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الصحيفة األولى في المملكة العربية السعودية  صدرت في 4/ أبريل / 1932م

12صفحة / رياالن

جدة - وا�س
بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد 
العزيز اآل �سعود، برقية تهنئة، ل�ساحب ال�سمو 
امللكي الببدوق هببري، الببدوق الأكببر لدوقية 
ذكببرى  مبنا�سبة  الببكببرى،  لوك�سمبورغ 

اليوم الوطني لبالده.
واأعرب امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين 
وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب 

لوك�سمبورغ  دوقية  و�سعب  وحلكومة  ل�سموه، 
الكرى ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.

بن  حممد  الأمببر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، ويل العهد نائب 
مماثلة،  تهنئة  برقية  البببببوزراء،  جمل�س  رئي�س 
ل�ساحب ال�سمو امللكي الدوق هري، الدوق الأكر 
ذكببرى  مبنا�سبة  الببكببرى،  لوك�سمبورغ  لدوقية 

اليوم الوطني لبالده.

القيادة تهنئ الدوق األكبر للوكسمبورغ

األشقاء في 
سويداء القلب 

جولة ولي العهد  المملكة تقود التحول الرقمي عالميا

وجهة سياحية للعائالت 
بحيرة األصفر

2

دوريات أممية للحفاظ على موانئ الحديدة
اليمن

تاأتي جولة �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
جمل�س  رئببيبب�ببس  نببائببب  الببعببهببد  ويل 
البببوزراء وزيببر الببدفبباع  اإىل القاهرة 
جلولة  ا�ستكمالاً  واأنبببقبببرة؛  وعببمببان 
ظبي  واأببببو  م�سقط  �سملت  �سابقة، 
وكلتا  والكويت،  واملنامة  والدوحة 
تفاهمات  من  �سبقهما  وما  اجلولتني 
ا لقيمة  ا حقيقياً ولقاءات، جاء جت�سيداً
التحركات ال�سعودية الرامية ل�سيانة 
من  كونها  املنطقة؛  وا�ستقرار  اأمببن 
اأهم املناطق املحاطة باأطماع اإقليمية 
ولببذلببك حتتاج  اأبببعبباد خببطببرة،  ذات 
لببتببعببزيببز الإجببببببببراءات الحبببرازيبببة 
خا�سة  اجلماعي،  احلببذر  وتكري�س 
ملببوؤامببرات،  تتعر�س  املنطقة  تلك  اأن 
حترق  اأن  كبببادت  فببو�ببسببى،  اإىل  اأدت 
لول  والببيبباببب�ببس؛  الأخبب�ببسببر  نتائجها 
للقا�سي  املعلوم  ال�سعودي  املوقف 
والداين، يف ظل داأب اململكة العربية 
وحكمة  بب�سالة  للت�سدي  ال�سعودية 
بينها  مببن  متتالية؛  حمدقة  لأخببطببار 
جائحة الفو�سى اخلالقة، التي ذابت 
على اأعتاب الفطنة واحليطة والقرار 
للحفاظ  الببهببادف؛  ال�سليم  امل�سئول 
على مكت�سبات الأمة، فجاءت النتائج 
ال�سعودية،  للمكانة  مببعببززة  رائببعببة 
الريا�س  مبادئ  ثبات  على  وموؤكدة 

وقدرتها وتاأثرها. 
الإنبب�ببسببان  مببن  اململكة  جعلت  لقد 
حمبببببور الهببببتببببمببببام، وركبببببببزت عببلببى 
احلايل  للجيل  احلياة  جودة  حتقيق 
نلم�س-  ولعلنا  القادمة،  والأجببيببال 
املكت�سبات  حجم   - القاطع  بالدليل 
املتحققة التي مكنت املواطن واملقيم 
من ق�ساء حوائجه ب�سغطة زر دون 
اأدنببببى عببنبباء ميببكببن ذكببببره، ول نببرى 
واقببع  ب�سرح  لال�ستفا�سة  يببدعببو  مببا 
يف  والعببتببزاز  للفخر  يدعو  معا�س، 
مبببدن وقببببرى وهببجببر ومبببراكبببز متتد 
بببامببتببداد وطبببن بببحببجببم قببببارة، ومببع 
ب�سكل  التجديد  تفا�سيل  تعي�س  هذا 

ا.   متوازن يومياً
لقد ظلت الأمة العربية والإ�سالمية 
يف �سويداء القلب ال�سعودي الناب�س 
وظلت  واملبببروءة،  وال�سدق  بالوفاء 
داعمة  و�ستظل-  الريا�س-  مواقف 
وتفعل،  تقول  والأ�سدقاء،  لالأ�سقاء 
احلبباجببة  دون  فببعببلببت  مبببا  ا  وكببببثببببراً
اإميانها  بعدم  املعروفة  فهي  للقول، 
ولهذا  الواهية،  الراقة  بال�سعارات 
ا،  وكيفاً ا  كماً ال�ستقبال،  حرارة  مل�سنا 
يف الببعببوا�ببسببم الببثببالث الببتببي زارهبببا 
�سمو ويل العهد، ويف عوا�سم عاملية 
عبببديبببدة، فببقببد كبببان حمبببور احلببديببث 
وحمبببل الإعبببجببباب، وحببظببي، حفظه 
الله، با�ستقبال م�سرف من قبل امللوك 
والروؤ�ساء كزعيم ملهم وموؤثر حمب 
الأمة  لل�سالم، يعي�س تفا�سيل هموم 
على  ويعمل  والإ�ببسببالمببيببة،  العربية 
وحتقيق  امل�ستدامة،  التنمية  تعزيز 
رغبته املعلنة مبنطقة تفوق اأوروبا؛ 
ا وح�سارة، بقدرتها وم�ساريعها،  رقياً
�سرق   " امل�ساريع  تلك  راأ�بببس  وعببلببى 
اأو�سط اأخ�سر" اأطلقه �سموه، ولزال 
نتائجه،  تفا�سيل  ويببتببابببع  يببدعببمببه 
التي  الأفببكببار  من  الكثر  اإىل  اإ�سافة 
�ستجعل من املنطقة قوة ل ت�ساهيها 
ورفببع  م�ساريعها،  بببا�ببسببتببدامببة  قبببوة 

ا؛  عالياً اأهلها  �ببسبباأن 
ل�ببسببتببعببادة اأجمبببباد 
وحتقيق  املببا�ببسببي 

حا�سر مزدهر.    

كتب : حممد اجلهني  الرياض وأنقرة
تطوير التعاون 

وترسيخ التقارب



عّمان - وا�س
عقد �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود 
ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، لقاًء م�ساء �لثالثاء، مع جاللة �مللك 
عبد�لله �لثاين بن �حل�سني ملك �ململكة �لأردنية �لها�سمية، بح�سور �ساحب 
�ململكة  يف  �لعهد  ويل  �لثاين  عبد�لله  بن  �حل�سني  �لأمييري  �مللكي  �ل�سمو 
�لبلدين،  وفييدي  بح�سور  مو�سعة  مباحثات  وجل�سة  �لها�سمية،  �لأردنية 

وذلك بالعا�سمة �لأردنية عمان.
يف  �لعهد  ويل  ب�سمو  �لأردن  ملك  جاللة  رحب  �لثنائي،  �للقاء  بد�ية  ويف 
وح�سن  �حلفاوة  على  و�لتقدير  �ل�سكر  عن  �سموه  عرب  فيما  �لثاين،  بلده 

�ل�ستقبال �لتي حظي بها ومر�فقوه.
�مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خييادم  وتقدير  حتيات  �لعهد،  ويل  �سمو  ونقل 
حتياته  جاللته  حّمله  فيما  جلاللته،  �سعود،  �آل  عبد�لعزيز  بيين  �سلمان 

وتقديره خلادم �حلرمني �ل�سريفني.
كما جرى ��ستعر��س �أوجه �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين �ل�سقيقني، و�آفاق 
�لتعاون �مل�سرتك وفر�س تعزيزه يف خمتلف �ملجالت، بالإ�سافة �إىل بحث 

م�ستجد�ت �لأو�ساع �لإقليمية و�لدولية وتن�سيق �جلهود ب�ساأنها.
�لعهد،  ويل  ل�سمو  �لثاين،  عبد�لله  �مللك  جاللة  قدم  �ملباحثات،  ختام  ويف 
تربط  �لتي  �ملميزة  �لتاريخية  للعالقات  جت�سيدً�  علي،  بن  �حل�سني  قالدة 
�لبلدين، حيث تعد �لقالدة �أرفع و�سام مدين يف �ململكة �لأردنية �لها�سمية، 

ومتنح للملوك و�لأمر�ء وروؤ�ساء �لدول.
ح�سر جل�سة �ملباحثات، �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري عبد�لعزيز بن �سلمان 
بن عبد�لعزيز وزير �لطاقة، و�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري تركي بن حممد 
بن فهد بن عبد�لعزيز وزير �لدولة ع�سو جمل�س �لوزر�ء، و�ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري عبد�لعزيز بن تركي �لفي�سل وزير �لريا�سة، و�ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري عبد�لعزيز بن �سعود بن نايف بن عبد�لعزيز وزير �لد�خلية، 
وزييير  عبد�لعزيز  بيين  بندر  بيين  عبد�لله  �لأميييري  �مللكي  �ل�سمو  و�ساحب 
عبد�لله  بن  فرحان  بن  في�سل  �لأمري  �ل�سمو  و�ساحب  �لوطني،  �حلر�س 
�لدكتور  �لييوزر�ء  جمل�س  ع�سو  �لدولة  وزييير  ومعايل  �خلارجية،  وزييير 
�ملكلف  �لإعييالم  وزييير  �لتجارة  وزييير  ومعايل  �لعيبان،  حممد  بن  م�ساعد 
�لدكتور ماجد بن عبد�لله �لق�سبي، ومعايل وزير �ل�ستثمار �ملهند�س خالد 
بن عبد�لعزيز �لفالح، ومعايل وزير �لنقل و�خلدمات �للوج�ستية �ملهند�س 
�لأردن  لدى  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  و�سفري  �جلا�سر،  نا�سر  بن  �سالح 

نايف بن بندر �ل�سديري.
ب�سر  �لييدكييتييور  �لييييوزر�ء  رئي�س  دوليية  �لأردين،  �جلييانييب  ميين  ح�سر  فيما 
�لعي�سوي،  ح�سن  يو�سف  �لها�سمي  �مللكي  �لديو�ن  ورئي�س  �خل�ساونة، 
ونائب رئي�س �لوزر�ء وزير �خلارجية و�سوؤون �ملغرتبني �أمين �ل�سفدي، 
�لتخطيط  ووزر�ء  حيي�ييسييان،  جعفر  �لييدكييتييور  �ملييلييك  جييالليية  مكتب  ومييدييير 
عييز�يييزة،  وجيييييه  �ملهند�س  و�ليينييقييل  �ليي�ييسييريييدة،  نا�سر  �ليييدويل  و�لييتييعيياون 
�لدكتور  و�ملالية  �خلر�ب�سة،  �سالح  �لدكتور  �ملعدنية  و�لييروة  و�لطاقة 
حممد �لع�سع�س، و�لد�خلية مازن �لفر�ية، و�ل�سناعة و�لتجارة و�لتموين 
�لأردين يف  �لنجار، و�ل�سفري  �لدكتورة هيفاء  �ل�سمايل، و�لثقافة  يو�سف 

�لريا�س علي �لكايد.
�آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  �لأمييري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  وبعث 

�سعود، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، برقية، جلاللة �مللك عبد�لله 
عّمان  مغادرته  لدى  �لها�سمية،  �لأردنييييية  �ململكة  ملك  �حل�سني  بن  �لثاين 
بعد زيارة ر�سمية، قال فيها: ي�سرين و�أنا �أغادر بلدكم �ل�سقيق، �أن �أعرب 
جلاللتكم عن بالغ �متناين وتقديري؛ ملا لقيته و�لوفد �ملر�فق من حفاوة 

�ل�ستقبال وكرم �ل�سيافة.
عمق  على  جاللتكم  مع  �أجريناها  �لتي  �ملباحثات  �أكييدت  لقد  �مللك،  جاللة 
�لعالقات �لأخوية �لتي تربط بني بلدينا، �لتي تهدف �إىل حتقيق م�سالح 
يف  �ملنطقة،  يف  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  وتعزيز  �ل�سقيقني،  و�ل�سعبني  �لبلدين 
�آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �سيدي خادم �حلرمني  قيادة  ظل 
�ل�سحة و�ل�سعادة، ولل�سعب  �سعود، وجاللتكم. متمنيًا جلاللتكم  موفور 

�لأردين �ل�سقيق �ملزيد من �لتقدم و�لرقي. وجلاللتكم حتياتي وتقديري.

�آل  كما بعث �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز 
�ل�سمو  ل�ساحب  برقية،  �لييوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  �سعود، 
�مللكي �لأمري �حل�سني بن عبد�لله �لثاين ويل عهد �ململكة �لأردنية �لها�سمية، 
بالغ  عن  ل�سموكم  �أعييرب  �أن  �ل�سقيق  بلدكم  �أغييادر  و�أنييا  ي�سرين  فيها:  قال 
�متناين وتقديري على ما لقيته و�لوفد �ملر�فق من حفاوة �ل�ستقبال وكرم 
�ل�سيافة. لقد �أكدت هذه �لزيارة عمق �لعالقات �لتي تربط بني بلدينا، �لتي 
تهدف �إىل تعزيز �لأمن و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة، وحتقيق م�سالح �لبلدين 
�مللك  �ل�سريفني  �سيدي خادم �حلرمني  قيادة  �ل�سقيقني، يف ظل  و�ل�سعبني 
�سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود، و�أخيه �ساحب �جلاللة �مللك عبد�لله �لثاين 
بن �حل�سني. متمنيًا ل�سموكم موفور �ل�سحة و�ل�سعادة، ولل�سعب �لأردين 

�ل�سقيق �ملزيد من �لتقدم و�لنماء.   وتقبلو� حتياتي وتقديري.

                                                                           

ولي العهد وملك األردن يستعرضان تعزيز العالقات وبحث المستجدات 
قالدة الحسين لسموه تجسيداً للروابط التاريخية المميزة

عبدالكريم الدغميفيصل الفايز

األمير محمد بن سلمان: المباحثات تحقق مصالح البلدين واالستقرار في المنطقة

 القيادة تهنئ الدوق األكبر للوكسمبورغ
جدة - وا�س

�مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خييادم  بعث 
�سعود،  �آل  �لييعييزيييز  عييبييد  بيين  �سلمان 
�مللكي  �ل�سمو  ل�ساحب  تهنئة،  برقية 
�ليييدوق هييري، �ليييدوق �لأكيييرب لدوقية 
ذكرى  مبنا�سبة  �لكربى،  لوك�سمبورغ 

�ليوم �لوطني لبالده.
و�أعرب �مللك �ملفدى، عن �أ�سدق �لتهاين 
و�ل�سعادة  بال�سحة  �لتمنيات  و�أطيييييب 
ليي�ييسييمييوه، وحليييكيييومييية و�ييسييعييب دوقييييية 
�طر�د  �ل�سديق  �لكربى  لوك�سمبورغ 

�لتقدم و�لزدهار.

�لأمييري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
حمييمييد بيين �ييسييلييمييان بيين عييبييد �لييعييزيييز �آل 
جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد  ويل  �سعود، 
�ل�سمو  ل�ساحب  تهنئة،  برقية  �ليييوزر�ء، 
�مللكي �لدوق هري، �لدوق �لأكرب لدوقية 
ذكييرى  مبنا�سبة  �لييكييربى،  لوك�سمبورغ 

�ليوم �لوطني لبالده.
وعرب �سمو ويل �لعهد، عن �أطيب �لتهاين 
�ل�سحة  مبيييوفيييور  �لييتييميينيييييات  و�أ�يييسيييدق 
و�سعب  وحلييكييوميية  ل�سموه،  و�ليي�ييسييعييادة 
�ل�سديق  �لييكييربى  لوك�سمبورغ  دوقييييية 

�ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.

محمد بن سلمان يبعث رسالة 
لرئيس "العسكري التشادي"

اأجنامينا - وا�س
�لأمييري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  بعث 
ويل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 
�لييوزر�ء-  جمل�س  رئي�س  نائب  �لعهد 
حفظه �لله- ر�سالة خطية، �إىل فخامة 
�لنتقايل  �لع�سكري  �ملجل�س  رئي�س 

�إدرييي�ييس  حممد  ت�ساد،  جمهورية  يف 
ديبي.

�حلرمني  خييادم  �سفري  �لر�سالة،  �سلم 
عامر  ت�ساد  جمهورية  لدى  �ل�سريفني 
��ستقبال  خيييالل  �ليي�ييسييهييري،  عييلييي  بيين 

فخامته له، �أم�س �لثالثاء.

