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مليون �سائح م�ستهدف العام القادم
الريا�ض  -البالد

تتوقع اململكة جذب  50مليون �سائح العام القادم  ،يف ظل
االنطالقة القوية للقطاع والعودة �إىل الت�سويق حمليا وعامليا
للوجهات ال�سياحية ال�سياحية.
وقال وزير ال�سياحة �أحمد اخلطيب ،لتلفزيون "بلومربغ"
على هام�ش منتدى ال�سعودية اخل�ضراء "بد�أنا بالفعل رحلة
التعايف و�سوف ت�ستمر حتى  2023و."2024
و�أعلنت وزارة ال�سياحة عن فتح اململكة �أبوابها لل�سياح،
ورفع تعليق دخول حاملي الت�أ�شريات ال�سياحية ابتداء من

� 12صفحة  /رياالن

�أغ�سط�س املا�ضي  ،وميكن لل�سياح املح�صنني بالكامل دخولها
دون حاجة �إىل فرتة حجر م�ؤ�س�سي ،على �أن يتم تقدمي �شهادة
تطعيم ر�سمية عند الو�صول ،و�إح�ضار ما يثبت �إجراء اختبار
 PCRوظهور نتيجته ال�سلبية خالل � 72ساعة من وقت
امل��غ��ادرة .و�أ���ض��اف اخلطيب �أن قطاع ال�سياحة يف م�ساره
لي�شكل �أك�ثر من  % 4من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة
ال��ع��ام اجل����اري ،م��ق��ارن��ة ب��ـ  % 3.5يف  ، 2019ونعي�ش
يف بيئة تناف�سية كبرية �إقليميا وعامليا ،لذلك �سنوا�صل
الإ�صالحات ولن نوقفها �أبدا.
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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

ال�سعودية تقود العامل لتحقيق جودة احلياة
ولي العهد مؤكدا اهتمام المملكة بالبيئة
إنشاء مراكز إقليمية لإلنذار واالستمطار وتغيير المناخ
تثمين دولي للمبادرات النوعية ذات األهداف اإلنسانية
الريا�ض -وا�س

�أعلن �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع عن ت�أ�سي�س �صندوق لال�ستثمار يف حلول تقنيات
االقت�صاد الدائري للكربون يف املنطقة ،ومبادرة عاملية ت�ساهم يف تقدمي حلول الوقود
النظيف لتوفري ال �غ��ذاء ،لأك�ثر م��ن ( )750مليون �شخ�ص ب��ال�ع��امل .ويبلغ �إجمايل
اال�ستثمار يف هاتني املبادرتني ما يقارب ( )39مليار ريال.
وق��ال �سموه يف كلمته ل��دى افتتاحه� ،أم����س� ،أعمال قمة «م�ب��ادرة ال�شرق الأو�سط
الأخ�ضر» ،مب�شاركة دولية وا�سعة �":إننا اليوم ند�شن حقبة خ�ضراء جديدة للمنطقة،
التغي املناخي ال تقت�صر على البيئة
نقودها ونقطف ثمارها �سوي ًا� ،إميان ًا منا �أن �آثار
رّ
التغي املناخي هو
الطبيعية فقط ،بل ت�شمل االقت�صاد والأمن ،ومع ذلك ،نحن نعي �أن
رّ

فر�صة اقت�صادية للأفراد وللقطاع اخلا�ص ،والتي �ستحفزها مبادرة ال�شرق الأو�سط
الأخ�ضر ،خللق وظائف نوعية وتعزيز االبتكار يف املنطقة".
و�أكد �سموه على تن�سيق اجلهود جتاه حماية البيئة ومواجهة التغري املناخي،
ولو�ضع خارطة طريق لتقليل االنبعاثات الكربونية يف املنطقة ب�أكرث
من ( )% 10من الإ�سهامات العاملية ،وزراعة ( )50مليار �شجرة
يف املنطقة وف��ق برنامج يعد �أك�بر ب��رام��ج زراع��ة الأ��ش�ج��ار يف
العامل ،وي�ساهم يف حتقيق ن�سبة ( )% 5من امل�ستهدف العاملي
للت�شجري .وب�ين �سموه �أن اململكة �ستعمل على �إن�شاء من�صة
تعاون لتطبيق مفهوم االقت�صاد الدائري للكربون ،وت�أ�سي�س
مركز �إقليمي للتغري املناخي.
التفا�صيل �ص3-2

تكثيف اال�ستك�شافات الأثرية باململكة
البالد ـ مها العواوده

توا�صل هيئة الرتاث م�شاريع امل�سح والتنقيب الأثري يف خمتلف
مناطق اململكة بال�شراكة مع بعثات دولية من جامعات ومراكز بحثية
عاملية متخ�ص�صة ،كما ت�ؤكد الهيئة �أهمية م�شاركة �أق�سام وكليات
الآث��ار يف اجلامعات ال�سعودية يف عمليات امل�سح والتنقيب مع
البعثات الدولية يف اكت�شاف الآث��ار يف خمتلف املناطق ال�سعودية
وامل�ساهمة يف كتابة التاريخ احل�ضاري للمملكة.

ويحتل امل�سح والتنقيب الأثري �أولوية لدى هيئة الرتاث ،باعتباره
و�سيلة علمية �ضرورية الكت�شاف الآثار التي تزخر بها اململكة التي
يعود �أكرثها �إىل حقب تاريخية موغلة يف القدم ومرتبطة ببدايات
احل�ضارة الإن�سانية و�أعلنت هيئة الرتاث عن تنفيذ �أعمال م�شروع
التنقيب الأث��ري يف موقع " ُز َباال" جنوب حمافظة رفحاء مبنطقة
احلدود ال�شمالية� ،ضمن �أعمال وم�شاريع التنقيب الأثري التي تنفذها
الهيئة يف مناطق اململكة.

ا�ستعادة
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ج�سور جدة ت�سهل احلركة املرورية
جدة -يا�سر بن يو�سف

�أبرزت �أمانة حمافظة جدة عدد ًا من م�شاريع تطوير �شبكة الطرق
احل�ضرية والبالغة تكلفتها الإجمالية  1.2مليار ريال ،وذلك �ضمن
امل�ب��ادرات التطويرية للخدمات البلدية لت�سهيل احلركة املرورية،
وحت�سني جودة احلياة والتي تعد �إح��دى م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
 .2030و�أو�ضح املتحدث الر�سمي للأمانة حممد بن عبيد البقمي
�أن م�شاريع تطوير �شبكة الطرق احل�ضرية اجلاري تنفيذها �شملت

م�شروع تقاطع طريق الأم�ير حممد بن عبد العزيز "التحلية" مع
طريق املدينة وال��ذي تتجاوز تكلفته  240مليون ري��ال ،وتخطت
ن�سبة �إجنازه حاجز  ،90%م�ضيفا �أن الفرتة املا�ضية �شهدت �إكمال
م�شروع تقاطع �شارع �صاري مع طريق امللك فهد بتكلفة بلغت �أكرث
من  92مليون ريال.
و�أ�شار �إىل �أن �أعمال حت�سني الطرق ت�ضمنت  15م�شروعا يف
�أنحاء املحافظة بتكلفة �إجمالية جتاوزت  868مليون ريال.
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مالمح ترفيه األجيال
البالد  -خالد بن مر�ضاح

تبذل هيئة الرتفيه جهود ًا كبرية يف �سبيل الربط بني �أ�صالة املا�ضي وحداثة احلا�ضر من خالل الفعاليات الرتفيهية
املختلفة ،وا�ستح�ضار عراقة التاريخ ال�سعودي يف ق�سم "البارود" �إحدى املناطق الرتفيهية يف "كومبات فيلد"،
بينما تنطلق اليوم فعاليات منطقة "ريا�ض �سفاري"� ،إح��دى مناطق مو�سم الريا�ض  ،2021وه��ي منطقة
متخ�ص�صة بالفعاليات الرتفيهية لعامل احليوانات والطيور ال��ن��ادرة ،والأن�شطة التفاعلية للألعاب املائية
واحليوانات الأليفة .وت�شمل فعاليات ق�سم "البارود" التي ت�ستمر على مدار �أيام املو�سم :جمل�س الراوي ،ركن
ال�صقور ،ور�ش عمل ،و�إ�سطبلاً م�صغ ًرا للخيل ،خيمة ا�سرتاحة املحارب ،بينما تعك�س املنطقة واقع احلياة
ق�ص�صا عن حكايا ال ّأولني و�أخرى �شعرية ،وهو
ال�سعودية القدمية ،من خالل جمل�س الراوي الذي ي�سرد
ً
ما مينح الزائر جتربة �شعبية فريدة .وي�صادف الزوار عند جتولهم يف ق�سم "البارود" عددًا من الدكاكني
التي ال تتجاوز م�ساحتها املرتين ،م�ستوحاة من الرتاث ال�سعودي ،وتتنوع الب�ضائع التي تبيعها بني
�أدوات القن�ص وال�صيد و�أدوات خا�صة باخليول والهجن� ،إ�ضافة �إىل متاجر للهدايا ،وهو ما ي�شبع
هوايات واهتمامات �شرائح متنوعة من اجلمهور .وحتتوي املنطقة � ً
أي�ضا على قرية م�صغرة للرمي
بالبارود ،مما يربهن على قدرة مو�سم الريا�ض  2021على ا�ستيعاب كل االهتمامات كرماية
ال�صيد وغريها ،مع توفري م�ساحات �آمنة ملمار�ستها ،كما يعر�ض املتحف يف املنطقة الأ�سلحة
التاريخية ،وملحة عن عراقة تاريخ الأ�سلحة العربية.

حملة تزويج للحوثيين والحزبيين

المملكة تدعو السودانيين لضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد

حل جمل�سي ال�سيادة والوزراء و�إعالن الطوارئ
اخلرطوم  -البالد

ت�سارعت الأحداث يف العا�صمة ال�سودانية
اخلرطوم عقب التوترات الأخرية بني مكونات
احلكم� ،إذ �أعلن رئي�س املجل�س ال�سيادي الفريق
�أول عبدالفتاح الربهان �أم�س (االثنني)ّ ،
حل
جمل�سي ال���س�ي��ادة وال � ��وزراء ،و�إع�ل�ان حالة
الطوارئ ،وت�شكيل حكومة جديدة من كفاءات
م�ستقلة لإدارة الفرتة االنتقالية ،م��ؤك��د ًا �أن
ذل��ك ي ��أت��ي يف �إط ��ار ت�صحيح م�سار ال�ث��ورة
و�صو ًال النتخابات دميوقراطية ،بينما رف�ض
م��دن�ي��ون اع�ت�ق��ال �أع���ض��اء املجل�س ال�سيادي
ورئي�س ال��وزراء ووزراء يف حكومته وعدد
من ال�سيا�سيني.
و�أك��دت وزارة اخلارجية �أن اململكة تتابع
بقلق واه �ت �م��ام ب��ال��غ الأح � ��داث اجل��اري��ة يف
ج�م�ه��وري��ة ال �� �س��ودان ال�شقيقة ،وت��دع��و �إىل
�أهمية �ضبط النف�س والتهدئة وعدم الت�صعيد،
واحل �ف��اظ ع�ل��ى ك��ل م��ا حت�ق��ق م��ن مكت�سبات
�سيا�سية واقت�صادية وكل ما يهدف �إىل حماية

وح��دة ال�صف بني جميع املكونات ال�سيا�سية
يف ال�سودان ال�شقيق .و�أ�ضافت :ت�ؤكد اململكة
ع�ل��ى ا��س�ت�م��رار وق��وف �ه��ا �إىل ج��ان��ب ال�شعب
ال �� �س��وداين ال�شقيق ودع�م�ه��ا ل�ك��ل م��ا يحقق
الأمن واال�ستقرار والنماء واالزدهار لل�سودان
و�شعبه ال�شقيق .و�أك��د ال�بره��ان جتميد عمل
جل �ن��ة ال�ت�م�ك�ين وت�ك�ل�ي��ف امل��دي��ري��ن ال�ع��ام�ين
ب ��ال ��وزارات بت�سيري الأع��م��ال ،و�إق��ال��ة والة
الواليات ،موا�صلة املرحلة االنتقالية و�صو ًال
حلكومة منتخبة .و�أ�ضاف� :سنوا�صل العمل
من �أج��ل تهيئة الأج��واء لإج��راء االنتخابات.
والتاريخ ي�ؤكد �أن ال�شعب ال�سوداين رف�ض
�أن يحكمه فرد ،و�أن القوات امل�سلحة ا�ستجابت
لثورة ال�شباب .الثورة ما�ضية بعزم ال�شباب
والقوات امل�سلحة ملتزمة ب�أهدافها" ،م�شدد ًا
ع�ل��ى �أن ال �ق��وات امل�سلحة ما�ضية ق��دم � ًا يف
التحول الدميقراطي ،الفتا �إىل �أن االنق�سامات
�شكلت �إن� ��ذار ًا خ�ط�ير ًا يهدد ال���س��ودان ،لذلك
جاءت قراراته لت�صحيح امل�سار.
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حزب اهلل يحطم تركيبة
لبنان السكانية
البالد  -مها العواودة

يخطط ح��زب ال �ل��ه ب��دق��ة لل�سيطرة على
كامل الأرا� �ض��ي اللبنانية لتحقيق م�شروعه
ب��ا��س�ت�خ��دام م � ��وارده االق �ت �� �ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة
والأمنية وال�سيا�سية ،وذلك عن طريق �إقرار
قانون يتيح �إعطاء اجلن�سية اللبنانية لزوج
امل��واط �ن��ة لتغيري ال��دمي��وغ��راف �ي��ا اللبنانية
بتزويج املنتمني حلزب الله من �أربعة ن�ساء
من �أق�ضية خمتلفة لغايات �إنتخابيةً ،
ف�ضال عن
تزويج اللبنانيات لعنا�صر من ملي�شيا احلوثي
واحل�شد ال�شعبي املوالني للحزب الإرهابي
ل��زي��ادة ع��دد الناخبني ل�صالح احل��زب خالل
ال�سنوات القادمة.
وي��رى مراقبون �إن ح��زب الله يهدف من
وراء هذه اخلطوة اخلبيثة غري امل�ستغربة،
ل �ل �ت �غ �ي�ير ال���دمي���وغ���رايف ل �� �ص��ال��ح احل ��زب
و�أن�صاره ،حمذرين من خطورة هذا املخطط
على الن�سيج املجتمعي يف لبنان ،ومن خطورة

ال�ت�ه��دي��دات ال�ت��ي يطلقها احل��زب الإج��رام��ي
بالقتل ملعار�ضيه ،بينما �أكد النائب اللبناين
ال�سابق الدكتور فار�س �سعيد� ،أن حزب الله
يحاول ال�سيطرة على لبنان مبختلف الطرق،
كما �أنه ي�سعى لطم�س جرميتي مرف�أ بريوت
والطيونة ،للإفالت من العقاب ،الفت ًا �إىل �أن
اال�صطدام يف عني الرمانة ي�ؤكد على وجود
�إجماع وطني ملواجهة حزب الله يف لبنان.
واعترب النائب يف حزب القوات اللبنانية
العميد وهبي قاطي�شا� ،أن ال�صراع بني �سمري
جعجع وح ��زب ال �ل��ه ي��رت�ب��ط ب��امل��وق��ف ال��ذي
ي�ت�خ��ذه ح�سن ن�صر ال�ل��ه ب��اجت��اه الت�صعيد
لتنجح دويلته عرب �أ�ساليب ملتوية ،م�ؤكد ًا
�أن حزب الله ال يريد حتقيق العدالة وك�شف
امل�ستور يف جرمية مرف�أ ب�يروت ،وه��و الآن
�أمام جمابهة من مكون �سيا�سي يقول له" :كفى
عبثا بال�ساحة اللبنانية ،وكفى هيمنة على
القرار اللبناين".
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ولي العهد مفتتح ًا أعمال قمة

ندشن حقبة خضراء جديدة للــ

صندوق استثماري لتقنيات االقتصاد الدائري للكربون ومبادرة عالمية للوقود النظيف
الريا�ض -وا�س

وضع خارطة طريق لتقليل
االنبعاثات الكربونية بالمنطقة

افتتح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء� ،أم�س ،بالعا�صمة الريا�ض،
�أعمال قمة «مبادرة ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر» ،مب�شاركة دولية
وا�سعة يت�صدرها ر�ؤ�ساء وقادة الدول و�صناع القرار يف العامل،
لر�سم خريطة �إقليمية حلفظ احلياة ورف��ع جودتها ،يف ب��ادرة
تقدمها اململكة العربية ال�سعودية ل�صنع الفارق العاملي يف حفظ
الطبيعة والإن�سان واحليوان ومواجهة حتديات التغري املناخي.
ويف بداية �أعمال القمة القى �سمو ويل العهد الكلمة التالية:
نرحب بكم اليوم يف بلدكم الثاين ،اململكة العربية ال�سعودية،
يف القمة الأوىل ملبادرة ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر.
جنتمع اليوم يف ه��ذه القمة لتن�سيق اجلهود جت��اه حماية
البيئة ومواجهة التغري املناخي ،ولو�ضع خارطة طريق
لتقليل االنبعاثات الكربونية يف املنطقة ب�أكرث من ()% 10
من الإ�سهامات العاملية ،وزراع���ة ( )50مليار �شجرة يف
املنطقة وفق برنامج يعد �أكرب برامج زراع��ة الأ�شجار يف
ال��ع��امل ،وي�ساهم يف حتقيق ن�سبة ( )% 5من امل�ستهدف
العاملي للت�شجري ،ونهدف اليوم يف هذه القمة �أن نعمل
�سوي ًا لو�ضع خ��ارط��ة ط��ري��ق �إقليمية ،ومنهجية عمل
لتمكني حتقيق هذه امل�ستهدفات الطموحة".
و�أ�ضاف �سموه" :ت�ؤمن اململكة العربية ال�سعودية� ،أن
م�صادر الطاقة التقليدية كانت �أهم الأ�سباب لتحول دول
املنطقة والعامل من اقت�صاديات تقليدية �إىل اقت�صاديات

فاعلة عاملي ًا ،واملُحرك والدافع الرئي�سي نحو �أ�سرع منو اقت�صادي
عرفته الب�شرية على الإطالق.
�إننا اليوم ند�شن حقبة خ�ضراء جديدة للمنطقة ،نقودها ونقطف
التغي املناخي ال تقت�صر على
ثمارها �سوي ًا� ،إميان ًا منا �أن �آث��ار رّ
البيئة الطبيعية فقط ،بل ت�شمل االقت�صاد والأمن ،ومع ذلك ،نحن
التغي املناخي هو فر�صة اقت�صادية ل�ل�أف��راد وللقطاع
نعي �أن رّ
اخلا�ص ،والتي �ستحفزها مبادرة ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر ،خللق
وظائف نوعية وتعزيز االبتكار يف املنطقة".
وا�ستطرد �سموه� ":إن هناك فجوات يف منظومة العمل املناخي
يف املنطقة ،ون�ستطيع عرب تن�سيق اجلهود الإقليمية وم�شاركة
اخلربات والتقنيات� ،أن نحقق �إجنازات مت�سارعة يف مبادراتنا.
ولتمكني ذلك ،تعلن اململكة �أنها �ستعمل على �إن�شاء من�صة تعاون
لتطبيق مفهوم االقت�صاد ال��دائ��ري للكربون ،وت�أ�سي�س مركز
�إقليمي للتغري امل��ن��اخ��ي ،و�إن�����ش��اء جممع �إقليمي ال�ستخال�ص
الكربون وا�ستخدامه وتخزينه ،وت�أ�سي�س مركز �إقليمي للإنذار
املبكر بالعوا�صف ،وت�أ�سي�س مركز �إقليمي للتنمية امل�ستدامة
للرثوة ال�سمكية ،و�إن�شاء برنامج �إقليمي ال�ستمطار ال�سحب.
و�سيكون لهذه امل��راك��ز وال�برام��ج دور ًا كبري ًا يف تهيئة البنية
التحتية ال�لازم��ة حلماية البيئة وتخفي�ض االن��ب��ع��اث��ات ورف��ع
م�ستوى التن�سيق الإقليمي .وامتداد ًا لدور اململكة الريادي يف
تنمية �أ�سواق الطاقة� ،سنعمل على ت�أ�سي�س �صندوق لال�ستثمار
يف حلول تقنيات االقت�صاد الدائري للكربون يف املنطقة ،ومبادرة
عاملية ت�ساهم يف تقدمي حلول الوقود النظيف لتوفري الغذاء،

لأكرث من ( )750مليون �شخ�ص بالعامل .ويبلغ �إجمايل اال�ستثمار
يف هاتني امل��ب��ادرت�ين م��ا ي��ق��ارب ( )39مليار ري���ال ،و�ست�ساهم
اململكة يف متويل قرابة ( )% 15منها .و�ستعمل اململكة مع الدول
و�صناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث �سبل متويل وتنفيذ
هذه امل��ب��ادرات .وحر�ص ًا على رفع م�ستوى التن�سيق ،نعلن عن
ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة املبادرة اخل�ضراء ،كم�ؤ�س�سة غري ربحية لدعم
�أعمال القمة .ويف اخلتام� ،إن مواجهة التغري املناخي تتطلب
منا العمل امل�شرتك نحو تطوير التقنيات وخلق البيئة املنا�سبة
لتمويلها ،واحلفاظ على الرثوات الطبيعية التي متتلكها منطقتنا،
وتعزيز التعاون بيننا لأجل ذلك".
�إىل ذلك� ،أعلن �سمو ويل العهد اختتام �أعمال قمة «مبادرة ال�شرق
الأو�سط الأخ�ضر» ،التي عقدت �أم�س بالريا�ض ،مب�شاركة دولية
وا�سعة يت�صدرها ر�ؤ�ساء وقادة الدول ،و�ص َّناع القرار يف العامل،
وذلك لر�سم خريطة �إقليمية حلفظ احلياة ورفع جودتها ،يف بادرة
تقدمها اململكة؛ ل�صنع الفارق العاملي يف حفظ الطبيعة والإن�سان
التغي املناخي.
واحليوان ومواجهة حتديات رُّ
ً
وق���ال �سموه يف كلمة يف خ��ت��ام �أع��م��ال القمة" :نعي مت��ام��ا يف
ال�شرق الأو���س��ط ب���أن هناك حتدي ًا و�أن هناك فر�صا كبرية ج ًدا
لدى دولنا ،لذلك نحن نعقد قمة اليوم ب�أهداف وا�ضحة لكل دولنا
و�سنعمل ب�شكل جدي".و�أكد �سمو ويل العهد �أن هذه القمم �ستعقد
ُتتال؛ ملتابعة ماح ّقق من �أهداف وما�سيح ّقق يف امل�ستقبل
ب�شكل م ٍ
و�سنقف �أمام العامل ب�إجنازات �-إن �شاء الله -نفخر بها يف دول
ال�شرق الأو�سط ،موجه ًا ال�شكر لكل من �شارك يف �أعمال القمة.

