

واأو�سح احل�سيني اأن احلالة املمطرة 

الــعــام،  لــهــذا  الو�سم  حـــالت  اأول  هــي 

متوقعًا اأن ت�سمل مناطق، 

جـــــــــــازان والــــبــــاحــــة 

وعـــ�ـــســـري ومــــكــــة ثــم 

وتبوك  وحائل  املدينة 

واجلوف وال�سمالية.

احتمالية  اإىل  واأ�ــســار 

هـــبـــوب ريـــــاح مــثــرية 

ـــــلأتـــــربـــــة، يــعــقــبــهــا  ل

انــخــفــا�ــض طــفــيــف يف 

درجــات احلـــرارة على 

و�سرق  وو�سط  �سمال 

واأجزاء من غرب اململكة.

يذكر اأن الو�سم هو عبارة عن املنطقة 

اأي  ال�سحاب،  اأو  املطر  ي�سمها  التي 

الــتــي تــبــداأ بــظــهــور طــالــع )جنـــم يف 

ال�سماء( حيث يعتدل اجلو فيه ويبداأ 

الو�سم  ولــهــذا  الأمــطــار،  مو�سم  معه 

خلله  مــن  الــتــي  الــفــوائــد  مــن  الكثري 

الأر�ــض،  يف  النبات  اأو  البذر  يخرج 

بعد هطول المطار ويخرج فيه الفقع 

الطيور  وهجرة  اجلو،  لإعتدال  نظرًا 

والإنـــتـــقـــال بــاإ�ــســطــيــادهــا. والــفــقــع 

يــحــني خــروجــه  اأن  اإىل  مـــدة  يــحــتــاج 

اأ�سهر  ثلثة  قبل  الأمــطــار  هطول  من 

وقــيــل قــبــل �ــســهــريــن ونــ�ــســف وهــو 

الراجح، كما يطيب الهواء يف مو�سم 

عن  كــثــريًا  اجلـــو  ويتح�سن  الــو�ــســم 

فرتة ال�سيف بظهور ال�سحب وتكاثر 

تدريجي وهطول للمطر، لذلك ينتظر 

الكثري من املزارعني هذا املو�سم الذي 

ــت فـــيـــه الــعــ�ــســب  ــب ــن ي

وتربع  البذر  ويخرج 

الأر�ـــض، نــظــرًا لــدفء 

ن�سبي،  ب�سكل  اجلـــو 

الــنــبــاتــات  تبقى  لــهــذا 

ــاإذا  ف تــكــربـ  حتى  حية 

ــيــهــا الــــربد  ا�ـــســـتـــد عــل

فــاإنــهــا �ـــســـوف متــوت 

ــــــو كــــانــــت كـــبـــرية  ول

احلــــجــــم، كـــمـــا هــنــاك 

وحــركــة  الأمـــطـــار  يتابعونا  ــن  اآخــري

ال�سحب ودخول مو�سم املطر من اأجل 

الــو�ــســم من  الـــزراعـــة. يعترب دخـــول 

دخول  بها  يبداأ  التي  املهمة  الأ�سياء 

ويتم  املختلفة،  املناطق  اإىل  المطار 

النجوم،  خــلل  من  الو�سم  ا�ستطلع 

ــــذي يعترب  ــع ال بــالأخــ�ــض جنـــم طــال

بداية لدخول الو�سم اإىل املنطقة، لهذا 

ي�سل  والتي  متعددة   الو�سم  طوالع 

عدد اأيامها هذا العام اإىل 52 يومًا.

خبير طقس: 9 مناطق
موعودة بالمطر اعتبارا من اليوم 

حائل ـ البالد       

عن  زبيدة"  "درب  مـــبـــادرة  اأعــلــنــت 

زبيدة  درب  رحلة  يف  الت�سجيل  بــدء 

2022م يف ن�سختها الثانية من خلل 

http://  الإلكرتوين موقع  املبادرة 

التي  الــرحــلــة  يف   aldroob.sa
عــام  مـــن  يــنــايــر  �ــســهــر  يف  �ستنطلق 

الــفــريــق  رئــيــ�ــض  واأو�ـــســـح  2022م. 

"درب  مــبــادرة  على  الــعــام   وامل�سرف 

العبيداء  عبدالعزيز  الدكتور  زبيدة" 

اأن الت�سجيل املبدئي  يهدف اإىل ح�سر 

الراغبني يف امل�ساركة ح�سب املجالت 

اإىل  مــ�ــســريًا  املـــبـــادرة،  تتبناها  الــتــي 

ي�سمل  اجلن�سني  الــذي  الت�سجيل  اأن 

وفق  للم�ساركني  دقيق  فــرز  �سيعقبه 

اعتبارات عدة و�سعها فريق املبادرة، 

مقدمًا �سكره ل�سمو  اأمري منطقة حائل، 

واملتابعة  الهتمام  على  نائبه  و�سمو 

املبادرة،  تفا�سيل  والإ�سراف على كل 

املنظم  مهمة  الفريق  بت�سهيل  ودعمها 

مبـــا يــخــدم املــ�ــســاركــني يف الــرحــلــة، 

ويحقق اأهدافها. 

مبادرة "درب زبيدة" تعلن بدء 
التسجيل في نسختها الثانية  

عبدالعزيز الحصيني

جدة ـ عبد الهادي املالكي   

باأبرز  اأوتوموتيف" قائمة  "ريليبل  قدم موقع   

الأعــطــال الــتــي قــد ل تثري النــتــبــاه اأثــنــاء �سري 

كبري  ب�سكل  توؤثر  ذاته  الوقت  يف  لكنها  املركبة، 

على زيادة ا�ستهلك الوقود ومتثل عن�سًرا �سديد 

يف  تتمثل  العطال  هذه  ان   اإىل  لفتا  اخلطورة 

ومتابعة  مراجعة  يجب  حيث  الإطـــارات  �سغط 

تراجع  اإن  اإذ  دوري،  ب�سكل  الإطــــارات  �سغط 

التي  الأ�سا�سية  الأعــطــال  مــن  الإطــــارات  �سغط 

ال�سيارة، ملا  تت�سبب يف زيادة ال�ستهلك لوقود 

تبذله ال�سيارة من جهد يف ال�سري ما يعني حرق 

اأعلى،  دفع  عزم  ال�سيارة  ملنح  الوقود  من  مزيد 

تنظيف  عــدم  لأن  للهواء  �سيئ  تدفق  عن  ف�سل 

فلتر الهواء بانتظام، ي�سر باأداء ال�سيارة ب�سكل 

على  بال�سلب  تــوؤثــر  املــ�ــســدودة  والــفــلتــر  كبري، 

وبالتايل  للمحرك،  الــداخــلــي  الحـــرتاق  عملية 

لذا  الأداء  لتح�سني  الوقود  من  املزيد  ا�ستهلك 

هواء  فلتر  نظافة  على  احلفاظ  ال�سروري  من 

املحرك.  من ناحية اأخرى اأو�ست احلملة الوطنية 

لرت�سيد ا�ستهلك الطاقة )لتبقى( مبراعاة بع�ض 

اأداء  �سلمة  على  مبا�سر  تاأثري  لها  التي  العوامل 

الإطار يف املركبة وعدم تعر�سه للنفجار، ومن 

هذه العوامل �سغط الهواء يف الإطار، وال�سرعة، 

واحلمل، ودرجة احلرارة، وظروف ال�ستخدام، 

الإطــار  عمر  من  يزيد  ما  وهــو  الطريق؛  وحالة 

من  يقلل  اأنــه  كما  ال�سلمة،  م�ستوى  ويح�سن 

التي  الــدرا�ــســات  تقدر  حيث  الــوقــود.  ا�ستهلك 

انخفا�ض  اأن  لــلإطــارات  �سركات  عــدة  بها  قامت 

انخفا�ض  اىل  يــــوؤدي   %  30 حـــوايل  الــ�ــســغــط 

اقت�ساد الوقود مبا يزيد عن 3 %. وقالت احلملة: 