زيارة األمير محمد بن سلمان ترسيخ للتعاون والعمل العربي
رئيسا »النواب« و »األعيان« في األردن:

تأكيد سعودي أردني على األمن وزيادة  التعاون االقتصادي 
عّمان- وا�س

�مللكي  �ل�سمو  �ساحب  لزيارة  م�سرتك  ختامي  بيان  �أم�س  �سدر 
�آل �سعود ويل �لعهد نائب  �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء، �إىل �ململكة �لأردنية �لها�سمية. 
وثّمن �جلانبان خالل �ملباحثات، �لتي ح�سرها كبار �مل�سوؤولني يف 
�ململكتني �ل�سقيقتني، �جلهود �لقائمة لتحقيق �مل�سالح �لقت�سادية 

�مل�سرتكة بتوجيه ودعم من قيادتي �لبلدين.
�لقت�سادي  �لتعاون  لزيادة م�ستوى  �مل�سرتك  �لعمل  �أهمية  و�أكد� 

و�ل�ستثماري.
و�أكيييييد �جلييانييبييان �أهييمييييية تييعييزيييز �لييتييعيياون �مليي�ييسييرتك يف جمييال 
�ل�ستثمارية  �ملييجييالت  ذلييك  يف  مبييا  وتنويعها،  �ل�ييسييتييثييمييار�ت 
و�ل�سياحة،  و�لييزر�عيية،  �لتحتية،  و�لبنية  �لتعدين،  لقطاعات 
�ملزيد  وخلق  �ملعلومات،  وتقنية  �ل�سحية،  و�لرعاية  و�لثقافة، 
من فر�س �لعمل، مبا ي�سهم يف دفع �لنمو �لقت�سادي يف �لبلدين 

ويخدم م�ساحلهما �مل�سرتكة.
ورحبت �ململكة �لعربية �ل�سعودية باإطالق �لأردن لروؤية �لتحديث 
ميكن  �لتي  �لتعاون  وفر�س  �ملقبلة،  �لع�سر  لل�سنو�ت  �لقت�سادي 

�لبناء عليها من خالل هذه �لروؤية.
و�أعرب �لأردن عن تقديره للمملكة �لعربية �ل�سعودية ملا تقدمه من 
�لنقل  �لقطاعات، وخا�سة قطاع  دعم مل�ساريع تنموية يف خمتلف 
و�لطاقة، و�لدور �لذي تلعبه �ل�ستثمار�ت �ل�سعودية يف تو�سعة 

�لقطاعات �ملختلفة يف �ململكة �لأردنية �لها�سمية.
 الطاقة واالبتكار

�أهمية ��ستمر�ر �لتعاون يف �لربط  �أكد �جلانبان  ويف جمال �لطاقة، 
كفاءة  جمييال  يف  �مل�سرتك  �لتعاون  وتعزيز  �لبلدين  بني  �لكهربائي 
�لطاقة، و�لبتكار و�لتقنيات �لنا�سئة مثل �لذكاء �ل�سطناعي يف قطاع 
�لطاقة، وتطوير �لتقنيات �لنظيفة ل�ستخد�م �ملو�رد �لهيدروكربونية 

يف تطبيقات متنوعة يف �ملجال �ل�سناعي و�لإن�سائي.

�لأردنييييية  �ململكة  رحييبييت  �مليينيياخييي،  و�لييتييغييرّي  �لبيئة  جمييال  ويف 
"�ل�سعودية  �ل�سعودية ملبادرتي  �لعربية  �ململكة  باإطالق  �لها�سمية 
دعمها  عن  و�أعييربييت  �لأخ�سر"،  �لأو�ييسييط  و"�ل�سرق  �خل�سر�ء" 

جلهود �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف جمال �لتغرّي �ملناخي.
وعرّب �جلانبان عن تطلعهما �إىل تعزيز �لتعاون يف جمال �لطاقة 
�لنظيفة و�لتقاط �لكربون وتخزينه و��ستخد�مه، وبناء �خلرب�ت 

يف هذ� �ملجال.
�ل�سلمية  �ل�ستخد�مات  جمال  يف  �لتعاون  ��ستمر�ر  �أهمية  و�أكد� 
�لنووية  �لرقابة  جمييالت  يف  �لتعاون  وتعزيز  �لنووية،  للطاقة 
�إىل  تطلعهما  عيين  �جلييانييبييان  �لييبييلييدييين.و�أعييرب  بييني  و�لإ�سعاعية 
�لغذ�ئي، و�ل�سحة، و�لتعليم،  �لأمن  تعزيز تعاونهما يف جمالت 
مكافحة  جمييالت  يف  خا�سة  جييديييدة،  فر�س  �كت�ساف  وت�سجيع 
�ل�سحي،  �لقطاع  يف  و�ل�ستثمار  �لعاملية،  و�جلييو�ئييح  �لأوبييئيية 

و�ل�سحة �لرقمية، وغريها من �ملجالت �ل�سحية.
و�أكد �جلانبان �أهمية زيادة وترية �لتعاون بني �لبلدين يف جمالت 
�مل�ساركات  وتبادل  و�ل�سباب،  و�لريا�سة،  و�ل�سياحة،  �لثقافة، 
وتنميتها و��ستك�ساف ما يزخر به �لبلد�ن من ثرو�ت وطاقات، مبا 

يحقق �لنماء و�لرفاه للبلدين و�ل�سعبني �ل�سقيقني.
�لها�سمية  �لأردنية  �ململكة  دعم  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  وثّمنت 

لرت�سيحها ل�ست�سافة �لريا�س ملعر�س �إك�سبو �لدويل 2030.
 الق�ضايا االإقليمية والدولية

�لهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية  �لق�سايا  �جلانبان  و��ستعر�س 
�مل�سرتك، ويف مقدمتها �لق�سية �لفل�سطينية، حيث �سدد �جلانبان 
على �سرورة �نطالق جهد دويل جدي وفاعل لإيجاد �أفق �سيا�سي 
حقيقي حلل �لق�سية �لفل�سطينية على �أ�سا�س حل �لدولتني، �لذي 
خطوط  على  �ل�سيادة  ذ�ت  �مل�ستقلة  �لفل�سطينية  �لدولة  يج�سد 
وفق  �ل�سرقية،  �لقد�س  وعا�سمتها   ،1967 حزير�ن  من  �لر�بع 

قر�ر�ت �ل�سرعية �لدولية ومبادرة �ل�سالم �لعربية.

و�سدد� على �سرورة وقف �إ�سر�ئيل جميع �لإجر�ء�ت غري �ل�سرعية 
�لتي تقو�س حل �لدولتني وفر�س حتقيق �ل�سالم �لعادل.

�لها�سمية  �لو�ساية  دور  �أهمية  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  و�أكدت 
�لتاريخية على �ملقد�سات �لإ�سالمية و�مل�سيحية بالقد�س يف حماية 

�ملقد�سات و�حلفاظ على هويتها �لعربية �لإ�سالمية و�مل�سيحية.
ويف �ل�ساأن �ليمني، جدد �جلانبان دعمهما �لكامل للجهود �لأممية 
يف  لالأزمة  �سامل  �سيا�سي  حل  �إىل  للتو�سل  �لر�مية  و�لإقليمية 
وخمرجات  �لتنفيذية،  و�آلياتها  �خلليجية  �ملبادرة  وفق  �ليمن، 

�حلو�ر �لوطني �ليمني، وقر�ر جمل�س �لأمن رقم )2216(.
و�سدد� على �إد�نة �لأعمال و�ملمار�سات و�لهجمات �لإرهابية �لتي 
تقوم بها ميلي�سيا �حلوثي من ��ستهد�ف لالأعيان �ملدنية و�ملر�فق 
ممر�ت  �أميين  وتهديدها  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  �حليوية 
حل  �إىل  للو�سول  �ملبذولة  للم�ساعي  وتقوي�سها  �لدولية،  �ملالحة 
و�أكييدت  و�حييد،  �ململكتني  �أميين  �أن  على  �جلانبان  و�سدد  �سيا�سي. 
�ململكة �لأردنية �لها�سمية وقوف �لأردن �ملطلق مع �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية يف كل ما تتخذه من خطو�ت حلماية �أمنها و��ستقر�رها 
�لرئا�سي  �لييقيييييادة  ملجل�س  دعمهما  �جلييانييبييان  وم�ساحلها.و�أكد 
و�لكيانات �مل�ساندة له؛ لتمكينه من ممار�سة مهامه لتحقيق �لأمن 

و�ل�ستقر�ر يف �جلمهورية �ليمنية، و�إنهاء �لأزمة �ليمنية.
ويف �ل�ساأن �ل�سوري، �سدد �جلانبان على �سرورة تكثيف �جلهود 
�سوريا  وحييدة  يحفظ  �ل�سورية  لييالأزميية  �سيا�سي  حلييل  للتو�سل 
من  ويخل�سها  و�ل�ستقر�ر  �لأميين  لها  ويعيد  �أر��سيها  و�سالمة 

�لإرهاب، ويهيئ �لظروف �لالزمة للعودة �لطوعية لالجئني.
وثمن �جلانب �ل�سعودي �لدور �لإن�ساين �لكبري �لذي ي�سطلع به 

�لأردن يف ��ست�سافة حو�يل مليون و300 �ألف �سقيق �سوري.
�لعر�ق  �أميين  مركزية  على  �جلانبان  �سدد  �لعر�قي،  �ل�ساأن  ويف 
وقوفهما  و�أكييد�  و��ستقر�رها،  �ملنطقة  لأميين  ركيزة  و��ستقر�ره 
�لأميين  لتحقيق  �ملبذولة  جهوده  يف  �ل�سقيق  �لييعيير�ق  جانب  �إىل 

و�ل�ستقر�ر ومكافحة �لإرهاب و�إعادة �لإعمار.
�لأميين  على  �حلفاظ  �أهمية  �جلانبان  �أكييد  �للبناين،  �ل�ساأن  ويف 
على  و�لعمل  �ل�سقيق،  و�سعبه  لبنان  دعم  و�سرورة  و�ل�ستقر�ر 
�إجر�ء  و�أهمية  يو�جهها،  �لتي  للتحديات  �لت�سدي  يف  م�ساعدته 
و�سرورة  �حلالية،  لأزمته  لبنان  جتاوز  تكفل  �ساملة  �إ�سالحات 
حزب  و�لييتييز�م  �ل�سرعية،  �لييدوليية  موؤ�س�سات  يف  �ل�سالح  ح�سر 
�لعربية ووقف كل  للدول  �لد�خلية  �ل�سوؤون  �لتدخل يف  �لله عدم 

�ملمار�سات �لتي تهدد �أمنها.
 منع النووي االإيراين

�سرورة  على  �جلانبان  �تفق  �لإييير�ين،  �لنووي  �مللف  �ساأن  ويف 
�إيييير�ن  �مييتييالك  دون  �حلييييوؤول  �مل�ستهدفة  �لييدولييييية  �جلييهييود  دعييم 
وتعزيز  �لنووي،  �إييير�ن  برنامج  �سلمية  و�سمان  نوويا،  �سالحا 
عدم  منظومة  على  و�حلفاظ  �لذرية،  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  دور 
�لنت�سار، و�إيجاد منطقة �سرق �أو�سط خالية من �ل�سالح �لنووي 
وجميع �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل، ودعم �جلهود �لعربية حلث �إير�ن 
�لعربية، و�ملحافظة  �لدول  �لتدخل يف �سوؤون  على �للتز�م بعدم 
�لأن�سطة  جميع  �ملنطقة  وجتنيب  �جليييو�ر،  ح�سن  مييبييادئ  على 

�ملزعزعة لال�ستقر�ر.
و�لعمل  �لتطرف  ملو�جهة  �جلهود  م�ساعفة  �أهمية  �جلانبان  و�أكد 

على مكافحة �لإرهاب بجميع �سوره و�أ�سكاله.
بينهما  و�لتعاون  و�لت�ساور  �لتن�سيق  ��ستمر�ر  �جلانبان  و�أكييد 
جتاه �لتطور�ت و�مل�ستجد�ت �ل�سيا�سية و�لأمنية على �ل�ساحتني 
و�ل�ستقر�ر  �لأمييين  حتقيق  يف  ي�سهم  مبييا  و�لييدولييييية،  �لإقليمية 
�ملنطقة  و�سعوب  و�سعبيهما  �ل�سقيقتني  للمملكتني  و�لزدهييييار 
وتقديره  �سكره  و�فيير  عن  �لعهد،  ويل  �سمو  �أعييرب  وقد  و�لعامل. 
ح�سن  من  له  �ملر�فق  و�لوفد  لقيه  ما  على  �لثاين  عبد�لله  للملك 
�لها�سمية؛  �لأردنية  للمملكة  ومتنياته  �ل�سيافة،  وكرم  �ل�ستقبال 

قيادًة و�سعبًا دو�م �لرخاء و�ل�ستقر�ر.
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البالد - مها العواودة
�أكد رئي�س جمل�س �لنو�ب �لأردين �ملحامي عبد �لكرمي �لدغمي، �أن 
زيارة �سمو �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز �إىل �لأردن �أكدت 
متانة �لعالقة بني �لبلدين، يف ظل قيادة خادم �حلرمني �ل�سريفني 
�آل �سعود - حفظه �لله- و�أخيه جاللة  �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز 

�مللك عبد �لله �لثاين بن �حل�سني.
حتديات  ظل  يف  مهم،  توقيت  يف  تاأتي  �لزيارة  �أن  �لدغمي  وبني 

وتتطلب  و�لعامل،  �ملنطقة  على  بالغة  �آثيياًر�  ترتك  ودولية  �إقليمية 
تن�سيق �جلهود ملو�جهة جممل تلك �لتحديات.

يف  �أمنييوذجييًا  ت�سكل  �ل�سعودية  �لأردنييييية  �لعالقة  �أن  و�أ�ييسيياف، 
على  �لبلدين  حيير�ييس  تعك�س  �لييتييي  �لعربية،  �لثنائية  �لييعييالقييات 
�لق�سية  خييا�ييسيية  �لييقيي�ييسييايييا،  خمييتييلييف  يف  و�لييتيي�ييسيياور  �لتن�سيق 
تر�به  على  دولته  بناء  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  وحق  �لفل�سطينية 

�لوطني وعا�سمتها �لقد�س �ل�سرقية.

�أن  �لفايز،  �لأردين في�سل  �لأعيان  �أكد رئي�س جمل�س  �ل�سياق،  يف 
�لعالقات  تعزيز  �لعمل على  �إطار  تاأتي يف  �لعهد  �سمو ويل  زيارة 
�لأخوية �ل�سعودية �لأردنية مبختلف �ملجالت، ومبا يخدم �مل�سالح 

�مل�سرتكة للبلدين و�ل�سعبني �ل�سقيقني وق�سايا �لأمة �لعربية.
تيياأتييي يف ظييروف  بييالييغيية، فهي  �أهييمييييية  �لييزيييارة حتمل  �إن  وقيييال: 
�لق�سايا  جممل  بحث  �ساأنها  وميين  �ملنطقة،  بها  متيير  ��ستثنائية 

�لإقليمية وتن�سيق �لروؤى و�ملو�قف بخ�سو�سها.

كلمة

ثوابت المملكة
�لعهد  ويل  ل�سمو  �ملييهييميية  �ليييزييييارة 
م�سر  �إىل  �سلمان  بن  حممد  �لأمييري 
و�لأردن وتركيا، �أكدت �لدور �لكبري 
لييلييمييمييلييكيية، بييقيييييادتييهييا �حلييكيييييميية يف 
تعزيز �مل�سالح �مل�سرتكة ودعم �سبل 
مع  �مل�ستمر  و�لتن�سيق  �لت�سامن 
�لدول �ل�سقيقة، وهي ركائز �أ�سا�سية 
لل�سيا�سة �ل�سعودية، �ل�ساعية د�ئما 
ومتييتييني  �خليييييري،  مييافيييييه  كيييل  �إىل 
و�حلر�س  �ل�سعوب  مييع  �لأو��ييسيير 
عييلييى كيييل ميييا يييحييقييق ��ييسييتييقيير�رهييا 
وفر�س  جمالت  بزيادة  و�زدهارها 
وتاأ�سي�س  �لقييتيي�ييسييادي،  �لييتييعيياون 
تبدو  �قت�سادية  �سر�كات  وتطوير 
توقيع  يف  و�لثمار  �ملعامل  و��سحة 
�لييعييديييد ميين �لتييفيياقيييييات ومييذكيير�ت 
�لقت�سادية  �لقطاعات  يف  �لتفاهم  
�آفيياق  وفتح  و�ل�سحية،  و�لعلمية 
يعنيه  ما  بكل  �مل�سرتك،  �ل�ستثمار 
ذليييك ميين منييو وفيير�ييس عييمييل ودور 
�ململكة  يف  �خلييا�ييس  للقطاع  �أكيييرب 

و�سقيقاتها. 
 لييقييد �أكيييييدت �لييبيييييانييات �خلييتييامييييية 
ملييبيياحييثييات �ييسييمييوه مييع قيييادة �ليييدول 
�مل�سيئة  �حلييقييائييق  هييذه  �ل�سقيقة، 
يف  �لثابتة  ومو�قفها  �ململكة  لنهج 
و�لتعاون  �لتو��سل  ج�سور  تقوية 
�مل�سرتك  و�لعمل  �لد�ئم،  و�لتن�سيق 
وحقوقها  �لأميية  ق�سايا  ومنا�سرة 
�حلقوق  مقدمتها  ويف  �مل�سروعة، 
�حلثيثة  و�مل�ساعي  �لفل�سطينية، 
ودعم  �مللفات،  تلك  مع  �لتعامل  يف 
�مل�سرتك،  �لعربي  �لعمل  منظومة 
خييا�ييسيية يف ظيييل حتيييدييييات كييبييرية 
�إقييليييييمييييية وعيياملييييية تلقي  وخميياطيير 
�ملنطقة  هذه  ��ستقر�ر  على  بظاللها 

�ل�سرت�تيجية و�لعامل.
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ولي العهد والرئيس التريك يبحثان
تطوير التعاون ومستجدات األحداث