بحث مع رؤساء حكومات خفض االنبعاثات

ولي العهد يستعرض مع أمير
قطر مواجهة التغير المناخي

الريا�ض -وا�س

ا�ستعر�ض �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع� ،أم�س ،مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ
متيم بن حمد �آل ثاين �أم�ير دول قطر ،املو�ضوعات
امل��درج��ة ع��ل��ى ج���دول �أع��م��ال ق��م��ة م��ب��ادرة ال�شرق
الأو���س��ط الأخ�ضر ،واجلهود املبذولة يف مواجهة
التغري املناخي ،وذلك على هام�ش القمة املنعقدة يف
العا�صمة الريا�ض.
من جهة �أخرى ا�ستعر�ض �سمو ويل العهد� ،أم�س،
م��ع رئي�س ال����وزراء الباك�ستاين ال�سيد عمران
خ��ان ،اجلهود املبذولة ب�ش�أن خف�ض االنبعاثات
واحلفاظ على البيئة ومكوناتها.
وا���س��ت��ع��ر���ض ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د ،م���ع رئي�سة
احل��ك��وم��ة التون�سية ال�����س��ي��دة جن�ل�اء ب���ودن،

مبادرات اململكة النوعية للمحافظة على البيئة ،ومن �أبرزهما
م��ب��ادرة ال�سعودية اخل�����ض��راء ،وم��ب��ادرة ال�شرق الأو���س��ط
الأخ�ضر .وبحث �سمو ويل العهد ،مع نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء الرو�سي ال�سيد �أليك�ساندر نوفاك ،فر�ص التعاون
يف جماالت الطاقة النظيفة ،واجلهود املبذولة يف مواجهة
التغري املناخي.كما ا�ستعر�ض �سمو ويل العهد� ،أم�����س،
م��ع الوزير الأول وزي��ر املالية اجل��زائ��ري ال�سيد �أمي��ن بن
عبدالرحمن ،املبادرات النوعية التي �أطلقتها اململكة خالل
منتدى م��ب��ادرة ال�سعودية اخل�����ض��راء ،وم��ب��ادرة ال�شرق
الأو�سط الأخ�ضر حلماية البيئة.
ح�ضر اللقاءات� ،صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز
بن �سلمان بن عبدالعزيز وزي��ر الطاقة ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير
الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية،

و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز
وزير احلر�س الوطني.
فيما ح�ضر من اجلانب القطري ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ق��ط��ري ال�شيخ حممد ب��ن عبدالرحمن
�آل ث��اين ،وال�شيخ �سعود بن عبدالرحمن �آل ث��اين رئي�س
الديوان الأمريي ،فيما ح�ضر من اجلانب الباك�ستاين ،وزير
اخلارجية ال�سيد �شاه حممود قري�شي ،ووزير املالية ال�سيد
�شوكت ترين ،ونائب وزير اخلارجية ال�سيد �سهيل حممود.
وح�ضر من اجلانب اجل��زائ��ري ،ال�سفري لدى اململكة �أحمد
ع��ب��دال�����ص��دوق ،وامل�ست�شار قا�سمي م�صطفى عبداحلق،
واملبعوث اخلا�ص لل�ش�ؤون اخلارجية واملكلف االقت�صادي
عبدالكرمي احلر�شاوي .فيما ح�ضر من اجلانب الرو�سي،
ال�سفري لدى اململكة �سريجي كوزلوف ،وعدد من امل�س�ؤولني،
كما ح�ضر م��ن اجل��ان��ب التون�سي ،معايل وزي��ر ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سيد عثمان اجلرندي.

محليات
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مبادرة الشرق األوسط األخضر:

ــمنطقة ونقطف ثمارها سوي ًا

تأسيس مراكز وبرامج الستمطار السحب وحماية البيئة وتخفيض االنبعاثات

ولي عهد الكويت :دور المملكة
محوري إلرساء األمن الشامل
ق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ م�شعل الأح��م��د اجل��اب��ر ال�صباح
ويل عهد دولة الكويت خالل م�شاركته� ،أم�س يف قمة "ال�شرق
الأو���س��ط الأخ�ضر" بالريا�ض التي افتتحها �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال����وزراء -
حفظه الله� ،إن دعوة اململكة ال�شقيقة لهذه القمة
نابع من دورها املحوري امل�س�ؤول يف املنطقة
وال��ع��امل �أجمع لإر���س��اء مفهوم الأم��ن ال�شامل
�إن�سانيا واقت�صاديا ومناخيا وبيئيا فهي القبلة
واملظلة �صاحبة الر�ؤية اال�ستباقية وااللتزام
امل�����س���ؤول ع��ن املنطقة والأك��ث�ر ا�ست�شعارا
مل�س�ؤوليتها ال��دول��ي��ة و�أن ه��ذا االج��ت��م��اع يف
هذه القمة املهمة خري دليل على ال�سعي لإجناح
اجلهود الدولية الرامية �إىل مكافحة التغيري
املناخي الذي �ستعاين منه بع�ض الدول ال �سيما دولة الكويت.
و�أ���ض��اف" :ت�ؤكد دول��ة الكويت من ه��ذا املكان دعمها الكامل

جلهود �شقيقتها الكربى اململكة العربية ال�سعودية ،وما طرحته
من حزمة مبادرات حلماية البيئة وثقتها يف ح�سن �إدارة هذا
امللف احل��ي��وي ،ب�إ�شراف �أخ��ي �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان عبد العزيز �آل �سعود (حفظه
الله)" و�أو�ضح �سموه �أن قمة ال�شرق الأو�سط
اخل�ضراء ت�أتي يف ظ��روف ا�ستثنائية مربزة
ح��اج��ة ال��ع��امل �أج��م��ع �إىل خ��ط��ط اال���س��ت��دام��ة
واالهتمام باملناخ والبيئة واالقت�صاد  ,م�شري ًا
�إىل �أن ا�ستمرار التغيري املناخي يقودنا �إىل
�سل�سلة من الكوارث مبا يف ذلك حرائق الغابات
وال��ف��ي�����ض��ان��ات ودم����ار امل��ح��ا���ص��ي��ل ال��زراع��ي��ة
واجلوع و�شح املياة والأوبئة.
و�أ����ش���ار �إىل �أن دول���ة ال��ك��وي��ت م��ا زال���ت يف
طليعة ال��دول ال�ساعية �إىل حتقيق اال�ستدامة
الب�شرية والبيئية و�شريك ًا دائم ًا لكل ما من �ش�أنه تن�سيق اجلهود
الإقليمية والدولية ملكافحة التغيري املناخي العاملي.

رئيس وزراء باكستان :المبادرة رائعة ومثالية
هن�أ رئي�س وزراء جمهورية باك�ستان الإ�سالمية عمران خان
اململكة على مبادرة ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر ،خالل م�شاركته يف
قمة "مبادرة ال�شرق الأخ�ضر" ،وا�صف ًا �إياها بالرائعة واملثالية،
م�شري ًا �إىل التجارب التي خا�ضتها باك�ستان يف ذات ال�ش�أن،
على غرار زراع��ة  2.5مليار �شجرة تقريب ًا ،م�ؤكد ًا ا�ستهدافهم
الو�صول لزراعة  10مليارات �شجرة يف امل�ستقبل .وقال خان �إن
 % 10من دول العامل م�س�ؤولة عن  % 80من �إجمايل االنبعاثات
الكربونية ،م�ؤكد ًا �أن بالده �إحدى هذه الدول ،و�ضمن �أكرب 10
دول ه�شا�شة يف العامل فيما يتعلق بالتغري املناخي ،مبين ًا �أن
باك�ستان مرت يف �آخر � 10سنوات بـ  152حادثة مناخية �شديدة
الت�أثري ،خلفت خ�سائر اقت�صادية تزيد على � 2إىل  3مليارات
دوالر ،لذا كان حمتم ًا عليهم اتخاذ تدابري يف هذا اخل�صو�ص

على حد قوله� ،إذ �سيعملون على تغيري  % 60من كل طاقتنا� ،إىل
طاقة نظيفة بحلول 2030م ،و % 30من النقل و املوا�صالت
�ستكون مركبات كهربائية بحلول ذات العام� ،إىل جانب قيامهم
حالي ًا با�ستبدال  2400ميقاواط من م�شاريع الفحم مبا ي�ضاهيها
من الطاقة الهيدروكهربائية .و�أك��د �أن ب�لاده تركز على �إيجاد
وتطبيق حلول �أخ���رى على غ��رار العمل على زراع���ة �أ�شجار
امل��اجن��روف مل��ا لها م��ن دور كبري يف امت�صا�ص �أع��ل��ى كميات
من انبعاثات الكربون ،لذلك يخططون لزراعة مليار �شجرة
ماجنروف �إ�ضافية بحلول 2030م� ،إىل جانب موا�صلة التو�سع
يف م�شاريعنا ذات العالقة بحماية البيئة ،التي زاد االهتمام بها
�إبّان ذروة جائحة كوفيد  ،19با�ستعادة و�إعادة �شحن م�ستويات
املياه لتنويع تدفقها ،وهي مبادرة جديدة اتخذتها باك�ستان.

رئيسة الحكومة التونسية:
االبتكار يعزز االقتصاد األخضر
�أكدت رئي�سة احلكومة التون�سية جنالء بودن خالل م�شاركته،
�أم�س ،يف قمة "ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر" بالريا�ض على �أن
ال��ت��ح��دي��ات البيئية امل��ط��روح��ة جت���اوزت
�آث��اره��ا وتداعياتها الأب��ع��اد االقت�صادية
واالجتماعية فاقمت جائحة (كوفيد)19-
م��ن حدتها ل��دى العديد م��ن ال���دول خا�صة
الدول النامية والأقل منو ًا.و�أو�ضحت �أن
اال�ستجابة والعمل على ا�ستدامة الطاقة
ي�ستوجب على اجلميع حتمّل امل�س�ؤوليات
من �أجل ت�سريع وترية هذا التعايف خالل
ال�سنوات املا�ضية ل�ضمان االنتقال ال�سريع
واالقت�صاد الأخ�ضر ،و�إع��ادة بنائه ب�شكل
�أف�ضل ،واحلد من ارتفاع درجات احلرارة
مبا يتما�شى مع اتفاقيات باري�س.
و�أبانت �أن تون�س تدعو �إىل �ضرورة ت�ضافر اجلهود وح�شدها
لتعزيز ال��ب��ح��ث العلمي واالب��ت��ك��ار وت��ط��وي��ر ح��ل��ول الطاقة

امل�ستدامة لت�ضع م�سرية التحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر من
خ�لال التوجه نحو ال��ط��اق��ات النظيفة وامل��ت��ج��ددة ،وت�شجيع
امل��ب��ادرات وامل�شاريع ال��رائ��دة املتخ�ص�صة
يف هذا املجال؛ لتنويع م�صادر �إنتاج الطاقة
على غرار الطاقة ال�شم�سية واملائية وطاقة
الرياح ،ال �سيما و�أن العوامل املناخية يف
دولنا ت�ساعد على ذلك.
وبينت �أهمية التكنولوجيا الرقمية لتحقيق
االنتقال  ،حيث باتت اليوم �ضرورة ملحّ ة
يف منطقتنا العربية من �أجل حتقيق الهدف
 13من �أه��داف التنمية امل�ستدامة ،وتبادل
املعارف واخل�برات واملعلومات بني الدول
امل��ت��ق��دم��ة وال�����دول ال��ن��ام��ي��ة ،م��ع م��راع��ات
االحتياجات اخلا�صة بالدول الأق��ل من��و ًا،
وتعزيز التعاون مبا ي�ساعد على �سيا�سات االقت�صاد الأخ�ضر
على جميع امل�ستويات الإقليمية والعاملية.

تنفيذ أكبر
برامج زراعة
األشجار في
العالم
الطاقة التقليدية
حولت دول المنطقة
والعالم إلى
اقتصادات فاعلة
التغير المناخي
فرصة اقتصادية
لألفراد والقطاع
الخاص
المبادرة تخلق
وظائف نوعية
وتعزز االبتكار
في المنطقة

ولي عهد األردن :تحديات
تغيير المناخ ال تعترف بالحدود
نوّ ه �صاحب ال�سمو امللكي ح�سني بن عبدالله الثاين ويل
عهد اململكة الأردنية الها�شمية ب�أهمية قمة "مبادرة ال�شرق
الأو�����س����ط الأخ�ضر" خ��ل�ال م�����ش��ارك��ت��ه ،
�أم�س ،يف قمة "ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر"
بالريا�ض التي افتتحها �سمو ويل العهد
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز -
حفظه الله .-
و�أك��د �أن جميع الأدي���ان ال�سماوية �أو�صت
باحلفاظ على البيئة ،عا ّد ًا االهتمام بالبيئة
�أمر ًا مهم ًا وثقافة وقيمة حميدة يتحلى بها
الإن�����س��ان ال��واع��ي ،راج��ي�� ًا �أن حتقق القمة

الأهداف املن�شودة ،و�إيجاد حلول من �ش�أنها حتقيق التعاون
بني اجلميع؛ ملواجهة حتديات تغيري املناخ ،التي ال تعرتف
باحلدود بني دول و�أقاليم العامل ،بو�صفها
باتت تهديدات لكوكب الأر�ض ب�صورة عامة.
و�أ�شار �سموه �إىل امتالك الأردن خطة وطنية
تعنى بالنمو الأخ�ضر� ،ست�شارك بها قطاعات
عديدة منها الزراعة والطاقة واملياه و�إدارة
النفايات ،الفت ًا االنتباه �إىل ت�أثر موارد بالده
بالتغيري املناخي ،الأمر الذي جعلهم يولون
ه��ذه ال��ت���أث�يرات اه��ت��م��ام�� ًا ب��ال��غ�� ًا ،بو�صفها
حتدي ًا ينبغي لهم مواجهته.

رئيس وزراء اليونان :أوروبا
خالية من الكربون بحلول 2050
�أك��د دول��ة رئي�س وزراء جمهورية ال��ي��ون��ان كريياكو�س
ميت�سوتاكي�س ،خ�لال م�شاركته� ،أم�س ،يف قمة "ال�شرق
الأو�سط الأخ�ضر" بالريا�ض �أهمية هذه القمة التي تنعقد
يف وق��ت مهم قبل االج��ت��م��اع يف جالك�سو خ�لال الأي���ام
القليلة املقبلة.و�أ�شار �إىل التزام بالده ب�صفتها ع�ضو ًا يف
االحتاد الأورب��ي ،مع بقية �أع�ضاء االحتاد ،بجعل �أوروبا
قارة خالية من الكربون يف حلول  ،2050كما نهدف �إىل
تقلي�ص الغازات الدفيئة بن�سبة  %55بحلول
 .2030و�أو�ضح �أنه لتحقيق هذه الأهداف
املهمة ا ُت��خ��ذت جمموعة امل��ب��ادرات املهمة،
مثل التوقف عن �إنتاج الكهرباء من الفحم
ب��ح��ل��ول 2028م ،متطلعا �إىل �أن تكون
اليونان من �أوائل الدول يف حو�ض البحر
املتو�سط ال��ت��ي ت��ق��دم �إن��ت��اج الكهرباء من
الرياح .و�أف��اد ب�أنه خالل الأ�سابيع املقبلة
�سيكون لدى اليونان �أكرث من  2جيغاواط
م���ن ط��اق��ة ال���ري���اح واخل���ل���ط يف ال��ط��اق��ة،

م�شري ًا �إىل ح�شد �أكرث من  30مليار يورو لت�سهم يف عملية
االنتقال للطاقة اخل�ضراء ،عرب جمموعة احلزم التنظيمية
وال��ق��ان��ون��ي��ة ،متطلعا للح�صول ع��ل��ى ال��دع��م م��ن ال���دول
الأورب��ي��ة واالحت��اد الأورب���ي .وتطلع �إىل وج��ود �صندوق
خا�ص مرن يتم تد�شينه على مدى � 7سنوات ،يخ�ص�ص فيه
ن�سبة كبرية من اال�ستثمارات اخل�ضراء.
و�شدد على �أهمية موقع اليونان ،كونه و�سيلة للدخول �إىل
ال�سوق الأورب����ي ،متطرق ًا �إىل املفاو�ضات
املهمة مع م�صر يف هذا ال�صدد ،م�ؤكد ًا �أن
اليونان تتطلع �إىل �أن تكون يف مقدمة الدول
بخ�صو�ص عملية ال�شحن ،وبحكم موقعها
ت�ستطيع تقلي�ص الغازات املنبعثة يف عملية
ال�شحن ،وه��ذا بال �شك حتد �صعب يتطلب
ا�ستثمارات كبرية ،لكننا عازمون على لعب
دور مهم يف هذا املجال ،مبين ًا �أن بالده ت�ضم
جزر ًا كبرية حتمل فر�ص ًا كبرية لال�ستثمار،
وهي بطبيعة احلال حتيد الكربون.

رئيس الحكومة المغربية :إعادة
توجيه اقتصادات العالم نحو التوازن
ن ّوه دولة رئي�س احلكومة املغربية ال�سيد عزيز �أخنو�ش خالل
م�شاركته� ،أم�س ،يف قمة "ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر" بالريا�ض،
بالهدف الطموح الذي �أعلنت عنه اململكة العربية ال�سعودية
با�ستهداف الو�صول ل�صفر %من االنبعاثات الكربونية بحلول
.2060
ولفت النظر �إىل �أن م�شكالت تغيري املناخ،
حت ٍد كبري يتطلب �إع��ادة توجيه اال�ستثمارات
نحو الأن�شطة االقت�صادية التي ت���وازن بني
الأه��داف االقت�صادية والبيئية واالجتماعية.
و�أك��د �أن هذه املبادرات تعك�س بجالء الر�ؤية
اال���س��ت�����ش��راف��ي��ة ل��ل��ق��ي��ادة يف اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��رئ��ي�����س��ة
املرتبطة بالبيئة وظ��اه��رة التغيري املناخي،
وه���و الأم����ر ال���ذي ت��ت�����ش��ارك ب��ه معها اململكة

املغربية باعتماد مقاربة مندجمة وت�شاركية متكاملة تعك�س
ره��ان��ات الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة ،وه��ذه
الإ�سرتاتيجية ،واالن��ت��ق��ال �إىل اقت�صاد �أخ�ضر ين�سجم مع
اجلهود الدولية يف ه��ذا امل��ج��ال ،م�شري ًا �إىل اخلطة املغربية
الوطنية للمناخ  2020و 2030التي تهدف �إىل
تعزيز القدرة على التكيف وت�سريع االنتقال �إىل
اقت�صاد منخف�ض الكربون ،وتنزيل ال�سيا�سات
الوطنية املتعلقة باملناخ على امل�ستوى املحلي،
وت�����ش��ج��ي��ع االب��ت��ك��ار ورف����ع م�����س��ت��وى ال��وع��ي
ل��ت��ح��دي��ات م��ك��اف��ح��ة ال��ت��غ�ير امل��ن��اخ��ي ،منوه ًا
مبنجز مغربي خالل العقد املا�ضي يتمثل يف
زرع � 300ألف نخلة �سنويا ،و�سط توا�صل هذه
ال�سل�سلة بغر�س � 500أل��ف نخلة �سنويا ،يف
�إطار الإ�سرتاتيجية الفالحية اجلديدة.

محليات
4

كلمة

مبادرات رائدة

لأج��ل احلفاظ على البيئة ومواجهة
ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي  ،ظ��ل ال �ع��امل وع�بر
م�ؤمترات عديدة يبحث هذه الق�ضايا
�سعيا للو�صول �إىل حتريكها لتخفيف
املخاطر الناجمة عن هذا التغري على
الإن���س��ان والأر����ض وامل �ي��اه دون �أث��ر
بارز يف هذا االجتاه ،لت�أتي املبادرات
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال �ت��ي �أع�ل�ن�ه��ا �سمو ويل
العهد الأمري حممد بن �سلمان �إن كان
على م�ستوى اململكة كقدوة م�ضيئة
يف معاجلة ه��ذه التحديات وب��ر�ؤي��ة
غ�ير م�سبوقة � ،أو "مبادرة ال�شرق
الأو�� �س ��ط الأخ�ضر" ال �ت��ي افتتحها
�أم�س ،مب�شاركة دولية وا�سعة ،لر�سم
خريطة �إقليمية حلفظ احلياة ورفع
جودتها ب��أرق��ام قيا�سية ع�بر خارطة
ط��ري��ق عظيمة امل�ق��ا��ص��د والأه� ��داف
ل�سالمة كوكب الأر� ��ض � ،أ��ش��ار �إليها
 ،حفظه الله  ،بالت�أكيد على تن�سيق
اجلهود جتاه حماية البيئة ومواجهة
التغري امل�ن��اخ��ي ،بتقليل االنبعاثات
الكربونية يف املنطقة ب�أكرث من (10
 )%من الإ�سهامات العاملية.
ل�ق��د �أك ��د ��س�م��وه ع�ل��ى ح�ق��ائ��ق مهمة
يف م�ق��دم�ت�ه��ا �أن "م�صادر ال�ط��اق��ة
التقليدية كانت �أه��م الأ�سباب لتحول
دول املنطقة وال�ع��امل م��ن اقت�صادات
تقليدية �إىل اقت�صادات فاعلة عاملي ًا،
واملُحرك والدافع الرئي�سي نحو �أ�سرع
من��و اقت�صادي عرفته الب�شرية على
الإطالق"  ،وهو واقع عا�شه العامل وال
يزال يف تفا�صيل التقدم الهائل القائم
على الطاقة التقليدية ولعقود قادمة،
وها هي اململكة تد�شن حقبة خ�ضراء
جديدة للمنطقة ،ومتثل فر�صا كبرية
لالقت�صاد والأم ��ن ،والتي �ستحفزها
م �ب��ادرة ال���ش��رق الأو� �س��ط الأخ���ض��ر،
خللق وظائف نوعية وتعزيز االبتكار
يف امل�ن�ط�ق��ة  ،والإ� �س �ه��ام��ات ال�ق��وي��ة
بحزمة املبادرات ال�سعودية من �أجل
م�ستقبل الإن�سان وكوكب الأر�ض.
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من قمة الرياض لقادة العشرين إلى روما

السعودية تعزز جهود التنمية في العالم

الريا�ض -وا�س

ت�سلمت اململكة العربية ال�سعودية رئا�سة
جمموعة الع�شرين لعام 2020م ،خالل
اجتماع وزراء خارجية دول املجموعة
يف م��دي��ن��ة ن��اغ��وي��ا ال��ي��اب��ان��ي��ة ،و�أع����دت
برناجما �شاملاً
وطموحا بتوجيهات من
ً
ً
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ومبتابعة حثيثة
و�إ�شراف مبا�شر من �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الدفاع -حفظهما الله.-
وبد�أت اململكة اعتبا ًرا من يوم  1دي�سمرب
2019م رئا�ستها ملجموعة الع�شرين،
وا�ستمرت �إىل نهاية نوفمرب م��ن العام
2020م و���ص� اً
�ول �إىل انعقاد قمة القادة
بالريا�ض يو َمي  21ـ  22نوفمرب 2020م.
وركزت اململكة خالل رئا�ستها للمجموعة
على الهدف العام" :اغتنام فر�ص القرن
احل��ادي والع�شرين للجميع" ،املت�ضمن
ث�لاث��ة حم���اور رئي�سة :متكني الإن�����س��ان
واحل��ف��اظ على كوكب الأر����ض وت�شكيل
آفاق جديدة ،كما ا�ست�ضافت خالل الفرتة
� ٍ
التي �سبقت عقد قمة القادة ما يزيد عن
 100اجتماع وم�ؤمتر� ،شملت اجتماعات
وزاري�����ة و�أخ�����رى مل�����س ��ؤول�ين ر�سميني
وممثلي جمموعات التوا�صل.
وخ�ل�ال رئ��ا���س��ة وت��ن��ظ��ي��م امل��م��ل��ك��ة القمة
م��ر ال��ع��امل ب��ف�ترة �صعبة ب�سبب جائحة
ك��ورون��ا (ك��وف��ي��د ،)19-ومتخ�ضت عن
القمة اال�ستثنائية نتائج ملمو�سة متمثلة
يف قيام دول جمموعة الع�شرين بالتعهد
مببلغ ي��رب��و على  21مليار دوالر ل�سد
الفجوة التمويلية يف النظام ال�صحي
العاملي ،و�ضخ ما يزيد عن  11تريليون
دوالر ���ض��م��ن ح���زم���ة حت��ف��ي��زي��ة ل��دع��م
االقت�صاد العاملي.