واإتباع الإر�سادات اخلا�سة ب�سغط الإطار طبقًا 

لل�سغط املو�سى به من ال�سركة ال�سانعة لل�سيارة 

املل�سق  يف  اأو  ال�سيارة،  كتيب  يف  واملــو�ــســح 

حافة  على  يكون  ما  وعــادة  بال�سيارة،  املوجود 

ا�سطدام  جتنب  اإىل  اإ�سافة  الأمامية،  الأبــواب 

واحلجارة،  كالأر�سفة  ال�سلبة  بالأج�سام  الإطار 

املفاجئة،  ال�سرعة  اأو  املفاجئ  الوقوف  وجتنب 

دوري  ب�سكل  الإطـــــارات  �سغط  مــن  والتحقق 

وهي باردة. كما دعت اإىل النتباه لتاريخ اإنتاج 

احلملة  وبينت  ال�سيارات.  اإطـــارات  و�سلحية 

)انخفا�ض(  الإطــار  وتلف  تاآكل  اأ�سباب  اأهــم  اأن 

اأو )ارتفاع �سغط( الإطارات عن املو�سى به من 

قبل ال�سركة ال�سانعة لل�سيارات، وزيادة ال�سرعة 

وتعر�ض الإطار لل�سدمات، والتخزين يف اأماكن 

رطبة اأو جو مرتفع احلرارة، وا�ستخدام مقا�ض 

وموا�سفات للإطار غري املنا�سب لل�سيارة، وعدم 

للتوقف  تتعر�ض  التي  ال�سيارة  حتريك  مراعاة 

دون ال�ستخدام با�ستمرار مل�سافات ق�سرية بحد 

الإطارات  نفخ هواء  مع �سبط  اأ�سبوعني  اأق�سى 

حتدث  ل  حتى  به  املو�سى  التخزين  �سغط  عند 

نتوءات للإطارات توؤدي اإىل النفجار. من ناحية 

اأن  الفني،  للفح�ض  الأملانية  الهيئة  اأكدت  اخرى 

ماء ال�سنبور ل ي�سلح ملربد ال�سيارة، حمذرة من 

وقالت  الظروف،  من  ظرف  اأي  حتت  ا�ستخدامه 

تر�سبات  على  يحتوي  ال�سنبور  ماء  اإن  الهيئة، 

موؤكدة  بالكامل؛  التربيد  بدورة  ت�سر  قد  كل�سية 

اأنه من الأف�سل العتماد على املاء املقطر اأو املاء 

منزوع الأيونات.

أعطال تزيد من استهالك الوقود في السيارة 
حملة لتبقى تؤكد أن زيادة األحمال تؤثر على سالمة اإلطار 

51 حالة إصابة جديدة بكورونا
الريا�ض- البالد   

اأعلنت وزارة ال�سحة، اأم�ض، عن ت�سجيل )51( 

)كوفيد  كورونا  بفريو�ض  موؤكدة  اإ�سابة  حالة 

19( وتعايف )56( حالة، فيما بلغ عدد احلالت 

الإ�سابات  اإجمايل  وبلغ  حالة.   )77( احلرجة 

يف اململكة )548303( حالت، وحالت التعايف 

)537338( حالة، فيما مت ت�سجيل حالتي وفاة 

ودعــت  حــالــة.   )8780( اإىل  الإجــمــايل  لي�سل   ،

التح�سني  ا�ــســتــكــمــال  �ـــســـرورة  اإىل  ااوزارة 

بجرعتني من اللقاح، ملقاومة املتحورات وحماية 

اأفراد املجتمع واحلفاظ على �سحتهم و�سلمتهم 

وحتقيق اأعلى م�ستويات املناعة املجتمعية، كما 

 )937( مركز  مــع  بالتوا�سل  اجلميع  ن�سحت 

لل�ست�سارات وال�ستف�سارات على مدار ال�ساعة، 

واحل�سول على املعلومات ال�سحية واخلدمات، 

ومعرفة م�ستجدات الفريو�ض.

جدة- يا�سر بن يو�سف   

اأبرزت اأمانة حمافظة جدة عددا من م�ساريع تطوير 

�سبكة الطرق احل�سرية والبالغة تكلفتها الإجمالية  

التطويرية  املبادرات  �سمن  وذلك  ريال،  مليار   1.2

للخدمات البلدية وحت�سني جودة احلياة والتي تعد 

واأو�سح     .2030 اململكة  روؤيــة  اإحــدى م�ستهدفات 

البقمي  عبيد  بن  حممد  للأمانة  الر�سمي  املتحدث 

اأن م�ساريع تطوير �سبكة الطرق احل�سرية اجلاري 

تنفيذها �سملت م�سروع تقاطع طريق الأمري حممد 

املدينة والذي  "التحلية" مع طريق  العزيز  بن عبد 

ن�سبة  وتخطت  ريال،  مليون   240 تكلفته   تتجاوز 

املا�سية  الــفــرتة  اأن  م�سيفا   ،%90 حاجز  اإجنـــازه 

مع  �ــســاري  �ــســارع  تقاطع  م�سروع  اإكــمــال  �سهدت 

مليون   92 من  اأكــرث  بلغت  بتكلفة  فهد  امللك  طريق 

الطرق  اأعمال حت�سني  اأن  اإىل  البقمي  واأ�سار  ريال. 

بتكلفة  املحافظة  اأنحاء  يف  م�سروعا   15 ت�سمنت 

ت�سمنت  كما  ريال،  مليون   868 اإجمالية جتاوزت  

حيث  احل�سري  امل�سهد  حت�سني  جــهــود  امل�ساريع 

�سرعت الأمانة يف تنفيذ م�سروعني ملعاجلة مظاهر 

الت�سوه الب�سري يف الطرق. من جهة اأخرى ر�سدت 

حملت الأمانة امليدانية يف اأحياء البغدادية معمًل 

كرمي"  "الآي�ض  املثلجات  اأنـــواع  واإنــتــاج  لتخزين 

داخل �سقة �سكنية يف اأحد العمائر القدمية بالنطاق. 

ال�سلبية  الظواهر  ومعاجلة  ر�سد  عام  مدير  وبني 

املهند�ض عمرو الدق�ض اأن الفرق التفتي�سية وا�سلت 

ر�سد املخالفات بالنطاق، والتي متثلت يف تخزين 

الأغذية داخل املنازل بطرق خمالفة وعدم الهتمام 

بالنظافة العامة يف مواقع اإعداد الطعام وتخزينها 

خلطات  من  لرتا   80 واتــلف  م�سادرة  جرى  حيث 

املنتجات اجلاهزة بعد ر�سد  املثلجات و1335 من 

واإنــتــاج  لتخزين  العمالة  ا�ستغلته  للعمال  �سكن 

املثلجات بغر�ض توزيعها على املحال.