المملكة وتركيا تؤكدان التنسيق لتعزيز أمن واستقرار المنطقة
تطوير التعاون على أساس األخوة التاريخية لخدمة المصالح المشتركة

محمد بن سلمان: الرياض وأنقرة حريصتان على ترسيخ العالقات الثنائية وتطويرها بمختلف المجاالت

أنقرة - واس 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عقد 
جمل�س  رئي�س  نــائــب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
طيب  رجــب  تركيا  جمهورية  رئي�س  وفخامة  الــــوزراء، 
ثنائيًا،  لقاًء  اأم�س،  اأنقرة  الرتكية  العا�سمة  اأردوغــان، يف 
رحب يف بدايته الرئي�س الرتكي ب�سمو ويل العهد يف بلده 
الثاين، فيما عرب �سموه عن ال�سكر والتقدير لفخامته على 

احلفاوة وح�سن ال�ستقبال التي حظي بها ومرافقوه.
احلرمني  خــادم  وتقدير  حتيات  العهد،  ويل  �سمو  ونقل 
لفخامته،  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
خلــادم  وتــقــديــره  حتــيــاتــه  الــرتكــي  الــرئــيــ�ــس  حمله  فيما 
احلــرمــني الــ�ــســريــفــني، كــمــا جـــرى ا�ــســتــعــرا�ــس الــعــاقــات 

وال�سبل  التعاون  واأوجه  ال�سقيقني،  البلدين  بني  الثنائية 
اإىل  بالإ�سافة  املــجــالت،  خمتلف  يف  بتطويره  الكفيلة 
والــدولــيــة  الإقليمية  الأحــــداث  م�ستجدات  ا�ستعرا�س 
ذات  املو�سوعات  من  وعــدد  جتاهها،  املبذولة  واجلــهــود 

الهتمام امل�سرتك.
بن  تركي  الأمر  امللكي  ال�سمو  ال�ستقبال �ساحب   ح�سر 
جمل�س  ع�سو  الدولة  وزيــر  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  حممد 
بن  عبدالعزيز  الأمــر  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الـــوزراء، 
امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الريا�سة،  وزيــر  الفي�سل  تركي 
الأمر عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير 
الداخلية، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمر عبدالله بن بندر 
ال�سمو  و�ساحب  الوطني،  احلر�س  وزيــر  عبدالعزيز  بن 

اخلارجية،  وزيــر  عبدالله  بــن  فــرحــان  بــن  في�سل  الأمـــر 
الدكتور  الــــوزراء  جمل�س  ع�سو  الــدولــة  وزيـــر  ومــعــايل 
والعمرة  احلج  وزير  ومعايل  العيبان،  حممد  بن  م�ساعد 
الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعايل وزير التجارة 
الق�سبي،  عبدالله  بن  ماجد  الدكتور  املكلف  الإعام  وزير 
عبدالعزيز  بن  خالد  املهند�س  ال�ستثمار  وزيــر  ومعايل 
الفالح، ومعايل رئي�س ال�ستخبارات العامة الأ�ستاذ خالد 
بن علي احلميدان. فيما ح�سره من اجلانب الرتكي نائب 
وزير  ومعايل  اأوكــتــاي،  فــوؤاد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�س 
اأوغلو، ومعايل وزير  ال�سيد مولود ت�ساوو�س  اخلارجية 
البيئة والعمران وتغر املناخ ال�سيد مراد كوروم، ومعايل 
ومعايل  نباتي،  نورالدين  ال�سيد  واملالية  اخلزانة  وزير 

وزيــر  ومــعــايل  �سويلو،  �سليمان  ال�سيد  الداخلية  وزيــر 
ومعايل  اأر�سوي،  نوري  حممد  ال�سيد  وال�سياحة  الثقافة 
وزير الدفاع الوطني ال�سيد خلو�سي اآكار، ومعايل وزير 
التجارة ال�سيد حممد مو�س، وال�سفر الرتكي لدى اململكة 
للرئي�س  اخلا�س  املكتب  ومدير  اأولو�سوي،  فاحت  ال�سيد 
ال�سيد ح�سن دوغان، ورئي�س هيئة ال�ستخبارات الوطنية 
ال�سيد هاكان فيدان، ورئي�س ال�سوؤون الدينية ال�سيد علي 

اأربا�س، وعدد من امل�سوؤولني.
�سلمان  بــن  حممد  الأمـــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبعث 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
الوزراء، برقية �سكر، لفخامة الرئي�س رجب طيب اأردوغان 
زيارة  بعد  اأنقرة  مغادرته  لدى  تركيا،  جمهورية  رئي�س 

ال�سقيق  بلدكم  اأغــادر  واأنــا  يل  يطيب  فيها:  قــال  ر�سمية، 
لقيته  ملا  امتناين وتقديري؛  بالغ  لفخامتكم عن  اأعرب  اأن 

والوفد املرافق من ح�سن ال�ستقبال وكرم ال�سيافة.
فخامة الرئي�س، لقد اأتاحت هذه الزيارة بحث املو�سوعات 
على  بلدينا  حر�س  يوؤكد  ومبــا  امل�سرتك،  الهتمام  ذات 
بينهما،  الــثــنــائــيــة  الــعــاقــات  تر�سيخ  يف  ُقــدمــًا  املــ�ــســي 
�سيدي  قــيــادة  ظــل  يف  املــجــالت،  خمتلف  يف  وتطويرها 
عبدالعزيز  بــن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم 
م�سالح  حتقيق  اإىل  تهدف  والتي  وفخامتكم،  �سعود  اآل 
وال�ستقرار  الأمن  وتعزيز  ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين 
وال�سعادة،  ال�سحة  موفور  لفخامتكم  متمنيًا  املنطقة،  يف 

ولبلدكم و�سعب تركيا ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار.

أنقرة - البالد 
اأكدت اململكة وتركيا، �سعيهما لتكثيف التعاون والتن�سيق، وتبادل وجهات 
الإقليمية  ال�ساحتني  على  الهامة  والق�سايا  امل�سائل  بخ�سو�س  النظر 
والدولية، ومبا ي�سهم يف دعم وتعزيز الأمن وال�ستقرار يف املنطقة، ودعم 
عدم  على  التاأكيد  مع  املنطقة  دول  يف  الأزمــات  لكافة  ال�سيا�سية  احللول 
امل�سا�س ب�سيادة اأي منها وال�سعي لكل ما من �ساأنه اإبعاد دول املنطقة عن 

التوترات، واإر�ساء دعائم الأمن وال�ستقرار فيها.
 كما اأكد الطرفان يف البيان اخلتامي امل�سرتك لزيارة �سمو ويل العهد اإىل 
جمهورية تركيا، عزمهما على زيادة التعاون والتن�سيق الفعال بينهما يف 
اإطار املنظمات الإقليمية والدولية، وعلى راأ�سها منظمتا التعاون الإ�سامي 
والأمم املتحدة. وموا�سلة تعاونهما الوثيق مبا ي�سمن ال�سام وال�ستقرار 
والأمن يف املنطقة. وقال البيان: يف جو �سادته روح املودة والإخاء، مبا 
يج�سد عمق العاقات املتميزة بني البلدين، ُعقدت جل�سة مباحثات ر�سمية 
بني �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، وفخامة 
الرئي�س رجب طيب اأردوغان، وجرى خال املباحثات ا�ستعرا�س العاقات 
الثنائية بني البلدين من خمتلف اجلوانب، ومت التاأكيد باأقوى �سورة على 
مبا  البلدين،  بني  الثنائية  العاقات  يف  التعاون  لتعزيز  امل�سرتك  عزمهما 
يف ذلك املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والع�سكرية والأمنية والثقافية، 
وتبادل اجلانبان وجهات النظر حيال اأبرز امل�ستجدات الإقليمية والدولية 
اأن اجلانبني ناق�سا �سبل تطوير  اإىل  البيان  ذات الهتمام امل�سرتك. ولفت 
وتنويع التجارة البينية، وت�سهيل التبادل التجاري بني البلدين، وتذليل اأي 

�سعوبات يف هذا ال�ساأن، وتكثيف التوا�سل بني القطاعني العام واخلا�س 
يف البلدين لبحث الفر�س ال�ستثمارية وترجمتها اإىل �سراكات ملمو�سة يف 
�ستى املجالت، م�سيدين باملقومات القت�سادية الكبرة للبلدين ب�سفتهما 
اململكة  روؤيـــة  تقدمها  التي  والفر�س  الع�سرين،  جمموعة  يف  ع�سوين 
2030 يف جمالت ال�ستثمار، والتجارة، وال�سياحة، والرتفيه، والتنمية، 
واتفقا  التحتية.  والبنى  والنقل  البناء  وم�ساريع  والتعدين،  وال�سناعة، 
م�ستوى  ورفــع  الرتكي،  ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س  اأعمال  تفعيل  على 
التعاون والتن�سيق حيال املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك، والعمل على 

تبادل اخلربات بني املخت�سني يف البلدين.
واأعرب اجلانبان عن تطلعهما للتعاون يف جمالت الطاقة، ومنها البرتول 
وتكريره والبرتوكيماويات، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والطاقة املتجددة، 
والبتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود املنخف�س 
الطاقة  قــطــاع  منتجات  تــوطــني  على  والــعــمــل  والــهــيــدروجــني،  الــكــربــون 
بهذه  العاقة  ذات  امل�سروعات  وتطوير  بها،  املرتبطة  الإمــداد  و�سا�سل 
املجالت. ويف جمال البيئة والتغر املناخي، رحبت تركيا باإطاق اململكة 
واأعربت  الأخ�سر"  الأو�سط  و"ال�سرق  اخل�سراء"  "ال�سعودية  ملبادرتي 
نهج  تطبيق  املناخي من خال  التغر  اململكة يف جمال  دعمها جلهود  عن 
القت�ساد الدائري للكربون، الذي اأطلقته اململكة، واأقره قادة دول جمموعة 
الع�سرين. وجدد اجلانبان تاأكيدهما على اأهمية اللتزام مببادئ التفاقية 
وتنفيذ  تطوير  و�ــســرورة  باري�س،  واتفاقية  املناخي  للتغر  الإطــاريــة 
التفاقية املناخية بالرتكيز على النبعاثات دون امل�سادر. واأكد اجلانبان 

دعمهما للمبادرتني اللتني اأطلقتا خال تروؤ�س اململكة لجتماعات جمموعة 
الأرا�سي  تدهور  خلف�س  العاملية  املبادرة  وهما:  2020م،  الع�سرين  قمة 
البحث  ت�سريع  من�سة  ومبادرة  الأر�سية،  املوائل  على  املحافظة  وتعزيز 
والتطوير يف جمال ال�سعب املرجانية العاملية. واتفق الطرفان على تطوير 
الذكاء ال�سطناعي والتقنيات  اإنتاجية وا�ستثمارية يف جمالت  �سراكات 
اخلا�س  القطاع  يف  الفاعلة  اجلهات  وت�سجيع  الذكية،  ــدن  وامل الرقمية 
العاملة يف هذه املجالت على التعاون، كما دعا اجلانب الرتكي ال�سناديق 
يف  لا�ستثمار  ال�سعودية  الأعــمــال  ريــادة  بيئة  يف  العاملة  ال�ستثمارية 
على  الطرفان  واتفق  معها.  �سراكات  واإقامة  تركيا،  يف  النا�سئة  ال�سركات 
"الهيئة  "موؤ�س�سة املوا�سفات الرتكية" و  العاقات بني  تعزيز وا�ستمرار 
ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س "يف اإطار اتفاقيات التعاون املوقعة بني 
املوؤ�س�ستني املعنيتني. واتفق الطرفان على تبادل زيارات العلماء، يف نطاق 
والتكنولوجي يف  العلمي  البحث  املوقع بني جمل�س  التعاون  بروتوكول 
تركيا "توبيتاك" و "مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا" يف عام 
بني  التعاون  اأن�سطة  وتطوير  تعزيز  �سرورة  على  الطرفان  واأكد   .2016
"اإدارة تنمية ودعم امل�سروعات ال�سغرة واملتو�سطة يف تركيا" و"الهيئة 

العامة للمن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية".
بني  املوقعة  التفاقيات  تفعيل  على  اجلانبان  اتفق  الدفاعي،  ال�ساأن  ويف 
يخدم  مبا  وتطويره،  وتعزيزه  الدفاعي،  التعاون  جمــالت  يف  البلدين 

م�سالح البلدين، وي�سهم يف حتقيق الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون العديل، والعمل على تبادل اخلربات 

بني املخت�سني يف املجالني الق�سائي والعديل، كما اأكدا على اأهمية التعاون 
البلدين، وا�ستك�ساف  ال�سياحية بني  ال�سياحي وتنمية احلركة  يف املجال 
مبا  امل�سرتك  العمل  وتعزيز  �سياحية،  مقومات  من  بلد  كل  به  تزخر  ما 
الثنائية  التفاقيات  ح�سب  وتنميته  ال�سياحي  القطاع  على  بالنفع  يعود 
املوقعة بني البلدين، واتفقا على اأهمية تعزيز التعاون بني هيئات الطران 
الطران.  لعمليات �سركات  الإدارية  الإجــراءات  الوطنية، وت�سهيل  املدين 
البلدين يف  بني  القائم  التعاون  تطوير  على  عزمهما  على  الطرفان  واتفق 
جمال  يف  التعاون  فر�س  با�ستك�ساف  الطرفان  و�سيقوم  ال�سحة.  جمال 
ال�ستثمارات ال�سحية. واأعرب اجلانب ال�سعودي عن امتنانه لدعم تركيا 

لرت�سح الريا�س ل�ست�سافة معر�س اإك�سبو 2030.
اآل �سعود عن �سكره  امللكي الأمر حممد بن �سلمان  ال�سمو  وعرب �ساحب 
اأردوغان وكذلك  ال�سيد رجب طيب  حل�سن �سيافة رئي�س جمهورية تركيا 

الألفة واملحبة اللتني �سادتا خال زيارة �سموه والوفد املرافق له.
وثمن فخامة رئي�س جمهورية تركيا جهود اململكة يف تنظيم مو�سم احلج 
للعام املا�سي 1442هـ، رغم التحديات التي ت�سببت فيها جائحة كورونا، 
ومعتمرين  حجاج  من  وقا�سديهما  ال�سريفني  احلرمني  خلدمة  تبذله  وما 
العام،  هذا  واملعتمرين  احلجاج  اأعــداد  لزيادة  ارتياحه  عن  معربا  وزوار 
و�سكر خادم احلرمني ال�سريفني، وويل العهد على جهودهما يف هذا ال�ساأن. 
اأكد الطرفان عزمهما على موا�سلة تطوير التعاون على  اللقاء  ويف ختام 
وال�سعبني  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  خلدمة  التاريخية،  الأخــوة  اأ�سا�س 

وم�ستقبل املنطقة مبا يحقق املنفعة للجميع.
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تعترب املناطق ال�سياحية يف حمافظة االأح�ساء مبثابة واحدة ال�ستقطاب العائالت وال�سياح، مبا متتلكه من  كنوز طبيعية ومناظر خالبة حتفها 

االأ�سجار والنخيل املنت�سرة يف اأرجائها وال�سواطئ الرملية ورحالت ال�سفاري ال�سحراوية واملتاحف االأثرية، اإ�سافة اإىل االأ�سواق االأثرية القدمية، 

التي ما زال الزائر يتمتع بالت�سوق فيها.

الدمام ـ البالد 

مالذ مثالي للنزهات وموطن ألجمل الحيوانات البرية 

وجهة سياحية للعائالت
بحيرة األصفر..

االأح�ساء  مــواقــع  مــن  االأ�سفر  بحرية  وتــعــدُّ 

ال�سياحية، التي يقبل عليها الزوار، ومق�سدًا 

االأ�ــســدقــاء  وجمــمــوعــات  لــلــعــوائــل  منا�سبًا 

حتر�ص  لذلك  االأ�سبوعية؛  العطل  يف  خا�سة 

على  الرحالت  ومنظمو  ال�سياحية  ال�سركات 

اإ�سافة  دائـــم،  ب�سكل  اإليها  الــرحــالت  تنظيم 

على  بنزهة  لال�ستمتاع  مثايل  مالذ  اأنها  اإىل 

واأجمل  اأغرب  لبع�ص  موطًنا  وُتعّد  �سفافها، 

احليوانات الربية باملنطقة.

على  ال�سحراء  جــوف  يف  البحرية  وتتمدد 

كــيــلــومــًرا،   25 اإىل  طــولــهــا  ي�سل  م�ساحة 

تطل  وا�سعة،  م�ساحات خ�سراء  بها  وحتيط 

ع�سرات  وت�ستقطب  بعيد،  من  النخيل  عليها 

االأنــــواع مــن الــطــيــور املــهــاجــرة يف رحلتي 

�سنوًيا  ال�سائحني  واآالف  وال�سيف،  ال�ستاء 

من �سائر اأنحاء اململكة ودول اخلليج العربي، 

اخلالبة،  الطبيعية  اللوحة  بتلك  لال�ستمتاع 

وال ميكن زيارة االأح�ساء دون التوجه اإليها. 

موؤقتة  حمطة  االأ�سفر"  "بحرية  تعترب  كما 

مو�سم  خالل  الطيور  من  العديد  بها  ت�ستقر 

�سمااًل  الباردة  االأ�سلية  بيئاتها  من  هجرتها 

يف اأوروبا ورو�سيا واأوا�سط اآ�سيا.