وخالل رئا�سة اململكة ملجموعة الع�شرين
�أطلقت املجموعة يف اجتماعاتها خالل
العام املا�ضي -مبادرة تعليق مدفوعات
خ��دم��ة ال��� َّدي���ن ع��ن ال����دول الأ����ش���د ف��ق��ر ًا،
للإ�سهام يف منح  73دول��ة فقرية حيزًا
مال ًيا للإنفاق على اجلوانب االجتماعية،
وال�����ص��ح��ي��ة ،واالق���ت�������ص���ادي���ة ،مل��واج��ه��ة
جائحة كورونا ،التي ُم � ِّددت حتى نهاية
العام 2021م ,حيث ا�ستفادت  47دولة
من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين
يف مت��دي��ده��ا الأول حتى منت�صف عام
2021م.
و ُعقِ دت خالل رئا�سة اململكة قمة قادة دول
جمموعة الع�شرين ( )G20اال�ستثنائية
االف�ترا���ض��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة خ����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود -حفظه الله -ملناق�شة �سبل امل�ضي
قدما يف تن�سيق اجلهود العاملية ملكافحة
ً

اجلائحة..
وحر�صت قمة قادة دول جمموعة الع�شرين
برئا�سة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -حفظه
الله -على تعزيز �سبل التعاون ال��دويل
لدعم مرحلة التعايف االقت�صادي العاملي
وو���ض��ع �أ�س�س متينة ملرحلة من��و قوي
وم�ستدام ومتوازن و�شامل.
وب��رئ��ا���س��ة خ����ادم احل���رم�ي�ن ال�����ش��ري��ف�ين
ا�ست�ضافت اململكة العربية ال�سعودية
اجتماعات قمة ق��ادة جمموعة الع�شرين
ب��ال��ري��ا���ض ب�شكل اف�ترا���ض��ي ،وذل���ك يف
�ضوء الأو�ضاع العاملية املرتبطة بجائحة
كورونا (كوفيد  ،)19 -وا�ستمرت على
مدى يو َمي ال�سبت والأح��د  21و 22من
�شهر نوفمرب 2020م.
وع��ق��ب االج��ت��م��اع �أ���ص��در ق���ادة جمموعة
الع�شرين ( )G20البيان اخلتامي لقمة

القيادة تهنئ رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطني

الريا�ض -وا�س

بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �ألك�ساندر فان دير
بيلن ،الرئي�س االحت��ادي جلمهورية النم�سا ،مبنا�سبة ذكرى
اليوم الوطني لبالده.و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين

و�أط�ي��ب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة
و�شعب جمهورية النم�سا ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �ألك�ساندر فان دير بيلن،

الريا�ض.
و���ص��درت املوافقة ال�سامية الكرمية يف
بداية عام 2021م على ما اقرتحه وزير
املالية ،ب�ش�أن تويل عبدالعزيز بن متعب
الر�شيد ،م�ساعد وزير املالية لل�سيا�سات
املالية الكلية والعالقات الدولية ،مهام
ال�شربا ال�سعودي ملجموعة الع�شرين خلف ًا
للدكتور فهد بن عبدالله املبارك.
و����س��� ّل���م���ت امل��م��ل��ك��ة م���ط���رق���ة جم��م��وع��ة
الع�شرين �إىل �إيطاليا التي ترت�أ�س حال ًيا
االجتماعات ال�سنوية ملجموعة الع�شرين
لعام 2021م .وتُع ّد جمموعة الع�شرين
( , )G20امل��ن��ت��دى ال��رئ��ي�����س ل��ل��ت��ع��اون
االقت�صادي الدويل ،وت�ضم قادة من جميع
ال��ق��ارات ،ميثلون اً
دول متقدمة ونامية،
ومي��ث��ل اق��ت�����ص��اد ال�����دول الأع�������ض���اء يف
جمموعة الع�شرين جمتمع ًة ،حوايل %80
م��ن ال��ن��اجت االقت�صادي ال��ع��امل��ي ،وثلثي

إعالن الفائزين بجائزة الملك خالد

الرئي�س االحت��ادي جلمهورية النم�سا ،مبنا�سبة ذكرى اليوم
الوطني لبالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق التمنيات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راجي ًا حلكومة و�شعب
جمهورية النم�سا ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.

اطلع على خطوات تنفيذ مركز البيانات الضخمة

أمير مكة بالنيابة يرأس اجتماع مجلس نظارة جامعة جدة

جدة -البالد

ر�أ�س الأمري بدر بن �سلطان بن عبدالعزيز �أمري
منطقة مكة املكرمة بالنيابة ،يف مقر الإمارة،
اجتماعً ا بح�ضور رئي�س جامعة جدة الدكتور
عدنان احلميدان ،و�أع�ضاء جمل�س نظارة وقف
اجلامعة ،تخلله ا�ستعرا�ض للتقرير ال�سنوي
للوقف .و�أو��ض��ح رئي�س اجلامعة �أن الوقف
قدم خالل العام املا�ضي �أكرث من  42برناجم ًا
وم �ب��ادرة م��ن �أب��رزه��ا تعلم ع��ن بعد ،وبرامج
�أوق���اف ال �ق��ر�آن وع�ل��وم��ه وامل �ن��ح ال��درا��س�ي��ة.
كذلك �أُ ِّ�س�ست �شركة �أوق��اف اجلامعة (وادي
امل�ستقبل).
وبح�سب العر�ض ف ��إن ال��وق��ف يهدف لت�أمني
م��وارد م�ستقبلية م�ستدامة جلميع املجاالت
التعليمية والبحثية والطبية للجامعة التي
ت�سعى جللب ال��دع��م لبناء وت�ط��وي��ر و�إدارة
�أوق ��اف اجلامعة وتنمية �إي��رادات �ه��ا� ،إ�ضافة

�إىل بناء وت�أهيل فريق عمل الوقف ،بجانب
ت��وف�ير ف��ر���ص ا�ستثمارية م�شجعة ،و�إت��اح��ة
الفر�صة النوعية للراغبني يف �أعمال اخلري،
وي �ه��دف ال��وق��ف �أي���ض� ًا �إىل ب�ن��اء ال�شراكات
ال��داع�م��ة ،ومت��وي��ل البحث العلمي والطبي،
ودعم الباحثني واملراكز البحثية داخل وخارج

اجلامعة ورعاية الطالب املوهوبني والنابغني
وتنمية قدراتهم وا�ستقطابهم ،كذلك توفري
خ��دم��ات طبية للمجتمع ،وت �ق��دمي املعونات
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من طالب اجلامعة.
كما ا�ستقبل �سموه ،يف مقر الإم ��ارة بجدة،
�أم ����س ،رئي�س جامعة ج��دة ال��دك�ت��ور عدنان

احلميدان ،و�أع�ضاء مركز البيانات ال�ضخمة
التابع لإم��ارة املنطقة ،وتنفذه اجلامعة لدعم
خطوات اتخاذ القرارات التنموية والتطويرية
باملنطقة.
وا�ستمع �سموه خ�لال اللقاء ل�شرح عن �آخر
خطوات العمل يف املركز والأه��داف املنوطة
به ،الرامية ال�ستقطاب الأفكار الإبداعية التي
م��ن �ش�أنها خدمة املنطقة يف كافة اجلوانب
التنموية� ،إىل جانب رفع كفاءة الأداء ودعم
عمليات التنمية امل�ستدامة باملنطقة.
وي� �ح ��وي امل ��رك ��ز ت �ق �ن �ي��ات م �ت �ق��دم��ة ل�ت��وف�ير
اال��س�ت�ف��ادة املثلى م��ن ال�ب�ي��ان��ات ع�بر جمعها
ومعاجلتها وحتليلها ،ل��رف��ع ج��ودة احل�ي��اة،
و�إدارة املخاطر ومتابعة البنى التحتية ،من
�أجل تعزيز الهوية من خالل تبادل املعلومات
بني الإمارة والقطاعات اخلدمية وامل�ستفيدين
و�صو ًال لتحقيق الأهداف املرجوة.

�سكان العامل ،وثالثة �أرباع حجم التجارة
العاملية ،ويجتمع ممثلو دول املجموعة
مل��ن��اق�����ش��ة ال��ق�����ض��اي��ا امل��ال��ي��ة وال��ق�����ض��اي��ا
االجتماعية واالقت�صادية.
وت�أ�س�ست جمموعة الع�شرين يف عام
1999م ،وكانت تُعقَد على م�ستوى وزراء
املالية وحمافظي البنوك املركزية لعقد
مناق�شات رفيعة امل�ستوى عن الق�ضايا
االقت�صادية واملالية ،ويف �أعقاب الأزمة
امل��ال��ي��ة يف ع���ام 2008مُ ،رفِ ����ع م�ستوى
التمثيل يف املجموعة لت�ضم ق��ادة الدول
الأع�����ض��اء ،وانعقدت قمة ق��ادة جمموعة
الع�شرين الأوىل يف وا�شنطن يف نوفمرب
2008م ،ونتيجة ل��ذل��كُ ،و�� ِّ�س��ع ج��دول
�أع���م���ال جم��م��وع��ة ال��ع�����ش��ري��ن ل��ي��ت��ج��اوز
الق�ضايا االقت�صادية وامل��ال��ي��ة وي�شمل
ق�ضايا االقت�صاد االجتماعي والق�ضايا
التنموية.

الريا�ض -البالد
�أعلن الأمري في�صل بن خالد بن عبد العزيز
م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني رئي�س
هيئة جائزة امللك خالد� ،أ�سماء الفائزين
ب��اجل��ائ��زة ل�ل�ع��ام 2021م ،وذل���ك خ�لال
امل�ؤمتر ال�صحفي ال��ذي عقده� ،أم�س ،يف
مقر م�ؤ�س�سة امللك خالد بالريا�ض ،مبين ًا
�أن ��ه منذ ع��ام 2008م انطلقت اجل��ائ��زة
لتمكني كل فرد على تغيري العامل للأف�ضل،
وم���ض��ت يف ر��ص��د املتميزين واحتفلت
بتميزهم يف جماالت ا�ستدامة ال�شركات،
والأداء الإداري للمنظمات غري الربحية،
واالبتكار االجتماعي للأفراد.
ومنحت اجل��ائ��زة ل�ل�أف��راد واملجموعات
التي ا�ستطاعت ابتكار حلول لتحديات
جمتمعية داخ ��ل اململكة م��ن خ�ل�ال عمل
م��ب��ادرات ت�ط��وع�ي��ة ذات �أث ��ر �إي �ج��اب��ي ,
�إذا ن ��ال امل��رك��ز الأول :م��ب��ادرة ع��دن��ان

م�ع�ل��م ال� �ق ��ر�آن ،وامل��رك��ز
ال �ث��اين :م �ب��ادرة ل�ن�ق��ر�أ،
وامل��رك��ز الثالث :مبادرة
م�ست�شارك الوراثي.
ك �م��ا ن� ��ال امل ��رك ��ز الأول
يف ج ��ائ ��زة امل��ل��ك خ��ال��د
ل �ت �م �ي��ز امل��ن��ظ��م��ات غ�ير
الربحية التي ت�ستهدف
املنظمات غ�ير الربحية
امل �� �س �ج �ل��ة ل� ��دى وزارة
املوارد الب�شرية والتنمية
االج�ت�م��اع�ي��ة وت�ت�م�ي��ز ب�� ��الأداء الإداري
وان�ت�ه��اج �أف�ضل املمار�سات لرفع ج��ودة
خدماتها مل�ستفيديها  ,اجلمعية اخلريية
الن�سائية الأوىل ،فيما نال املركز الثاين:
جمعية امل��ودة للتنمية الأ��س��ري��ة مبنطقة
مكة املكرمة ،واملركز الثالث :جمعية مراكز
الأحياء مبنطقة مكة املكرمة.
فيما ف��از ب��امل��رك��ز الأول يف ج��ائ��زة امللك
خالد لال�ستدامة ،وه��ي متنح للمن�ش�آت
التي متيزت بتطبيقها املبتكر لال�ستدامة
يف ممار�ساتها التجارية وجميع �أعمالها
على ال�صعيد االجتماعي ،واالقت�صادي،
وال �ب �ي �ئ��ي يف امل�م�ل�ك��ة � � ,ش��رك��ة � �ص��دارة
للكيميائيات ،وح�صل على املركز الثاين
�إدارة الإنتاج يف �شمال الغوار – �أرامكو
ال�سعودية ،وامل��رك��ز الثالث� :شركة تاتا
للخدمات اال�ست�شارية.

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

البالد -يا�سر بن يو�سف
ث�م��ن رئ�ي����س امل�شيخة الإ��س�لام�ي��ة يف �ألبانيا
ال�شيخ ب��وي��ار �سباهيو ،اجل�ه��ود التي تقدمها
اململكة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو
ويل عهده الأمني يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني
بالعامل ،وعنايتهم اخلا�صة مب�سلمي �ألبانيا،

م��ؤك��د ًا �أن ه��ذه اجلهود مقدرة وم�شكورة من
عموم ال�شعب الأل�ب��اين ال��ذي يكن للمملكة كل
حب وعرفان ومودة.
وق ��ال ب��وي��ار �إن �أل�ب��ان�ي��ا تعتز ب��زي��ارة وزي��ر
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�شاد الدكتور
عبداللطيف ب��ن عبدالعزيز �آل ال�شيخ والتي

تعترب �أول زي��ارة ل��وزي��ر لل�ش�ؤون الإ�سالمية
باململكة لبالده ،حيث ت�أتي يف �إط��ار العالقات
املتميزة بني البلدين ال�صديقني ،ويف ظل توافق
يف ال ��ر�ؤى ب�ين ال�ط��رف�ين ح��ول �أه�م�ي��ة اعتماد
املنهج النبوي ال�شريف ك�أ�سا�س يف ن�شر ال�سالم
وال��وئ��ام والت�سامح ب�ين ال�شعوب ك��اف��ة ،ونبذ
التطرف والإرهاب بكافة �أنواعه وم�صادره.
و�أثنى ف�ضيلته على اجلهود التي تقدمها اململكة
ل���ض�ي��وف ال��رح �م��ن م��ن احل �ج��اج واملعتمرين
وال��زائ��ري��ن ل�ك��ي ي � ��ؤدوا منا�سكهم ب�ك��ل ي�سر
و�سهولة ,م�شري ًا �إىل �أن ما قدمته اململكة من
جن��اح باهر يف تنظيم موا�سم احل��ج للعامني
املا�ضيني رغ��م جائحة ك��ورون��ا ي ��ؤك��د حر�ص
احلكومة ال�سعودية على خدمة �إقامة ال�شعرية
واملحافظة على الأنف�س الب�شرية التي تعترب
من ال�ضروريات اخلم�س التي دعت لها ال�شرعية
الإ�سالمية.

الريا�ض -البالد

طالب جمل�س ال�شورى يف جل�سته العادية،
�أم ����س ،ع�بر االت���ص��ال امل��رئ��ي  ،هيئة تنمية
ال���ص��ادرات ال�سعودية بالعمل على تطوير
م�ؤ�شرات �أداء لتح�سني كفاءة بيئة الت�صدير
وت�شجيع ت�صدير املنتجات الوطنية وقيا�سها
ب�شكل دوري ،مبا يمُ كن من حتديد الفجوة
بني امل�ستهدف واملتحقق و�أي انخفا�ضات،
�إن وج��دت ،يف حتقيق امل�ستهدفات ،وتعزيز
االت��ف��اق��ي��ات وال� �ت� �ع ��اون امل�����ش�ت�رك وب �ن��اء
التحالفات م��ع اجل�ه��ات ذات العالقة لزيادة
ن�سبة ال�صادرات غري النفطية �إىل  %50من
�إجمايل الناجت املحلي بحلول عام 2030م.
واتخذ املجل�س ق��راره بعد مناق�شته ،خالل
جل�سته ب��رئ��ا��س��ة رئ�ي����س امل�ج�ل����س ال�شيخ
الدكتور عبد الله بن حممد بن �إبراهيم �آل
ال�شيخ ،تقرير جلنة التجارة واال�ستثمار

ب�ش�أن التقرير ال�سنوي لهيئة تنمية ال�صادرات
ال�سعودية للعام امل��ايل 1442 / 1441ه� �ـ،
وا�ستماعه يف ذات اجلل�سة على وجهة نظر
اللجنة ب�ش�أن ملحوظات الأع�ضاء ومرئياتهم
جتاه التقرير.
ودع��ا املجل�س يف ق��راره الهيئة �إىل تطوير
خدمة "اكت�شف ال�سوق االلكرتونية" وحتديث
بياناتها بالتعاون مع املخت�صني لدعم �صناعة

القرار ،وحتفيز بيئة الت�صدير� ،إ�ضافة �إىل
تطوير من�صة �إلكرتونية ،ومعار�ض جتارية
�إل�ك�ترون�ي��ة لت�سويق املنتجات ال�سعودية
بال�شراكة م��ع اجل�ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة؛ لربط
امل �� �ص��دري��ن ال �� �س �ع��ودي�ين 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�صادرات ال�سعودية.
و��ص��وّ ت املجل�س باملوافقة بالأغلبية خالل
جل�سته على قرار ب�ش�أن التقرير ال�سنوي املركز
الوطني للدرا�سات وال�ب�ح��وث االجتماعية
للعام املايل 1442 / 1441هـ ،وت�ضمن قرار
املجل�س مطالبة امل��رك��ز بالتو�سع يف عقد
ال�شراكات مع امل��راك��ز البحثية املتخ�ص�صة
يف ال�ش�أن االجتماعي ،والعمل على �إج��راء
درا�سات وبحوث اجتماعية ا�ست�شرافية ت�سهم
يف تفعيل �أدوار امل��رك��ز ،وحتقيق الأه��داف
االجتماعية لر�ؤية اململكة .2030
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هيئة التراث  ..إنجازات علمية ومتحفية رائدة
البالد ـ مها العواوده

توا�صل هيئة الرتاث م�شاريع امل�سح والتنقيب الأثري يف خمتلف مناطق اململكة بال�شراكة مع بعثات دولية من جامعات ومراكز بحثية عاملية متخ�ص�صة ،كما ت�ؤكد الهيئة �أهمية م�شاركة �أق�سام وكليات الآثار يف اجلامعات ال�سعودية
يف عمليات امل�سح والتنقيب مع البعثات الدولية يف اكت�شاف الآثار يف خمتلف املناطق ال�سعودية وامل�ساهمة يف كتابة التاريخ احل�ضاري للمملكة.
ويحتل امل�سح والتنقيب الأثري �أولوية لدى هيئة الرتاث ،باعتباره و�سيلة علمية �ضرورية الكت�شاف الآثار التي تزخر بها اململكة التي يعود �أكرثها �إىل حقب تاريخية موغلة يف القدم ومرتبطة ببدايات احل�ضارة الإن�سانية.
وتهدف "هيئة الرتاث" من ا�ستمرار م�شاريع امل�سح والتنقيب الأثري �إىل رفع م�ستوى االكت�شافات الأثرية يف اململكة كم ًا ونوع ًا ،وتوفري م�سارات بحثية ر�صينة ت�سمح مب�شاركة الكوادر ال�سعودية املتخ�ص�صة يف الآثار ،وحتفز �أق�سام
الآثار يف اجلامعات ال�سعودية لإ�شراك ط ّالبها وباحثيها يف بعثات دولية يتمتع �أفرادها بخربات كبرية يف جمال التنقيب الأثري.

تحفيز طالب أقسام اآلثار للمشاركة مع البعثات الدولية
و�شهدت اململكة يف الفرتة التي �سبقت اجلائحة
م�شاركة �أكرث من  40بعثة دولية وحملية يف
التنقيب عن الآث��ار يف خمتلف مناطق اململكة
وق��دم��ت نتائج مهمة ع��ن ت��اري��خ اال�ستيطان
الب�شري يف �أرا��ض��ي �شبه اجلزيرة العربية،
ُن�شرت يف عدد من �أوعية الن�شر العلمي مثل
حولية الآث��ار ال�سعودية "�أطالل" ،بالإ�ضافة
�إىل ع ��دد م��ن ال�ك�ت��ب الأث ��ري ��ة املتخ�ص�صة،
واملن�صات الرقمية.
ّ

كنوز أثرية

ويف هذا ال�سياق �أو�ضح امل�ست�شار يف قطاع
ال�سياحة والرتفيه حممد بن عبدالله العمري
�أن جميع مناطق اململكة تتميز وحتتوي على
مواقع وكنوز �أثرية تتفاوت �أعدادها و�أنواعها
من منطقة لأخ��رى لي�س ب��أع��داد امل��واق��ع فقط
و�إمنا بقوة تاريخية لبع�ض ما ي�سمى بالرتاث
ال�ل�ام��ادي وال �ت�راث احل �� �ض��اري وال�ت��اري�خ��ي
وال �ط��رق التاريخية املهمة ج��د ًا ومنها على
�سبيل امل�ث��ال ال احل�صر طريق الهجرة طرق
ال �ت �ج��ارة امل�خ�ت�ل�ف��ة  ،ط��ري��ق احل��ري��ر  ،درب
الفيل  ،طريق زبيده  ،الطرق التاريخيه قبل
الهجرة  ،الأ�سواق التاريخيه مثل �سوق عكاظ
وذي جمنة م��ؤك��دا �أن قطاع الآث ��ار يف هيئة
ال�تراث بذلوا جهود ممتازة منذ كان ا�شراف
الهيئ ًةالعامة لل�سياحة وال�تراث الوطني على
قطاع الآثار والآن وزارة الثقافة.