1.2 مليار ريال لمشاريع تطوير الطرق في جدة
ضبط عمارة لتخزين وإنتاج المثلجات بالبغدادية



زمان
9 الثالثاء 20 ربيع الأول 1443هـ املوافق 26 اأكتوبر 2021م ال�سنة 91 العدد 23477

22-2-1384 هـ 

24-1-1384 هـ 

20-2-1384 هـ 

11-2-1384هـ  3-2-1384 هـ  20-2-1384 هـ 

20-2-1384 هـ 



10
الثالثاء 20 ربيع الأول 1443هـ املوافق 26 اأكتوبر 2021م ال�سنة 91 العدد 23477

الريا�ض- البالد
الذهبية يف  امليدالية  الظافري  للتايكوندو ريا�ض  ال�سعودي  املنتخب  حقق لعب 
البطولة  يف  ال�سويدي  املنتخب  لعب  النهائي  اللقاء  يف  جتــاوزه  عقب   ،51 وزن 
الدولية، التي اأقيمت مبدينة اإيندهوفن بهولندا، كما ظفر الثنائي نواف ح�سني وزن 

65 وعمر الزير وزن 78 مبدليتني برونزيتني بعد خ�سارتهما يف ن�سف النهائي.
وتراأ�ض الوفد ال�سعودي رئي�ض الحتاد للتايكوندو �سداد العمري والإداري نا�سر 
حممد  الوطني  واملدرب  بوجداييف  قربان  الرو�سي  بقيادة  فني  وجهاز  القحطاين 

القحطاين واخت�سا�سي العالج الطبيعي عبدالعزيز ذيب.

أخضر التايكوندو يتألق في دولية هولندا

إعالنات محاكم التنفيذ

اختبار عودة األهلي
خالد الطياري

اأنع�ض الأهلي جماهريه بانت�سارين متتاليني على 
التفاق والطائي رافعا ر�سيده النقطي اإىل اإحدى 
للغاية  �سعب  اختبار  يف  و�سيكون  نقطة،  ع�سرة 
العا�سرة من  الهالل يف اجلولة  اأمــام  يوم اجلمعة 

الدوري على ملعب الأمري عبد الله الفي�سل.
وينظر اأن�سار الأهلي للقاء الهالل – املتاأهل لنهائي 
دوري اأبطال اآ�سيا - على اأنه منعطف مهم واإثبات 
الأخــرية  انت�ساراته  موا�سلة  يف  فريقهم  لقدرة 
للتقدم نحو املراكز املتقدمة بالدوري واإثبات حالة 
التعايف الفني للفريق بعد �سل�سلة من النك�سارات 

يف بداية املو�سم.
فنيا  ا�ستقرارا  مــا-  -نــوعــا  يعي�ض  الــذي  الأهــلــي 
بقيادة الألباين ها�سي بعد اأن رف�ست اإدارة ماجد 
واجلماهريية  ال�سرفية  ال�سغوط  كــل  النفيعي 
باإلغاء عقد املدرب وتغيري اجلهاز الإداري للفريق.

الأهلي الذي فاجاأ اجلميع واأبرم �سفقة التعاقد مع 
�سفقة   – النقاز  حمدي  التون�سي  الأميــن  الظهري 
دفاعه وعــزز خانة  - ورمم  الت�سجيل  خــارج فرتة 
هذه  يف  معاناة  بعد  دويل  بالعب  الأميــن  الظهري 

اخلانة.
عاد الأهلي بعد فرتة التوقف الأخرية وظهر ب�سكل 
التــفــاق  وك�سب  مــبــاريــاتــه  اأجــمــل  وقـــدم  خمتلف 
�سعب  بفوز  حائل  من  وعــاد  ملعبه  على  برباعية 

على �سائد الكبار الطائي بهدفني لهدف.
على  ال�سعوبة  غاية  يف  �ستكون  اجلمعة  مباراة 
معركة  ك�سب  مهمة  اأمـــامـــه  فــالأهــلــي  الــفــريــقــني، 
من  الهالل  ملنع  الكرة  على  وال�ستحواذ  الو�سط 
بتواجد  اجلنب  ظهريي  مب�ساعدة  هجماته  بناء 
ال�سهراين على الي�سار والربيك على اليمني ويقود 
الفرج  الفريق �سلمان  املاي�سرتو وقائد  هذه اخلط 
يف  الــفــرج  اإمـــداد  تقليل  يف  ها�سي  جنــح  مــا  واإذا 
على  اجلــنــب  ظــهــريي  وقــفــل  بــالــكــرات  للمهاجمني 
الأهـــالوي  الفريق  �سيكون  والــربيــك،  ال�سهراين 
ندا قويا للزعيم وقد يظفر بنتيجة املباراة خا�سة 
املقدوين  بتواجد  قوية  ي�سارية  جبهة  ميتلك  اأنــه 

األيو�سكي وعبد الرحمن الغريب.
املــبــاراة  رمت  يف  يتحكم  مــن  اجلمعة..  كال�سيكو 
املوؤدية  الطرق  كل  ويغلق  امللعب  و�سط  وميتلك 

ملرماه �سيكون الفوز من ن�سيبه.

Khalidtayyari@

الهالل يفقد سالم وياسر وماريغا أمام األهلي

في ختام أعمال الجمعية العمومية الـ 25 لـ )أنوك(.... 

وزير الرياضة يجتمع مع رئيس االتحاد الدولي للخماسي الحديث
الريا�ض – البالد

اختتمت يوم اأم�ض اأعمال اجلمعية العمومّية الـ 25 لحتاد 
"كريت"  جــزيــرة  يف  "اأنوك"  الوطنية  الأوملــبــيــة  اللجان 
ال�سمو  �ساحب  اإليها  اململكة  وفــد  تراأ�ض  التي  اليونانية، 

امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�سل وزير الريا�سة.
الحتــاد  رئي�ض  مع  اأم�ض  الريا�سة  وزيــر  �سمو  واجتمع 
الدويل للخما�سي احلديث ال�سيد كلو�ض �سورمان بح�سور 
بن  فهد  الأمـــري  الأوملــبــيــة  للجنة  الــعــام  الأمـــني  نائبه  �سمو 
لـ  العمومية  اجلمعية  اأعــمــال  هام�ض  على  وذلـــك  جــلــوي، 

)اأنوك( يف يومها الثاين والأخري.
و�سمو  الفي�سل،  تركي  بن  عبدالعزيز  الأمري  �سمو  وكان 
البحرينية  الأوملبية  رئي�ض  اآل خليفة  بن حمد  ال�سيخ خالد 
اللجنتني  بــني  تــعــاون  ــرة  ــذّك م الأول  الــيــوم  يف  وقــعــا  قــد 
ريا�سة  بني  امل�سرتكة  الربامج  من  عدد  لتنفيذ  الأوملبيتني، 

البلدين.
كما التقى �سمو وزير الريا�سة يف اليوم الأول مع نظريه 
الأ�سرتايل رئي�ض مركز التحكيم الريا�سي "جون كوت�ض"، 
اأ�سيدورو�ض  الدولية  الأوملبية  الأكادميية  رئي�ض  وا�ستقبل 
جلوي  بن  فهد  الأمــري  ال�سمو  �ساحب  بح�سور  كوفيلو�ض 
الأكادميية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  م�ساعد  بن  عبدالعزيز  بن 
اجلــديــدة  الأن�سطة  ملناق�سة  وذلـــك  ال�سعودية،  الأوملــبــيــة 

لالأكادميية ال�سعودية التي اأُعيد تفعيلها هذا العام.
و�سم الوفد الر�سمي كاًل من �ساحب ال�سمو الأمري فهد بن 
جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد نائب الرئي�ض، الأمني العام 
لالأوملبية ال�سعودية، وع�سوي جمل�ض الإدارة يا�سر امل�سحل 
ِرهام  الأمــرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  و  العريفي،  واأ�سواء 
والفعاليات،  املرا�سم  مديرة  �سعود  بن  الإ�سالم  �سيف  بنت 

ومدير التوا�سل املوؤ�س�سي عبدالعزيز البقو�ض.