الهجرة  رحــالت  م�سار  �سمن  اجلنوب  واإىل 

 " " الــبــحــرية  اإىل  الــطــيــور  ـــاأوي  ت ال�سنوية 

بف�سل العوامل البيئية التي ت�سود املكان من 

حيث املناخ الدافئ وطبيعتها الغنية مب�سادر 

مب�ساحة  البحرية  مياه  داخــل  �سواء  الغذاء 

حميطها  يف  اأو  مــربــع،  مــر  مــلــيــون   326

ال�سحراوية؛  والنباتات  باالأ�سجار  املطوق 

منا�سبة  اأجـــــواٍء  يف  ــفــرة  ال هـــذه  لتق�سي 

وفق  ذلك  بعد  لتبداأ  التكاثر،  على  ت�ساعدها 

دورة حياتها رحلتها العك�سية عائدة ملواطنها 

االأ�سلية.

مدينة  �ــســرق  االأ�سفر"  بــحــرية  تعد"  كــمــا   

الكثبان  و�ــســط  مــائــي  جتمع  اأكـــرب  الــعــمــران 

مــدار  فعلى   ، اخلــلــيــج  منطقة  يف  الــرمــلــيــة 

الت�سريف  نــاجت  �سكل  املا�سية  الــ�ــســنــوات 

ــ�ــســرف  املــعــالــج ملـــيـــاه مــ�ــســروع الـــــري وال

باالأح�ساء الذي افتتح عام 1972 هـ اإىل جانب 

البحرية،  ملياه  م�سدرًا  املو�سمية  االأمــطــار 

التجمعات  عــن  البعيد  موقعها  اأن  حــني  يف 

 " منها  جعل  ال�سناعية  واملناطق  ال�سكانية 

جتمعًا  بيئتها  حتت�سن   " طبيعية  حممية 

املقيمة  والطيور  واالأ�ــســمــاك  للنباتات  ثريًا 

فرباير  يف  ــك  ذل وفــق  و�سنفت  واملــهــاجــرة، 

2019 من قبل وزارة البيئة واملياه والزراعة 

واملهتمون  املتخ�س�سون  عــّدهــا  خطوة  يف 

خطوة فاعلة للحفاظ على الطبيعية والتنوع 

البيولوجي للبحرية وحماية اأ�سراب الطيور 

املهاجرة من التلوث وال�سيد اجلائر.

وتــ�ــســكــل الــبــحــرية اإحــــدى مــكــونــات واحــة 

منظمة  ــدى  ل املعتمدة  اخلــ�ــســراء  االأحــ�ــســاء 

لتفردها  جاذبة  �سياحية  وجهة  اليوني�سكو، 

وقد  والــرمــال.  " املـــاء  بــني  جتمع  بخا�سية 

�سمن  لل�سياحة  ال�سعودية  الهيئة  اأدرجتها 

التجارب ال�سياحية املميزة.

الطيور  اأنــــواع  تتعدد  الــبــحــرية،  وبــجــوار   

ــواء يف احلــجــم اأو  املــهــاجــرة و�ــســمــاتــهــا �ــس

الفالمنجو  " طائر  ومنها   ، اللون  اأو  ال�سكل 

ف�سيلة  من  وهــو  بالنحام،  ُيعرف  ما  اأو   "
الطيور املائية املُعمرة ذات ال�سيقان الطويلة 

تنتمي  " وهي  ال�سنقيل  و" طائر  والنحيلة، 

لف�سيلة البل�سونيات، و"طائر القمري " وهي 

من  امل�سجرة  املناطق  يف  ال�سائعة  احلمامة 

و�سمال  اآ�سيا  غرب  من  كبري  وجزء  اأوروبــا، 

اأفريقيا، باالإ�سافة اإىل " طائر مرزة البطائح 

للبازية. املنتمية  اجلارحة  الفئة  من  " وهي 
در�سة  " طائر  املهاجرة  الطيور  اأنــواع  ومن 

العنربيات،  ف�سيلة  اإىل  وتنتمي   " ال�سعري 

" وهي قريبة  االأزرق  الذيل  و" الطيور ذات 

و"   ،  - النحل  اآكلي  عائلة   - اجلا�سرين  من 

املخازن،  �سنونو  " اأو  املخازن  خطاف  طائر 

وت�سنف �سمن فئة ال�سنونو التي تعي�ص يف 

االأرياف وال�سهول املفتوحة يف معظم اأنحاء 

العامل، و"طائر اأبو الي�سر املطوق " وهو من 

عام  كل  هجرتها  يف  املنتظمة  الطيور  اأكــر 

ل�سبه اجلزيرة العربية.

املهاجرة  الــطــيــور  ا�ــســتــقــرار  مو�سم  وطيلة 

ببحرية االأ�سفر، توثق عد�سات هواة الطبيعة 

فيما  الطبيعة،  مكنون  من  جوانب  والطيور 

تري  تفا�سل  املتخ�س�سني  لقطات  تر�سد 

�سفحات البحوث واملراجع العلمية.



ال��رق��م��ي يف  ال��ت��ح��ول  ن��ح��و  وجت�����س��د ج��ه��ود اململكة 
اال�ستثنائي  احلر�ص  يف  الطموحات  م�سهد  التعليم، 
م���ن احل��ك��وم��ة ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى ت��اأ���س��ي�����ص ج��ي��ل من 
اإعادة  على  القادرين  واملبدعني  واملبتكرين  الرياديني 
مرتكزات  على  وموؤ�س�ساته  باأفراده  املجتمع  �سياغة 
للروؤية  حتقق  حتى  ط��وي��ل؛  وق��ت  مي�ص  ومل  ق��وي��ة، 
باإ�سادة  طموحاتها يف جمتمع �سعودي قوي، يحظى 
التحول  مفهوم  تبني  على  اململكة  وحر�ست  دولية. 
ببنية  فيه  تتمتع  الذي  الوقت  يف  احلكومي،  الرقمي 
حتتية رقمية قوية اأ�سهمت يف ت�سريع عملية التحول 
ومكنت  التعليم،  بينها  من  املجاالت  مبختلف  الرقمي 
للخدمات  املُعطلة  االأزم���ات  مواجهة  من  البنية  ه��ذه 
يف  اأ�سهمت  كما  كافة،  واخلا�ص  العام  القطاعني  يف 
وجميع  التعليمية  والعمليات  االأع��م��ال  ا�ستمرارية 
ظل  يف  واملقيم  للمواطن  اليومية  احلياة  متطلبات 
نِفت اململكة �سمن اأف�سل 10  جائحة كورونا، حيث �سُ
دول متقدمة يف العامل؛ ملا متتلكه من متانة يف البنية 

التحتية الرقمية.
امل�ساعد  ال��ب��ي��ان��ات  وخ�سو�سية  اأم���ن  اأ���س��ت��اذ  وق���ال 
القحطاين:  املجيد  عبد  ال��دك��ت��ور  جن���ران  بجامعة 
اأداة،  جم��رد  اليومية  حياتنا  يف  تعد  مل  التقنية  اإن 
اأفاقا جديدة  للفرد واملجتمع  تفتح  ولكنها منط حياة 
للإبداع والو�سول للمعلومة، وت�سهيل �سري العمل يف 
التعليم هو  اأن  �سك  "ال  املجاالت، م�سيفا:  من  العديد 
اأحد املجاالت املهمة التي �سهدت تناميا يف ا�ستخدام 
ك��ورون��ا.  ج��ائ��ح��ة  ب��ع��د  وخ�سو�سا  التكنولوجيا، 
اأه��داف روؤية مملكتنا احلبيبة ٢0٣0م هو  اأهم  ومن 
اأعمدة هذا  اأحد  التحول الرقمي، والتعلم الرقمي هو 
ال�سعودية  اجلامعات  من  الكثري  تقوم  لذلك  التحول؛ 
االإلكرتوين  التعلم  اإح�ساءات دورية عن  بعمل  حاليا 
وا�ستخدام و�سائل التقنية املختلفة يف بيئتها كاأعداد 
ا�ستخدامها  بغر�ص  االأ�سبوعية  االفرتا�سية  الف�سول 

يف دعم عملية التحول". 
التقنيات  من  العديد  هناك  اأن  اإىل  القحطاين،  ولفت 
التحول،  ه��ذا  تعزيز  يف  �ست�ساهم  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
اال�سطناعي،  ال��ذك��اء  وتقنية  ال�سخمة  كالبيانات 
حتتاج  التي  العقبات  من  العديد  كذلك  هناك  اأن  اإال 
بيئة  اإىل  ال��و���س��ول  ن�ستطيع  ح��ت��ى  م��ع��اجل��ة  اإىل 

يف  احلوكمة  تطبيق  منها:  ناجحة،  تعليمية  رقمية 
يف  اللزمة  التقنية  املهارة  وبناء  التعليم،  موؤ�س�سات 
متكن  التي  التحتية  البنية  وجتهيز  املجتمع،  اأف��راد 
نعي  اأن  الب��د  لذلك  املختلفة.  التقنيات  ا�ستخدام  من 
التعليمية  البيئة  يف  الرقمي  التحول  ثقافة  اأن  جيدا 
اأهمية  ب��اإدراك  االأف��راد  من  تبداأ  �ساملة  م�سوؤولية  هي 
التعلم الذاتي وتنمية املهارة التقنية، مرورا باملعلمني 
الو�سائل  بجعل  واجلامعات  املدار�ص  يف  واملتعلمني 
اليومية،  حياتهم  يف  للتعلم  اأ�سا�سيا  ركنا  التقنية 
التعليم  كوزارة  احلكومية،  املوؤ�س�سات  اإىل  وو�سوال 

بتوفري االأدوات والبنية التقنية املنا�سبة". 

دور ريادي
امل�ساعد  واالت�����س��االت  ال�سبكات  هند�سة  اأ�ستاذ  اأك��د 
يخفى  ال  اأنه  اآل حمي؛  علي  الدكتور  بجامعة جنران 
العربية  للمملكة  العاملي  الريادي  الدور  اجلميع  على 
ال�سعودية يف التحول الرقمي وح�سولها على مراكز 
العا�سر  املركز  على  اململكة  ح�سول  ومنها  متقدمة، 
�سمن اأف�سل 10 دول متقدمة يف العامل يف متانة البنية 
التحتية الرقمية، وهذا مل يكن ليحدث؛ لوال اأن هناك 
خططا مرحلية بداأت من ٢010 و�ستنتهي يف ٢0٢4، 
روؤية  لتعزيز  رافدا  الرقمي  التحول  جلعل  باالإ�سافة 
اإ�سهام كبري يف ا�ستمرارية االأعمال  ٢0٣0؛ ملا له من 

وتلبية احتياج املواطن واملقيم من تعليم و�سحة.

واأ�ساف: "هناك تقنيات نا�سئة معززة للتحول الرقمي 
ال�ستخدامها  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  وعلينا  للجامعات 
ومن �سمنها: اإنرتنت االأ�سياء، واحلو�سبة ال�سحابية، 
�سبيل  وعلى  ت�سني.  والبلوك  اال�سطناعي،  والذكاء 
املثال، هناك م�ساريع �سخمة يف املدن اجلامعية حتتاج 
مراقبة الإجنازها وتتبع االأعطال قبل وبعد التنفيذ، قد 
يكون الإنرتنت االأ�سياء والذكاء اال�سطناعي دور هام 
امل�ساريع  تلك  تنفيذ  ج��ودة  على  االإ���س��راف  اأمتتة  يف 
عليها  واحل��ف��اظ  امل���واد  ب�سيانة  والتنبوؤ  والتعرف 
ملرافق  وال�سيانة  النظافة  اأعمال  ومتابعة  التلف  من 
اجلامعة وحتقيق بنية حتتية م�ستدامة. وتابع: "لو 
التفتنا للأعمال املهمة لع�سو هيئة تدري�ص مثل ملفات 
اأن  لوجدنا  الدرا�سية؛  للمقررات  والتطوير  اجل��ودة 
التعلم  خمرجات  قيا�ص  يتطلب  الذي  املهم  امللف  هذا 

املخرجات،  نواجت  وح�ساب  كثرية  ا�ستمارات  وملء 
بهيئة  مربوطة  اإلكرتونية  من�سة  عمل  اإىل  بحاجة 
التقومي والتدريب للقيام بهذا العمل وت�سوير بياناته 
ومرن  �سهل  ب�سكل  �سحابية  حو�سبة  يف  وتخزينها 
واجل���ودة  التطوير  قيا�ص  على  اجل��ام��ع��ات  ي�ساعد 

لديها".

أحدث التقنيات الناشئة
الف�سول  تطبيق  اإىل  حم��ي،  اآل  علي  الدكتور  اأ���س��ار 
الدرا�سية الذكية يف اجلامعات �سيكون ملفتا للأنظار، 
وقد تكون مرجعا لدرا�سة املخرج التعليمي للجامعات 
العاملية الكبرية، منوها اإىل اأن اجلامعات النا�سئة التي 
تقع يف مناطق لي�ست ماأهولة بال�سكان، قد ت�ستفيد من 
طرح برامج درا�سات عليا ذات جودة عالية وباأ�سعار 
من  ت�ستطيع  )احل�سوري(  التقليدي  التعليم  من  اأقل 

خللها حت�سني قدراتها املالية وخدماتها للمجتمع.
التحتية  البنية  متلك  ال�سعودية  اجلامعات  اأن  ويرى 
الرقمية املتينة لتكثيف اجلهود لو�سع اأهداف نوعية 
اأه��داف��ه��ا  وحت��ق��ي��ق  للم�ستفيدين  خ��دم��ات��ه��ا  لرقمنة 
اال�سرتاتيجية املنبثقة من ر�سالة اجلامعة التي بالكاد 
اأن تخلو من املناف�سة العاملية، كما اقرتح اأن ت�سن هيئة 
الرقمي  للتحول  مطورة  معايري  والتقومي  التدريب 
للجامعات  املوؤ�س�سي  االعتماد  �سروط  من  وجعلها 

ال�سعودية.

المملكة تقود التحول الرقمي
تأسيس جيل من الرياديين والمبتكرين والمبدعين

خطوات كبرية قطعتها اململكة يف طريق التحول الرقمي بالتعليم، حيث ت�ستثمر يف الربامج الدرا�سية والدرجات العلمية يف املهارات الرقمية املتقدمة وتكنولوجيا املعلومات 
واالت�ساالت، واالأمن ال�سيرباين وعلوم البيانات والذكاء اال�سطناعي، ف�سًل عن اال�ستثمار يف االبتكار وريادة االأعمال والبحوث، متا�سًيا مع روؤية 2030، ما جعلها حتتل املرتبة 

االأوىل عربًيا، واملرتبة 14 عاملًيا، الأكرب عدد من االأوراق البحثية املن�سورة حول فريو�ص كورونا، كاإجنازات رئي�سة تظهر مدى التزام اململكة بالتقدم والتطور التقني املبني على 
االأدلة، باالإ�سافة اإىل اأن 84 % من االأبحاث التي اأُجريت يف اململكة متت داخل اجلامعات احلكومية، التي تعمل على اال�ستفادة من التقدم الكبري يف التحّول الرقمي؛ اإذ عملت وزارة 
التعليم مع جميع اجلامعات ال�سعودية على تقدمي برامج تدريبية ودرا�سية يف التعّلم الرقمي، والعمل الرقمي، وال�سحة الرقمية، اإ�سافة اإىل احلكومة الرقمية، والذكاء اال�سطناعي، 

واالأمن ال�سيرباين، وكذلك االإبداع الرقمي، وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات.

جدة - نجود النهدي

نوهت نائبة امل�سرف على مركز التحول الرقمي وتقنية املعلومات واإدارة 
اأن  اإىل  اجلهني،  حممد  بنت  مها  الدكتورة  ج��دة،  بجامعة  االأع��م��ال  ذك��اء 
يف  الرقمي  التحول  ركائز  اأه��م  اأح��د  يعد  واأمانها  البيانات  خ�سو�سية 
تقدمي خدمات  يت�سمن  الذي  التعليم  املختلفة، خا�سة يف قطاع  القطاعات 
تقنية للم�ستفيدين من طلب، واأع�ساء هيئة تعليمية واإدارية من من�سوبي 
وفعالية  ب�سهولة  مهامهم  اأداء  على  م�ساعدتهم  اإىل  تهدف  التي  اجلامعات، 
عالية، وذلك من خلل تطبيق �سيا�سات ت�سمن م�ستوى اأمتتة جيد وحتقق 
ت�سريعات  وجود  "مع  واأ�سافت:  عال.  ب�سكل  للبيانات  وخ�سو�سية  اأمانا 
التعليم،  وزارة  من  دقيقة  ومتابعة  ال�سيرباين  االأم��ن  هيئة  من  ���س��ادرة 
اجلهات  باهتمام  يحظى  واأمانها  البيانات  خ�سو�سية  على  احلفاظ  ف��اإن 

الت�سريعية والرقابية باململكة العربية ال�سعودية".
بكلمة  حممي  و���س��ول  ت��اأم��ني  يتم  ال�سعودية  اجلامعات  يف  اإن��ه  وق��ال��ت: 
من  للبيانات  االأم���ان  م�ستوى  رف��ع  ت�سمن  حم��ددة  ا�سرتاطات  لها  م��رور 
بوابة دخول موحدة  توفري  مع  مثل،  الثنائي  التحقق  من�سوبيها كخطوة 
الرئي�سة  االأنظمة  بني  للربط  جادة  حماوالت  يف  الرئي�سة  االأنظمة  جلميع 
احلفاظ  م�ستهدفات  اأهم  اأحد  اأن  "كما  وتابعت:  التعليمية.  املوؤ�س�سات  يف 
على البيانات وحمايتها، التي يتم تطبيقها يف قطاع التعليم يف ال�سعودية 
هي ا�ست�سافة البيانات حمليا على خوادم اجلهة التعليمية التي من �ساأنها 
روؤي��ة  م�ستهدفات  مع  تتوافق  حممية  تعليمية  رقمية  حتتية  بنية  توفري 

اململكة ٢0٣0م املهتمة بالتطور الرقمي".