 40بعثة دولية ومحلية في
التنقيب عن اآلثار
البليهي :المعارض الخارجية من أهم
وسائل تنشيط السياحة
العمري :توفير الخدمات في المواقع
األثرية لجذب الزوار

الجذب السياحي

وح��ول ادم��اج ط�لاب كليات الآث��ار يف بعثات
التنقيب ال�سعودية يف مناطق اململكة يري
العمري �ضرورة و�أهمية دمج الطالب ب�شكل
عام وخا�صة يف املرحلة االبتدائية واملتو�سطة
لغر�س مفهوم �أهمية الآث��ار واملواقع الأثرية
والتاريخية يف �أذه��ان�ه��م � ،أم��ا ط�لاب كليات
الآث ��ار فيعتقد �أن��ه م��ن البديهي توجد لديهم
مقررات نظرية وتطبيقيه.
الف�ت��ا يف ال��وق��ت ذات��ه �إىل �أه�م�ي��ة ال�تروي��ج
للمناطق وامل��واق��ع الأث��ري��ة يف برامج اجلذب
ال�سياحي م�ضيفا "ولكن الب��د �أن نعرتف �أن
معظم بل �أغلبية املواقع الأثرية تنق�صها بنية
حتتية وخ��دم��ات �أ�سا�سية م��ن ط��رق مو�صلة
�إىل تلك املواقع وكذلك توفري خدمات يف تلك
املواقع ولعلي هنا ا�ستثني بع�ض املواقع مثل
م��وق��ع ال��رج��اح�ي��ل الأث� ��ري ب��اجل��وف وم��وق��ع
االخ��دود يف جنران وعدد حمدود �آخر .داعيا
�إىل امل�ساعدة يف تطوير وتهيئة تلك املواقع
لل�سياح وتوفري مراكز ا�ستعالمات وخدمات
دورات مياه وطرق ومراكز ترفيهية.

منصات التواصل

م��ن جانبها ق��ال��ت امل��ر� �ش��دة ال�سياحية ن��دى
البليهي �إن معظم م�ن��اط��ق اململكة العربية
ال�سعودية حتتوي على كنوز من الآث��ار حيث
ال زال التنقيب جاري ًا يف بع�ض املناطق .كما
�أ� �ش��ارت �إىل �أن��ه ي�ستعان بطالب م��ن جامعة
امللك �سعود حتديد ًا لتدريب طالب ق�سم الآثار
على مناهج امل�سح والتنقيب الأث��ري ،متهيد ًا
لتخريج جيل جديد من املنقبني عن الآث��ار من
�أبناء اململكة العربية ال�سعودية.
وح� ��ول ال�ت�روي ��ج مل �ن��اط��ق الآث � ��ار �أك � ��دت �أن
املعار�ض اخلارجية واح��دة من �أه��م و�سائل
تن�شيط ال�سياحة والتى من �ش�أنها الرتويج
ل�ل��آث��ار ،وت��اب�ع��ت "على �سبيل امل �ث��ال �إن �ت��اج
 100م�ستن�سخ لقطع �أثرية من حقب خمتلفة
وعر�ضها فى اخل��ارج جلذب ال�سائحني  ،هذا
ب��الإ��ض��اف��ة لالعتماد على ال�سياحة الثقافية
م��ن خ�لال االع�ت�م��اد على مر�شدين �سياحيني
لديهم ثقافة �أثرية عالية ويجيدون �أك�ثر من
لغة وتوزيعهم فى �أكرث من دولة حتى لفرتات
زمنية ق�صرية".
كما �أ�شارت �إىل الدور الفعال ملن�صات التوا�صل
االجتماعي ،وكذلك الإع�لام مبختلف جماالته
عند اكت�شاف ع��ن �أي كنز �أث ��ري ج��دي��د ،كما
يحدث الآن من قبل وزارة الثقافة يف اكت�شاف
ماهو جديد يف علم الآثار باململكة.

حصر اآلثار

من ناحية اخرى حر�صت وزارة الثقافة ممثلة
يف هيئة ال�تراث ،على العناية بكافة مكونات
الثقافة يف واح��د م��ن م�ساراتها ع�بر ح�صر
الآث ��ار ،وم�ب��اين ال�ت�راث ال�ع�م��راين يف عموم

مناطق اململكة ،وتوثيقها ميداني ًا ورقمي ًا،
وب �ن��اء ع�ل��ى امل���ادة ال�ث��ام�ن��ة م��ن ن �ظ��ام الآث ��ار
واملتاحف وال�ت�راث العمراين و�ضعت هيئة
ال�ت�راث �سج ًال يحمل ا��س��م "�سجل الآثار"،
يتكفل بح�صر جميع الآثار ،وي�شتمل على ثالثة
عنا�صر :الآث��ار الثابتة واملنقولة ،واملواقع
التاريخية ،ومواقع الرتاث ال�شعبي.
وينطلق م���ش��روع "�سجل الآثار" م��ن ر�ؤي��ة
ت�ه��دف �إىل ح�صر وتوثيق وت�سجيل جميع
م��واق��ع ال�ت��راث ال �ث �ق��ايف "املواقع الأث��ري��ة
والرتاثية" ،واملعامل التاريخية يف �سجل رقمي
م��زود بقواعد بيانات ،وخرائط �أثرية رقمية
و�أر��ش�ي��ف للر�سومات وال���ص��ور والتقارير،
من �أج��ل �إتاحة املعلومات بكل ي�سر و�سهولة
وفق �صالحيات حمددة ،وبناء حلول تطبيقية
لإدارة �أع �م��ال ال �ق �ط��اع ،وت��وف�ير املعلومات
للم�ساندة يف اتخاذ القرار ،وتكوين �أر�شيف
يت�ضمن �صور ووثائق ملواقع الرتاث الثقايف،
وح �ف��ظ وت��وث�ي��ق الأع��م��ال ال �ت��ي جت��ري على
املواقع الرتاثية �ضمن قاعدة البيانات الرقمية،
�إ�ضافة �إىل بناء قاعدة بيانات مكانية �شاملة
ومتكاملة مل��واق��ع ال�ت�راث ال�ث�ق��ايف ،و�أخ�ي�ر ًا
توثيق مواقع ال�تراث الثقايف على خرائط
رقمية لت�سهيل مهمة �إدارتها ،واملحافظة عليها
والعمل على حمايتها.

الأبحاث والدرا�سات الأثرية ،حولية �أط�لال،
ق��اع��دة ب�ي��ان��ات م��رك��ز الأب��ح��اث والتنقيبات
الأثرية� ،أر�شيف قطاع الآثار واملتاحف �سابق ًا
(هيئة الرتاث حالي ًا) ،وتقارير معاينة املواقع
التي يعدها املخت�صون ،واالكت�شافات الأثرية،
وامل�سح الإل �ك�تروين ،وامل�سوحات الأث��ري��ة.
الثانية :مرحلة فرز وت�صنيف هذه البيانات
�إىل ع�شرة �أن��واع ،وهي :معلومات التعديات
الأث� ��ري� ��ة ،م �ع �ل��وم��ات م��وق��ع ت� ��راث ث �ق��ايف،
معلومات التنقيبات الأثرية ،معلومات م�شاريع
امل�سح الأث��ري ،معلومات املتاحف ،معلومات
املعاينة ،معلومات االجتار بالرتاث ،معلومات

مكاتب الآث��ار ،معلومات امل�شاريع وال�صيانة،
معلومات الدرا�سات الأثرية.
يف ح�ين �أن احل��اج��ة العتماد "�سجل الآثار"
تت�أكد من خ�لال النظر �إىل نتائجه ،ومعاينة
خمرجاته وع��وائ��ده واملتمثلة يف :احل�صول
ع�ل��ى ق��وائ��م وج� ��داول �إح���ص��ائ�ي��ة ع��ن ك��ل ما
يتعلق باملواقع الأث��ري��ة والتاريخية ،وكذلك
الو�صول �إىل تقارير متنوعة عنها ،و�إنتاج
خرائط رقمية لها ،وتوفري معلومات تف�صيلية
�شاملة عن هذه املواقع .والتي �ستكون متاحة
وم���س��اع��دة ل�ع��دد م��ن اجل �ه��ات املعنية بحفظ
الآث��ار واملواقع التاريخية يف اململكة ،بداية

تجربة عملية

ولتحويل م�شروع "�سجل الآثار" �إىل جتربة
عملية وواقعية ،اختارت هيئة الرتاث العمل
وفق مرحلتني ،الأوىل تخت�ص بتحديد م�صادر
البيانات ،التي ت�شمل ثمانية عنا�صر ،وهي:

حممد العمري

ندى البليهي

نايف املطريي

ب�إدارات هيئة الرتاث ،واجلامعات والكليات،
والبعثات العلمية وال�ب��اح�ث�ين ،وال� ��وزارات
والهيئات احلكومية ،و�شركات وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص.ومتخ�ضت جهود هيئة الرتاث
يف "ال�سجل الوطني للآثار" عن جمموعة من
الإح�صائيات التي ت�ؤكّد ما تزخر به اململكة من
مواقع �أثرية تاريخية.
وت ��ؤ� �س ����س وزارة ال�ث�ق��اف��ة مم�ث�ل��ة يف هيئة
ال�ت�راث ملرحلة م��ن العناية وامل�ح��اف�ظ��ة على
الآث ��ار ع�بر خ�ط��وات م��درو��س��ة وعمل ممنهج
واح� �ت��رايف ،ب�ح�ي��ث ي �ك��ون "�سجل الآثار"
م�صدر ًا للمعلومات ،ومق�صد ًا لتوفري البيانات
عن الآث��ار واملواقع امل�سجلة ،وجهة توثيقية
وتثقيفية يف ال��وق��ت نف�سه ،مب��ا يتيح زي��ادة
فر�ص االهتمام بتاريخ اململكة ومكوناتها،
ويح ّفز على ا�ستثمار املعلومات واملواقع يف
�صناعة ال�صورة الذهنية عند املجتمع املحلي
والدويل ،كذلك �أداة ربط ورابطة بني الإن�سان
واملكان ،وبني املا�ضي واحلا�ضر.

بدء مشروع التنقيب
األثري بموقع "زُبَاال"

�أعلنت هيئة ال�ت�راث ع��ن تنفيذ �أع��م��ال
م�����ش��روع ال��ت��ن��ق��ي��ب الأث�����ري يف م��وق��ع
" ُز َباال" جنوب حمافظة رفحاء مبنطقة
احل�������دود ال�����ش��م��ال��ي��ة��� ،ض��م��ن �أع���م���ال
وم�شاريع التنقيب الأث��ري التي تنفذها
الهيئة يف مناطق اململكة .ويعد م�شروع
التنقيب الأول على �إحدى حمطات درب
زب��ي��دة ال��ت��اري��خ��ي ب��ع��د �إع��ل�ان �صاحب
ال�سمو الأمري بدر بن عبدالله بن فرحان
وزير الثقافة رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
ال�ت�راث ،اهتمام الهيئة ب��ال��درب ثقافيا
وت��راث��ي��ا ،ح��ي��ث ج���اء �إط��ل�اق "برنامج
درب زبيدة" يف �شهر رم�ضان املا�ضي
وي��ت�����ض��م��ن يف م�����س��ارات��ه ال���درا����س���ات
والأب��ح��اث والن�شر العلمي �،إىل جانب
العمل على �إطالق م�شاريع �أخرى جديدة
للتنقيب على الدرب �ضمن هذا امل�سار.
وحظيت " ُز َباال" بذكر وافر يف امل�صادر
ملتقى الحضارات االنسانية
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ك��ون��ه��ا م��ل��ت��ق��ى ل��ل��ق��واف��ل
مبحافظة
�أكد �أمني جلنة التنمية ال�سياحية
ال��ت��ج��اري��ة واحل��ج��اج بو�صفها �إح���دى
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فجر الصحافة السعودية

الريا�ض  -البالد

وزير ال�سياحة :بد�أنا رحلة التعايف

مليون سائح مستهدف ورفع تنافسية المملكة

تتوقع اململكة ج��ذب  50مليون �سائح العام
ال��ق��ادم  ،يف ظ��ل االن��ط�لاق��ة ال��ق��وي��ة للقطاع
وال����ع����ودة �إىل ال��ت�����س��وي��ق حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا
للوجهات ال�سياحية ال�سياحية.
وقال وزير ال�سياحة �أحمد اخلطيب ،لتلفزيون
"بلومربغ" على هام�ش منتدى ال�سعودية
اخل�����ض��راء "بد�أنا ب��ال��ف��ع��ل رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف
و�سوف ت�ستمر حتى  2023و."2024
و�أع��ل��ن��ت وزارة ال�سياحة ع��ن فتح اململكة
�أبوابها لل�سياح ،ورفع تعليق دخول حاملي
الت�أ�شريات ال�سياحية اب��ت��داء من �أغ�سط�س
املا�ضي  ،وميكن لل�سياح املح�صنني بالكامل
دخولها دون حاجة �إىل فرتة حجر م�ؤ�س�سي،
على �أن يتم تقدمي �شهادة تطعيم ر�سمية عند
الو�صول ،و�إح�ضار ما يثبت �إج��راء اختبار

 PCRوظهور نتيجته ال�سلبية خالل 72
�ساعة من وقت املغادرة.
و�أ����ض���اف اخل��ط��ي��ب �أن ق��ط��اع ال�سياحة يف
م�ساره لي�شكل �أكرث من  %4من الناجت املحلي
الإج��م��ايل للمملكة العام اجل��اري ،مقارنة بـ
 %3.5يف  ، 2019ونعي�ش يف بيئة تناف�سية
ك��ب�يرة �إق��ل��ي��م��ي��ا وع��امل��ي��ا ،ل��ذل��ك �سنوا�صل
الإ�صالحات ولن نوقفها �أبدا.
وي�����س��ت��ه��دف ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي رف���ع ع��دد
ال��زي��ارات ال�سنوية ال�سياحية للمملكة �إىل
 100مليون زائر بحلول عام  .2030ووفق
م���ؤ���ش��رات الأداء مل�ستهدفات ع��ام ،2030
تت�ضمن ه���ذه ال���زي���ارات ن��ح��و  55مليون
زيارة من اخلارج ،بالإ�ضافة �إىل  45مليون
زي��ارة من الداخل ،مع توفري مليون فر�صة
وظيفية؛ وزي���ادة  %10م��ن ال��ن��اجت املحلي

الإجمايل للدولة.
وتوا�صل الوزارة برامج للجذب ال�سياحي،
وعكفت على تن�شيط اال�ستثمار ال�سياحي
وتفعيل دور ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص،
كما تتواجد الهيئة ال�سعودية
ل��ل�����س��ي��اح��ة يف امل���ع���ار����ض
ال�������س���ي���اح���ي���ة امل���ح���ل���ي���ة
وال����دول����ي����ة واع���ت���ن���ت
ب��ت�����س��وي��ق ال��وج��ه��ات
وامل��واق��ع وامل�����س��ارات
واملنتجات والباقات
ال�����س��ي��اح��ي��ة داخ��ل��ي�� ًا
وخارجي ًا.

 200مليار لتعزيز م�ستهدفات الر�ؤية

تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني لدعم المشاريع
جدة  -البالد

�أع��ل��ن ���ص��ن��دوق التنمية ال��وط��ن��ي ال�سعودي،
ت�أ�سي�س ���ص��ن��دوق البنية التحتية الوطني
ال���ذي ���ص��درت م��واف��ق��ة جمل�س ال����وزراء عليه
ك���أح��د ال�صناديق والبنوك التنموية التابعة
ل�صندوق التنمية الوطني .و�سي�سهم ال�صندوق
يف حتقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  2030من
خالل تعزيز تنمية م�شاريع البنية التحتية يف
اململكة ومتكني م�شاركة القطاع اخلا�ص من
اال�ستثمار بها ،وذل��ك م��ن خ�لال تقدمي حلول
متويلية مبتكرة ت�سهم بتعزيز جاذبية الفر�ص
اال�ستثمارية لهذه امل�شاريع.
وي��ع��ت��زم ال�����ص��ن��دوق دع���م م�����ش��روع��ات بقيمة
�إجمالية ت�صل �إىل  200مليار ريال على مدى
الع�شر �سنوات املقبلة مما �سي�سهم يف تنمية

الناجت املحلي الإجمايل وتوفري فر�ص للعمل،
ك��م��ا ي��ه��دف ال�����ص��ن��دوق ل�ل�إ���س��ه��ام يف تطوير
القطاع امل��ايل عرب �إيجاد حلول بديلة لتمويل
م�شروعات البنية التحتية وت�شجيع القطاع
اخلا�ص لال�ستثمار بهذه امل�شروعات.
و�أو�ضح نائب رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
التنمية الوطني حممد بن مزيد التويجري،
�أن ان�ضمام �صندوق البنية التحتية الوطني
�إىل قائمة م�ؤ�س�سات الإق��را���ض املتخ�ص�صة
احلكومية يف اململكة �سي�سهم ب�شكل كبري يف
دع��م م�شاريع البنية التحتية يف القطاعات
احليوية كالنقل وامل��ي��اه والطاقة وال�صحة
وال��ت��ع��ل��ي��م واالت�������ص���االت وال��ب��ن��ي��ة التحتية
الرقمية وغريها مما �سينعك�س �إيجاب ًا على
تنمية االقت�صاد الوطني وي��ع��زز م��ن ج��ودة

أهداف الصندوق
1

تنمية مشاريع البنية التحتية

 2تمكين مشاركة القطاع الخاص
 3حلول تمويلية وفرص استثمارية
 4تنمية الناتج المحلي اإلجمالي
 5توفير فرص للعمل للمواطنين
حياة الفرد واملجتمع.
و�أكد حمافظ �صندوق التنمية الوطني �ستيفن

بول جروف� ،أن بدء العمل يف �إن�شاء �صندوق
البنية التحتية الوطني� ،أتى تزامن ًا مع وجود
م�شروعات �ضخمة دعمتها ر�ؤية اململكة 2030
يف قطاعات البنية التحتية املختلفة متثل فر�ص ًا
ا�ستثمارية جاذبة للقطاع اخلا�ص.
وب�ين �أن��ه مت تعيني �شركة ب�لاك روك �شريك ًا
ا�سرتاتيجي ًا للإ�سهام يف ت�أ�سي�س �صندوق
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���وط���ن���ي ،وذل�����ك لتطبيق
�أف�ضل املمار�سات العاملية يف �إدارة وحوكمة
امل�ؤ�س�سات املالية املتخ�ص�صة وال�صناديق.
و�سيكون لل�صندوق دور تكاملي م��ع املركز
ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��خ�����ص��ي�����ص م����ن خ��ل��ال مت��وي��ل
م�������ش���روع���ات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ت���ي �سيتم
تخ�صي�صها �أو ط��رح��ه��ا ع�ب�ر ال�����ش��راك��ة بني
القطاعني العام واخلا�ص.

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

تدشين منظومة المحطات المتطورة ألرامكو وتوتال
الظهران -البالد

�أطلقت �أرامكو ال�سعودية و�شركة توتال �إنريجيز،
ب��اك��ورة ال�شبكة امل�شرتكة للبيع بالتجزئة وذل��ك
بتد�شني حمطتني يف العا�صمة الريا�ض ومدينة
�سيهات يف املنطقة ال�شرقية  ،تنفيذا التفاقية
م�شروع م�شرتك منا�صفة بني اجلانبني عام 2019م،
يف ظل خطط لتحديث �شبكة حمطات تتكون من
 270حمطة خدمة ،وبناء حمطاتٍ نوعية ،تق ّد ُم
خدمات ذات جودة عالية يف جميع مناطق اململكة.
و�ستعمل هذه املحطات حتت العالمتني التجاريتني
لأرامكو ال�سعودية وتوتال �إنريجيز ،حيث توّفر
ل�سائقي ال�سيارات وقو ًدا وخدمات جتزئة متميزة
ً
وفقا لأعلى املوا�صفات.
وب��ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال رئي�س �أرام��ك��و ال�سعودية
وك��ب�ير �إداري��ي��ه��ا التنفيذيني ،املهند�س �أم�ي�ن بن
ح�سن النا�صر� ،أثناء حفل التد�شني يف الريا�ض:
"نوا�صل تو�سيع وجودنا يف �سل�سلة القيمة يف
اململكة ،ونحن �سعداء ب���أن يكون لنا مع �شركائنا

ت��وت��ال �إن��رج��ي��ز �إ���س��ه��ام يف رف���ع ج����ودة احل��ي��اة
وتعزيز معايري التقنية واال�ستدامة عرب حمطات
منوذجية ونوعية لبيع ال��وق��ود بالتجزئة ،تعزز
جتربة العمالء وتدعم م�ستوى اخلدمات املقدمة
لهم ،ملواكبة التطورات املهمة والنمو يف قطاعات
الأعمال وال�سفر وال�سياحة داخل اململكة.

وحت���ت ه��ات�ين ال��ع�لام��ت�ين ال��ت��ج��اري��ت�ين� ،سيقدم
للعمالء م�ستوى رفي ًعا من اخلدمات التي ت�شمل
ال��وق��ود ،وم��ت��اج��ر ت��ق��دم خ��دم��ات �شاملة ،وكذلك
خدمات لل�سيارات مثل تغيري الزيوت والغ�سيل،
ف�����ض�ًلااً ع��ن �إط��ل�اق تطبيقات ل��ت��ق��دمي ال��ع��رو���ض
الت�سويقية للعمالء .و�ست�ضم حم��ط��ات توتال

�إنريجيز مقاهي "بوجنور كافيه" بينما �ست�ضم
حمطات �أرام��ك��و ال�سعودية مقاهي يَ ْ
"ف كافيه"
وال��ت��ي ت��ق�� ّدم الأط��ع��م��ة ال��ط��ازج��ة وامل�����ش��روب��ات
ال�ساخنة واال�سرتخاء �أثناء انتظارهم �سياراتهم.
كما ُزودت املحطات ب�ألواح الطاقة ال�شم�سية ،تلبية
لأهداف مبادرة ال�سعودية اخل�ضراء.

 3.8مليار أرباح البنك األهلي السعودي في الربع الثالث
الريا�ض – البالد

�أعلن البنك الأهلي ال�سعودي ،البنك الرائد اجلديد يف ال�سعودية عن
بياناته املالية للربع الثالث  ،وذلك يف ثاين �إعالن له لنتائجه املالية
ً
ارتفاعا يف �صايف االرباح بعد
بعد �إمتام عملية االندماج  ،حيث حقق
الزكاة و�ضريبة الدخل العائدة مل�ساهمي البنك مببلغ  3,785مليون
ريال مقابل  3,158مليون ريال خالل الفرتة املماثلة من العام املا�ضي،
وذلك بزيادة قدرها  627مليون ريال ،ومنو ن�سبته .% 19.9
وقد بلغت موجودات البنك  903مليار ريال مقابل  577مليار ريال يف
نهاية الفرتة املماثلة من العام ال�سابق ،كما بلغ �إجمايل حقوق امل�ساهمني بدون حقوق
الأقلية  160مليار ري��ال مقابل 75مليار ري��ال وذل��ك بارتفاع ق��دره  .% 112وارتفعت
حمفظة التمويل وال�سلف �إىل  504مليار ريال مقابل  336مليار ريال ،وارتفعت حمفظة
اال�ستثمارات �إىل  236مليار ريال مقابل  144مليار ريال ،كما بلغت ودائع العمالء 589
مليار ريال مقابل  408مليار ريال يف نهاية الفرتة املماثلة من العام ال�سابق.