جدة – البالد
املقبلة  مباراته  يف  الهالل  فريق  يفتقد  اأن  املتوقع  من 
اأبرز  اإىل خدمات 3 من  املقبل  الأهلي يوم اجلمعة  اأمام 
الــذي  الــدو�ــســري  �ــســامل  وهــم  الإ�ــســابــة  ب�سبب  لعبيه؛ 
باآلم  �سعوره  معاودة  بعد  اإراحته  الطبي  اجلهاز  ف�سل 
يتعافى  ــزال  ي ل  ــذي  ال ال�سهراين  ويا�سر  الكاحل،  يف 
التي  الإ�سابة  ذات  وهي  اخللفية،  الع�سلة  اإ�سابة  من 
يف  املرتقبة  املواجهة  عن  ماريغا  مو�سى  املايل  �ستغيب 
بن  حممد  الأمــري  كاأ�ض  دوري  من  العا�سرة  اجلولة  قمة 

�سلمان للمحرتفني.
الدو�سري  �سامل  م�ساركة  يف  الهالل  جماهري  وتاأمل 
الن�سر  اأمــام  تاألقه  بعد  الأهلي  مباراة  يف  الفريق  جنم 
الفني  لكن اجلهاز  اآ�سيا،  اأبطال  نهائي دوري  يف ن�سف 

بقيادة املدرب جاردمي يف�سل عدم املخاطرة باإ�سراكه ما 
مل تكتمل جاهزيته وتزول الآلم التي ي�سكو منها متاما.

الــدو�ــســري  نا�سر  يقدمه  الـــذي  املميز  الأداء  ورغـــم 
خ�سو�سا  الأيــ�ــســر،  الظهري  خانة  يف  ال�سهراين  بديل 
اأنه يفتقد ل�سرعة العودة يف  اإل  الناحية الهجومية،  من 
يف  و�سط  لعب  كونه  اأحيانا،  املرتدة  الهجمات  تغطية 

الأ�سل، وو�سح ذلك يف مباراة الرائد الأخرية.
اأن عاد املدرب اإىل طريقة 1-3-2-4 بداأ الهالل  ومنذ 
النهج  تعود لعبوه على هذا  اأف�سل، حيث  ب�سكل  يظهر 
كراأ�ض  غوميز  بتواجد  �سواء  الأخـــرية،  ال�سنوات  يف 
فييتو  الأرجنتيني  قدم  كما  ال�سهري،  �سالح  اأو  حربة 
اأداء ممتازا يف اللقاء الأخري، ليوؤكد قدرته على �سناعة 

الأهداف وت�سجيلها.

يف دوري" يلو" للدرجة الأوىل.. 

الوحدة يسعى للتعويض أمام الخلود.. وقمة تجمع النهضة والعدالة
حائل- خالد احلامد

اجلولة  " الثالثاء" مواجهات  اليوم  تتوا�سل 
الثامنة من دوري" يلو" لأندية الدرجة الأوىل، 
النحو  عــلــى  مــبــاريــات  ثـــالث  ــيــوم  ال و�ستلعب 

التايل..

الكوكب VS بي�شة
ملعب  على  بي�سة  نظريه  الكوكب  ي�ست�سيف 
يف  الكوكب  فريق  ياأمل  باخلرج.  ال�سعلة  نــادي 
موا�سلة ح�سد النقاط للحاق بركب املقدمة، بعد 
ورفع  املا�سية،   اجلولة  يف  الوحدة  على  فــوزه 
بي�سة  يدخل  املقابل،  يف  نقطة.   11 اإىل  ر�سيده 
اجلولة  يف  فــوزه  بعد  جيدة  مبعنوبات  اللقاء 
املا�سية على اخللود وميتلك يف ر�سيده 7 نقاط 

، ويطمح للفوز والبتعاد عن املراكز املتاأخرة.

اخللود VS الوحدة
مواجهة  يف  الوحدة،  نظريه  اخللود  ي�ستقبل 
على  احلــ�ــســول  �ــســبــاق  يف  املختلفة  الــظــروف 
بالر�ض.  نادي احلزم  الثالث، على ملعب  النقاط 
نقاط،   4 بر�سيد  الأخـــري  املــركــز  اخلــلــود  يحتل 

اخللود  املا�سية.  اجلولة  يف  بي�سة  اأمام  وخ�سر 
يدخل اللقاء وهو يدرك مدى �سعوبتها و�سيلعب 
يدخل  فيما  النهو�ض،  اأجــل  من  الفوز؛  اأجــل  من 
بعدما خ�سر  نقطة  بر�سيد 13  املواجهة  الوحدة 
اأمام الكوكب يف املباراة املا�سية، وي�سعى للفوز 

واملناف�سة على �سدارة الرتتيب.

النه�شة VS العدالة
يف مواجهة متثل الكثري للفريقني، يلتقي 

الأمــري  ا�ستاد  على  الــعــدالــة،  مــع  النه�سة 
حممد بن فهد بالدمام. النه�سة يدخل اللقاء 
هجر،  اأمام  خ�سارته  بعد  �سعب  و�سع  يف 
و�سيحاول  نــقــاط،   8 ر�ــســيــد  عــلــى  وبــقــي 

خطف النقاط الثالث والتقدم لالأمام.
يف املقابل يدخل العدالة اللقاء ور�سيده 
16 نــقــطــة بــعــد فــــوزه عــلــى الــ�ــســاحــل يف 
اجلولة املا�سية، وياأمل يف املحافظة على 

ال�سدارة.

مب�شافة 3400 كم
رالي التحدي للدراجات النارية 
ينطلق من مصر إلى السعودية

الريا�ض- البالد
الثالثاء  اليوم  النارية  للدراجات  العربي  الحتــاد  يطلق 
رايل التحدي "م�سرية الت�سامن العربي للدراجات النارية"، 
الذي �سينطلق من العا�سمة امل�سرية القاهرة باجتاه اململكة 
العربية ال�سعودية، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون 
مع وزارَتي الريا�سة باململكة العربية ال�سعودية، وجمهورية 
والدراجات  لل�سيارات  ال�سعودي  والحتــاد  العربية،  م�سر 

النارية، واحتاد اللجان الأوملبية الوطنية العربية.
التحدي(،  )رايل  العربي  الت�سامن  م�سرية  رحلة  و�ستبداأ 
م�سريته  ي�ستكمل  ثم  بالغردقة،  مـــرورًا  القاهرة  مدينة  من 
ينبع، ومنها  اإىل حمافظة  متجهًا  نيوم  مدينة  اململكة من  يف 
اإىل  ذلــك  بعد  ليتجه  جــدة،  حمافظة  اإىل  ثم  املكرمة  مكة  اإىل 
حيث  م�سر،  جمهورية  اإىل  عودته  طريق  يف  املنورة  املدينة 
والكويت،  وم�سر،  اململكة،  من  دراجــون  الــرايل  يف  ي�سارك 

وال�سودان، وفل�سطني، يقطعون م�سافة 3400 كم.
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إنجازات تدعو للفخر
 جا�سم بن اأحمد اجلا�سم