الجهني:تشريعات األمن السيبراني تحفظ خصوصية البيانات

آل محي: دور السعودية ريادي في التحول الرقمي على مستوى العالمالقحطاني: إحصاءات دورية بالجامعات حول التعلم اإللكتروني
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حصتها األكبر يف املنطقة.. وحماية كاملة للحقوق

 السعودية.. وجهة االمتياز التجاري

 56 مليارا 
استثمارات ومستقبل 

واعـــد لريـــــادة
 األعمـــال

جدة - البالد
 تتميز اململكة بجاذبية عالية لال�ستثمار يف �سناعة وخدمات المتياز التجاري "الفرن�سايز"، الذي بدوره يعك�س ارتفاع م�ستويات املعي�سة وقوة ال�سوق ال�سعودية الأكرب يف املنطقة، مما 

حفز ال�سركات العاملية للو�سول اإليه، وفتح اآفاقا جديدة ل�سغار امل�ستثمرين ورواد ورائدات الأعمال.
 ويقدر حجَم ال�ستثمارات يف �سوق المتياز التجاري باململكة بنحو 56 مليار ريال، بح�سب اإح�ساءات احتاد الغرف، وت�سارع منوه بن�سبة ت�سل اإىل 50% من القيمة ال�سوقية لالمتياز 

التجاري على م�ستوى ال�سرق الأو�سط، وجت�سد ذلك يف الإقبال على معر�س الريا�س.

 ي�سهم ن�ساط المتياز التجاري باأكرث من 5% من الناجت 
العامل،  العاملي، ويوفر حوايل 20 مليون وظيفة حول 
القطاع  هذا  اأهمية  تعك�س  كبرية،  دللــة  الأرقــام  ولهذه 
اململكة  يف  الــواعــد  وم�ستقبله   ، منه  املــاأمــول  والـــدور 
ا كبرًيا؛ حيث تويل احلكومة الر�سيدة،  الذي ي�سهد منوًّ
اهتماًما بهذا الن�ساط، والعمل على رفع جودة املنتجات 
انطالق  يف  اأ�سهَم  مما  ال�ستثمارات،  وتطوير  املحلية 
العاملية  الأ�ـــســـواق  نحو  ال�سعودية  املحلية  الــعــالمــة 

الواعدة.
  تاريخيا.. �سهدت ال�سوق ال�سعودية منذ اأكرث من اأربعة 
عقود، ح�سورا لعالمات جتارية عاملية من خالل وكالء 
جمل�س  موافقة  مــع  لكن  ومــعــار�ــس،  حملية  و�سركات 
الــتــجــاري عــام 2019،  نــظــام المــتــيــاز  الــــوزراء على 
اآفاق  "الفرن�سايز" وفتح  لقطاع  انطلقت مرحلة جديدة 
وا�سعة لرواد ورائدات الأعمال، وهو ما اأكد عليه وزير 
التجارة الدكتور ماجد الق�سبي، باأن نظام المتياز وفر 
حرية  مبداأ  واأتــاح  التجارية،  للعالمات  قانونية  حمايًة 
بذلك  لي�سيف  الدولية،  املمار�سات  اأف�سل  وفق  التعاقد 
تطور  ويعزُز  واملجتمعي،  العام  لالقت�ساد  مهمًا  رافــدًا 

البيئة ال�ستثمارية والتجارية والثقة يف عائداتها.

حماية وشفافية 
اتفاقية  اأي  التجاري على  اأحكام نظام المتياز   ت�سري 
اأدنى من  امتياز تنفذ داخل اململكة، وي�سع النظام حًدا 
كما  المــتــيــاز،  حــق  ملنحه  المــتــيــاز  مانح  على  اخلــربة 
ينظم العالقة بني اأطراف عقد المتياز التجاري ويحدد 
احلقوق واللتزامات ويلزم مانحي المتياز بالإف�ساح 
املتعلقة  املــخــاطــر واحلـــقـــوق والـــواجـــبـــات  ــــرز  اأب عــن 
اتفاقية المتياز  اأحكام جتديد  بفر�س المتياز، وينظم 

التجاري، اأو اإنهائها اأو التنازل عنها.
الــطــمــوحــة 2030،  املــمــلــكــة روؤيـــتـــهـــا  تــبــنــي  فــمــع   
املزدهر،  والقت�ساد  احليوي  املجتمع  وم�ستهدفات 
جاذًبا  حمــاًل  اأ�سبحت  العمالقة،  امل�ساريع  واإقــامــة 
ال�سركات  مــن  للعديد  رئي�سة  ووجــهــة  لال�ستثمار 
الــكــربى حـــول الــعــامل، ومنـــا قــطــاع ريــــادة الأعــمــال 
اأهمها:)  عــديــدة  جمـــالت  يف  التجارية  والــعــالمــات 
والنظارات  والعطور  والأزيــاء  وامل�سروبات  الأغذية 

وغريها(،  الريا�سة  والأدوات  واملالب�س  وال�سيارات 
وبذلك ت�سهم  عقود" الفرن�سايز"  يف تو�سيع وانت�سار 
املنتج والعالمة التجارية ال�سعودية حمليا مبوا�سفات 
عالية، مع جودة املنتج واخلدمة، وانت�سار العديد منها 
العالمات  من  الكثري  اأ�سواقنا  ا�ستقبلت  فكما  عاملًيا. 
ال�سهرية، تتواجد العالمات التجارية ال�سعودية اأي�سا 

يف العديد من الدول؛ خليجيا وعربيا وعامليا.
لئحته  بتفا�سيل  التجاري  المتياز  نظام  مزايا  ومــن   
للمن�ساآت  الــعــامــة  الهيئة  حمــافــظ  بح�سب  التنفيذية، 
�سيد؛ ت�سجيعه  الَرّ ال�سغرية واملتو�سطة املهند�س �سالح 
نظامي  اإطار  اململكة عرب و�سع  القطاع يف  لأن�سطة هذا 
للعالقة بــني مــانــح المــتــيــاز و�ــســاحــب المــتــيــاز وفــق 
يوفر  حيث  والــو�ــســوح؛  ال�سفافية  مــبــداأ  تــعــزز  اأ�س�س 
وُيكن  ومــانــحــه،  المــتــيــاز  ل�ساحب  الــالزمــة  احلماية 
ا�ستثمارية  قرارات  اتخاذ  التجاري من  المتياز  اأطراف 
ال�سلع واخلدمات  ت�سهم يف رفع م�ستوى جودة  �سائبة 
واأ�سحاب  الأعمال  اململكة، وحتفيز رواد  املعرو�سة يف 
ومنو  املناف�سة  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  املــنــ�ــســاآت 
لال�ستثمار، وفق �سوابط  اأعمالهم، وخلق فر�س واعدة 
ت�سمن التجان�س بني اأطراف المتياز التجاري، والقدرة 

على التو�سع يف اأن�سطته.

معارض واستثمارات
ثالثة  مدى  على  اأقيمت  بالقطاع،  اململكة  اهتمام  �سياق  يف 
اأيام يف الريا�س، الن�سخة ال�ساد�سة من "معر�س ال�ستثمار 
والمــتــيــاز الــتــجــاري الــــدويل، مبــ�ــســاركــة  اأكـــرث مــن 115 
ورو�سية،  اأمريكية،  �سركات  منها  ودولــيــًة؛  حمليًة  �سركًة 
وبريطانية، واإندوني�سية، وم�سرية، وكويتية، وبحرينية، 
وقد افتتحه الأمني العام لحتاد الغرف ال�سعودية، ح�سني 
يف  الكبرية  ال�ستثمارات  عــن  ك�سف  الــذي  العبدالقادر، 
ن�ساط المتياز التجاري، موؤكدا حر�س احتاد الغرف على 
كربى،  اقت�سادية  اأهمية  من  له  ملا  القطاع؛   منو  ا�ستمرار 
املعر�س يف  من  ن�سخٍة  اإن�ساَء  يعتزم  املجل�َس  اأن  اإىل  لفتا 

العديد من مدن اململكة خالل الفرتة املقبلة.
  وقد بلغت قيمة العالمات التجارية لل�سركات الأجنبية التي 
�ساركت يف ن�سخة املعر�س لهذا العام، نحو 70 مليون ريال 
لأكرث من 8 عالماٍت جتارية ، وهي قيمة كبرية �ستزيد من 
�سهد  كما  ال�سعودية،  ال�سوق  يف  التجاري  المتياز  ح�سة 
التعريف  بهدف  عمل؛  وور�ــس  حوارية  جل�سات  املعر�س 
بالعالمات التجارية الأمريكية امل�ساركة وكيفية ال�ستثمار 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، واأهمية املن�سات امل�سوقة 
بالأ�سواق  المتياز  واأهمية  اأوروبــا  يف  التجاري  لالمتياز 
اتفاقيات  مــن  عــدد  تــوقــيــَع  املــعــر�ــُس  �سهَد  كما  النا�سئة. 

ومذكرات التفاهم؛ بهدف رفع حجم ال�ستثمار يف المتياز 
روؤية  اأهــداف  حتقيق  يف  ي�سهم  مما  اململكة،  يف  التجاري 

اململكة 2030.
  وعلى �سوء هذا النجاح املتجدد للمعر�س، وما يعك�سه من 
منو مت�سارع للقطاع، جتلت اأهمية ال�سراكة الإ�سرتاتيجية 
ال�ستثمار  ومعر�س  ال�سعودية  الغرف  جمل�س  احتاد  بني 
ــاز الــتــجــاري الــــدويل، وجتــ�ــســد ذلـــك يف حر�س  ــي والمــت
املنظمني على تقدمي كل ما يتنا�سب مع احلراك القت�سادي 
املحلي الدويل يف هذا الن�ساط؛ لإفادة جميع مناطق اململكة 
ليكون من�سًة قويًة لال�ستثمار يف جمال العالمات التجارية 
القطاعات  خمتلف  يف  الأعــمــال  اأ�سحاب  ي�ستهدفها  التي 

الواعدة.

ثقافة "الفرنشايز"
"الفرن�سايز"  قطاع  وحتفيز  لتنمية  املهمة  الأهـــداف  مــن   
التجاري  المتياز  ثقافة  ن�سر  املتخ�س�سة،  املعار�س  عرب 
النوع  للدخول يف هذا  ال�سعوديني  الأعمال  وت�سجيع رواد 
احتاد  رئي�س  عليه  اأكــد  هــدف  وهــو  التجارية،  الأعــمــال  من 
تو�سع  نحو  بالتوجه  العجالن،  عجالن  ال�سعودية  الغرف 
التجارية  العالمات  ومتكني  النظام،  هذا  خالل  من  الأعمال 
مما  القوية،  املناف�سة  ظل  يف  مكانتها  اإثبات  من  ال�سعودية 
�ساهم يف رفع جودة املنتجات املحلية وتطوير ال�ستثمارات 
نحو  وانطالقها  ال�سعودي  ال�سوق  املحلية  العالمة  وت�سدر 

الأ�سواق العاملية الواعدة.
ل�سركة  التنفيذية  املديرة  اأو�سحت  اأي�سا،  ال�سياق  هذا  يف   
الــوطــنــيــة واملــ�ــســوؤولــة عــن تنظيم املــعــر�ــس،  ــازات  ــي المــت
الفر�س  بالتنوع  يف عر�س  املعر�س متيز  اأن  عبري جليح، 
من�سة  تــتــمــثــل يف  جـــديـــدة  ومــكــتــ�ــســبــات  ال�ــســتــثــمــاريــة، 
والتعريف  واملمنوحني  املانحني  دعــم  بهدف  افرتا�سية؛ 
ح�سب  اجليدة  الختيار  وفر�سة  التجارية  بالعالمة  الكامل 
األــف  مــن 150  الــفــر�ــس  ـــرتاوح  ت ال�ــســتــثــمــار؛ حيث  حجم 
من�سة  هناك  يكون  و�ــســوف  ريـــال،  مليون   15 حتى  ريــال 
ور�س  وتقدمي  التجاري  المتياز  نظام  تناق�س  متخ�س�سة 
املتخ�س�سنب  امل�ست�سارين  من  نخبة  يقدمها  متنوعة،  عمل 
بالعالمات التجارية وال�ست�سارات، وعر�س ق�س�س النجاح 
على امل�ستويني الدويل واملحلي، فاأ�ساف املعر�س وفعالياته 

الكثري خلارطة م�ستقبل المتياز التجاري حمليا وعامليا.

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�س : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

خارطة االمتياز التجاري

مركز االمتياز

جتنب الفشل

% 43

% 14

% 32

% 10

 المنطقة الوسطى 

 المنطقة الشرقية

 المنطقة الغربية 

 المنطقة الجنوبية

ال�سغرية  للمن�ساآت  العامة  الهيئة  تبذلها  التي  للجهود  ا�ستكماًل 
ال�سغرية  املــنــ�ــســاآت  قــطــاع  وتنمية  لــدعــم  "من�ساآت"  واملــتــو�ــســطــة 
واملتو�سطة يف اململكة، مت اإن�ساء مركز المتياز التجاري يف الريا�س؛ 
اإتاحة  خالل  من  وا�ستدامتها،  ال�سناعة  هذه  ازدهــار  يف  للم�ساهمة 
جمموعة من العالمات التجارية املانحة لالمتياز، وربط هذه العالمات 

برواد الأعمال يف اململكة.
 و�سيتم ا�ستحداث مراكز امتياز جتاري قريبا يف كل من اخلرب وجدة 
واملدينة املنورة، ويف جميع مناطق اململكة م�ستقباًل، لدعم العالمات 
التجارية يف املن�ساآت املتو�سطة وال�سغرية، وزيادة العالمات املانحة 
المتياز  منح  يف  املحلية  العالمات  وتو�سع  ال�سعودي،  ال�سوق  يف 
اإقليمًيا وعاملًيا، وزيادة تنوع العالمات املانحة لت�سمل القطاعات ذات 

الأولوية.

واملتو�سطة  ال�سغرية  التجاري  المتياز  م�سروعات  بع�س  تتعر�س  قد   
اآل  علي  وليد  الهيئة  يف  التجاري  المتياز  م�ست�سار  منها  حــذر  لعرثات، 
حميد، مو�سحا اأن من الأ�سباب الأكرث �سيوًعا: نق�س الأموال، المتناع عن 
اتباع نظام المتياز، اأن يكون مانح المتياز غري كفء، �سوء مهارات اإدارة 

الأفراد، عدم التطابق مع مانح المتياز.
على  والتنفيذية  الإ�سرافية  اللجنتني  اإن�ساء  مت  اأنــه  حميد،  اآل  واأو�سح    
ع�سرات  وتدريب  التجاري،  المتياز  منظومة  لتح�سني  التجاري  المتياز 
والت�سوية،  التحكيم  يف  التجاري  المتياز  يف  املتخ�س�سني  املحامني 
موؤكدا اأن نظام المتياز التجاري هو املرجعية يف الف�سل بني املتخا�سمني 

للت�سوية، ويحمي حقوق امل�ستثمرين املانحني واملمنوحني.
م�ساريع  يف  الــنــزاعــات  اأ�ــســبــاب  بتجنب  متخ�س�سون  خــرباء  وين�سح   
والتعاقدات  بالتفاقيات  الأطـــراف  التزام  و�ــســرورة  التجاري،  المتياز 
لالمتياز  املمنوحني  جــانــب  مــن  اخلــدمــة  جـــودة  �سمان  على  واحلــر�ــس 

والعالمة التجارية؛ حفاظا على �سمعتها يف ال�سوق.



الكربى  امل�شاريع  الوا�شعة من  باملجموعة  البيان   ونوه 

التحتية  البنية  �شمنها  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات؛  م��ن  ع���دد  يف 

والتعدين،  وال�شياحة  والرتفيه  اللوج�شتية  واخلدَمات 

يف  احلكومة  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  اإ�شافة 

القطاع املايل لدعم التقنية املالية.

توقعات إيجابية
الناجت  اإجمايل  منو  ال�شندوُق  ��َع  َت��َوقَّ للبيان،  ووفًقا 

العام  يف   %7.6 بن�شبة  للمملكة  الإج��م��ايل  املحلي 

اإىل  النفطي  غ��ري  النمو  وارت��ف��اع  2022م،  احل���ايل 

4.2%، وزيادة فائ�ض احل�شاب اجلاري اإىل 17.4% من 

الناجت املحلي الإجمايل، وكذلك احتواء الت�شخم الكلي 

اأنَّ اململكَة  2.8% يف املتو�شط. واأ�شاَر البياُن اإىل  عند 

َحت يف التعامل مع جائحة فريو�ض كورونا )كوفيد  َنَ

اأنَّها يف و�شع جيد ميكنها من جتاوز  – 19(، موؤكًدا 
ودورة  اأوك��ران��ي��ا  يف  احل���رُب  ت�شكلها  التي  املخاطر 

املتقدمة،  القت�شادات  يف  النقدية  ال�شيا�شة  ت�شديد 

فيها ي�شهُد حت�شنًا  الن�شاط القت�شادي  اأنَّ  اإىل  م�شريا 

قويًا مدعومًا بارتفاع اأ�شعار النفط والإ�شالحات التي 

جتريها احلكومة يف اإطار روؤية 2030، وتاأثري حمدود 

الر�شملة  م�شتويات  بف�شل  العاملية  الأو�شاع  لت�شديد 

القوية التي يتمتُع بها القطاُع امل�شريف.