ً
وتعليقا على النتائج ،قال الأ�ستاذ عمّار بن عبدالواحد اخل�ضريي،
رئي�س جمل�س �إدارة البنك الأه��ل��ي ال�سعودي" :بعد �إمت��ام عملية
االندماج وت�شكيل قوة الكيان املايل الذي طمحنا لت�أ�سي�سه ،بد�أ البنك
الأهلي ال�سعودي يجني ثمار االندماج التاريخي بدفع من الكفاءة
املعززة للأعمال وتكامل التكاليف والإيرادات  ،م� ً
ؤكدا �أن هذه النتائج
تعك�س اال�ستقرار واملكانة املالية للبنك وتطلُّعه نحو امل�ستقبل.
وحول مراحل نقل ح�سابات عمالء "�سامبا" �إيل البنك اجلديد ،جتري
�أعمال نقل ح�سابات عمالء �سامبا وفق خطة زمنية مدرو�سة ل�ضمان
جتربة انتقال �سل�سلة للعمالء ،حيث ا�ستكمل البنك الأهلي ال�سعودي مرحلة جتهيز
ح�سابات بديلة لكافة عمالء �سامبا يف البنك الأهلي ال�سعودي ،كما مت تفعيل  %100من
ح�سابات عمالء امل�صرفية ال�شاملة واخلا�صة �إىل البنك اجلديد و�أكرث من  %50من �إجمايل
ح�سابات العمالء يف م�صرفية الأفراد ً
متهيدا النتقال �أر�صدتهم ومنتجاتهم على مراحل
خالل الفرتة القريبة املقبلة.

ارتفاع الصادرات والفائض التجاري للمملكة
جدة  -البالد

ً
ارتفاعا بن�سبة
�سجلت ال�صادرات ال�سلعية ال�سعودية
 % 58.9يف �شهر �أغ�سط�س ،لت�صل �إىل  89.2مليار
ري���ال ،مقارنة بنحو  56.1مليار ري��ال يف ال�شهر
املماثل من العام املا�ضي خالل ت�أثر التجارة الدولية
ً
فائ�ضا
بجائحة كوفيد ، 19-فيما �سجلت اململكة
ً
جتاريا بلغ  38.83مليار ريال يف �أغ�سط�س ،2021
مقابل  15.38مليار ري��ال الفائ�ض يف �أغ�سط�س
 ،2020بزيادة .% 152
وذك����رت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل�ل�إح�����ص��اء ال�����س��ع��ودي��ة،
يف تقرير �أن زي���ادة ال�����ص��ادرات تعود �إىل ارتفاع
ال�صادرات البرتولية مبقدار  28.2مليار ريال خالل
ال�شهر ذاته بن�سبة  ،% 74.2كما �سجلت ال�صادرات
ً
ارتفاعا بن�سبة � % 26.8إىل  23مليار
غري البرتولية
ري��ال ،مقابل  18.1مليار ريال يف نف�س الفرتة من
العام املا�ضي  ،وكانت �أهم ال�سلع امل�صدرة اللدائن
واملطاط وم�صنوعاتهما وتعادل  % 36.4من �إجمايل
ال�صادرات غري البرتولية وارتفعت بن�سبة 56.6
 %مب��ق��دار  3م��ل��ي��ارات ري����ال ،وارت��ف��ع��ت منتجات

ارتفاعات أغسطس
1

 38.8مليار فائض تجاري

 % 74 2نمو الصادرات البترولية
 % 26 3نمو غير بترولية
ال�صناعات الكيماوية التي متثل  % 33.4من �إجمايل
ال�صادرات غري البرتولية ،بن�سبة  % 66.2مبقدار
 3.1مليار ريال عن �أغ�سط�س .2020
وارتفعت قيمة ال�صادرات غري البرتولية مبقدار
 1.9مليار ريال وبن�سبة  % 8.9باملقارنة مع
ارتفعت ال����واردات ال�سعودية يف �شهر �أغ�سط�س
املا�ضي بن�سبة  % 23.6مبقدار  9.6مليار ري��ال،
لت�صل �إىل  50.3مليار ريال مقابل  40.7مليار ريال
يف �أغ�سط�س  ،2020وكان �أكرث ال�سلع ت� ً
أثريا معدات
النقل و�أجزا�ؤها بن�سبة  ،% 66.1والل�ؤل�ؤ والأحجار
الكرمية واملجوهرات املقلدة بن�سبة .% 592.6

 18شركة فرنسية تبحث استثمارات
صحية في السعودية

البالد  -يا�سر بن يو�سف

بحث احتاد الغرف التجارية ال�سعودية بالريا�ض مع
وفد جتاري فرن�سي ميثل � 18شركة فرن�سية عاملة يف
املجال ال�صحي ,فر�ص اال�ستثمار يف اململكة.
ونوه رئي�س جمل�س الأعمال ال�سعودي الفرن�سي يف
احتاد الغرف الدكتور حممد بن الدن بعمق العالقات
التجارية واالقت�صادية بني اململكة وفرن�سا ,وقال ان
ال�شركات الفرن�سية ال�صحية ا�ستعر�ضت خالل اللقاء
عدد من اخلدمات واخلربات التي تقدمها ,خا�صة يف
معاجلة النفايات الطبية وت�شغيل �أنظمة وجتهيزات
امل�ست�شفيات ,وع�بروا عن ا�ستعداهم لال�ستثمار يف
اململكة خا�صة وان الفر�ص اال�ستثمارية �أ�صبحت

ج��اذب��ة ب�شكل ك��ب�ير ,م��ع ت��وف��ر الت�سهيالت وانفتاح
اململكة على العامل ,يف ا�ستقطاب اخلربات التي تعزز
من ق��وة ومتانة ال�سوق ال�سعودي ,ودع��م للمحتوى
املحلي.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ك�����ش��ف ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س االع��م��ال
ال�سعودي الفرن�سي املهند�س فايز العلويط ان حجم
ا�ستثمارات ال�شركات الفرن�سية يف ال�سعودية يتجاوز
الــ 70مليار ريال يف قطاعات متعددة �أبرزها يف الطاقة
واملياه واعمال الت�شييد وال�صحة ،ومل�سنا حما�س كبري
من اجلانب الفرن�سي للدخول بقوه لل�سوق ال�سعودي،
حيث مت عر�ض الفر�ص من اجلانبني ،ونهدف جلذب
تلك اال�ستثمارات وتوطني التقنيات احلديثة.

نمو الوحدات المسجلة في "مُالك"
الريا�ض  -البالد
�سجّ لت �أعداد الوحدات العقارية املُ�سجلة يف برنامج
مُالك ً
منوا ب�أكرث من � 126ألف وحدة عقارية �ضمن
ما يزيد عن � 14ألف جمعية مُالك مُ�سجلة يف املن�صة
الإلكرتونية منذ بداية الربنامج حتى �شهر �سبتمرب
امل��ا���ض��ي.ي���أت��ي ذل��ك ام���ت ً
���دادا جل��ه��ود ال�برن��ام��ج يف
تعزيز ثقافة التعاي�ش امل�شرتك وحفظ حقوق مالك
و�شاغلي الوحدات العقارية ذات امللكية امل�شرتكة
بتقدمي اخلدمات ،التي ت�سهل وتنظم االنتفاع من

ً
حتقيقا مل�ستهدفات برنامج الإ�سكان لرفع
العقارات،
ن�سبة التملك ال�سكني للأ�سر ال�سعودية �إىل % 70
بحلول .2030
و�أو���ض��ح برنامج م�لاك� ،أن ه��ذه ال��زي��ادة يف �أع��داد
جمعيات امل�ل�اك ج���اءت ب�سبب ت�سهيل �إج����راءات
ت�����س��ج��ي��ل م��ل�اك ال���ع���ق���ارات امل�����ش�ترك��ة ل��وح��دات��ه��م
ً
إلكرتونيا مبوجب عقود البيع ،وتفعيل واعتماد
�
ً
�ّل�اّ
جمعيات امل ك �إل��ك�ترون��ي��ا� ،إ���ض��اف��ة �إىل معاجلة
التحديات التي تواجه بع�ض اجلمعيات.
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السودان ..حل مجلسي السيادة والوزراء وإعالن الطوارئ
اخلرطوم  -البالد

ت�����س��ارع��ت الأح�������داث يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال�����س��ودان��ي��ة
اخلرطوم� ،إذ �أعقب التوترات التي �شهدتها الأي��ام
املا�ضية� ،إعالن رئي�س املجل�س ال�سيادي الفريق �أول
عبدالفتاح ال�بره��ان �أم�س (االث��ن�ين) ،ح�� ّل جمل�سي
ال�سيادة والوزراء ،و�إعالن حالة الطوارئ ،وت�شكيل
حكومة جديدة من ك��ف��اءات م�ستقلة لإدارة الفرتة
االنتقالية ،م���ؤك��د ًا �أن ذل��ك ي�أتي يف �إط��ار ت�صحيح
م�سار الثورة و�صو ًال النتخابات دميوقراطية ،بينما
ندّد مدنيون مبا يجري بعد اعتقال �أع�ضاء املجل�س
ال�سيادي ورئي�س الوزراء ووزراء يف حكومته وعدد
من ال�سيا�سيني.
و�أك���دت وزارة اخل��ارج��ي��ة �أن اململكة تتابع بقلق
واه��ت��م��ام ب��ال��غ الأح�����داث اجل���اري���ة يف جمهورية
ال�سودان ال�شقيقة ،وتدعو �إىل �أهمية �ضبط النف�س
والتهدئة وعدم الت�صعيد ،واحلفاظ على كل ما حتقق
من مكت�سبات �سيا�سية واقت�صادية وكل ما يهدف �إىل
حماية وحدة ال�صف بني جميع املكونات ال�سيا�سية
يف ال�سودان ال�شقيق .و�أ�ضافت :ت�ؤكد اململكة على
ا���س��ت��م��رار وق��وف��ه��ا �إىل ج��ان��ب ال�شعب ال�����س��وداين
ال�شقيق ودعمها لكل ما يحقق الأم��ن واال�ستقرار
والنماء واالزدهار لل�سودان و�شعبه ال�شقيق.
وقالت وزارة الإع�لام ال�سودانية� ،إن اجلي�ش �شن
ح��م��ل��ة اع��ت��ق��االت يف ���ص��ف��وف امل��ج��ل�����س االن��ت��ق��ايل
واحلكومة �ضمت رئي�س ال��وزراء عبدالله حمدوك
الذي و�ضع حتت الإقامة اجلربية ،ووزير ال�صناعة
�إب��راه��ي��م ال�شيخ ،والإع�ل�ام حمزة ب��ل��ول ،و���ش���ؤون
جمل�س الوزراء خالد عمر يو�سف و�آخرين باحلكومة
االنتقالية ،وفي�صل حممد �صالح ،امل�ست�شار الإعالمي
لرئي�س ال���وزراء ،و�أم�ين �سر ح��زب البعث العربي
اال�شرتاكي علي الريح ال�سنهوري .فيما �أكد رئي�س

جمل�س ال�سيادة عبدالفتاح ال�بره��ان جتميد عمل
جلنة التمكني وتكليف املديرين العامني بالوزارات
بت�سيري الأعمال ،و�إقالة والة الواليات ،م�شري ًا �إىل �أن
التاريخ ي�ؤكد �أن ال�شعب ال�سوداين رف�ض �أن يحكمه
فرد ،و�أن القوات امل�سلحة ا�ستجابت لثورة ال�شباب،
وت��اب��ع" :الثورة ما�ضية بعزم ال�شباب وال��ق��وات
امل�سلحة ملتزمة ب�أهدافها" ،م�شدد ًا على �أن القوات
امل�سلحة ما�ضية ق��دم�� ًا يف ال��ت��ح��ول الدميقراطي،
ق ً
���ائ�ل�ا�" :سنوا�صل امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة و���ص��و ًال
حلكومة منتخبة� .سنوا�صل العمل من �أج��ل تهيئة
الأج���واء لإج��راء االنتخابات" .ولفت الربهان �إىل

�أن االنق�سامات �شكلت �إنذار ًا خطري ًا يهدد ال�سودان،
م�شري ًا �إىل �أن ما متر به البالد �أ�صبح ي�شكل خطر ًا
حقيقي ًا ،معترب ًا �أن التحري�ض على الفو�ضى من قوى
�سيا�سية دف��ع اجلي�ش للتحرك والقيام مبا يحفظ
ال�سودان و�أمنه .و�أ�ضاف" :ال حزب �أو فئة �ستفر�ض
على ال�����س��ودان توجهاتها ،و�سنعمل على ت�شكيل
برملان من �شباب الثورة وت�شكيل حكومة كفاءات
جديدة لتويل �إدارة الأمور يف البالد" ،معلن ًا تعليق
بع�ض مواد الوثيقة الد�ستورية ،م�ؤكد ًا االلتزام بها
(�أي الوثيقة) وباتفاق جوبا لل�سالم.
و�أك���دت ق��ي��ادات الأج��ه��زة الع�سكرية والأم��ن��ي��ة يف

ال�����س��ودان ،بعيد اجتماع �ضم ق��ي��ادات م��ن اجلي�ش
والأم���ن وال�شرطة وال��دع��م ال�سريع ،ب�أنها �ستنفذ
حالة الطوارئ التي �أعلن الفريق �أول عبد الفتاح
الربهان فر�ضها يف البالد� ،إثر حل احلكومة وجمل�س
ال�����س��ي��ادة ،فيما دع���ا جت��م��ع املهنيني ال�سودانيني
كافة املواطنني يف كل امل��دن والأح��ي��اء �إىل النزول
لل�شوارع حفاظ ًا على الثورة ،و�أعلنت نقابة الأطباء
وامل�صرفيني يف البالد الإ���ض��راب العام والع�صيان
امل��دين ،بينما جتمع متظاهرون يف بع�ض �شوارع
اخلرطوم وقطعوا طرق ًا و�أحرقوا �إطارات احتجاج ًا
على ما يحدث يف البالد .وقطعت وزيرة اخلارجية،

م��رمي ال�����ص��ادق امل��ه��دي� ،أن "�أي ان��ق�لاب مرفو�ض
و�سنقاومه بكافة الو�سائل املدنية" ،الفتة �إىل �أنها
مبنزلها وال ت�ستبعد تعر�ضها لالعتقال ،مو�ضحة
�أن حزب الأمة حتاور مع كافة الأطراف للخروج من
الأزمة احلالية ،م�شددة على �أن هناك ق�ضايا حقيقية
ت�ستوجب احل���وار للتو�صل حل��ل ب��دون �إ���س��اءات.
وتابعت" :ال نقبل بعمليات الإق�صاء بني الأط��راف
يف ال�سودان .ميكن التو�صل حلل جذري لالحتقان
ال�سيا�سي يف ال�����س��ودان ع�بر احلوار" ،الف��ت��ة �إىل
�أن �أمريكا قامت بجهود مو�ضوعية وو�ساطة غري
مبا�شرة للحل .ودع��ت ك��ل م��ن الإم����ارات ،الأردن،

يستهدف المناوئين لسياساته ويهددهم باالغتيال

"حزب اهلل" يغير التركيبة السكانية للسيطرة على لبنان
البالد  -مها العواودة

يخطط ح��زب ال��ل��ه ب��دق��ة لل�سيطرة على ك��ام��ل الأرا���ض��ي
اللبنانية لتحقيق م�شروعه با�ستخدام موارده االقت�صادية
واملالية والأمنية وال�سيا�سية ،وذلك عن طريق �إقرار قانون
يتيح �إع��ط��اء اجلن�سية اللبنانية ل��زوج امل��واط��ن��ة لتغيري
الدميوغرافيا اللبنانية بتزويج املنتمني حل��زب الله من
�أربعة ن�ساء من �أق�ضية خمتلفة لغايات انتخابية ،ف�ض ًال عن
تزويج اللبنانيات لعنا�صر من ملي�شيا احلوثي واحل�شد
ال�شعبي امل��وال�ين للحزب الإره��اب��ي ل��زي��ادة ع��دد الناخبني
ل�صالح احلزب خالل ال�سنوات القادمة.
ويرى مراقبون �إن حزب الله يهدف من وراء هذه اخلطوة
اخلبيثة غ�ير امل�ستغربة ،للتغيري ال��دمي��وغ��رايف ل�صالح
احلزب و�أن�صاره ،حمذرين من خطورة هذا املخطط على
الن�سيج املجتمعي يف لبنان ،ومن خطورة التهديدات التي
يطلقها احلزب الإجرامي بالقتل ملعار�ضيه ،بينما �أكد النائب
اللبناين ال�سابق الدكتور فار�س �سعيد� ،أن حزب الله يحاول
ال�سيطرة على لبنان مبختلف الطرق ،كما �أنه ي�سعى لطم�س
جرميتي م��رف���أ ب�ي�روت وال��ط��ي��ون��ة ،ل�ل�إف�لات م��ن العقاب،
م�ستقوي ًا برئي�س اجلمهورية مي�شال ع��ون ،ال��ذي يرف�ضه
�أغلب اللبنانني ملواالته حلزب الله ،الفت ًا �إىل �أن اال�صطدام
يف عني الرمانة ي�ؤكد على وج��ود �إجماع وطني ملواجهة
حزب الله يف لبنان .و�أ�ضاف "الأمور قد ت�صل �إىل �أن يتم
جتميد الفعالية الق�ضائية يف �أح��داث املرف�أ ج��راء جتميد
التحقيقات يف �أحداث الطيونة".
واعترب النائب يف ح��زب القوات اللبنانية العميد وهبي
قاطي�شا� ،أن ال�صراع بني �سمري جعجع وحزب الله يرتبط
باملوقف ال��ذي يتخذه ح�سن ن�صر الله ب��اجت��اه الت�صعيد
لتنجح دويلته عرب �أ�ساليب ملتوية ،م�ؤكد �أن جعجع يدعم

بناء الدولة التي يكون فيها اجلميع حتت �سقف القانون
يف حني ح�سن ن�صر الله يريد تغليب الدويلة على الدولة،
وه��ذا مايظهر يف مواقفه من اجلي�ش والق�ضاء اللبناين
وامل�ؤ�س�سات ككل بعد �سيطرته املحكمة على املرف�أ واملطار
واحلدود.
�أ�شار قاطي�شا �إىل �أن حزب الله اليريد حتقيق العدالة وك�شف
امل�ستور يف جرمية مرف�أ بريوت ،لذلك جن جنونه وغزا عني
الرمانة يف حماولة لرتكيع ماتبقى من امل�سيحيني الراف�ضني
ل�سيطرته على لبنان ،ومل ينجح يف ذلك ،منوه ًا �إىل �أن حزب
الله الآن �أمام جمابهة من مكون �سيا�سي يقول له" :كفى عبثا
بال�ساحة اللبنانية ،وكفى هيمنة على القرار اللبناين".

ويوافقهم يف الر�أي ال�سيا�سي والع�ضو ال�سابق يف الربملان
اللبناين الدكتور م�صطفى علو�ش ،الذي �أو�ضح �أن لبنان
يف ظ��ل وج���ود ح��زب ال��ل��ه و���س�لاح��ه ذاه���ب �إىل م��زي��د من
الدمار والعزلة ،معترب ًا �أن ال�صراع بني حزب الله والقوات
اللبنانية �سي�سرع �إىل م�ستجدات خطرية اليحمد عقباها
�سيكون عنوانها مزيد من الدماء والفو�ضى ،ما قد يقود
لتدخل جمل�س الأمن والدعوة لعقد م�ؤمتر دويل.
يف ال�سياق ذاته ،قال العلاّ مة ال�شيعي اللبناين حممد علي
احلاج العاملي� ،إن حزب الله يحاول التهرب من حتدياته
اخلارجية الكربى ،ومن �أزماته الداخلية  -التي ي�صح �أن
نقول عنها �أنها �أزم��ة وجودية -؛ باجتاه اختالق ق�ضايا

ل�صرف الأن��ظ��ار عن حقيقة واقعه ،وب�أنه ب��ات عاجزا عن
حتقيق مطالب �شعبه وبيئته ،ويف هذا الإطار ي�أتي ت�صعيد
احلزب وال يخفى ب�أنه بد�أ معركته االنتخابية التي �ستجري
بعد ع��دة �أ�شهر ،حيث يندرج ه��ذا الت�صعيد �ضمن �سياق
ال�صراع على االنتخابات التي �ستكون الأكرث �سوءا بالن�سبة
حلزب الله ولن يكون من ال�سهل عليه الفوز بالأرقام ال�سابقة
فالكل �سرف�ض �سيطرته على البالد .وتابع :حزب الله يريد
التعمية على احلقيقة و�إ�ضاعة البو�صلة ،م�ؤكدا �أن الطبقة
احلاكمة يف لبنان ،وعلى ر�أ�سها حزب الله دم��رت الدولة
وعطلت امل�ؤ�س�سات ،وانهكت ال�شعب ،وحطمت طموحاته؛
وال خال�ص �إال بزوال كامل هذه املنظومة الفا�سدة املجرمة.