املجال  يف  اإجنــازات  من  يتحقق  مبا  يفتخر  اأن  �سعودي  ريا�سي  لكل  يحق 
الريا�سي على جميع الأ�سعدة ، وذلك يف ظل الدعم والهتمام الكبري الذي 
مولي  بقياده  الر�سيدة،  قيادتنا  قبل  من  الغايل  وطننا  يف  الريا�سة  جتده 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز،  حفظه الله، و�ساحب 

ال�سمو امللكي �سيدي الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد، حفظه الله.
وكذلك  العاملية،  اإىل  وو�سلنا  كثريا  �سبقونا  من  على  نتفوق  اأ�سبحنا  فقد 
الدور الكبري الذي يقوم به �ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزير بن تركي 
الفي�سل وزير الريا�سة، الذي يقدم عمال مميزا دون كلل اأو ملل. فلم يطلب 
الغايل،   وطننا  يف  الريا�سة  ورقي  لتطور  بل  اإطــراء،  اأو  مدحا  عمله  مقابل 
يف  زلنا  ومــا  ثماره،  نقطف  بداأنا  الكبري  والدعم  اجلهود  كل  لله،  واحلمد 

البداية. 
يت�سدر  وهــو  ممــيــزة،  نتائج  مــن  الــقــدم  لكره  الأول  منتخبنا  يحققه  ومــا 
بالعالمة   2022 قطر  اإىل  الطريق  يف  العامل  كاأ�س  ت�سفيات  يف  جمموعته 
موا�سلة  نحو  ثابتة  بخطى  ون�سري  مباريات،  اأربــع  من  نقطة   12 الكاملة 
النهائي  ن�سف  للدور  والن�سر  الهالل  ناديي  و�سول  وكذلك  النت�سارات، 
الآ�سيوي، وامل�ستويات املميزه التي قدمها الفريقان اأثبتت تطور كرة القدم 
ال�سعودية، وتاأهل نادي الهالل اإىل املباراة النهائية ممثال للوطن، فيجب اأن 
دوري  لقب  حتقيق  تاأكيد  اأجل  من  وندعمه  الوطن  ممثل  خلف  جميعا  نقف 
دوري  اأقوى  يعد  قوي،  دوري  نتاج  هو  يحدث  ما  اإن   .2021 اآ�سيا  اأبطال 
التي  الأجــانــب،  لعبني  ال�سبعة  جتربة  جنــاح  وكذلك  الإطـــالق،  على  عربي 
من  الكبري   الدعم  وبف�سل  ال�سعودي،  الالعب  م�ستوى  تطور  يف  �ساهمت 
الر�سيدة، ن�ساهد تقاربا كبريا يف امل�ستويات، والدليل ت�سدر نادي  قيادتنا 
اجلولة  نهاية  بعد  للمحرتفني  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  كاأ�س  لــدوري  �سمك 
اإدارة  جمل�س  به  يقوم  الــذي  املميز  بالعمل  ن�سيد  اأن  لبد  وكذلك  التا�سعة، 
اأع�ساء  امل�سحل والزمالء  يا�سر  اأخي  برئا�سه  القدم  لكرة  ال�سعودي  الحتاد 

املجل�س والأمني العام اإبراهيم القا�سم وجميع اللجان العاملة. 
ومن  والبطولت..  املحافل  جميع  يف  الإجنـــازات  �ستتوا�سل  الله،  وبــاإذن 

اإجناز اإىل اإجناز. 
اإىل  منتخبنا  بتاأهل  الإجنــازات  موا�سلة  مع  موعد  على  نحن  الله،  وبحول 
كاأ�س العامل 2022 يف قطر وكذلك حتقيق نادي الهالل لبطولة دوري اأبطال 

اآ�سيا 2021.

jassim33jassim

جدة - هالل �سلمان
يوما بعد يوم، يثبت النجم امل�سري حممد �سالح 
اأنه الالعب الأف�سل يف العامل، حيث بات الكثري من 
اأن  مقتنعني  ال�سابقني  والنجوم  واملــدربــني  النقاد 
ل  وقــت  م�ساألة  الذهبية  الكرة  على  �سالح  ح�سول 

اأكرث.
�ساهدا  ليكون  الأحــــالم(  )مــ�ــســرح  اخــتــار  �ــســالح 

يونايتد  مان�س�سرت  جماهري  اأنظار  واأمام  تاألقه  على 
وجنــمــه الــرتــغــايل كــريــ�ــســتــيــانــو رونـــالـــدو، فقاد 
نظيفة  بخما�سية  مذل  تاريخي  لفوز  ليفربول  فريقه 
جماهري  ليجعل  هاتريك،  العرب(  )فخر  منها  �سجل 
)ال�سياطني احلمر( تغادر املدرجات مبكرا يف م�سهد 

غري ماألوف يف ا�ستاد )اأولد ترافورد(.
وا�سل �سالح تاألقه يف كال�سيكو الكرة الإجنليزية 

على  وتربع   ،5 اأ�سل  من  اأهـــداف   4 يف  مب�ساهمته 
اأهـــداف،   10 بر�سيد  الرميريليغ  هــدايف  �ــســدارة 
يونايتد  معقل  يف  هاتريك  ي�سجل  لعب  اأول  وبات 

منذ النجم الرازيلي ال�سابق رونالدو.
الكثري من النجوم اعتروا �سالح النجم الأول يف 
اآر�سنال،  اأ�سطورة  رايت  اإيــان  ومنهم  حاليا،  العامل 
كيني  اأي�سا  ومعه  ليفربول  اأ�سطورة  را�ــس  واإيــان 

وغريهم  لينيكر  وغــاري  كاراغر  وجيمي  دالغلي�س 
الكثري.

وتــفــ�ــســل نــقــطــة وحـــيـــدة بـــني لــيــفــربــول الــثــاين 
�سالح  بقيادة  ليفربول  لكن  ت�سل�سي،  واملت�سدر 
لقب  ا�ستعادة  على  م�سمما  يبدو  النجوم،  وبقية 
بفارق  الثالث  �سيتي  مان�س�سرت  مــن  الرميريليغ 
عن  الإ�سابات  �سبح  يبتعد  اأن  والأهــم  اأي�سا،  نقطة 

)الريدز(  تاريخ  دخل  الذي  اخللوق  امل�سري  النجم 
مباريات   10 يف  ي�سجل  لعــب  اأول  اأ�سبح  اأن  بعد 
التقليدي  الغرمي  �سباك  يهز  لعــب  واأول  متتالية، 
كما  متتالية،  كال�سيكو  مباريات   3 يف  يونايتد  مان 
انفرد ب�سدارة الالعبني الأفارقة الأكرث ت�سجيال يف 
حمطما  اأهــداف،   107 بر�سيد  الإجنليزي  ــدوري  ال

رقم العاجي دروغبا.

صالح 
يواصل كتابة التاريخ..