موا�شلَة  اأنَّ  الدويل  النقد  �شندوق  خرباء  اأكَد  اأي�شا   

�شمان  يف  �شت�شاعُد  الهيكلية  لالإ�شالحات  تنفيِذها 

لفتني  للبيئة،  و�شديق  و�شامل  قوي  انتعا�ض  حتقيق 

اأعقاب الركود الناجم  اأنَّ اململكَة تتعافى بقوة يف  اإىل 

عن اجلائحة، مبينني اأنَّ دعَم ال�شيولة والدعم املقدم من 

املالية العامة وزخم الإ�شالحات وارتفاع اأ�شعار النفط 

واأنَّ  التعايف،  على  اململكة  �شاعدت  اإنتاجه  وزي���ادة 

3.2% عام  النمو الإجمايل �شهد دفعة قوية، حيث بلَغ 

الت�شنيع  بتعايف قطاع  الأ�شا�ض  2021م، مدفوعًا يف 

التجارة  ذل��ك  يف  )مب��ا  التجزئة  وق��ط��اع  النفطي  غ��ري 

الإلكرتونية( والقطاع التجاري.

واأ����ش���اَر ال��ب��ي��اُن اإىل زي����ادة م�����ش��ارك��ة امل��واط��ن��ني يف 

 ،%11 اإىل  البطالة  معدل  وانخفا�ض  العاملة؛  القوى 

 ،2020 ع��ام  عن  مئوية  نقطة   1،6 ق��دره  برتاجع  اأي 

نتيجة ارتفاع معدلت توظيف املواطنني ال�شعوديني، 

وبخا�شة املراأة يف القطاع اخلا�ض.

استدامة مالية
 ج��ان��ب اآخ����ر يف ت��ق��ري��ر اخل�����رباء، ه��و ت��رح��ي��ب بعثة 

املالية  ا�شتدامة  على  باحلفاظ  اململكة  بالتزام  ال�شندوق 

اجتاهات  م�شايرة  لتجّنب  املبذولة  وباجلهود  العامة، 

يتاأثر  ل  ل��الإن��ف��اق  �شقف  ب��و���ش��ع  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال����دورة 

َع خرباُء ال�شندوق تفوَق  بتقلبات اأ�شعار النفط. كما توقَّ

اأداء املالية العامة يف عام 2022م عن توقعات امليزانية، 

وتراجع ن�شبة الدين اإىل اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل.  

واأكَدت البعثُة اأنَّ خماطَر ال�شتقرار املايل حمتواٌة ب�شكل 

جيدة  والر�شملة  وال�شيولة  الربحية  فم�شتويات  جيد، 

على م�شتوى النظام امل�شريف، متوقعة اأن يكون التاأثرُي 

الناجُم عن زيادة ت�شديد اأو�شاع ال�شيا�شة النقدية العاملية 

حمدوًدا على منو الئتمان واإجمايل الناجت املحلي غري 

النفطي، واإيجابي على ربحية القطاع امل�شريف.

َق البياُن اخلتامي خلرباء �شندوق النقد الدويل  وَتَطرَّ

املناخية،  بال�شيا�شات  يتعلق  فيما  اململكة  اإىل جهود 

موؤكدين اأنَّ احلكومَة تعمُل على تكثيف ال�شتثمارات 

يف اإنتاج الهيدروجني الأزرق والأخ�شر، اإ�شافة اإىل 

جهودها املتوا�شلة يف البحث والتطوير مع الرتكيز 

على القت�شاد الدائري للكربون.

طموحات وإنجازات
 هذه امل�شامني املهمة التي �شجلها تقرير خرباء �شندوق 

دولية جديدة توثق ناحات  �شهادة  تعد  ال��دويل،  النقد 

ورعاية  بدعم   ،2030 اململكة  روؤي��ة  م�شتهدفات  مراحل 

�شمو  روؤية  وهي  الله،  حفظه  ال�شريفني،  احلرمني  خادم 

ويل العهد، وجت�شد تطلعاته الكبرية، وفقه الله، مل�شتقبل 

خاللها  م��ن  اململكة  ت�شعى  حيث  العظيم؛  ال��وط��ن  ه��ذا 

موقع  من  بها،  الله  حباها  التي  قّوتها  مكامن  ل�شتثمار 

وعمق  رائ���دة،  ا�شتثمارية  وق��وة  متميز،  اإ�شرتاتيجي 

ع��رب��ّي واإ���ش��الم��ّي، وت���ويل ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل��ذل��ك كل 

الهتمام، وت�شّخر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.

الروؤية  انطالق  منذ  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  وخ��الل   

من  ال��ك��ث��ري  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا، مت حتقيق  ال��ط��م��وح��ة 

املجالت، وا�شتمرار  كافة  امل�شبوقة يف  الإنازات غري 

يف  اأ�شهمت  التي  امل�شتدامة  للتنمية  التحول  ممّكنات 

العمل  منظومة  �شعيد  على  ملمو�شة،  نتائج  حتقيق 

احل��ك��وم��ي والق��ت�����ش��اد وامل��ج��ت��م��ع، واأر����ش���ت اأ���ش�����ض 

اململكة  فيه  الذي توا�شل  الوقت  للم�شتقبل، يف  النجاح 

التناف�شية  موؤ�شرات  من  العديد  �شدارة  يف  مكت�شباتها 

العاملية. 

 ياأتي ذلك رغم التحديات الكبرية التي واجهتها اململكة 

والعامل جراء جائحة كورونا، ودورها الرائد يف قيادة 

العامل خالل رئا�شتها ملجموعة الع�شرين؛ لتعزيز جهود 

ناحا  وحققت  العاملي،  والقت�شادي  ال�شحي  التعايف 

متميزا اأ�شادت به املنظمات واملوؤ�ش�شات الدولية ال�شحية 

�شندوق  خلرباء  احلايل  التقرير  ومنها  والقت�شادية، 

وا�شت�شراف  العالية  الإرادة  وب��ه��ذه  ال����دويل.  النقد 

اإن��ازات��ه��ا  اململكة  ت��وا���ش��ل  امل�شتقبل،  ا�شتحقاقات 

اخل��ربات،  م��ن  متعاظم  بر�شيد  وامل�شتقبل،  للحا�شر 

اأبنائه  ب��اأي��دي  الطموحة  الأه����داف  حتقيق  يف  وث��ق��ة 

رحبة  واآف��اق  الرقمي  التحول  يف  وال�شتثمار  وبناته، 

القطاعات  من  العديد  وا�شتحداث  وال�شتثمار،  للنمو 

القت�شادية اجلديدة، وتعزيز اإ�شهامها يف التقدم العاملي 

واحل�شارة الب�شرية احلديثة املت�شارعة، ورفع م�شتوى 

جودة احلياة والزدهار للوطن واملواطن.

انتعاش النمو.. ومركز اقتصادي قوي للمملكة عالميا

دوريات أممية للحفاظ على موانئ الحديدة

خبراء صندوق النقد الدولي:

المليشيا ترفض فتح طرق تعز

يف تقييم اإيجابي واآفاق واعدة مل�شرية التنمية ال�شعودية ال�شاملة وامل�شتدامة، بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز، و�شمو ويل عهده الأمري حممد بن �شلمان، حفظهما 

الله، اأكد �شندوق النقد الدويل متانة اقت�شاد اململكة وقوة و�شعها املايل، الذي يعك�ض اجلهَد الكبرَي الذي تبذلُه احلكومُة يف امل�شي باإنازاتها القت�شادية يف ظل روؤية اململكة 2030. اأ�شاَد 

خرباُء ال�شندوق يف بيانهم التمهيدي الذي مت اإ�شداره عقب اختتام زيارة م�شاورات املادة الرابعة مع حكومة اململكة للعام 2022م، بقوة اقت�شادها وقوة و�شعها املايل، موؤكدين اأنَّ الآفاَق 

م، بالإ�شافة اإىل تزايد قوة مركزها القت�شادي اخلارجي. القت�شاديَة للمملكة اإيجابية على املديني؛ القريب واملتو�شط، مع ا�شتمرار انتعا�ض معدلت النمو القت�شادي، واحتواء الت�شخُّ

الرياض - البالد

زيادة مشاركة المواطنين في العمل وانخفاض البطالةالسعودية نجحت في التعامل مع جائحة كورونا
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تقرير الصندوق الدولي:

7.6 % نمو الناتج المحلي1

4.2 % نمو الناتج غير النفطي 

17.4 % فائض الحساب الجاري 

2.8 % متوسط التضخم الكلي 

2
3
4

الكويت - البالد
ال�شيخ  الكويتي،  العهد  ويل  اأع��ل��ن 

ال�����ش��ب��اح،  اجل��اب��ر  الأح���م���د  م�شعل 

الأمة  جمل�ض  حل  )الأرب��ع��اء(،  اأم�ض 

خالل  ج��دي��دة  لنتخابات  وال��دع��وة 

اأ�شهر. وقال يف كلمة اإىل الكويتيني، 

نيابة عن اأمري الكويت ال�شيخ نواف 

الأحمد اجلابر ال�شباح: "جلاأنا لقرار 

حل جمل�ض الأمة م�شطرين. لن نحيد 

عن الد�شتور ولن نعدله اأو من�ض به، 

احلكم  �شرعية  �شمان  هو  الد�شتور 

وتقدم البالد وازدهارها"، موؤكدا اأن 

يف  �شركاء  احلكم  واأ�شرة  "ال�شعب 
تعزيز مكانة البالد".

وامل�شالح  "اخلالفات  اأن  اإىل  ولفت 

ال�شيا�شي  امل�شهد  ت�شتت  ال�شخ�شية 

واأن  ال��ب��الد،  م�شلحة  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 

ت�����ش��دع ال���ع���الق���ة ب���ني ال�����ش��ل��ط��ت��ني 

الوحدة  يهدد  والتنفيذية  الت�شريعية 

ال�شيا�شي".  وال���ش��ت��ق��رار  الوطنية 

التدخل  ع��دم  "عهدنا  قائال:  وم�شى 

ت��ارك��ني  ال��دول��ة  اإدارة  يف  امل��ب��ا���ش��ر 

ه����ذه امل��ه��م��ة ل��ل�����ش��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

طريقة  اأن  مو�شحا  والت�شريعية"، 

ال��وا���ش��ح��ة  غ���ري  احل��ك��وم��ة  اإدارة 

ع��دم  عليها  ت��رت��ب  ال��ب��الد  ل�����ش��وؤون 

حتقيق اآمال ال�شعب. واأ�شار ال�شباح 

الوطني  لواجبنا  "ا�شتجابة  اأنه  اإىل 

لل�شعب  اللجوء  قررنا  والد�شتوري 

امل�����ش��ار،  ت�شحيح  ب���اإع���ادة  ل��ي��ق��وم 

والدعوة  الأم��ة  جمل�ض  حل  وقررنا 

للقرار  وجلاأنا  عامة  انتخابات  اإىل 

م�شطرين"، م�شيفا: "لن نتدخل يف 

يف  ول  ملمثليه،  ال�شعب  اخ��ت��ي��ارات 

ولن  الأم���ة،  جمل�ض  رئي�ض  اختيار 

ن��دع��م ف��ئ��ة ع��ل��ى ح�����ش��اب اأخ����رى يف 

ال�شعب  مطالبا  العامة"،  النتخابات 

على  ملمثليه  اختياره  يجعل  ل  ب��اأن 

اأ�شا�ض القبلية اأو الطائفية.

عدن - البالد
عدد  )اأومن��ه��ا(،  احلديدة  اتفاق  لدعم  املتحدة  الأمم  بعثة  رفعت 

ميلي�شيا  ل�شيطرة  اخلا�شعة  احل��دي��دة،  م��وان��ئ  اإىل  دوري��ات��ه��ا 

البعثة  رئي�ض  اأن  موؤكدة  امل��دين،  طابعها  على  للحفاظ  احلوثي، 

اجلرنال مايكل بريي، قدم اأول اإحاطة له اإىل جمل�ض الأمن ب�شاأن 

اخلروقات احلوثية.

التحديات  ملواجهة  الأط��راف  مع  العمل  اأهمية  على  بريي  و�شدد 

بالألغام،  املتعلقة  كالإجراءات  اأهمية  الأكرث  بالق�شايا  والنهو�ض 

للو�شول  مراقبتها  نطاق  تو�شيع  على  تعمل  "البعثة  م�شيفا: 

اجلنوبية  املديريات  يف  ال�شتقرار  عدم  ت�شهد  التي  املناطق  اإىل 

للمحافظة"، موؤكدة اأن البعثة متكنت من زيادة دورياتها الروتينية 

اإىل موانئ احلديدة وال�شليف وراأ�ض عي�شى، لدعم احلفاظ على 

طابعها املدين.

كرابع  عمله  مهام  املا�شي  يناير  اأواخ���ر  ب��ريي  اجل��رنال  وت�شلم 

مبوجب  امل�شكلة  النت�شار،  اإع��ادة  تن�شيق  وجلنة  للبعثة  رئي�ض 

وميلي�شيا  ال�شرعية  احل��ك��وم��ة  ب��ني  امل��وق��ع  ا�شتوكهومل  ات��ف��اق 

احلوثي برعاية الأمم املتحدة يف دي�شمرب 2018م. وكان املبعوث 

�شابق،  وق��ت  يف  اأك��د  قد  غ��رون��دب��رغ،  هان�ض  اليمن  اإىل  الأمم��ي 

ا�شتخدام ميناء احلديدة لأغرا�ض ع�شكرية  التحقيق يف  يتم  اأنه 

اأن قدم حتالف دعم ال�شرعية يف  من جانب احلوثيني، وذلك بعد 

احلديدة  ميناءي  احلوثي  ميلي�شيات  ا�شتخدام  تثبت  اأدلة  اليمن 

ملنطقة  التحالف �شورا  كما عر�ض  ع�شكرية،  لأغرا�ض  وال�شليف 

جتارب ع�شكرية حوثية قرب ميناء ال�شليف، لفتًا اإىل اأن امليلي�شيا 

مو�شحا  امليناء،  م��ن  بالقرب  املفخخة  ال���زوارق  بتجربة  تقوم 

الإي��ران��ي��ة  "نور"  ال�شواريخ  منظومة  ت�شتخدم  امليلي�شيا  اأن 

ل�شتهداف ال�شفن قبالة احلديدة، عار�شًا اأدلة على عمليات تفخيخ 

الزوارق وجتربتها لتهديد املالحة الدولية.

املبعوث  اأبلغت  اإذ  تعنتها؛  احلوثي  ميلي�شيا  توا�شل  جهتها،  من 

الأممي اإىل اليمن هان�ض غروندبرغ ر�شميا، رف�شها املقرتح املنقح 

الذي قدمه يف ختام اجلولة الثانية من املفاو�شات التي عقدت يف 

املفاو�شات  جلنة  رئي�ض  من  املوجهة  الر�شالة  وبح�شب  الأردن. 

احلوثية ب�شاأن فتح طرق تعز، يحيى الرزامي اإىل مكتب املبعوث 

قدمته  الذي  الأحادي  امليلي�شيا مت�شكها مبقرتحها  اأكدت  الأممي، 

ملقرتح  ورف�شها  ع��ّم��ان،  م��ف��او���ش��ات  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  قبيل 

اأن الطريق الذي اقرتحه  غروندبرغ. واأ�شافت الر�شالة احلوثية 

املبعوث الأممي )ع�شيقرة - �شوفتيل( يحتاج ملزيد من الدار�شة، 

واأنه �شيتم مناق�شته يف اللقاء امل�شرتك املقبل.

"باإعادة  يق�شي  منقحا،  مقرتحا  ق��دم  قد  الأمم��ي  املبعوث  وك��ان 

ل�شالمة  للتنفيذ و�شمانات  اآلية  ذلك  تدريجيًا مبا يف  الطرق  فتح 

ختام  يف  الأمم���ي  للمبعوث  ب��ي��ان  وف��ق  املدنيني"،  امل�شافرين 

فتح  لإع��ادة  "يدعو  املقرتح  اأن  البيان  واأ�شاف  عّمان.  مفاو�شات 

طرق، مبا فيها خط رئي�شي، موؤدية اإىل تعز ومنها اإ�شافة اإىل طرق 

املعاناة عن املدنيني  اأخرى مل يحددها، بهدف رفع  يف حمافظات 

مقرتح  اإن  احلكومي:  الفريق  قال  فيما  ال�شلع،  و�شول  وت�شهيل 

املبعوث الأممي يت�شمن فتح خم�ض طرق يف حمافظة تعز وبع�ض 

املحافظات؛ �شمنها طريق رئي�شي، على اأن يتم حتديد موعد فتح 

بقية الطرق خالل الأ�شهر القريبة القادمة.