األمن التونسي يحقق في تمويل أجنبي لإلخوان
تون�س  -البالد

�ضيقت احلكومة التون�سية اخلناق على تنظيم الإخ��وان ،مبالحقة
ف�ساده� ،إذ داهمت فرقة �أمنية مقر حركة النه�ضة الإخوانية املركزي
و�سط العا�صمة تون�س لإج���راء حتقيقات يف ملف "التمويل
الأجنبي" .ويف تقريرها ال��ع��ام ح��ول نتائج مراقبة متويل
احلمالت الدعائية لالنتخابات الرئا�سية ال�سابقة والت�شريعية
ل�سنة  ،2019ر�صدت حمكمة املحا�سبات �أن حركة ال ّنه�ضة
"تعاقدت يف  2014مع �شركة الدعاية وال�ضغط BCW
الأمريكية مل��دّة � 4سنوات مببلغ ق��دره � 285أل��ف دوالر
�أمريكي .و ّ
مت جتديد هذا العقد من  16يوليو � 2019إىل
 17دي�سمرب من نف�س العام ،مببلغ قدره � 187ألف دوالر
�أمريكي ،وهو ما اعتربته املحكمة �شبهة متويل �أجنبي
بن�ص الف�صل  163من القانون االنتخابي.
و�أك��د الناطق با�سم القطب الق�ضائي االقت�صادي
وامل��ايل ونائب وكيل اجلمهورية حم�سن ال��دايل،
يف ت�صريحات �سابقة �أ ّن��ه مت فتح حتقيق منذ
منت�صف �شهر يوليو املا�ضي �ض ّد حركة النه�ضة

وحزب قلب تون�س وجمعية "عي�ش تون�سي" حول عقود جمموعات
ال�ضغط "اللوبيينج" ،مو�ضح ًا �أن التحقيق يتعلق باحل�صول على
متويل �أجنبي للحملة االنتخابية وقبول متويالت جمهولة امل�صدر،
م�شريين �إىل �أن "التحقيق ا�ستند �إىل �أحكام القانون الأ�سا�سي املتعلق
باالنتخابات والقانون املتعلق بالأحزاب".
وق���ال �إن "اال�شكوى ت��ق��دم بها ح��زب التيار ال��دمي��ق��راط��ي وتتع ّلق
باالنتخابات الرئا�سية التي جرت يف �أكتوبر  ،"2019م�شريا �إىل � ّأن
التحقيقات �ست�ؤكد م�صدر الأموال و�أنه يف �ضوء نتائجها ميكن اللجوء
�إىل �إنابات دولية لأن التمويالت �أغلبها من خارج حدود الوطن.
ويف بداية �شهر �أكتوبر اجلاري� ،أكد الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد
خالل لقائه بنجيب القطاري رئي�س حمكمة املحا�سبات �أن التجاوزات
يف االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية خمتلفة من كل الأن��واع ،ومن
املفرت�ض على الق�ضاء العديل واجلزائي �أن يرتب الآث��ار القانونية
التي تتعلق مبالية الأحزاب" .وت�ساءل "من �أين جاءتهم هذه الأموال؟
جاءتهم من اخلارج ومن الداخل" ،يف �إ�شارة منه �إىل تنظيم الإخوان.
وتابع" :هناك �أحكام جزائية ت�صل لل�سجن مدة خم�س �سنوات تتعلق
بالتمويل الأجنبي".

البحرين ،الكويت ،م�صر ،اجلزائر ،وليبيا ،الأطراف
ال�سودانية كافة �إىل تغليب احلكمة و�ضبط النف�س
والتهدئة ،وجتنب الت�صعيد مبا ي�صون امل�صالح
العليا لل�سودان ويحفظ �أمنه وا�ستقراره ومكت�سباته
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،ويحقق �آم��ال وتطلعات
�شعبه وي�صون وحدته ،مبينة �أنها تتابع عن كثب
التطورات الأخرية ،وتدعو للتهدئة وتفادي الت�صعيد
حر�ص ًا على اال�ستقرار وب�أ�سرع وقت ممكن ،م�ؤكدة
وقوفها �إىل جانب ال�شعب ال�سوداين.
من جهته� ،شدد املبعوث الأمريكي اخلا�ص لل�سودان،
جيفري فيلتمان على �أن ال��والي��ات املتحدة ت�شعر
بقلق بالغ جتاه ما يحدث يف ال�سودان ،معترب ًا �أن
�أي تغيري يف احلكومة االنتقالية بالقوة يهدد الدعم
الأمريكي لل�سودان ،ويف وقت دعا رئي�س مفو�ضية
االحت��اد الإفريقي مو�سى فقي حممد يف بيان �إىل
�إط��ل�اق ���س��راح ال��ق��ادة ال�سيا�سيني يف ال�����س��ودان.
و�أ���ض��اف" :يجب ا�ستئناف املحادثات بني اجلي�ش
واجلناح املدين للحكومة االنتقالية".
ب�����دوره� ،أع����رب االحت����اد الأوروب������ي ع��ن ق��ل��ق��ه من
التطورات يف اخلرطوم ،ودع��ا م�س�ؤول ال�سيا�سة
اخلارجية ،جوزيف بوريل يف تغريدة على "تويرت"
الأطراف املعنية يف ال�سودان وال�شركاء الإقليميني
�إىل ا�ستعادة امل�سار االنتقايل ،بينما �أعرب املبعوث
ال�بري��ط��اين اخل��ا���ص لل�سودان وج��ن��وب ال�سودان
ع��ن قلق ب�لاده البالغ م��ن م��ا يجري داع��ي�� ًا للحوار
ب�ين امل��ك��ون��ات احلكومية ،كما دع��ت �أمل��ان��ي��ا جميع
امل�س�ؤولني يف ال�سودان �إىل موا�صلة االنتقال �إىل
ال��دمي��ق��راط��ي��ة واح��ت�رام �إرادة ال�����ش��ع��ب .و���ش��ددت
فرن�سا على �أهمية التعقل ،معربة عن دعمها للحكومة
االنتقالية ال�سودانية ودعوتها �إىل الإفراج الفوري
عن رئي�س الوزراء والقادة املدنيني.

العراق ..قبول  26طعنا
في نتائج االنتخابات
بغداد  -البالد

�أعلنت املفو�ضية العليا لالنتخابات يف العراق ،عدد الطعون
املنجزة ،فيما حددت موعد امل�صادقة على نتائج االنتخابات
بعد انتهاء عملية الطعون.
وق��ال ع�ضو الفريق الإعالمي للمفو�ضية ،عماد جميل� ،إنه
"مت �إجن��از  816طعن ًا رد منها  790طعن ًا ،واملقبولة بلغ
ع��دده��ا  26طعن ًا ،وه��ي الطعون التي مت قبولها مدعومة
بالأدلة والوثائق ،لذلك �سيتم فتح ما يقارب �أك�ثر من 300
حمطة" .و�أ���ض��اف �أن "هذه املحطات �ست�شمل املحافظات
املعنية بالطعون يف العد وال��ف��رز ،وم��ن ث��م �ستبد�أ عملية
العد والفرز ب�إ�شراف مراقبي الكيانات وخموليها ،امل�شمولة
بهذه املحطات �سواء يف �صالح الدين �أو بغداد �أو الب�صرة
�أو �أربيل ،ف�ضال عن باقي املحافظات املتبقية" ،م�ؤكدا �أن
"املبا�شرة بالعد والفرز تعتمد على �إكمال عملية املحطات ،لأنه
ال ميكن املبا�شرة بها دون اكتمال جميع الإجراءات" ،الفت ًا �إىل
�أن "املوعد القانوين للم�صادقة على نتائج االنتخابات ،هو
بعد �إنهاء عملية الطعون بتفا�صيلها كافة".
وك��ان التيار ال�صدري ،ال��ذي يتزعمه مقتدى ال�صدر ،حقق
جناحا الفتا يف هذا اال�ستحقاق االنتخابي ،حا�صدا بح�سب
النتائج الأولية �أكرث من  70مقعدا ،فيما �سجل حتالف الفتح
الذي ي�ضم ف�صائل من احل�شد ال�شعبي ،خ�سارة كبرية� .إال �أنه
رغم تلك املعطيات ،ي�ستبعد املراقبون �أن يتمكن ال�صدر وحده
من ت�شكيل احلكومة ما مل يتفاو�ض مع الآخرين.
و�أث��ن��ى جمل�س الأم���ن على املفو�ضية االنتخابية امل�ستقلة
العليا ،لقيامها ب�إجراء انتخابات �سليمة من الناحية الفنية،
وكذلك على احلكومة العراقية نف�سها التخاذها اال�ستعدادات
الكافية ملنع وقوع �أعمال عنف يف اليوم االنتخابي.
ورح���ب جمل�س الأم���ن بجهود ال���دول الأع�����ض��اء يف الأمم
املتحدة واملنظمات الدولية الأخ��رى يف القيام مبراقبة عقد
االنتخابات ،ويف مقدمتهم االحت���اد الأوروب����ي واجلامعة
العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي و�آخ���رون ،بالإ�ضافة
�إىل املنظمات العراقية املحلية ،كما �أعرب املجل�س بالإجماع
عن �أ�سفه �إزاء تهديدات بالعنف تلقتها بعثة الأمم املتحدة
للم�ساعدة يف العراق (يونامي) ،عقب االنتخابات العراقية،
التي ج��رت يف � 10أكتوبر احل��ايل ،م�شريا �إىل مو�ضوعية
جهود بعثة يونامي الأممية ومفو�ضية االنتخابات لدعم هذه
العملية االنتخابية ،وت�شجيع م�شاركة املر�أة العراقية.
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"المربع" تختصر التنوع العالمي للمطاعم وانطالق رياض سفاري

كومبات فيلد تعيد ترفيه األجيال السابقة إلى الواجهة
البالد ـ خالد بن مر�ضاح

بينما تنطلق ال��ي��وم فعاليات منطقة "ريا�ض
�سفاري"� ،إحدى مناطق مو�سم الريا�ض ،2021
وهي منطقة متخ�ص�صة بالفعاليات الرتفيهية
لعامل احليوانات والطيور النادرة ،والأن�شطة
التفاعلية للألعاب املائية واحليوانات الأليفة ،
فقد جمعت منطقة "كومبات فيلد" التي انطلقت
فعاليتها �أم�س �ضمن مو�سم الريا�ض ،2021
بني �أ�صالة املا�ضي واحلا�ضر ،عرب ا�ستح�ضار
عراقة التاريخ ال�سعودي يف ق�سم "البارود"
�إح��دى املناطق الرتفيهية يف "كومبات فيلد".
وت�شمل فعاليات ق�سم "البارود" التي ت�ستمر
على م��دار �أي��ام املو�سم :جمل�س ال���راوي ،ركن
ال�صقور ،ور�ش عمل ،و� اً
إ�سطبل م�صغرًا للخيل،
خيمة ا�سرتاحة املحارب  .وتعك�س املنطقة واقع
احل��ي��اة ال�سعودية القدمية ،م��ن خ�لال جمل�س
ال��راوي ال��ذي ي�سرد ً
ق�ص�صا عن حكايا الأوّل�ين
و�أخ���رى �شعرية ،وه��و ما مينح ال��زائ��ر جتربة قرية م�صغرة للرمي بالبارود ،مما يربهن على
قدرة مو�سم الريا�ض  2021على ا�ستيعاب كل
�شعبية فريدة.
وي�������ص���ادف ال�������زوار ع��ن��د جت��ول��ه��م يف ق�سم االهتمامات كرماية ال�صيد وغريها ،مع توفري
"البارود" ع��ددًا من الدكاكني التي ال تتجاوز م�ساحات �آمنة ملمار�ستها ،كما يعر�ض املتحف
م�����س��اح��ت��ه��ا امل�ت�ري���ن ،م�����س��ت��وح��اة م���ن ال�ت�راث يف املنطقة الأ�سلحة التاريخية ،وملحة عن عراقة
ال�سعودي ،وتتنوع الب�ضائع التي تبيعها بني تاريخ الأ�سلحة العربية .وي�ضم ق�سم "البارود"
�أدوات القن�ص وال�صيد و�أدوات خا�صة باخليول جمموعة م��ن ال��ور���ش ،منها :ور���ش��ة ت�صنيع
والهجن� ،إ�ضافة �إىل متاجر للهدايا ،وه��و ما ال��ق��و���س وال�����س��ه��م ،وور���ش��ة ت�شكيل ال�سيف،
ي�شبع ه��واي��ات واه��ت��م��ام��ات ���ش��رائ��ح متنوعة وور�شة تزيني اخلنجر ،وحتظى هذه الور�ش
م��ن اجل��م��ه��ور .وحت��ت��وي املنطقة �أي���ً��ض��ا على ب���إق��ب��ال كبري م��ن ال����زوار ،خا�صة م��ع تعريفهم

خبير طقس 9 :مناطق
موعودة بالمطر اعتبارا من اليوم
والإن���ت���ق���ال ب���إ���ص��ط��ي��اده��ا .وال��ف��ق��ع
جدة ـ عبد الهادي املالكي
توقع الباحث يف الطق�س وامل��ن��اخ ،ي��ح��ت��اج م���دة �إىل �أن ي��ح�ين خ��روج��ه
ع��ب��دال��ع��زي��ز احل�����ص��ي��ن��ي� ،أن ي�شهد من هطول الأم��ط��ار قبل ثالثة �أ�شهر
طق�س اليوم (الثالثاء) حالة ممطرة وق��ي��ل ق��ب��ل ���ش��ه��ري��ن ون�����ص��ف وه��و
متفاوتة من مكان لآخ��ر ،و�شدتها من الراجح ،كما يطيب الهواء يف مو�سم
ال��و���س��م ويتح�سن اجل���و ك��ث�ير ًا عن
خفيفة ملتو�سطة.
و�أو�ضح احل�صيني �أن احلالة املمطرة فرتة ال�صيف بظهور ال�سحب وتكاثر
ه��ي �أول ح���االت الو�سم ل��ه��ذا ال��ع��ام ،تدريجي وهطول للمطر ،لذلك ينتظر
الكثري من املزارعني هذا املو�سم الذي
متوقع ًا �أن ت�شمل مناطق،
ي��ن��ب��ت ف���ي���ه ال��ع�����ش��ب
ج�����������ازان وال����ب����اح����ة
ويخرج البذر وتربع
وع�������س�ي�ر وم����ك����ة ث��م
الأر����ض ،ن��ظ��ر ًا ل��دفء
املدينة وحائل وتبوك
اجل���و ب�شكل ن�سبي،
واجلوف وال�شمالية.
ل��ه��ذا تبقى ال��ن��ب��ات��ات
و�أ���ش��ار �إىل احتمالية
حية حتى ت��ك�برـ ف���إذا
ه���ب���وب ري�����اح م��ث�يرة
ا����ش���ت���د ع��ل��ي��ه��ا ال��ب�رد
ل��ل���أت�����رب�����ة ،ي��ع��ق��ب��ه��ا
ف���إن��ه��ا ����س���وف مت��وت
ان��خ��ف��ا���ض ط��ف��ي��ف يف
درج��ات احل���رارة على عبدالعزيز الحصيني ول������و ك����ان����ت ك���ب�ي�رة
احل����ج����م ،ك���م���ا ه��ن��اك
�شمال وو�سط و�شرق
�آخ��ري��ن يتابعونا الأم���ط���ار وح��رك��ة
و�أجزاء من غرب اململكة.
يذكر �أن الو�سم هو عبارة عن املنطقة ال�سحب ودخول مو�سم املطر من �أجل
التي ي�سمها املطر �أو ال�سحاب� ،أي ال���زراع���ة .يعترب دخ���ول ال��و���س��م من
ال��ت��ي ت��ب��د�أ ب��ظ��ه��ور ط��ال��ع (جن���م يف الأ�شياء املهمة التي يبد�أ بها دخول
ال�سماء) حيث يعتدل اجلو فيه ويبد�أ االمطار �إىل املناطق املختلفة ،ويتم
معه مو�سم الأم��ط��ار ،ول��ه��ذا الو�سم ا�ستطالع الو�سم من خ�لال النجوم،
الكثري م��ن ال��ف��وائ��د ال��ت��ي م��ن خالله ب��الأخ�����ص جن���م ط��ال��ع ال����ذي يعترب
يخرج البذر �أو النبات يف الأر���ض ،بداية لدخول الو�سم �إىل املنطقة ،لهذا
بعد هطول االمطار ويخرج فيه الفقع طوالع الو�سم متعددة والتي ي�صل
نظر ًا لإعتدال اجلو ،وهجرة الطيور عدد �أيامها هذا العام �إىل  52يوم ًا.

مبادرة "درب زبيدة" تعلن بدء
التسجيل في نسختها الثانية
حائل ـ البالد

�أع��ل��ن��ت م���ب���ادرة "درب زبيدة" عن
ب��دء الت�سجيل يف رحلة درب زبيدة
2022م يف ن�سختها الثانية من خالل
موقع املبادرة الإلكرتوين http://
 aldroob.saيف ال��رح��ل��ة التي
�ستنطلق يف ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر م���ن ع��ام
2022م .و�أو����ض���ح رئ��ي�����س ال��ف��ري��ق
وامل�شرف ال��ع��ام على م��ب��ادرة "درب
زبيدة" الدكتور عبدالعزيز العبيداء
�أن الت�سجيل املبدئييهدف �إىل ح�صر

الراغبني يف امل�شاركة ح�سب املجاالت
ال��ت��ي تتبناها امل���ب���ادرة ،م�����ش�ير ًا �إىل
�أن الت�سجيل ال��ذي ي�شمل اجلن�سني
�سيعقبه ف��رز دقيق للم�شاركني وفق
اعتبارات عدة و�ضعها فريق املبادرة,
مقدم ًا �شكره ل�سمو�أمري منطقة حائل،
و�سمو نائبه على االهتمام واملتابعة
والإ�شراف على كل تفا�صيل املبادرة،
ودعمها بت�سهيل مهمة الفريق املنظم
مب���ا ي��خ��دم امل�����ش��ارك�ين يف ال��رح��ل��ة،
ويحقق �أهدافها.

بكيفية تعلم �صناعتها مبحتواها القدمي� ،إ�ضافة
�إىل رك��ن لل�صقور ،وم�ضمار للخيول العربية
الذي يتيح للزائر فر�صة اال�ستمتاع مب�شاهدتها.
وتعد "كومبات فيلد" منطقة خمت�صة باملناف�سات
الرتفيهية القتالية والعرو�ض احلركية ،على
م�ساحة تتجاوز � 300ألف م ،2وتفتتح �أبوابها
�أمام الزوار من ال�ساعة  5:00م�سا ًء حتى 1:00
�صباحً ا ،وت�ضم  33مناف�سة وفعالية قتالية
حربية وتكنولوجية ،وه��ي من �أق��وى مناطق
الرتفيه �إثارة يف مو�سم الريا�ض � ،2021إذ تنقل

الزوار �إىل �أرا�ضي معارك حمتدمة وحقيقية.
ويف و�سط العا�صمة الريا�ض ،ب���د�أت منطقة
"املربع" اليوم فعالياتها ملو�سم الريا�ض ،2021
وه���ي واح����دة م��ن  14منطقة ترفيهية �ضمن
امل��و���س��م .وت��ق��دم املنطقة جت��رب��ة ً
غنية تعك�س
تنو ًعا كبريًا لثقافات الطهي حول العامل ،وهي
جتربة نبعت من فكرة اجتماع �أكرث من  7وجهات
مكان واحدً � ،
إ�ضافة �إىل رحلة
عاملية للمذاق يف ٍ
التنقل بني كل تلك الوجهات ،التي متنح الزوار
ً
جتربة راقية ما بني املو�سيقى احليّة يف اخللفية

وامل�����س��ارات امل�����ض��اءة ل��ي�ًل،اً  ،و�إط����ارات الأع��م��ال
الفنية للمتحف الوطني ال�سعودي.
ً
جتربة متكاملة
وت�ضم كل منطقة يف "املربع"
إقبال عاملي ،حيث يوجد
لثقافة مطعم يحظى ب� ٍ
الطهاة العامليون وامل�سارح املو�سيقية ،وتتنوع
تلك املطاعم ما بني املطاعم النباتية ال�شهرية،
ومطاعم امل�أكوالت البحرية التي تزور اململكة
لأول مرة .وتتعدد الثقافات العاملية للطهي �ضمن
قائمة املطاعم يف "املربع" م��ا ب�ين اليونانية
والإيطالية واليابانية والفرن�سية ،وت�شرتك

معظمها يف ق�ص�ص جن��اح طهاتها و�شعبيتها
التي تفوق مطاعم �أخ��رى يف ال�سفر ،ما يجعل
وج��وده��ا يف "املربع" ال��ذي يتو�سط الريا�ض
ً
فر�صة جدير ًة بالتجربة .وميكن للزوار خالل
رحلتهم امل�سائية يف "املربع" ال��و���ص��ول �إىل
الفعاليات ع�بر و�سائل النقل املف�ضلة لهم يف
نحو  11منطقة تتوزع بينها املطاعم واملقاهي
الفاخرة ،وت�ضم م�سارات عربات اجلولف على
امتداد الرحلة �إط��ارات متحركة تعر�ض � اً
أعمال
من املتحف الوطني ال�سعودي.

 51حالة إصابة جديدة بكورونا
احلرجة ( )77حالة .وبلغ �إجمايل الإ�صابات
الريا�ض -البالد
�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س ،عن ت�سجيل ( )51يف اململكة ( )548303حاالت ،وحاالت التعايف
حالة �إ�صابة م�ؤكدة بفريو�س كورونا (كوفيد ( )537338حالة ،فيما مت ت�سجيل حالتي وفاة
 )19وتعايف ( )56حالة ،فيما بلغ عدد احلاالت  ،لي�صل الإج��م��ايل �إىل ( )8780ح��ال��ة .ودع��ت

ااوزارة �إىل ����ض���رورة ا���س��ت��ك��م��ال التح�صني
بجرعتني من اللقاح ،ملقاومة املتحورات وحماية
�أفراد املجتمع واحلفاظ على �صحتهم و�سالمتهم
وحتقيق �أعلى م�ستويات املناعة املجتمعية ،كما

ن�صحت اجلميع بالتوا�صل م��ع مركز ()937
لال�ست�شارات واال�ستف�سارات على مدار ال�ساعة،
واحل�صول على املعلومات ال�صحية واخلدمات،
ومعرفة م�ستجدات الفريو�س.

ضبط عمارة لتخزين وإنتاج المثلجات بالبغدادية

 1.2مليار ريال لمشاريع تطوير الطرق في جدة
جدة -يا�سر بن يو�سف

�أبرزت �أمانة حمافظة جدة عددا من م�شاريع تطوير
�شبكة الطرق احل�ضرية والبالغة تكلفتها الإجمالية
 1.2مليار ريال ،وذلك �ضمن املبادرات التطويرية
للخدمات البلدية وحت�سني جودة احلياة والتي تعد
�إح��دى م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة  .2030و�أو�ضح
املتحدث الر�سمي للأمانة حممد بن عبيد البقمي
�أن م�شاريع تطوير �شبكة الطرق احل�ضرية اجلاري

تنفيذها �شملت م�شروع تقاطع طريق الأمري حممد
بن عبد العزيز "التحلية" مع طريق املدينة والذي
تتجاوز تكلفته  240مليون ريال ،وتخطت ن�سبة
�إجن���ازه حاجز  ،%90م�ضيفا �أن ال��ف�ترة املا�ضية
�شهدت �إك��م��ال م�شروع تقاطع ���ش��ارع ���ص��اري مع
طريق امللك فهد بتكلفة بلغت �أك�ثر من  92مليون
ريال .و�أ�شار البقمي �إىل �أن �أعمال حت�سني الطرق
ت�ضمنت  15م�شروعا يف �أنحاء املحافظة بتكلفة

�إجمالية جتاوزت  868مليون ريال ،كما ت�ضمنت
امل�شاريع ج��ه��ود حت�سني امل�شهد احل�ضري حيث
�شرعت الأمانة يف تنفيذ م�شروعني ملعاجلة مظاهر
الت�شوه الب�صري يف الطرق .من جهة �أخرى ر�صدت
حمالت الأمانة امليدانية يف �أحياء البغدادية ً
معمال
لتخزين و�إن��ت��اج �أن���واع املثلجات "الآي�س كرمي"
داخل �شقة �سكنية يف �أحد العمائر القدمية بالنطاق.
وبني مدير عام ر�صد ومعاجلة الظواهر ال�سلبية

املهند�س عمرو الدق�س �أن الفرق التفتي�شية وا�صلت
ر�صد املخالفات بالنطاق ،والتي متثلت يف تخزين
الأغذية داخل املنازل بطرق خمالفة وعدم االهتمام
بالنظافة العامة يف مواقع �إعداد الطعام وتخزينها
حيث جرى م�صادرة وات�لاف  80لرتا من خلطات
املثلجات و 1335من املنتجات اجلاهزة بعد ر�صد
�سكن للعمال ا�ستغلته العمالة لتخزين و�إن��ت��اج
املثلجات بغر�ض توزيعها على املحال.