ويؤكد أنه األفضل في العالم

زلزال فقدان الهيبة يضرب برشلونة بعد خسارة »الكالسيكو«
جدة- البالد

بعد  هيبته  من  الكثري  بر�سلونة  يخ�سر  اأن  اجلميع  توقع 
ت�سل  اأن  لكن  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  رحيل 
الأمور اإىل حد خ�سارة موقعة »الكال�سيكو« على اأر�سه للمرة 
الثانية تواليًا، فهذا يظهر باأن الأمر يتعلق باأكرث من فقدان 
اأف�سل لعب يف العامل  خدمات لعب، حتى واإن كان بحجم 

�ست مرات.
بل مبنظومة  يتعلق بالعب  الأمــر ل  اأن  على  دليل  واأبــرز 
لعب، هو اأن ريال خ�سر جهود النجم الرتغايل كري�ستيانو 
 2018 �سيف  يف  الإيــطــايل  يوفنتو�س  ل�سالح  ــدو  ــال رون
الذي  رامو�س  �سريجيو  املدافع  قائده  املو�سم  هذا  وخ�سر 
�سار بنف�س وجهة مي�سي بانتقاله اإىل باري�س �سان جريمان 
الفرن�سي، لكن ذلك مل يوؤثر على النادي »امللكي« الذي ا�ستعاد 
ال�سدارة، بعد فوزه على الأخري 2-1 يف معقله »كامب نو«، 

كما يت�سدر اأي�سًا جمموعته يف دوري الأبطال.
على  للريال  تواليًا  الــرابــع  الأحــد  انت�سار  وكــان 

غرميه يف �سيناريو مل يح�سل منذ 56 عامًا، ما 
يوؤكد اأن امل�ساألة ل تتعلق بالعب حتى واإن كان 

الأرجنتيني  النجم  لأن  وذلك  مي�سي،  بحجم 
خ�ساراته  يف  الــفــريــق  مــع  مــتــواجــدًا  كـــان 

الثالث املا�سية.
يف  الإ�ــســادة  ت�ستحق  اأ�ــســيــاء  هــنــاك  لكن 
وهي  الأحـــد،  بر�سلونة  قــدمــه  الـــذي  الأداء 

الكرة،  على  ال�ستحواذ  بفل�سفة  مت�سك  اأنــه 
كان  ورمبا  املرمى،  على  ت�سديدًا  الأكــرث  وكان 

الأمريكي  اأظهر  لو  نقطة،  اإنقاذ  على  حتى  قــادرًا 
�سريجينيو دي�ست رباطة جاأ�س اأمام املرمى.

الهولندي  املــدرب  لعبي  اتهام  ميكن  ل  اأنــه  املوؤكد  من 
اأو الطموح بفريق ي�سم  رونالد كومان بالفتقاد اإىل اجلهد 
غايف  بينهم  عــامــًا،  الع�سرين  يتجاوزون  ل  لعبني  اأربــعــة 
الذي بات عن 17 عامًا اأ�سغر لعب يبداأ اأ�سا�سيًا يف ت�سكيلة 
»بالوجرانا« خالل مواجهة »الكال�سيكو« على مدى 80 عامًا. 
اإمكانياته،  �سمن  جيد  ب�سكل  ولعب  بقوة  بر�سلونة  كافح 
قــائــاًل:  بو�سكيت�س  �سريجيو  لعــبــه  اإلــيــه  ــار  اأ�ــس مــا  وهـــذا 
علينا  ال�سعب  من  كان  لكن  الكرة،  على  ال�سيطرة  »وا�سلنا 

خلق فر�س وا�سحة«.
ــهــدف يف الــ�ــســوط الأول  وتـــابـــع: »لــقــد �ــســجــلــوا هـــذا ال
الأمور  لكن  حاولنا،  لأننا  موؤ�سفًا  اأمرًا  كان  اإليه،  وا�ستندوا 
مل ت�سري كما اأردنــا«. �سحيح اأن ريال مل يكن الفريق الأكرث 

اأكرث خطورة على املرمى والأكرث  لكنه  الكرة،  �سيطرة على 
�سالبة والأكرث اجتهادًا يف اتباع خطة اأو�سح ر�سمها مدربه 

الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي.
بالن�سبة  نــفــ�ــســه  يــفــر�ــس  بــــداأ  منــطــًا  هــنــاك  اأن  ويـــبـــدو 
اإذ ومنذ توىل  لر�سلونة، وهو املعاناة �سد الفرق الكبرية، 
كومان املن�سب، لعب فريقه �ست مباريات �سد اأتلتيكو وريال 
�سان  واأمـــام  واحـــدة،  يف  وتــعــادل  منها  خم�س  يف  وخ�سر 
املا�سي،  املو�سم  الأبطال  لدوري  الثاين  الدور  يف  جريمان 
هذا  خ�سر  ثم  املباراتني،  جمموع  يف   5-2 بر�سلونة  خ�سر 
الأملــاين  ميونيخ  بايرن  اأمــام   3-0 واحــدة  بنتيجة  املو�سم 

وبنفيكا الرتغايل يف دور املجموعات.
ـــلـــدوري املحلي  ــــوزه عــلــى املــتــ�ــســدر احلــــايل ل ــذ ف ــن وم
انت�سارات  جــاءت  الأوىل،  املرحلة  يف  �سو�سييداد  ريــال 
اأقل م�ستوى بكثري،  اأر�سه �سد فرق  الأربعة على  بر�سلونة 
هي"خيتايف وليفانتي وفالن�سيا ودينامو كييف الأوكراين" 

يف دوري الأبطال.
على  مــوؤ�ــســرًا  ت�سّكل  النتائج  هــذه  اأن  هــو  القلق  يثري  مــا 
عن  بعجزه  مــتــاأثــرًا  احلـــايل،  بر�سلونة  ومــوقــع  م�ستوى 
اإيجاد البديل املالئم لالعب مثل مي�سي اأو الفرن�سي اأنطوان 
اأتلتيكو،  جريزمان الذي عاد هذا املو�سم اإىل فريقه ال�سابق 
اأو الأوروجوياين لوي�س �سواري�س الذي ان�سم اإىل اأتلتيكو 
لقبه الأول يف  اإىل  املا�سي، و�ساهم يف قيادته  ال�سيف قبل 

الدوري منذ 2014.
واإذا مل يح�سل اأي تغيري ملحوظ يف اأداء الفريق، فقد يجد 
بر�سلونة نف�سه يعاين من اأجل اأن يكون بني الأربعة الأوائل، 

فكيف احلال اإذا كان الأمر يتعلق باملناف�سة على اللقب.
يف الـــواقـــع احلـــــايل، يـــبـــدو كـــل مـــن ريـــــال واأتــلــتــيــكــو 

و�سو�سييداد واإ�سبيلية اأقوى من بر�سلونة. 
واأقّر امل�سوؤول الفني يف بر�سلونة رامون 

ــــه »ل منــلــك لعــبــني  اأن بــالنــيــ�ــس 
ــّوة  ــق وال بــاجلــودة  يتمتعون 

اللتني كانتا لدينا �سابقًا.
فـــريـــق يف طــور  هــــذا 

اإعادة البناء«. لكن اأثناء 
الــبــنــاء،  اإعــــادة  عملية 
لــر�ــســلــونــة  ميــكــن  ل 
حتــــّمــــل الجنـــــــراف 
العواقب  لأن  بــعــيــدًا 
التاأهل  لف�سل  املالية 
اأبــطــال  دوري  اإىل 

اأوروبــــــــا �ــســتــكــون 
وخـــيـــمـــة جــــــدًا، 

و�ــســتــزيــد من 
حـــــــــجـــــــــم 

الأزمة القت�سادية التي يعانيها راهنًا.
بانتظار  لأنه  اإىل هذا احلد،  الأمــور  ت�سل  اأن  ينبغي  ول 
بر�سلونة مباريات يف املتناول، اأقله على الورق، �سد رايو 
فايكانو، األفي�س، �سلتا فيغو وجاره اإ�سبانيول يف الدوري 
املحلي، ما �سيمنحه فر�سة اإعادة نف�سه لدائرة ال�سراع يف 