حل مجلس األمة الكويتي 
والدعوة النتخابات جديدة
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مدني عبادي يزف جنله مازن بحضور فنان العرب.. العريس:

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

جدة- البالد
احتفل مفرح بن اأحمد احلكمي، من 
من�سوبي �سركة اأرامكو ال�سعودية، 
ال�سبحي،  فويز  كرمية  من  بزفافه 
قاعة مدينة جدة،  اإحــدى  وذلــك يف 
والأ�سدقاء،  الأهــل  ح�سور  و�سط 
الذين باركوا له املنا�سبة ال�سعيدة، 
والطرب  اخلطوة  اأنغام  على  وذلك 

اجلنوبي. 

جدة - البالد
عبادي  حممد  مــدين  الــقــانــون  وعـــازف  املو�سيقار  احتفل 
واأبناوؤه، بزواج جنله مازن، على ابنة علوي كتبي، وذلك 
يف نادي الكهرباء بجدة، على اأنغام الفرقة ال�سعبية، التي 
وغناء  املو�سيقية  الفرقة  مب�ساركة  العري�س،  بزفة  قامت 

العديد من املطربني.
والإعــام  والدراما  الطرب  جنوم  من  كوكبة  احلفل  ح�سر 

مقدمتهم،  يف  واملــحــبــني،  والأقـــــارب  والأهــــل  والــثــقــافــة، 
وفنان  خوجه،  عبدالعزيز  الدكتور  ال�سابق  الإعــام  وزير 
التهاين  اجلميع  فيها  تبادل  ليلة  يف  عبده.  حممد  العرب 

والتربيكات باملنا�سبة.
القف�س  الغامرة بدخوله  العري�س مازن عن �سعادته  وعرب 
اإن  ــال:  وق الليلة،  هــذه  عليه  اأمت  اأن  الله  �ساكًرا  الذهبي، 
الفرحة يف هذه ليلة لي�س لها مثيل بوجود الأحباب، داعيًا 
لبناء  اأن يوفقه وعرو�سه  الله، 

حياة كرمية.
وعرب املو�سيقار مدين عبادي 
عن فرحته بزفاف جنله مازن 
يف هذه الليلة املباركة، �سائا 
ملا  العرو�سني  يوفق  اأن  الله، 
�سكره  مبدًيا  وير�ساه،  يحبه 
ح�سر  مـــن  لــكــل  وامـــتـــنـــانـــه 
و�ــســاركــه الــفــرحــة، اأو اأر�ــســل 
بهذه  والــتــربيــكــات  الــتــهــاين 

املنا�سبة الغالية.

الفرحة المثيل لها بوجود األحباب

املدينة املنورة - البالد
احتفل الزميل عدنان حممد ح�سون بزواج 
ابنته، على عمار يو�سف اأبو عمري، وذلك يف 
اإحدى قاعات املدينة املنورة لاأفراح، و�سط 
الذين  ح�سور الأهل والأ�سدقاء والزماء، 

قدموا التهاين بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.

واأعــــرب الــزمــيــل عــدنــان، والـــد الــعــرو�ــس، 
ــكــرميــة بــــزواج  عـــن فــرحــتــه والأ�ــــســــرة ال
�سائلني  املباركة،  الليلة  العرو�سني يف هذه 
واأن  ويــر�ــســاه  يحبه  ملــا  يوفقهما  اأن  الــلــه 
الذرية  ويرزقهما  خري  على  بينهما  يجمع 

ال�ساحلة.

متوسطة " ذي البجادين" تكرم القرشي

أمجد يودع العزوبية

سحر ولينا تحتفالن بـ"حكايا مشاعر"

الحسون يحتفل بزواج ابنته

مكة املكرمة - اأحمد الأحمدي
الــبــجــاديــن  ذي  مــدر�ــســة  اإدارة  اأقـــامـــت 
املــتــو�ــســطــة مبــكــة املــكــرمــة حــفــل تــكــرمي 
القر�سي؛  عبدالله  عبدالرحمن  للدكتور 
مبنا�سبة تقاعده املبكر بعد خدمة 28 عاما.
 تــخــلــل احلــفــل عــر�ــس مــرئــي عـــن حــيــاة 
فهد  املــدر�ــســة  مدير  كلمة  ثــم  بــه،  املحتفى 
األقاها  املعلمني  وكلمة  اإيــدى،  عبدالرحمن 

تعليم  مكتب  مدير  وكلمة  بانخر،  اأحمد  اأ. 
الردادى، ثم فقرة  الدكتور خالد  غرب مكة 
كتبها  �سنة،  درو�ــس وفوائد من خدمة 28 
واألقاها  القر�سي،  عبدالرحمن  الــدكــتــور 
ــلــه الــــزهــــراين، واألــقــى  ـــوي عــبــدال ـــرب ال
بعد  كلمته،  القر�سي  عبدالرحمن  الدكتور 
ذلك مت تقدمي العديد من الهدايا التذكارية 

للمحتفى به.

مكة املكرمة- البالد
على  بــزفــافــه،  اإبــراهــيــم  حممد  اأجمـــد  احتفل 
يف  وذلــك  احلربي،  علي  بن  الله  عبد  كرمية 
الأ�ــســدقــاء  مــن  عــدد  بح�سور  املــكــرمــة،  مكة 
للعرو�سني، متمنني  الذين باركوا  والأقــارب، 

لهما التوفيق.
�سعادتهما  عــن  الــعــرو�ــســني  اأ�ــســرتــا  وعـــربت 
يوفق  اأن  الــلــه،  �ــســائــلــني  الأبـــنـــاء،  بــفــرحــة 
يجمع  واأن  وير�ساه،  يحبه  ملا  العرو�سني؛ 
بينهما على خري، ويرزقهما الذرية ال�ساحلة.

جدة – البالد
ولينا  فــيــدة  �سحر  الكاتبتان"  احتفلت 
حمل  الــذي  الأول،  باإ�سدارهما  �سقرون" 
بح�سور  وذلــــك  م�ساعر"  "حكايا  ا�ــســم 
الفنية  لل�سخ�سيات  بالإ�سافة  الأ�سدقاء، 
التوقيع،  حلــفــل  والإعــامــيــة  والــثــقــافــيــة 
يتناول  ــدار  الإ�ــس اإن  الكاتبتان:  وقــالــت 

عليها،  والتعرف  بامل�ساعر،  يتعلق  ما  كل 
والتعامل معها، والتحرر منها وتعزيزها؛ 
بدًءا  بالتف�سيل،  م�ساعر   9 يتناول  حيث 
من امل�ساعر غري املرغوبة و�سوًل للم�ساعر 
ذاتــه،  مع  مت�ساحلًا  الإن�سان  جتعل  التي 
من خال تدريبات عملية تدعم كل �سعور 

على حدة.

�أخبارهم

ـــرة عــبــدالــرحــمــن هــنــدي احلــمــدي  تــلــقــت اأ�ـــس
التهاين، مبنا�سبة تخرج ابنهم 

امللك  كلية  "مهند" من  املــازم 
احلمدي  وعرب  الأمنية.  فهد 

عــــن �ـــســـعـــادتـــه بــتــخــرج 
ـــد، مـــتـــمـــنـــًيـــا لــه  ـــن ـــه م

التوفيق خلدمة دينه 
ومليكه ووطنه.

تخرج مهند

يتلقى اأنور بن عبدالله املليفي، مدير الت�سريفات 
والعاقات احلكومية بتجمع ال�سرقية ال�سحي 
والأ�سدقاء؛  الأهــل  من  والتربيكات  التهاين 

املــولــود  قـــدوم  مبنا�سبة 
اجلــــديــــد، الـــــذي اتــفــق 

وحرمه على ت�سميته 
الله  جعله  "فواز".. 

مــــــن مــــوالــــيــــد 
ـــــعـــــادة.  ـــــ�ـــــس ال

تهانينا.

احــــتــــفــــلــــت اأ�ـــــســـــرة 
�ــــــســــــمــــــات طـــــاهـــــر 
ــن، بــانــتــقــالــهــا  حــ�ــس
مـــــــن الـــــرو�ـــــســـــة 

ـــة  ـــرحـــل امل اإىل 
الإبتدائية.

تـــلـــقـــى املـــــــــازم �ـــســـعـــيـــد بــن 
�ــســمــحــان  اآل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الــــتــــهــــاين والــــتــــربيــــكــــات؛ 

مبـــنـــا�ـــســـبـــة تــخــرجــه 
مـــن كــلــيــة املـــلـــك فهد 

الأمنية.

فواز يضيء منزل املليفي

االحتفاء 
بـ" سمات" 

سعيد يتخرج مالزًما

أسرة آشي تتلقى العزاء في وفاة عميدهم أحمد
جدة - عبداهلل �سقر

و�سطا"  وخـــوقـــري  ـــي  الآ�ـــس اأ�سر"  ا�ــســتــقــبــلــت 
جموع  املا�سي،  الثــنــني  واأرحــامــهــم  واأقــاربــهــم 
املعزين يف وفاة فقيد الأ�سرة وعميدها املهند�س 
ال�سابق  الع�سو  اآ�سي،  اأحمد �سوقي عبدالوهاب 
ملوؤ�س�سة الباد لل�سحافة والن�سر، ومديرها العام 

بالإنابة، الذي وافته املنية م�ساء ال�سبت املا�سي، 
مبكة  احلــــرام  بامل�سجد  عــلــيــه  الــ�ــســاة  ومتـــت 
بحي  مبنزلها  الفقيد-  اأ�ــســرة  وتلقت  املــكــرمــة.  
الرو�سة بجدة- العزاء واملوا�ساة من م�سوؤولني 
واأعيان ورجال الفكر وال�سحافة والإعام، الذين 
اأن  عزوجل،  الله،  �سائلني  العزاء،  واجب  قدموا 
الفقيد  يــتــغــمــد 
بوا�سع رحمته.

تتقدم  "الباد" 
التعازي  بــاأحــر 
واملــــــوا�ــــــســــــاة 
الفقيد  لــعــائــلــة 
"اإنا  وحمــبــيــه. 
لــلــه واإنـــــا اإلــيــه 

راجعون".

املدينة املنورة - حممد قا�سم
كرم حامت بن جعفر بايل رئي�س 
الأدلء،  �ــســركــة  اإدارة  جمــلــ�ــس 
هــيــثــم بـــن عــقــيــل �ــســنــدي نــائــب 
باحلطامي؛   )  4 اخلدمة  )مكتب 
يف  واإح�سانه  عمله  يف  لتفانيه 
ــاعــدة لأحــــد عــمــال  تــقــدمي املــ�ــس

النظافة يف املركز.
ــقــدم هــا�ــســم مــقــلــيــه نــائــب  كــمــا ت
بهدية  التنفيذي  الفريق  رئي�س 
جهوده  نظري  لل�سندي؛  خا�سة 

يف املركز.

األدالء تكرم موظفا إلحسانه

الحكمي إلى القفص الذهبي
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جدة- البالد
اأكد ال�سربي فوك رازوفيت�س، املدير الفني 
للفيحاء اأنه م�ستمر مع الربتقايل املو�سمني 

املقبلني بعد جتديد الإدارة له عامني.
واأ�سار اإىل اأنه تلقى العديد من العرو�س، 
النادي  اإدارة  كــون  الــبــقــاء؛  ف�سل  ولكنه 
اأن  علينا  واأنه  �سديدة،  باحرتافية  تتعامل 

نكمل ما بداأناه من عمل رائع.
وكـــــان رازوفـــيـــتـــ�ـــس قـــد تــلــقــى عـــــددا من 
الــــعــــرو�ــــس اخلــلــيــجــيــة عـــقـــب قـــيـــادتـــه 
واأثنى  امللك.  كاأ�س   بلقب  للفوز  الفيحاء 
للحار�س  التجديد  قــرار  على  رازوفيت�س 
كبري  مك�سب  اأنــه  مــوؤكــًدا  �ستويكوفيت�س، 

للفريق.

"رازوفيتش" باق مع البرتقالي لموسمين

كالم كورة

منتخب )السعد(
الأوملــبــي  الوطني  منتخبنا  ملخ�س  فبطولة...  �سيطرة،  ثــم  واأف�سلية،  اأداء 
ال�سعودي يف البطولة الآ�سيوية حتت 23 عامًا. هذه الأو�ساف كنا نتوق لها منذ 
ال�سنية، فذلك الإح�سا�س  اأو  فرتة طويلة مع منتخباتنا ب�سكل عام؛ �سواء الأول 
بالفخر الوطني هو اإح�سا�س لميكن و�سفه، فالإن�سان قد يفتخر باأ�سياء كثرية، 

ولكن من اأجمل الأمور التي قد نفتخر بها هي الفخر بالوطن.
�سرب ال�سقور حتت قيادة الكابنت �سعد ال�سهري قدم لنا عر�سًا من فئة اخلم�س 
وقاريًا  واإقليميًا  حمليًا  الأنظار  خالله  من  لفت  الآ�سيوية،  البطولة  يف  جنوم 
يلفت  مــا  ولكن  ال�سعودية،  الــقــدم  لكرة  جميل  مب�ستقبل  يب�سر  ــادم  ق جيل  اإىل 
من  ال�سهري  �سعد  الكابنت  بها  مر  التي  الكاملة  الــدورة  هي  كبري  ب�سكل  النظر 
خالل قيادته للمنتخب؛ حيث مر خاللها مبراحل متعددة منها اجليد، وال�سعب، 
�سعودًا وانخفا�سًا حتى و�سل لهذه املرحلة من الإبداع، ولعل هذا الأمر- اإن دل 
الكثري  وجه  يف  الفنية  ومرونته  القيادية  �سخ�سيته  على  يدل  فاإمنا  �سيء،  على 
حيث  والعملية؛  الواقعية  الطروحات  من  والقليل  ال�سخيفة،  الطروحات  من 
واجه الأوىل ب�سالبة توازي �سالبة حار�سه ودفاعه، وتعامل مع الثانية مبرونة 
املدير  اإل يف  واإيجابية، نتج عنها قوة و�سطه وهجومه، وهذه ميزات ل تتوفر 
)املح�سوب  ال�سلبي  ب�سقيها  الإعالمية  الآلة  مع  التعامل  يجيد  الذي  الذكي  الفني 
على الإعالم( والإيجابي الذي نتمنى اأن ي�سبح له وزن وتاأثري اأكرب يف ال�ساحة 

الريا�سية والإعالمية.
املرحلة القادمة هي اأ�سعب املراحل؛ لأنها متثل جيال كامال يتم ت�سكيله، و�سُي�ساف 
اإليه جنوم جديدة يف كرة القدم ال�سعودية على ال�سعيدين الفني والقيادي؛ بناء 
على خطط ا�سرتاتيجية بعيدة املدى يف طور الت�سكيل، قد تكملها احتادات قادمة، 

تدعمها روؤية وطن بجميع اأبعادها، نتمنى لهم فيها التوفيق.
ُبعد اآخر..

ل يوجد �سيء كامل، فهناك �سلبيات ُت�ستخدم للتطور، واأخرى قد يتم التغا�سي 
عنها يف مقابل الكثري من الإيجابيات، وهذه الزاوية التي يجب النظر من خاللها 
عند تقييم الحتاد ال�سعودي لكرة القدم ، ف�سكرًا لالأ�ستاذ يا�سر امل�سحل وزمالئه 

، ول زلنا نطمح للمزيد.  

MohammedAAmri@

حممد العمري

تشمل الحرمان والغرامة

عقوبات انضباطية بحق األهلي وشراحيلي والشمري
جدة – هالل �سلمان

بالحتاد  والأخــــالق  الن�سباط  جلنة  اأ�ــســدرت 
القرارات،  اأم�س، عددا من  القدم  لكرة  ال�سعودي 
بعد  ريـــال  األـــف   50 مبلغ  الأهــلــي  غــرمــت  حيث 
ثبوت خمالفته للمادة )85( من لئحة الن�سباط 
والأخالق لعدم تنفيذه قرار غرفة ف�س املنازعات 
باحتاد كرة القدم رقم )652/غ/2021( وتاريخ 

01-12-2021م ال�سادر ل�سالح الفي�سلي.
�سهر  مدتها  نهائية  مهلة  الأهلي  اللجنة  ومنحت 
لتنفيذ قرار غرفة ف�س املنازعات ال�سادر ل�سالح 
ريــال،  اآلف  و5  مليونني  مبلغ  لدفع  الفي�سلي، 
احتــاد  حل�ساب  ريــال  األــف   100 اإىل  بالإ�سافة 

القدم.
كــمــا وجــهــت حتــذيــرا لــلــنــادي الأهـــلـــي يف حــال 
المتناع عن تنفيذ قرار الغرفة كامال خالل املهلة 
النهائية املحددة، باإيقاع عقوبة خ�سم )3( ثالث 
كاأ�س  م�سابقة دوري  الأول يف  الفريق  نقاط من 
للمو�سم  للمحرتفني  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري 
الريا�سي احلايل، ويف حال ال�ستمرار بالمتناع 
عن التنفيذ بعد اإيقاع عقوبة خ�سم النقاط مُينح 
عدم  حال  ويف  يومًا   )15( مهلة  الأهلي  النادي 
عند  الت�سجيل  من  املنع  عقوبة  اإيقاع  اللــتــزام، 
اأقرب فرتة ت�سجيل قادمة ويف حال انتهاء فرتة 
الهبوط  عقوبة  اإيــقــاع  التنفيذ،  دون  الت�سجيل 
من   )2-4-85( لــلــمــادة  وفــقــا  اأدنـــى  درجـــة  اىل 
لئحة الن�سباط والأخالق ب�سكل تلقائي ودون 
احلاجة اإىل اإ�سدار قرار اآخر من جلنة الن�سباط 

والأخالق.
والفي�سلي  الأهـــلـــي  نــاديــي  الــلــجــنــة  ـــزمـــت  واأل

باإ�سعارها عند تنفيذ القرار وتقدمي ما يثبت ذلك، 
مو�سحة اأن القرار غري قابل لال�ستئناف.