حملة لتبقى تؤكد أن زيادة األحمال تؤثر على سالمة اإلطار

أعطال تزيد من استهالك الوقود في السيارة
جدة ـ عبد الهادي املالكي

قدم موقع "رياليبل �أوتوموتيف" قائمة ب�أبرز
الأع��ط��ال ال��ت��ي ق��د ال تثري االن��ت��ب��اه �أث��ن��اء �سري
املركبة ،لكنها يف الوقت ذاته ت�ؤثر ب�شكل كبري
على زيادة ا�ستهالك الوقود ومتثل عن�صرًا �شديد
اخلطورة الفتا �إىل ان هذه االعطال تتمثل يف
�ضغط الإط���ارات حيث يجب مراجعة ومتابعة
�ضغط الإط����ارات ب�شكل دوري� ،إذ �إن تراجع
�ضغط الإط����ارات م��ن الأع��ط��ال الأ�سا�سية التي
تت�سبب يف زيادة اال�ستهالك لوقود ال�سيارة ،ملا
تبذله ال�سيارة من جهد يف ال�سري ما يعني حرق
مزيد من الوقود ملنح ال�سيارة عزم دفع �أعلى،
ف�ضال عن تدفق �سيئ للهواء لأن ع��دم تنظيف
فالتر الهواء بانتظام ،ي�ضر ب�أداء ال�سيارة ب�شكل
كبري ،وال��ف�لات��ر امل�����س��دودة ت���ؤث��ر بال�سلب على
عملية االح�ت�راق ال��داخ��ل��ي للمحرك ،وبالتايل
ا�ستهالك املزيد من الوقود لتح�سني الأداء لذا
من ال�ضروري احلفاظ على نظافة فالتر هواء
املحرك .من ناحية �أخرى �أو�صت احلملة الوطنية
لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة (لتبقى) مبراعاة بع�ض
العوامل التي لها ت�أثري مبا�شر على �سالمة �أداء
الإطار يف املركبة وعدم تعر�ضه لالنفجار ،ومن

هذه العوامل �ضغط الهواء يف الإطار ،وال�سرعة،
واحلمل ،ودرجة احلرارة ،وظروف اال�ستخدام،
وحالة الطريق؛ وه��و ما يزيد من عمر الإط��ار
ويح�سن م�ستوى ال�سالمة ،كما �أن��ه يقلل من
ا�ستهالك ال��وق��ود .حيث تقدر ال��درا���س��ات التي
قامت بها ع��دة �شركات ل�ل�إط��ارات �أن انخفا�ض
ال�����ض��غ��ط ح���وايل  % 30ي�����ؤدي اىل انخفا�ض

اقت�صاد الوقود مبا يزيد عن  .% 3وقالت احلملة:
و�إتباع الإر�شادات اخلا�صة ب�ضغط الإطار طبق ًا
لل�ضغط املو�صى به من ال�شركة ال�صانعة لل�سيارة
وامل��و���ض��ح يف كتيب ال�سيارة� ،أو يف املل�صق
املوجود بال�سيارة ،وع��ادة ما يكون على حافة
الأب��واب الأمامية� ،إ�ضافة �إىل جتنب ا�صطدام
الإطار بالأج�سام ال�صلبة كالأر�صفة واحلجارة،

وجتنب الوقوف املفاجئ �أو ال�سرعة املفاجئة،
والتحقق م��ن �ضغط الإط�����ارات ب�شكل دوري
وهي باردة .كما دعت �إىل االنتباه لتاريخ �إنتاج
و�صالحية �إط���ارات ال�سيارات .وبينت احلملة
�أن �أه��م �أ�سباب ت�آكل وتلف الإط��ار (انخفا�ض)
�أو (ارتفاع �ضغط) الإطارات عن املو�صى به من
قبل ال�شركة ال�صانعة لل�سيارات ,وزيادة ال�سرعة
وتعر�ض الإطار لل�صدمات ,والتخزين يف �أماكن
رطبة �أو جو مرتفع احلرارة ,وا�ستخدام مقا�س
وموا�صفات للإطار غري املنا�سب لل�سيارة ,وعدم
مراعاة حتريك ال�سيارة التي تتعر�ض للتوقف
دون اال�ستخدام با�ستمرار مل�سافات ق�صرية بحد
�أق�صى �أ�سبوعني مع �ضبط نفخ هواء الإطارات
عند �ضغط التخزين املو�صى به حتى ال حتدث
نتوءات للإطارات ت�ؤدي �إىل االنفجار .من ناحية
اخرى �أكدت الهيئة الأملانية للفح�ص الفني� ،أن
ماء ال�صنبور ال ي�صلح ملربد ال�سيارة ،حمذرة من
ا�ستخدامه حتت �أي ظرف من الظروف ،وقالت
الهيئة� ،إن ماء ال�صنبور يحتوي على تر�سبات
كل�سية قد ت�ضر بدورة التربيد بالكامل؛ م�ؤكدة
�أنه من الأف�ضل االعتماد على املاء املقطر �أو املاء
منزوع الأيونات.

زمان
9
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أخضر التايكوندو يتألق في دولية هولندا
الريا�ض -البالد

10

حقق العب املنتخب ال�سعودي للتايكوندو ريا�ض الظافري امليدالية الذهبية يف
وزن  ،51عقب جت��اوزه يف اللقاء النهائي العب املنتخب ال�سويدي يف البطولة
الدولية ،التي �أقيمت مبدينة �إيندهوفن بهولندا ،كما ظفر الثنائي نواف ح�سني وزن
 65وعمر الزير وزن  78مبدليتني برونزيتني بعد خ�سارتهما يف ن�صف النهائي.
وتر�أ�س الوفد ال�سعودي رئي�س االحتاد للتايكوندو �شداد العمري والإداري نا�صر
القحطاين وجهاز فني بقيادة الرو�سي قربان بوجداييف واملدرب الوطني حممد
القحطاين واخت�صا�صي العالج الطبيعي عبدالعزيز ذيب.
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في ختام أعمال الجمعية العمومية الـ  25لـ (أنوك)....

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

خالد الطياري

اختتمت يوم �أم�س �أعمال اجلمعية العموميّة الـ  25الحتاد
اللجان الأومل��ب��ي��ة الوطنية "�أنوك" يف ج��زي��رة "كريت"
اليونانية ،التي تر�أ�س وف��د اململكة �إليها �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل وزير الريا�ضة.
واجتمع �سمو وزي��ر الريا�ضة �أم�س مع رئي�س االحت��اد
الدويل للخما�سي احلديث ال�سيد كلو�س �شورمان بح�ضور
�سمو نائبه الأم�ي�ن ال��ع��ام للجنة الأومل��ب��ي��ة الأم�ي�ر فهد بن
ج��ل��وي ،وذل���ك على هام�ش �أع��م��ال اجلمعية العمومية لـ
(�أنوك) يف يومها الثاين والأخري.
وكان �سمو الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل ،و�سمو
ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة رئي�س الأوملبية البحرينية
ق��د وق��ع��ا يف ال��ي��وم الأول م��ذ ّك��رة ت��ع��اون ب�ين اللجنتني
الأوملبيتني ،لتنفيذ عدد من الربامج امل�شرتكة بني ريا�ضة

اختبار عودة األهلي

�أنع�ش الأهلي جماهريه بانت�صارين متتاليني على
االتفاق والطائي رافعا ر�صيده النقطي �إىل �إحدى
ع�شرة نقطة ،و�سيكون يف اختبار �صعب للغاية
يوم اجلمعة �أم��ام الهالل يف اجلولة العا�شرة من
الدوري على ملعب الأمري عبد الله الفي�صل.
وينظر �أن�صار الأهلي للقاء الهالل – املت�أهل لنهائي
دوري �أبطال �آ�سيا  -على �أنه منعطف مهم و�إثبات
لقدرة فريقهم يف موا�صلة انت�صاراته الأخ�يرة
للتقدم نحو املراكز املتقدمة بالدوري و�إثبات حالة
التعايف الفني للفريق بعد �سل�سلة من االنك�سارات
يف بداية املو�سم.
الأه��ل��ي ال��ذي يعي�ش -ن��وع��ا م��ا -ا�ستقرارا فنيا
بقيادة الألباين ها�سي بعد �أن رف�ضت �إدارة ماجد
النفيعي ك��ل ال�ضغوط ال�شرفية واجلماهريية
ب�إلغاء عقد املدرب وتغيري اجلهاز الإداري للفريق.
الأهلي الذي فاج�أ اجلميع و�أبرم �صفقة التعاقد مع
الظهري الأمي��ن التون�سي حمدي النقاز – �صفقة
خ��ارج فرتة الت�سجيل  -ورمم دفاعه وع��زز خانة
الظهري الأمي��ن بالعب دويل بعد معاناة يف هذه
اخلانة.
عاد الأهلي بعد فرتة التوقف الأخرية وظهر ب�شكل
خمتلف وق���دم �أج��م��ل م��ب��اري��ات��ه وك�سب االت��ف��اق
برباعية على ملعبه وع��اد من حائل بفوز �صعب
على �صائد الكبار الطائي بهدفني لهدف.
مباراة اجلمعة �ستكون يف غاية ال�صعوبة على
ال��ف��ري��ق�ين ،ف��الأه��ل��ي �أم���ام���ه مهمة ك�سب معركة
الو�سط واال�ستحواذ على الكرة ملنع الهالل من
بناء هجماته مب�ساعدة ظهريي اجلنب بتواجد
ال�شهراين على الي�سار والربيك على اليمني ويقود
هذه اخلط املاي�سرتو وقائد الفريق �سلمان الفرج
و�إذا م��ا جن��ح ها�سي يف تقليل �إم���داد ال��ف��رج يف
للمهاجمني ب��ال��ك��رات وق��ف��ل ظ��ه�يري اجل��ن��ب على
ال�شهراين وال�بري��ك� ،سيكون الفريق الأه�ل�اوي
ندا قويا للزعيم وقد يظفر بنتيجة املباراة خا�صة
�أن��ه ميتلك جبهة ي�سارية قوية بتواجد املقدوين
�أليو�سكي وعبد الرحمن الغريب.
كال�سيكو اجلمعة ..م��ن يتحكم يف رمت امل��ب��اراة
وميتلك و�سط امللعب ويغلق كل الطرق امل�ؤدية
ملرماه �سيكون الفوز من ن�صيبه.

@Khalidtayyari

الهالل يفقد سالم وياسر وماريغا أمام األهلي

جدة – البالد

من املتوقع �أن يفتقد فريق الهالل يف مباراته املقبلة
�أمام الأهلي يوم اجلمعة املقبل �إىل خدمات  3من �أبرز
العبيه؛ ب�سبب الإ���ص��اب��ة وه��م ���س��امل ال��دو���س��ري ال��ذي
ف�ضل اجلهاز الطبي �إراحته بعد معاودة �شعوره ب�آالم
يف الكاحل ،ويا�سر ال�شهراين ال��ذي ال ي��زال يتعافى
من �إ�صابة الع�ضلة اخللفية ،وهي ذات الإ�صابة التي
�ستغيب املايل مو�سى ماريغا عن املواجهة املرتقبة يف
قمة اجلولة العا�شرة من دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن
�سلمان للمحرتفني.
وت�أمل جماهري الهالل يف م�شاركة �سامل الدو�سري
جنم الفريق يف مباراة الأهلي بعد ت�ألقه �أم��ام الن�صر
يف ن�صف نهائي دوري �أبطال �آ�سيا ،لكن اجلهاز الفني

مب�سافة  3400كم

رالي التحدي للدراجات النارية
ينطلق من مصر إلى السعودية
الريا�ض -البالد

البلدين.
كما التقى �سمو وزير الريا�ضة يف اليوم الأول مع نظريه
الأ�سرتايل رئي�س مركز التحكيم الريا�ضي "جون كوت�س"،
وا�ستقبل رئي�س الأكادميية الأوملبية الدولية �أ�سيدورو�س
كوفيلو�س بح�ضور �صاحب ال�سمو الأم�ير فهد بن جلوي
بن عبدالعزيز بن م�ساعد رئي�س جمل�س �إدارة الأكادميية
الأومل��ب��ي��ة ال�سعودية ،وذل���ك ملناق�شة الأن�شطة اجل��دي��دة
للأكادميية ال�سعودية التي �أُعيد تفعيلها هذا العام.
و�ضم الوفد الر�سمي ك ًال من �صاحب ال�سمو الأمري فهد بن
جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد نائب الرئي�س ،الأمني العام
للأوملبية ال�سعودية ،وع�ضوي جمل�س الإدارة يا�سر امل�سحل
و�أ�ضواء العريفي ،و �صاحبة ال�سمو امللكي الأم�يرة ِرهام
بنت �سيف الإ�سالم بن �سعود مديرة املرا�سم والفعاليات،
ومدير التوا�صل امل�ؤ�س�سي عبدالعزيز البقو�ص.

يطلق االحت��اد العربي للدراجات النارية اليوم الثالثاء
رايل التحدي "م�سرية الت�ضامن العربي للدراجات النارية"،
الذي �سينطلق من العا�صمة امل�صرية القاهرة باجتاه اململكة
العربية ال�سعودية ،برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون
مع وزار َتي الريا�ضة باململكة العربية ال�سعودية ،وجمهورية
م�صر العربية ،واالحت��اد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات
النارية ،واحتاد اللجان الأوملبية الوطنية العربية.
و�ستبد�أ رحلة م�سرية الت�ضامن العربي (رايل التحدي)،
من مدينة القاهرة م���رور ًا بالغردقة ،ثم ي�ستكمل م�سريته
يف اململكة من مدينة نيوم متجه ًا �إىل حمافظة ينبع ،ومنها
�إىل مكة املكرمة ثم �إىل حمافظة ج��دة ،ليتجه بعد ذل��ك �إىل
املدينة املنورة يف طريق عودته �إىل جمهورية م�صر ،حيث
ي�شارك يف ال��رايل دراج��ون من اململكة ،وم�صر ،والكويت،
وال�سودان ،وفل�سطني ،يقطعون م�سافة  3400كم.

بقيادة املدرب جاردمي يف�ضل عدم املخاطرة ب�إ�شراكه ما
مل تكتمل جاهزيته وتزول الآالم التي ي�شكو منها متاما.
ورغ���م الأداء املميز ال���ذي يقدمه نا�صر ال��دو���س��ري
بديل ال�شهراين يف خانة الظهري الأي�����س��ر ،خ�صو�صا
من الناحية الهجومية� ،إال �أنه يفتقد ل�سرعة العودة يف
تغطية الهجمات املرتدة �أحيانا ،كونه العب و�سط يف
الأ�صل ،وو�ضح ذلك يف مباراة الرائد الأخرية.
ومنذ �أن عاد املدرب �إىل طريقة  4-2-3-1بد�أ الهالل
يظهر ب�شكل �أف�ضل ،حيث تعود العبوه على هذا النهج
يف ال�سنوات الأخ�ي�رة� ،سواء بتواجد غوميز كر�أ�س
حربة �أو �صالح ال�شهري ،كما قدم الأرجنتيني فييتو
�أداء ممتازا يف اللقاء الأخري ،لي�ؤكد قدرته على �صناعة
الأهداف وت�سجيلها.

يف دوري" يلو" للدرجة الأوىل..

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

تتوا�صل اليوم " الثالثاء" مواجهات اجلولة
الثامنة من دوري" يلو" لأندية الدرجة الأوىل،
و�ستلعب ال��ي��وم ث�ل�اث م��ب��اري��ات ع��ل��ى النحو
التايل..

الكوكب  VSبي�شة

ي�ست�ضيف الكوكب نظريه بي�شة على ملعب
ن��ادي ال�شعلة باخلرج .ي�أمل فريق الكوكب يف
موا�صلة ح�صد النقاط للحاق بركب املقدمة ،بعد
ف��وزه على الوحدة يف اجلولة املا�ضية ،ورفع
ر�صيده �إىل  11نقطة .يف املقابل ،يدخل بي�شة
اللقاء مبعنوبات جيدة بعد ف��وزه يف اجلولة
املا�ضية على اخللود وميتلك يف ر�صيده  7نقاط
 ،ويطمح للفوز واالبتعاد عن املراكز املت�أخرة.

اخللود  VSالوحدة

ي�ستقبل اخللود نظريه الوحدة ،يف مواجهة
ال��ظ��روف املختلفة يف ���س��ب��اق احل�����ص��ول على
النقاط الثالث ،على ملعب نادي احلزم بالر�س.
يحتل اخل��ل��ود امل��رك��ز الأخ�ي�ر بر�صيد  4نقاط،

وخ�سر �أمام بي�شة يف اجلولة املا�ضية .اخللود
يدخل اللقاء وهو يدرك مدى �صعوبتها و�سيلعب
من �أج��ل الفوز؛ من �أج��ل النهو�ض ،فيما يدخل
الوحدة املواجهة بر�صيد  13نقطة بعدما خ�سر
�أمام الكوكب يف املباراة املا�ضية ،وي�سعى للفوز
واملناف�سة على �صدارة الرتتيب.

النه�ضة  VSالعدالة

يف مواجهة متثل الكثري للفريقني ،يلتقي

إعالنات محاكم التنفيذ

النه�ضة م��ع ال��ع��دال��ة ،على ا�ستاد الأم�ير
حممد بن فهد بالدمام .النه�ضة يدخل اللقاء
يف و�ضع �صعب بعد خ�سارته �أمام هجر،
وب��ق��ي ع��ل��ى ر���ص��ي��د  8ن��ق��اط ،و�سيحاول
خطف النقاط الثالث والتقدم للأمام.
يف املقابل يدخل العدالة اللقاء ور�صيده
 16ن��ق��ط��ة ب��ع��د ف����وزه ع��ل��ى ال�����س��اح��ل يف
اجلولة املا�ضية ،وي�أمل يف املحافظة على
ال�صدارة.

رياضة
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املطالبات تتزايد مبنحه الكرة الذهبية...

صالح

جا�سم بن �أحمد اجلا�سم

إنجازات تدعو للفخر
يحق لكل ريا�ضي �سعودي �أن يفتخر مبا يتحقق من �إجن��ازات يف املجال
الريا�ضي على جميع الأ�صعدة  ،وذلك يف ظل الدعم واالهتمام الكبري الذي
جتده الريا�ضة يف وطننا الغايل من قبل قيادتنا الر�شيدة ،بقياده موالي
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه الله ،و�صاحب
ال�سمو امللكي �سيدي الأمري حممد بن �سلمان ويل العهد ،حفظه الله.
فقد �أ�صبحنا نتفوق على من �سبقونا كثريا وو�صلنا �إىل العاملية ،وكذلك
الدور الكبري الذي يقوم به �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزير بن تركي
الفي�صل وزير الريا�ضة ،الذي يقدم عمال مميزا دون كلل �أو ملل .فلم يطلب
مقابل عمله مدحا �أو �إط��راء ،بل لتطور ورقي الريا�ضة يف وطننا الغايل،
واحلمد لله ،كل اجلهود والدعم الكبري بد�أنا نقطف ثماره ،وم��ا زلنا يف
البداية.
وم��ا يحققه منتخبنا الأول لكره ال��ق��دم م��ن نتائج مم��ي��زة ،وه��و يت�صدر
جمموعته يف ت�صفيات ك�أ�س العامل يف الطريق �إىل قطر  2022بالعالمة
الكاملة  12نقطة من �أرب��ع مباريات ،ون�سري بخطى ثابتة نحو موا�صلة
االنت�صارات ،وكذلك و�صول ناديي الهالل والن�صر للدور ن�صف النهائي
الآ�سيوي ،وامل�ستويات املميزه التي قدمها الفريقان �أثبتت تطور كرة القدم
ال�سعودية ،وت�أهل نادي الهالل �إىل املباراة النهائية ممثال للوطن ،فيجب �أن
نقف جميعا خلف ممثل الوطن وندعمه من �أجل ت�أكيد حتقيق لقب دوري
�أبطال �آ�سيا � .2021إن ما يحدث هو نتاج دوري قوي ،يعد �أقوى دوري
عربي على الإط�ل�اق ،وكذلك جن��اح جتربة ال�سبعة العبني الأج��ان��ب ،التي
�ساهمت يف تطور م�ستوى الالعب ال�سعودي ،وبف�ضل الدعم الكبري من
قيادتنا الر�شيدة ،ن�شاهد تقاربا كبريا يف امل�ستويات ،والدليل ت�صدر نادي
�ضمك ل��دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن �سلمان للمحرتفني بعد نهاية اجلولة
التا�سعة ،وكذلك البد �أن ن�شيد بالعمل املميز ال��ذي يقوم به جمل�س �إدارة
االحتاد ال�سعودي لكرة القدم برئا�سه �أخي يا�سر امل�سحل والزمالء �أع�ضاء
املجل�س والأمني العام �إبراهيم القا�سم وجميع اللجان العاملة.
وب���إذن الله� ،ستتوا�صل الإجن���ازات يف جميع املحافل والبطوالت ..ومن
�إجناز �إىل �إجناز.
وبحول الله ،نحن على موعد مع موا�صلة الإجن��ازات بت�أهل منتخبنا �إىل
ك�أ�س العامل  2022يف قطر وكذلك حتقيق نادي الهالل لبطولة دوري �أبطال
�آ�سيا .2021

يواصل كتابة التاريخ..
ويؤكد أنه األفضل في العالم

jassim33jassim

جدة  -هالل �سلمان

يوما بعد يوم ،يثبت النجم امل�صري حممد �صالح
�أنه الالعب الأف�ضل يف العامل ،حيث بات الكثري من
النقاد وامل��درب�ين والنجوم ال�سابقني مقتنعني �أن
ح�صول �صالح على الكرة الذهبية م�س�ألة وق��ت ال
�أكرث.
���ص�لاح اخ��ت��ار (م�����س��رح الأح��ل�ام) ليكون �شاهدا

على ت�ألقه و�أمام �أنظار جماهري مان�ش�سرت يونايتد
وجن��م��ه ال�برت��غ��ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو ،فقاد
فريقه ليفربول لفوز تاريخي مذل بخما�سية نظيفة
�سجل منها (فخر العرب) هاتريك ،ليجعل جماهري
(ال�شياطني احلمر) تغادر املدرجات مبكرا يف م�شهد
غري م�ألوف يف ا�ستاد (�أولد ترافورد).
وا�صل �صالح ت�ألقه يف كال�سيكو الكرة الإجنليزية

مب�ساهمته يف � 4أه���داف من �أ�صل  ،5وتربع على
���ص��دارة ه��دايف الربميريليغ بر�صيد � 10أه���داف،
وبات �أول العب ي�سجل هاتريك يف معقل يونايتد
منذ النجم الربازيلي ال�سابق رونالدو.
الكثري من النجوم اعتربوا �صالح النجم الأول يف
العامل حاليا ،ومنهم �إي��ان رايت �أ�سطورة �آر�سنال،
و�إي��ان را���ش �أ�سطورة ليفربول ومعه �أي�ضا كيني

دالغلي�ش وجيمي كاراغر وغ��اري لينيكر وغريهم
الكثري.
وت��ف�����ص��ل ن��ق��ط��ة وح���ي���دة ب�ي�ن ل��ي��ف��رب��ول ال��ث��اين
واملت�صدر ت�شل�سي ،لكن ليفربول بقيادة �صالح
وبقية النجوم ،يبدو م�صمما على ا�ستعادة لقب
الربميريليغ م��ن مان�ش�سرت �سيتي الثالث بفارق
نقطة �أي�ضا ،والأه��م �أن يبتعد �شبح الإ�صابات عن

النجم امل�صري اخللوق الذي دخل تاريخ (الريدز)
بعد �أن �أ�صبح �أول الع��ب ي�سجل يف  10مباريات
متتالية ،و�أول الع��ب يهز �شباك الغرمي التقليدي
مان يونايتد يف  3مباريات كال�سيكو متتالية ،كما
انفرد ب�صدارة الالعبني الأفارقة الأكرث ت�سجيال يف
ال��دوري الإجنليزي بر�صيد � 107أه��داف ،حمطما
رقم العاجي دروغبا.