حال جنح يف ا�ستثمارها.
والتاريخ يوؤ�سر اإىل اأن �سو�سييداد لن يتمكن من ال�سمود 
بر�سلونة  اأمــام  اأقله  البقاء  اأو  طويلة  لفرتة  ال�سدارة  يف 
يعاين  لو  حتى  اأي�سًا،  جيدين  لعبني  ميتلك  يــزال  ل  الــذي 
اأقل  واأداوؤه  الآن  الإ�سابة  من  يوجن  دي  فرنكي  الهولندي 
بكثري من م�ستواه املعهود، وحتى لو اأن جنمه الآخر ال�ساب 
املالعب  اأبعدته طوياًل عن  اإ�سابة  من  للتو  عاد  فاتي  اأن�سو 
ل�سربة  تعر�ست  التي  البدنية  لياقته  كامل  ي�سرتجع  ومل 

الأحد باإ�سابة يف الركبة يوؤمل األ تكون خطرية.
دمبيلي  عــثــمــان  والــفــرنــ�ــســي  اأجـــويـــرو  عـــودة  اأن  كــمــا 
ل  ذلــك،  ومــع  الهجوم.  يف  كبريًا  فرقًا  �ستحدث  وبيدري 
هزميتني  فــان  للحظة،  ــو  ول الــرتاخــي  لر�سلونة  ميكن 
دوري  يف  الأوىل  الثالث  مبارياته  يف 
ــثــًا يف  ــال الأبـــطـــال تــركــتــه ث
اخلام�سة  املجموعة 
نــقــاط   6 بــــفــــارق 
عـــــن بــــايــــرن 
مــــيــــونــــيــــخ 
املــتــ�ــســدر، 
يحتل  فيما 
الــــدوري  يف 
ـــــاين  ـــــب الإ�ـــــس
التا�سع  املــركــز 
ــــالث  ــــــارق ث ــــــف ب
نـــقـــاط عــــن املـــركـــز 
املوؤهل  الأخــري  الــرابــع 
اإىل دوري الأبطال و�ست 
عــــن �ــســو�ــســيــيــداد 

املت�سدر.

املطالبات تتزايد مبنحه الكرة الذهبية...
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المواهب السعودية تثري مهرجان البحر األحمر السينمائي 
الريا�ض- البالد

فيلمًا   15 عن  الــدويل  ال�سينمائي  الأحمر  البحر  مهرجان  ك�سف 
�ستعر�ض يف  ال�سعودية اجلديدة"،  " �سينما  برنامج  ق�سريًا �سمن 
، وتقّدم هذه الأفالم  15 دي�سمرب املقبل   - 6 دورته الفتتاحية من 
اإبداعات من مواهب �سعودية واعدة تر�سم مالمح امل�سهد ال�سينمائي 

ال�سعودي، وت�سّم اأعماًل روائية ووثائقية واأفالم حتريك.
واأّكد املدير الفني ملهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل اإدوارد 

وينرتوب اأن اأهمية برنامج ”�سينما ال�سعودية اجلديدة“ تكمن يف 
الذي  الن�ساط واحلراك  اأعمال تعرّب عن  املواهب، وعر�ض  اكت�ساف 
املواهب  من  جديد  بجيل  والحتفاء  ال�سعودي،  املجتمع  ي�سهده 
اأن ق�سم  اأ�ساليب �سينمائية فريدة ومبتكرة، كما  القادرة على تقدمي 
الأفالم الق�سرية يف الربنامج ب�سكل خا�ض يتيح جماًل من احلرية 

الإبداعية ، والتي نتطلع لعر�سها اأمام اجلمهور املحلي والعاملي".
ويف ال�سياق ذاته، قال مدير الربنامج يف مهرجان البحر الأحمر 

"�سينما  برنامج  يف  اجلمهور  اإن  قــاري   حميي  الــدويل  ال�سينمائي 
مواهب  ترويها  جــديــدة  ق�س�سًا  �سيكت�سف  اجلديدة"  ال�سعودية 
وطاقات اإبداعية �ساّبة، و�ستكون بال �سك قادرة على الدفع بال�سينما 

ال�سعودية اإىل الأمام.
يذكر اأن الدورة الفتتاحية من مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي 
الدويل تقام يف جدة البلد من 6 - 15 دي�سمرب 2021م، فيما تتوفر 

باقات التذاكر الآن عرب موقع املهرجان على الإنرتنت.

روما - وكاالت
ــوم الــعــاملــي  ــي ــال ــا ب ــي  احــتــفــلــت اإيــطــال
اأ�سنافها  يف  ل�سهرتها  تاأكيدا   ، للمكرونة 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  ال�سهي  ومذاقها 
اأكــر  الإ�سباجيتي  املــكــرونــة  وتعترب   ،
املف�سلة  فهي  �سيوعًا،  املكرونة  اأ�سكال 
وفــًقــا جلمعية  الــعــامل،  اأنــحــاء  يف جميع 

للطعام". اليطايل  "الحتاد 
يتناول  الــعــاملــيــة  ـــــام  الأرق وبــحــ�ــســب   
كيلوجراما   23 من  اأكر  الإيطايل  الفرد 
مـــن املــكــرونــة يف املــتــو�ــســط �ــســنــويــا ، 
ثمانية  حــوايل  ــان  الأمل ياأكل  وباملقارنة، 
تعد  للجمعية،  ووفــقــا   ، كــيــلــوجــرامــات 
ملنتجي  تــ�ــســديــر  �ــســوق  اأكــــرب  اأملـــانـــيـــا 

املكرونة الإيطاليني. 
 ويف العام املا�سي خالل اأ�سهر احلظر 
نتيجة اجلائحة، مت ا�ستهالك حوايل 17 
مليون طن من املكرونة يف جميع اأنحاء 
العامل، بزيادة مليون طن عن عام 2019 

ومرتني ما كان عليه قبل 10 �سنوات.

17 مليون طن مكرونة تناولها العالم القهوة السادة تنقص الوزن 

 400 ألف ساعة تطوعية لـ »إثراء«

توصية للنساء قبل فحص الماموجرام

إحذروا »الكي« واألعشاب لعالج األطفال

ضبط مروجي حسابات بأزياء نسائية

جدة - البالد
 كثريا ما نردد عبارة "اآخر الدواء الكي" ولكن هذه املقولة ل ت�سلح مبعناها 
دون  العالج  ع�سوائية  ول   ، ونف�سيا  �سحيا  الأطفال  مع  التعامل  يف  املبا�سر 

ا�ست�سارة طبية.
عالج  من  مهمل،  اآل  حممد  الدكتور  الأطــفــال  اأع�ساب  ا�ست�ساري  حــذر  فقد   
الأطفال بـ"الكي" و"الأع�ساب" م�ست�سهدا بطفلة توفـيت نتيجة لذلك ، لفتا اإىل 

اأن هذه الو�سائل ت�سبب العديد من املخاطر ال�سحية والنف�سية واجل�سدية.
نتيجة  اأي  يثبت  بالكي مل  الأطفال  اإن عالج  وقال 
اإيجابية وفقًا لالأبحاث التي اأجريت، بل ُيحدث 
الال  التبول  يف  تتمثل  نف�سية  ا�سطرابات 
الرتكيز،  النوم، وفقد  اإرادي، وا�سطرابات 
ج�سدية  اآثار  وكذلك  النتباه،  وت�ستت 
حمذرا   ، العدوى  ونقل 
بع�ض  اأن  مـــن  ــا  اأيــ�ــس
الع�سبية  الو�سفات 
�ـــســـديـــد اخلـــــــطـــورة 
خا�سة على الأطفال.