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

توقع اجلميع �أن يخ�سر بر�شلونة الكثري من هيبته بعد
رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،لكن �أن ت�صل
الأمور �إىل حد خ�سارة موقعة «الكال�سيكو» على �أر�ضه للمرة
الثانية ً
تواليا ،فهذا يظهر ب�أن الأمر يتعلق ب�أكرث من فقدان
خدمات العب ،حتى و�إن كان بحجم �أف�ضل العب يف العامل
�ست مرات.
و�أب��رز دليل على �أن الأم��ر ال يتعلق بالعب بل مبنظومة
لعب ،هو �أن ريال خ�سر جهود النجم الربتغايل كري�ستيانو
رون��ال��دو ل�صالح يوفنتو�س الإي��ط��ايل يف �صيف 2018
وخ�سر هذا املو�سم قائده املدافع �سريجيو رامو�س الذي
�سار بنف�س وجهة مي�سي بانتقاله �إىل باري�س �سان جريمان
الفرن�سي ،لكن ذلك مل ي�ؤثر على النادي «امللكي» الذي ا�ستعاد
ال�صدارة ،بعد فوزه على الأخري  1-2يف معقله «كامب نو»،
كما يت�صدر � ً
أي�ضا جمموعته يف دوري الأبطال.
ً
تواليا للريال على
وك��ان انت�صار الأح��د ال��راب��ع
غرميه يف �سيناريو مل يح�صل منذ ً 56
عاما ،ما
ي�ؤكد �أن امل�س�ألة ال تتعلق بالعب حتى و�إن كان
بحجم مي�سي ،وذلك لأن النجم الأرجنتيني
ك���ان م��ت��واج ً
��دا م��ع ال��ف��ري��ق يف خ�ساراته
الثالث املا�ضية.
لكن ه��ن��اك �أ���ش��ي��اء ت�ستحق الإ���ش��ادة يف
الأداء ال���ذي ق��دم��ه بر�شلونة الأح���د ،وهي
�أن��ه مت�سك بفل�سفة اال�ستحواذ على الكرة،
ً
ت�سديدا على املرمى ،ورمبا كان
وكان الأك�ثر
ق ً
��ادرا حتى على �إنقاذ نقطة ،لو �أظهر الأمريكي
�سريجينيو دي�ست رباطة ج�أ�ش �أمام املرمى.
من امل�ؤكد �أن��ه ال ميكن اتهام العبي امل��درب الهولندي
رونالد كومان باالفتقاد �إىل اجلهد �أو الطموح بفريق ي�ضم
�أرب��ع��ة العبني ال يتجاوزون الع�شرين ع��ام ً��ا ،بينهم غايف
عاما �أ�صغر العب يبد�أ � ً
الذي بات عن ً 17
أ�سا�سيا يف ت�شكيلة
«بالوجرانا» خالل مواجهة «الكال�سيكو» على مدى ً 80
عاما.
كافح بر�شلونة بقوة ولعب ب�شكل جيد �ضمن �إمكانياته،
وه���ذا م��ا �أ���ش��ار �إل��ي��ه الع��ب��ه �سريجيو بو�سكيت�س ق ً
��ائ�لا:
«وا�صلنا ال�سيطرة على الكرة ،لكن كان من ال�صعب علينا
خلق فر�ص وا�ضحة».
وت���اب���ع« :ل��ق��د ���س��ج��ل��وا ه���ذا ال��ه��دف يف ال�����ش��وط الأول
وا�ستندوا �إليه ،كان � ً
أمرا م� ً
ؤ�سفا لأننا حاولنا ،لكن الأمور
مل ت�سري كما �أردن��ا»� .صحيح �أن ريال مل يكن الفريق الأكرث

�سيطرة على الكرة ،لكنه �أكرث خطورة على املرمى والأكرث
ً
اجتهادا يف اتباع خطة �أو�ضح ر�سمها مدربه
�صالبة والأكرث
الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي.
وي���ب���دو �أن ه��ن��اك من��ط ً��ا ب����د�أ ي��ف��ر���ض ن��ف�����س��ه بالن�سبة
لرب�شلونة ،وهو املعاناة �ضد الفرق الكبرية� ،إذ ومنذ توىل
كومان املن�صب ،لعب فريقه �ست مباريات �ضد �أتلتيكو وريال
وخ�سر يف خم�س منها وت��ع��ادل يف واح���دة ،و�أم���ام �سان
جريمان يف الدور الثاين لدوري الأبطال املو�سم املا�ضي،
خ�سر بر�شلونة  5-2يف جمموع املباراتني ،ثم خ�سر هذا
املو�سم بنتيجة واح��دة � 3-0أم��ام بايرن ميونيخ الأمل��اين

وبنفيكا الربتغايل يف دور املجموعات.
وم��ن��ذ ف����وزه ع��ل��ى امل��ت�����ص��در احل����ايل ل���ل���دوري املحلي
ري��ال �سو�سييداد يف املرحلة الأوىل ،ج��اءت انت�صارات
بر�شلونة الأربعة على �أر�ضه �ضد فرق �أقل م�ستوى بكثري،
هي"خيتايف وليفانتي وفالن�سيا ودينامو كييف الأوكراين"
يف دوري الأبطال.
م��ا يثري القلق ه��و �أن ه��ذه النتائج ت�ش ّكل م���ؤ� ً
��ش��را على
م�ستوى وم��وق��ع بر�شلونة احل���ايل ،م��ت���أث ً
��را بعجزه عن
�إيجاد البديل املالئم لالعب مثل مي�سي �أو الفرن�سي �أنطوان
جريزمان الذي عاد هذا املو�سم �إىل فريقه ال�سابق �أتلتيكو،
�أو الأوروجوياين لوي�س �سواري�س الذي ان�ضم �إىل �أتلتيكو
ال�صيف قبل املا�ضي ،و�ساهم يف قيادته �إىل لقبه الأول يف
الدوري منذ .2014
و�إذا مل يح�صل �أي تغيري ملحوظ يف �أداء الفريق ،فقد يجد
بر�شلونة نف�سه يعاين من �أجل �أن يكون بني الأربعة الأوائل،
فكيف احلال �إذا كان الأمر يتعلق باملناف�سة على اللقب.
يف ال���واق���ع احل�����ايل ،ي���ب���دو ك���ل م���ن ري�����ال و�أت��ل��ت��ي��ك��و

و�سو�سييداد و�إ�شبيلية �أقوى من بر�شلونة.
و�أق ّر امل�س�ؤول الفني يف بر�شلونة رامون
ب�لان��ي�����س �أن����ه «ال من��ل��ك الع��ب�ين
يتمتعون ب��اجل��ودة وال��ق��وّة
اللتني كانتا لدينا ً
�سابقا.
ه����ذا ف���ري���ق يف ط��ور
�إعادة البناء» .لكن �أثناء
عملية �إع����ادة ال��ب��ن��اء،
ال مي��ك��ن ل�بر���ش��ل��ون��ة
حت����مّ����ل االجن�������راف
ب��ع��ي ً
��دا لأن العواقب
املالية لف�شل الت�أهل
�إىل دوري �أب��ط��ال
�أوروب��������ا ���س��ت��ك��ون
وخ���ي���م���ة ج ً
������دا،
و���س��ت��زي��د من
ح���������ج���������م

الأزمة االقت�صادية التي يعانيها ً
راهنا.
وال ينبغي �أن ت�صل الأم��ور �إىل هذا احلد ،لأنه بانتظار
بر�شلونة مباريات يف املتناول� ،أقله على الورق� ،ضد رايو
فايكانو� ،أالفي�س� ،سلتا فيغو وجاره �إ�سبانيول يف الدوري
املحلي ،ما �سيمنحه فر�صة �إعادة نف�سه لدائرة ال�صراع يف
حال جنح يف ا�ستثمارها.
والتاريخ ي�ؤ�شر �إىل �أن �سو�سييداد لن يتمكن من ال�صمود
يف ال�صدارة لفرتة طويلة �أو البقاء �أقله �أم��ام بر�شلونة
ال��ذي ال ي��زال ميتلك العبني جيدين � ً
أي�ضا ،حتى لو يعاين
الهولندي فرنكي دي يوجن من الإ�صابة الآن و�أدا�ؤه �أقل
بكثري من م�ستواه املعهود ،وحتى لو �أن جنمه الآخر ال�شاب
ً
طويال عن املالعب
�أن�سو فاتي عاد للتو من �إ�صابة �أبعدته
ومل ي�سرتجع كامل لياقته البدنية التي تعر�ضت ل�ضربة
الأحد ب�إ�صابة يف الركبة ي�ؤمل �أال تكون خطرية.
ك��م��ا �أن ع���ودة �أج���وي���رو وال��ف��رن�����س��ي ع��ث��م��ان دمبيلي
وبيدري �ستحدث فرق ًا كبري ًا يف الهجوم .وم��ع ذل��ك ،ال
ميكن لرب�شلونة ال�تراخ��ي ول��و للحظة ،ف��ان هزميتني
يف مبارياته الثالث الأوىل يف دوري
الأب���ط���ال ت��رك��ت��ه ث��ال��ث�� ًا يف
املجموعة اخلام�سة
ب����ف����ارق  6ن��ق��اط
ع�����ن ب����اي����رن
م����ي����ون����ي����خ
امل��ت�����ص��در،
فيما يحتل
يف ال����دوري
الإ������س�����ب�����اين
امل��رك��ز التا�سع
ب������ف������ارق ث��ل�اث
ن���ق���اط ع����ن امل���رك���ز
ال��راب��ع الأخ�ير امل�ؤهل
�إىل دوري الأبطال و�ست
ع����ن ���س��و���س��ي��ي��داد
املت�صدر.
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المواهب السعودية تثري مهرجان البحر األحمر السينمائي
الريا�ض -البالد

ك�شف مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي ال��دويل عن  15فيلم ًا
ق�صري ًا �ضمن برنامج " �سينما ال�سعودية اجلديدة"� ،ستعر�ض يف
دورته االفتتاحية من  15 - 6دي�سمرب املقبل  ،وتقدّم هذه الأفالم
�إبداعات من مواهب �سعودية واعدة تر�سم مالمح امل�شهد ال�سينمائي
ال�سعودي ،وت�ض ّم �أعما ًال روائية ووثائقية و�أفالم حتريك.
و�أ ّكد املدير الفني ملهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل �إدوارد

وينرتوب �أن �أهمية برنامج ”�سينما ال�سعودية اجلديدة“ تكمن يف
اكت�شاف املواهب ،وعر�ض �أعمال تعبرّ عن الن�شاط واحلراك الذي
ي�شهده املجتمع ال�سعودي ،واالحتفاء بجيل جديد من املواهب
القادرة على تقدمي �أ�ساليب �سينمائية فريدة ومبتكرة ،كما �أن ق�سم
الأفالم الق�صرية يف الربنامج ب�شكل خا�ص يتيح جما ًال من احلرية
الإبداعية  ،والتي نتطلع لعر�ضها �أمام اجلمهور املحلي والعاملي".
ويف ال�سياق ذاته ،قال مدير الربنامج يف مهرجان البحر الأحمر

ال�سينمائي ال��دويل حميي ق��اري �إن اجلمهور يف برنامج "�سينما
ال�سعودية اجلديدة" �سيكت�شف ق�ص�ص ًا ج��دي��دة ترويها مواهب
وطاقات �إبداعية �شابّة ،و�ستكون بال �شك قادرة على الدفع بال�سينما
ال�سعودية �إىل الأمام.
يذكر �أن الدورة االفتتاحية من مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي
الدويل تقام يف جدة البلد من  15 - 6دي�سمرب 2021م ،فيما تتوفر
باقات التذاكر الآن عرب موقع املهرجان على الإنرتنت.

الظهران – البالد

�أعلنت وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية اعتماد مركز امللك عبد
العزيز الثقايف العاملي (�إث��راء) ك�أول وحدة تطوعية تطبق املعيار الوطني
ال�سعودي للتطوع (�إدام���ة) من بني  280جهة تطوعية يف اململكة ،نظري
جهوده يف الربامج واملبادرات التطوعية التي يقدمها للمجتمع .ويعد (�إدامة)
مبثابة تنظيم لإدارة التطوع يف املنظمات� ،إذ ي�ستند على �أف�ضل املمار�سات
العاملية الأمر الذي ي�سهم يف رفع امل�شاركة املجتمعية ،وتر�سيخ روح املواطنة
الفاعلة.
و�ص ّرح مدير مركز "�إثراء" ،عبد الله الرا�شد" ،نفخر يف �إثراء باعتمادنا
ك� ّأول وحدة تطوعية تط ّبق املعيار الوطني ،كما نحر�ص دو ًما على �أن يكون
املركز من�صة رائدة للعمل التطوعي على م�ستوى اململكة  ،حيث قدم املركز
فر�ص تطوع ّية لأكرث من  6,500متطوع ومتطوعة حق ّقوا من خاللها 400
�ألف �ساعة تطوعية.

ضبط مروجي حسابات بأزياء نسائية
عرعر  -البالد

ا���س��ت��دع��ت اجل��ه��ات الأم��ن��ي��ة مبنطقة احل����دود ال�شمالية 5
م��واط��ن�ين يف العقد ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��م��ر ،بعد ت�صوير م�شاهد
متثيلية وهم يرتدون ز ًي��ا ن�سائ ًيا بهدف الرتويج حل�ساباتهم
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،وك�سب م�شاهدات ومتابعات
عالية ،ما يتنافى مع الآداب والأخ�لاق العامة للمجتمع� ،ص ّرح
بذلك املتحدث الإعالمي ل�شرطة املنطقة العقيد متعب اخلمي�س،
ب�أنه مت �إيقافهم واتخذت بحقهم الإج��راءات النظامية الأولية،
و�إحالتهم �إىل فرع النيابة العامة.

إحذروا «الكي» واألعشاب لعالج األطفال
جدة  -البالد

كثريا ما نردد عبارة "�آخر الدواء الكي" ولكن هذه املقولة ال ت�صلح مبعناها
املبا�شر يف التعامل مع الأطفال �صحيا ونف�سيا  ،وال ع�شوائية العالج دون
ا�ست�شارة طبية.
فقد ح��ذر ا�ست�شاري �أع�صاب الأط��ف��ال الدكتور حممد �آل مهمل ،من عالج
الأطفال بـ"الكي" و"الأع�شاب" م�ست�شهدا بطفلة توفـيت نتيجة لذلك  ،الفتا �إىل
�أن هذه الو�سائل ت�سبب العديد من املخاطر ال�صحية والنف�سية واجل�سدية.
وقال �إن عالج الأطفال بالكي مل يثبت �أي نتيجة
�إيجابية وفق ًا للأبحاث التي �أجريت ،بل ُيحدث
ا�ضطرابات نف�سية تتمثل يف التبول الال
�إرادي ،وا�ضطرابات النوم ،وفقد الرتكيز،
وت�شتت االنتباه ،وكذلك �آثار ج�سدية
ونقل العدوى  ،حمذرا
�أي�����ض��ا م���ن �أن بع�ض
الو�صفات الع�شبية
����ش���دي���د اخل���ـ���ط���ورة
�آل مهل
خا�صة على الأطفال.

توصية للنساء قبل فحص الماموجرام

ثقافة جودة الحياة

جدة  -البالد

�أو�صت الهيئة العامة للغذاء والدواء ب�أهمية عدم ا�ستخدام مزيل العرق للن�ساء
يف يوم �إجراء الفح�ص بجهاز املاموجرام ،وذلك للح�صول على ت�شخي�ص دقيق.
و�أو�ضحت الهيئة �أن معظم مزيالت العرق حتتوي على جزيئات من الألومنيوم
 ،ما قد ي�ؤدى خلط�أ يف الت�شخي�ص .و�سبق �أن �شددت الهيئة على �أنه يجب �إبالغ
فني الت�صوير الطبي حال كون ال�سيدة املعر�ضة للجهاز حامال �أو مر�ضعة ،لتجنب
اخلطر على اجلنني �أو الطفل وعدم الت�شخي�ص اخلاطئ .ويعترب املاموجرام من
�أ�شهر �أن��واع فحو�صات �أورام الثدي  ،فيما يو�صي الأطباء بالر�ضاعة الطبيعية
لتقليل خطر الإ�صابة  ،واالهتمام مبمار�سة الن�شاط البدنى والتغذية ال�صحيحة ،
وعدم التعر�ض للتلوثات البيئية.

جدة  -عبد الهادي املالكي

ت�شهد مناطق اململكة فعاليات م�ؤ�س�سية وجمتمعية للت�شجري  ،تفاعال مع مبادرة "ال�سعودية اخل�ضراء" بتوزيع وزراعة �شتالت لأنواع عديدة من الأ�شجار
والنباتات ومنها �أ�شجار املورينقا .و�ستوفر امل�شاريع والربامج املتعددة يف �إطار املبادرة فر�ص عمل مميزة ملواكبة النه�ضة االقت�صادية الوا�سعة التي ت�شهدها
اململكة يف �إطار ر�ؤية  ،2030عرب �إطالق مزيد من امل�شاريع خالل ال�سنوات املقبلة لتنمية الغطاء النباتي وتطويره كمورد اقت�صادي مهم يف جميع املناطق.و�ضمن
الإ�سهام املجتمعي ي�شارك الأطفال والطالب يف هذه اجلهود تكري�سا لثقافة احلفاظ على البيئة وجودة احلياة.

 17مليون طن مكرونة تناولها العالم
روما  -وكاالت

اح��ت��ف��ل��ت �إي��ط��ال��ي��ا ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي
للمكرونة  ،ت�أكيدا ل�شهرتها يف �أ�صنافها
ومذاقها ال�شهي يف جميع �أنحاء العامل
 ،وتعترب امل��ك��رون��ة الإ�سباجيتي �أك�ثر
�أ�شكال املكرونة �شيوع ًا ،فهي املف�ضلة
يف جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل ،وف�� ًق��ا جلمعية
"االحتاد االيطايل للطعام".
وب��ح�����س��ب الأرق�����ام ال��ع��امل��ي��ة يتناول
الفرد الإيطايل �أكرث من  23كيلوجراما
م���ن امل��ك��رون��ة يف امل��ت��و���س��ط ���س��ن��وي��ا ،
وباملقارنة ،ي�أكل الأمل��ان ح��وايل ثمانية
ك��ي��ل��وج��رام��ات  ،ووف��ق��ا للجمعية ،تعد
�أمل���ان���ي���ا �أك��ب�ر ���س��وق ت�����ص��دي��ر ملنتجي
املكرونة الإيطاليني.
ويف العام املا�ضي خالل �أ�شهر احلظر
نتيجة اجلائحة ،مت ا�ستهالك حوايل 17
مليون طن من املكرونة يف جميع �أنحاء
العامل ،بزيادة مليون طن عن عام 2019
ومرتني ما كان عليه قبل � 10سنوات.

الهواتف القابلة
للطي أكثر تحمال

القهوة السادة تنقص الوزن

جدة  -البالد

يتزايد االجتاه يف �أ�سواق العامل نحو الهواتف
القابلة للطي  ،نظرا لقدرتها على التحمل  ،وميكنها
�أن تقدم مل�ستخدمها قدرات الهاتف الذكي العادية،
وقدرات اجلهاز اللوحي ،مع �إمكانية و�ضع كل ذلك
يف جيبه ب�شكل طبيعي .يرى كثريون من خرباء
التقنية �أن الهواتف القابلة للطي �أكرث جذبًا للأنظار،
ولذلك فهي جذابة ملحبي التميز بعد �أن �أ�صبحت
ق��درة على الطي و�أف�ضل يف املقاومة للمياه .لكن
كاف.
تظل �شا�شاتها غري مقاومة للأتربة ب�شكل ٍ
وت������أت�����ي ال���ه���وات���ف
القابلة للطي ب�أكرث من
���ش��ك��ل� .إال �أن واح�����د ًا
م���ن الأ����ش���ك���ال ال���ب���ارزة
ك���ان ���ش��ك��ل “ال�صدفة”
غ�ير معر�ضة للعوامل
اخل��ارج��ي��ة خ��ا���ص��ة عند
�سقوط الهاتف.

جدة  -البالد

القهوة م�شروب مف�ضل لكثري حمبيها  ،لكنها �أي�ضا
مفيدة لراغبي فقدان الوزن الزائد  ،نظر ًا لكونها منخف�ضة
ال�سعرات احلرارية ،ب�شرط اتباع جمموعة من العادات عند
تناولها.
ووفق ًا خلرباء التغذية ،ف�إن عدم و�ضع ال�سكر يف القهوة،
هو �إح��دى �أ�سهل الطرق مل�ساعدتك على �إنقا�ص ال��وزن ،
لكن تختلف الإر�شادات اخلا�صة بكمية ال�سكر ب�أن ال يزيد

على  50جرام ًا يومي ًا  ،مع الأخ��ذ يف االعتبار �أن �إ�ضافة
ملعقة واحدة �إىل قهوتك �سيمنحك حوايل  12.5جرام من
ال�سكر ،وهو معدل كبري لفنجان واحد من القهوة.
كما يجب العلم �أن تناول الكثري من ال�سكر امل�ضاف مبرور
الوقت ال ي�ؤدي فقط �إىل زيادة الوزن ،ولكن ميكن �أن يزيد
�أي�ض ًا من خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري و�أمرا�ض القلب.
ولهذا ال�سبب يقرتح �أخ�صائيو التغذية �شرب القهوة
ال�سوداء �أو ال�سادة دون حمليات �إ�ضافات.