عرعر - البالد
 5 ال�سمالية  احلــــدود  مبنطقة  الأمــنــيــة  اجلــهــات  ا�ــســتــدعــت 
م�ساهد  ت�سوير  بعد  الــعــمــر،  مــن  الــثــالــث  العقد  يف  مــواطــنــني 
حل�ساباتهم  الرتويج  بهدف  ن�سائًيا  زًيــا  يرتدون  وهم  متثيلية 
التوا�سل الجتماعي، وك�سب م�ساهدات ومتابعات  على مواقع 
�سّرح  للمجتمع،  العامة  والأخــالق  الآداب  مع  يتنافى  ما  عالية، 
بذلك  املتحدث الإعالمي ل�سرطة املنطقة العقيد متعب اخلمي�ض، 
الأولية،  النظامية  الإجــراءات  بحقهم  واتخذت  اإيقافهم  مت  باأنه 

واإحالتهم اإىل فرع النيابة العامة.

الهواتف القابلة 
للطي أكثر تحمال

جدة - البالد
الهواتف  العامل نحو  اأ�سواق  يتزايد الجتاه يف   
القابلة للطي ، نظرا لقدرتها على التحمل ، وميكنها 
العادية،  الذكي  الهاتف  قدرات  مل�ستخدمها  تقدم  اأن 
وقدرات اجلهاز اللوحي، مع اإمكانية و�سع كل ذلك 
خرباء  من  كثريون  يرى  طبيعي.   ب�سكل  جيبه  يف 
التقنية اأن الهواتف القابلة للطي اأكر جذًبا لالأنظار، 
اأ�سبحت  اأن  بعد  التميز  ملحبي  جذابة  فهي   ولذلك 
لكن  للمياه.  املقاومة  يف  واأف�سل  الطي  على  قــدرة 

تظل �سا�ساتها غري مقاومة لالأتربة ب�سكل كاٍف.
الـــهـــواتـــف   وتـــــاأتـــــي 
من  باأكر  للطي  القابلة 
واحـــــدًا  اأن  اإل  ــكــل.  �ــس
مـــن الأ�ـــســـكـــال الـــبـــارزة 
“ال�سدفة”  �ــســكــل  كـــان 
للعوامل  معر�سة  غــري 
اخلــارجــيــة خــا�ــســة عند 

�سقوط الهاتف.

الظهران – البالد
اأعلنت وزارة املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية اعتماد مركز امللك عبد 
الوطني  املعيار  كاأول وحدة تطوعية تطبق  )اإثــراء(   العاملي  الثقايف  العزيز 
نظري  اململكة،  يف  تطوعية  جهة   280 بني  من  )اإدامـــة(  للتطوع  ال�سعودي 
جهوده يف الربامج واملبادرات التطوعية التي يقدمها للمجتمع. ويعد )اإدامة( 
اأف�سل املمار�سات  اإذ ي�ستند على  مبثابة تنظيم لإدارة التطوع يف املنظمات، 
العاملية الأمر الذي ي�سهم يف رفع امل�ساركة املجتمعية، وتر�سيخ روح املواطنة 

الفاعلة.
باعتمادنا  اإثراء  يف  "نفخر  الرا�سد،  الله  عبد  "اإثراء"،  مركز  مدير  و�سّرح 
كاأّول وحدة تطوعية تطّبق املعيار الوطني، كما نحر�ض دوًما على اأن يكون 
املركز  قدم  ، حيث  اململكة  التطوعي على م�ستوى  للعمل  رائدة  املركز من�سة 
فر�ض تطوعّية لأكر من 6،500 متطوع ومتطوعة حقّقوا من خاللها 400 

األف �ساعة تطوعية.

جدة - البالد
اأو�ست الهيئة العامة للغذاء والدواء باأهمية عدم ا�ستخدام مزيل العرق للن�ساء 
دقيق. ت�سخي�ض  للح�سول على  املاموجرام، وذلك  الفح�ض بجهاز  اإجراء  يوم  يف 

الألومنيوم  من  جزيئات  على  حتتوي  العرق  مزيالت  معظم  اأن  الهيئة  واأو�سحت 
، ما قد يوؤدى خلطاأ يف الت�سخي�ض.  و�سبق اأن �سددت الهيئة على اأنه يجب اإبالغ 
فني الت�سوير الطبي حال كون ال�سيدة املعر�سة للجهاز حامال اأو مر�سعة، لتجنب 
اأو الطفل وعدم الت�سخي�ض اخلاطئ.  ويعترب املاموجرام من  اخلطر على اجلنني 
الطبيعية  بالر�ساعة  الأطباء  يو�سي  فيما   ، الثدي  اأورام  فحو�سات  اأنــواع  اأ�سهر 
 ، لتقليل خطر الإ�سابة ، والهتمام مبمار�سة الن�ساط البدنى والتغذية ال�سحيحة 

وعدم التعر�ض للتلوثات البيئية. 

ثقافة جودة الحياة

جدة - البالد
اأي�سا  لكنها   ، حمبيها  لكثري  مف�سل  م�سروب  القهوة    
مفيدة لراغبي فقدان الوزن الزائد ، نظرًا لكونها منخف�سة 
ال�سعرات احلرارية، ب�سرط اتباع جمموعة من العادات عند 

تناولها.
ووفقًا خلرباء التغذية، فاإن عدم و�سع ال�سكر يف القهوة، 
 ، ــوزن  ال اإنقا�ض  على  مل�ساعدتك  الطرق  اأ�سهل  اإحــدى  هو 
يزيد  ل  باأن  ال�سكر  بكمية  الإر�سادات اخلا�سة  لكن تختلف 

اإ�سافة  اأن  الأخــذ يف العتبار  ، مع  50 جرامًا يوميًا   على 
ملعقة واحدة  اإىل قهوتك �سيمنحك حوايل 12.5 جرام من 

ال�سكر، وهو  معدل كبري لفنجان واحد من القهوة.
كما يجب العلم اأن تناول الكثري من ال�سكر امل�ساف مبرور 
الوقت ل يوؤدي فقط اإىل زيادة الوزن، ولكن ميكن اأن يزيد 

اأي�سًا من خطر الإ�سابة مبر�ض ال�سكري واأمرا�ض القلب.
القهوة  �سرب  التغذية  اأخ�سائيو  يقرتح  ال�سبب  ولهذا 

ال�سوداء اأو ال�سادة دون حمليات اإ�سافات.

جدة - عبد الهادي املالكي
االأ�شجار  من  عديدة  الأنواع  �شتالت  وزراعة  بتوزيع  اخل�شراء"  "ال�شعودية  مبادرة  مع  تفاعال   ، للت�شجري  وجمتمعية  موؤ�ش�شية  فعاليات  اململكة  مناطق  ت�شهد 
اأ�شجار املورينقا. و�شتوفر امل�شاريع والربامج املتعددة يف اإطار املبادرة فر�ض عمل مميزة ملواكبة النه�شة االقت�شادية الوا�شعة التي ت�شهدها  والنباتات ومنها 
اململكة يف اإطار روؤية 2030، عرب اإطالق مزيد من امل�شاريع خالل ال�شنوات املقبلة لتنمية الغطاء النباتي وتطويره كمورد اقت�شادي مهم يف جميع املناطق.و�شمن 

االإ�شهام املجتمعي ي�شارك االأطفال والطالب يف هذه اجلهود تكري�شا لثقافة احلفاظ على البيئة وجودة احلياة.

اآل مهل
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