الالعب  اللجنة  غــرمــت  اآخــريــن،  قــراريــن  ويف 
ريـــال،  اآلف   10 مبلغ  الــ�ــســمــري  كــ�ــســار  �ــســامــي 
ريال،  األــف   20 مبلغ  �سراحيلي  �سايع  والالعب 
مـــن لئــحــة  ــمــادة )85(  ــل ل لــثــبــوت خمــالــفــتــهــمــا 
غرفة  قـــرار  تنفيذ  لــعــدم  والأخــــالق  النــ�ــســبــاط 

�سمك  نــاديــي  ل�سالح  الــ�ــســادر  املــنــازعــات  ف�س 
ل�سداد  �سهر  مدتها  مهلة  ومنحتهما  والقاد�سية، 
لنادي  ريــال  األــف   415 اإىل  قيمتها  ت�سل  مبالغ 
حل�ساب   20500 مبلغ  اإىل  بــالإ�ــســافــة  �سمك، 
ال�سمري،  حــالــة  يف  للعبة  الــ�ــســعــودي  الحتـــاد 
القاد�سية  لنادي  ريال  اآلف  و5  مليونني  ومبلغ 
 100 مبلغ  اإىل  بالإ�سافة  �سراحيلي،  حالة  يف 

األف ريال ر�سوم اإجراءات التقا�سي اأمام الغرفة 
حل�ساب الحتاد ال�سعودي للعبة.

عن  المتناع  حال  يف  الالعبني  اللجنة  وحــذرت 
النهائية  املهلة  خــالل  كامال  الغرفة  قــرار  تنفيذ 
امل�ساركة  من  احلرمان  عقوبة  باإيقاع  املــحــددة، 
يف اأي ن�ساط متعلق بكرة القدم ملدة 3 اأ�سهر يف 

حالة ال�سمري، و6 اأ�سهر يف حالة �سراحيلي.

 فارس الشمال موطن حراس الوطن..

العقيدي.. يعيد ذكريات الدعيع 

البايرن يقدم نجمه السنغالي مانيه

حائل- خالد احلامد 
 23 حتت  ال�سعودي  منتخبنا  حار�س  اأعــاد 
عاًما، وحار�س مرمى فريق الطائي" نواف 
العقيدي" ذكريات الطائيني، بتاألق احلار�س 
الــــدوىل عــبــدالــلــه الــدعــيــع، عــنــدمــا اأقــامــوا 
احتفاًل تكرمييا حلار�س الطائي والأخ�سر 
عبدالله الدعيع، بعد ح�سول منتخبنا الأول 
اآ�سيا عام 1984  اأمم  القدم على كاأ�س  لكرة 
الأوىل  للمرة  �سنغافورة،  يف  اأقيمت  التي 
يف تاريخ الكرة ال�سعودية؛  جراء م�ساركته 
الأول  الإجنـــاز  حتقيق  يف  املميزة  القوية 
توجها  التي  بالبطولة،  للوطن، وجنوميته 
بح�سوله على لقب �سيد حرا�س اآ�سيا، وهو 

يف عمر الثالثة والع�سرين.
واأعـــده  مبــ�ــســار،  خميم  يف  اأقــيــم   احلفل 
اأبناء الطائي خ�سي�سًا لهذه املنا�سبة اإبان 
لنادي  الله-  رحمه  املطري-  را�سد  رئا�سة 

الطائي.
وكيل  العلي  اإبراهيم  احلفل  �سرف  وقــد 
الأ�سبق،  ال�سباب  لرعاية  العام  الرئي�س 
اآنـــذاك،  املنتخب  مــديــر  الدهم�س  وفــهــد 

والكابنت خليل الزياين املدير الفني لكتيبة 
فهد  املنتخب"  لنجمي  اإ�ــســافــة  الــ�ــســقــور، 
امل�سيبيح ونا�سر املن�سور" وح�سر احلفل 
عدد من اأعيان املنطقة، ومن حمبي فار�سها 

الرمادي.

احلفل،  هذا  الطائي  اجلماهري   وا�ستذكرت 
اأقـــامـــه الــطــائــيــون لبــنــهــم وجنمهم  الـــذي 
تابعوا  اأن  بعد  الدعيع،  عبدالله  اخلــلــوق 
حار�سنا ال�ساب نواف العقيدي يكرر نف�س 
بنف�س  الــوطــن، وهــو  منتخب  مع  الإجنـــاز 

العمر واملركز.

جدة – البالد
الأملاين  ميونيخ  بايرن  نادي  اأعلن 
�سمه  عن  ر�سميا،  الأربــعــاء  اأم�س 
من  مانيه  �ساديو  ال�سنغايل  النجم 
متتد  �سفقة  يف  ليفربول  �سفوف 
بلغت   ،2025 عـــام  يــونــيــو  حــتــى 

تكلفتها 40 مليون يورو.
ـــبـــافـــاري لعــبــه  وقـــــدم الــــنــــادي ال
يف  "الأف�سل  بـــعـــبـــارة:  اجلـــديـــد 
اإىل بايرن"، وكلفت  اأفريقيا ين�سم 
ميونيخ  ــايــرن  ب خــزيــنــة  ال�سفقة 
اإىل  بالإ�سافة  يـــورو،  مليون   32
8 ماليني يورو اأخــرى مبا يف ذلك 
خدمات  على  للح�سول  الإ�سافات؛ 
الالعب البالغ عمره 30 عامًا، الذي 
لــه عــامــًا يف عــقــده مع  كــان يتبقى 

ليفربول.
وقال رئي�س بايرن، هربرت هايرن: 
يعرف  عاملي.  جنم  مانيه  "�ساديو 
وطبيعة  بــايــرن  ــدر  وق قيمة  متــامــًا 

املناف�سة يف الدوري الأملاين".
�سعيد  "اأنا  مانيه:  قال  جانبه،  من 
حــًقــا بــوجــودي اأخــــرًيا يف بــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ. لـــقـــد حتـــدثـــنـــا كـــثـــرًيا 
و�سعرت منذ البداية باهتمام كبري 

من هذا النادي العظيم".
واأ�ـــســـاف الــنــجــم الــ�ــســنــغــايل: "مل 
بالن�سبة يل.  �سكوك  اأي  تكن هناك 
هذا  خلو�س  املنا�سب  الــوقــت  اإنــه 
الكثري  اأحقق  اأن  واأريـــد  التحدي، 

من الإجنازات مع هذا النادي".
وان�سم مانيه اإىل �سفوف ليفربول 
عام 2016 قادًما من �ساوثامبتون، 
و�سارك مع الريدز يف 269 مباراة، 
�سجل خاللها 120 هدًفا و�سنع 48.
ـــدوري  ـــال ــول ب ــرب ــف ــي وتـــــوج مـــع ل
اأوروبا  اأبطال  ودوري  الإجنليزي 
وال�سوبر  لــالأنــديــة  الــعــامل  وكــاأ�ــس 
ـــــــــــــي وكـــــاأ�ـــــس الحتــــــاد  الأوروب

الإجنليزي وكاأ�س الرابطة.
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في المنعطف قبل األخير من دوري المحترفين..

صراع الهالل واالتحاد على اللقب بيد الفتح واالتفاق
يف  الأخــرة  قبل   29 الـ  اجلولة  مباريات  جميع  اخلمي�س  اليوم  م�ساء  تقام 
التوقيت ذاته وهو الـ 9 م�ساء؛ نظرا لأهمية نتائجها يف حتديد الفائز باللقب، 

والفريقني الهابطني اإىل دوري الدرجة الأوىل رفقة فريق احلزم.
ويحل فريقي الحتاد والهالل طريف ال�سراع على اللقب، �سيفني على فريقي 
التفاق والفتح، فيما يلعب الن�سر وال�سباب على اأر�س احلزم والتعاون، 
الباطن  اأمــا  الطائي،  نظره  والفي�سلي  الرائد،  �سيفه  الأهلي  وي�ستقبل 

فيواجه �سمك، ويلعب اأبها على اأر�سه اأمام الفيحاء.

االتفاق VS االتحاد
مباراة مف�سلية لالحتاد يف �سعيه نحو اللقب؛ حيث يت�سدر بر�سيد 61 نقطة، ويهدف لتحقيق فوز غاب عنه يف اآخر 
3 جولت، ما منح الأف�سلية ملطارده الهالل، حيث تعادل )العميد( مع الفتح قبل اأن يخ�سر اأمام الهالل والطائي، ول 
جمال اأمامه للتفريط باأي نقطة، حيث يحتاج للفوز باآخر مباراتني وانتظار تعرث مناف�سه حامل اللقب، فيما ياأمل 
التفاق الـ 12 بـ 31 نقطة بتحقيق 3 نقاط ثمينة يف �سعيه لتاأمني بقائه معتمدا على الأر�س واجلمهور. مواجهة 

الذهاب انتهت احتادية بنتيجة )2-3(.

ميلك  حيث  التوايل؛  على  الثالث  للمو�سم  لقبه  على  ليحافظ  الأخرتني  باملباراتني  للفوز  الهالل  يحتاج 
الأف�سلية  املبا�سرة، واأي تعرث �سيمنح  اأف�سلية املواجهات  الأهداف مع  الثاين بفارق  61 نقطة يف املركز 
للمت�سدر الحتاد؛ لذا فاإن الهالل �سيكون حتت �سغط كبر اأمام الفتح �ساحب املركز ال�ساد�س بر�سيد 35 
نقطة، الذي ميتلك ميزتي الأر�س واجلمهور، وياأمل بتجنب اخل�سارة التي قد تعيده لدوامة خطر الهبوط، 

كما ي�سعى لتكرار فوزه على )الزعيم( ذهابا )2-3(. 

الفتح VS الهالل

الرتتيب  متذيل  احلزم  اأمام  نقطة   55 بر�سيد  الثالث  للن�سر  �سهلة  مواجهة 
يف  اللقاء  اأهمية  وتكمن  نقطة،   17 عند  ر�سيده  توقف  بعد  الهابطني  واأول 
�سعي الن�سر لتاأمني مركزه و�سط مطاردة من ال�سباب، حيث يتناف�سان على 
ال�سعودي بنظامه  ال�سوبر  املقبلة، وكاأ�س  اآ�سيا  اأبطال  التاأهل لن�سخة دوري 

اجلديد. مباراة الذهاب فاز بها الن�سر )1-2(.

الحزم VS النصر

األهلي VS الرائد

أبها VS الفيحاء

الفيصلي VS الطائي

التعاون VS الشباب

الباطن VS ضمك

نظره  على  �سيفا  ويحل  الــرابــع،  املركز  يف  نقطة   53 ال�سباب  ميلك 
التعاون العا�سر بـ 32 نقطة. ياأمل )الليث( يف حتقيق الفوز ل�ستعادة 
املركز الثالث من الن�سر، يف حني ي�سعى )�سكري الق�سيم( لتاأمني البقاء 
الوطني  املــدرب  مع  الإيجابية  نتائجه  وموا�سلة  الأ�سواء  دوري  يف 
انتهى  الذهاب  لقاء  متتاليني.  لنت�سارين  قــاده  الــذي  العبديل،  حممد 

مل�سلحة ال�سباب )1-3(.

ل خيار اأمام فريق الباطن �سوى حتقيق الفوز يف هذه املباراة، والتي 
تليها يف اجلولة الأخرة اأمام فريق الحتاد، وانتظار اأن تخدمه نتائج 
الآخرين؛ لكي يبقى يف دوري الكبار، حيث يحتل املركز قبل الأخر بـ 
29 نقطة، يف حني ميلك �سمك 43 نقطة وهو يف منطقة الأمان بعيدا 
عن ح�سابات الهبوط؛ لذا �سيدخل املباراة دون اأي �سغوط. مواجهتهما 

ذهابا انتهت بالتعادل )1-1(.

يرتقب الأهالويون بفارغ ال�سرب نتيجة هذه املباراة امل�سرية؛ حيث ميلك 
فريقهم 31 نقطة يف املركز الـحادي ع�سر؛ لذا ل جمال اأمامه �سوى الفوز، 
فتحت  الأهلي  اإدارة  اأن  خا�سة  واجلمهور  الأر�س  عاملي  من  وال�ستفادة 
امللعب اأمام اجلماهر جمانا، وكذلك ي�سعى الأهلي لرد اعتباره من خ�سارته 
ذهابا يف بريدة بهدف نظيف. يف املقابل ي�سعى فريق الرائد �ساحب املركز 
الرابع ع�سر بر�سيد 30 نقطة، لتحقيق الفوز، وح�سد 3 نقاط ثمينة رمبا 

تخدمه يف م�سعاه لتجنب توديع دوري الكبار. 

يت�ساوى الطرفان بر�سيد 34 نقطة؛ حيث يحتل اأبها املركز التا�سع وياأتي 
هو  للفريقني  امل�سرتك  والهدف  الأهــداف،  بفارق  �سابعا  الربتقايل  �سيفه 
تاأمني البقاء بني الكبار؛ حيث ل يزالن يف دائرة اخلطر، ولن ي�ستفيدا اأبدا 

من تكرار نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت  بالتعادل ال�سلبي.

ثامنا  الطائي  ياأتي  فيما  الـثالث ع�سر،  املركز  الفي�سلي 30 نقطة يف  ميلك 
لتحقيق  واجلمهور  الأر�ــس  عاملي  على  )العنابي(  ويعتمد  نقطة،   34 بـ 
الفوز الذي غاب عنه يف اآخر 3 جولت؛ لالبتعاد عن خطر الهبوط للدرجة 
الأوىل، وهو احلال ذاته بالن�سبة لفريق الطائي الذي حقق فوزين متتاليني، 
ويطمح ملوا�سلة نتائجه اجليدة لتاأمني بقائه يف دوري الأ�سواء، وتكرار 

فوزه ذهابا بثالثية مقابل هدف.

جدة – هالل �سلمان



جدة ـ خالد بن مر�ضاح 
ال��زوار  من  املزيد  ج��ذب  على  يعمل  ج��دة  مو�سم  زال  ما   
وال�سياح عرب فعالياته املختلفة، وا�ست�سافته اأ�سهر املطربني 
الطرب  جمهور  اأن  املو�سم  اإدارة  اأعلنت  واأم�س،  العرب، 
ج��ورج  ب��ني  يجمع  ا�ستثنائي  ح��ف��ل  م��ع  م��وع��د  ع��ل��ى 
اجل��اري،  يونيو   29 يف  الرباعي  و�سابر  و�سوف 
اأنه مت  اإىل  ليالينا، الفتة  وذلك على خ�سبة م�سرح 
اأم�س طرح تذاكر احلفل، واأنها ت�سعى دوًما اإىل 
وتلبي  ال��زوار،  ت�ستقطب  التي  الربامج  تقدمي 

وكل  والثقافية،  الفنية  منها  متنوعة؛  خيارات  عرب  ذائقتهم 
ما يندرج حتت بند الرتفيه بكافة اأ�سكاله.

يف  للجمهور  غنى  واأن  �سبق  و���س��وف،  ج��ورج  اأن  يذكر   
على  ال��ري��ا���س  مو�سم  حفالت  يف  ���س��ارك  كما  ج��دة،  �سيف 
حفالته  اآخر  فاإن  الرباعي،  �سابر  اأما  �سامل،  اأبوبكر  م�سرح 
كانت يف باري�س، كما اأحيا حفاًل مبهرجان املو�سيقى العربية 
التي  اأعماله  اآخ��ر  ومن  امل�سرية،  االأوب��را  دار  نظمته  ال��ذي 
طرحها للجمهور اأغنية " ال�سهر �سباحي" مع الفنان املغربي 

�سعد ملجرد. 

موسم جدة يجمع بين" وسوف والرباعي" 

 التهاب لسان المزمار خطر على الحياة 
الريا�ض ـ البالد 

الطبية  �سعود  امللك  مدينة  ح��ّذرت 
-ممثلة يف اإدارة اخلدمات التنف�سية- 
املزمار،  ل�سان  التهاب  م�ساعفات  من 
امتداد  مبثابة  باأنه  تعريفه  ميكن  ال��ذي 
اإغ��الق  يف  وظيفته  املتمثلة  للغ�سروف؛ 
الق�سبة الهوائية وحمايتها من دخول اأج�سام 
يتورم  فعندما  البلع؛  عملية  اأثناء  خا�سة  غريبة، 

ل�سان املزمار من �ساأنه اأن يت�سبب يف م�ساكل عدة.
التنف�سية  اخل��دم��ات  اإدارة  ومدير  اأخ�سائي  واأو���س��ح 
للق�سبة  كلًيا  ان�سداًدا  امل�ساكل  من  اأن  ال�ساملي،  اأمي��ن  باملدينة 
انتفاخ  ع��ن��د  التنف�س  ج��ه��از  يف  ف�سل  اإىل  ي����وؤدي  مم��ا  ال��ه��وائ��ي��ة؛ 

ال  عندما  اجل�سم،  يف  االأك�سجني  م�ستوى  وانخفا�س  الغ�سروف، 
اأك�سيد الكربون، وتنجم  تتم تهوية الرئتني، وارتفاع م�ستوى ثاين 
والت�سبب  البكترييا  لتف�سي  باالإ�سافة  على احلياة،  ذلك خطورة  عن 
يف عدوى باأماكن اأخرى يف اجل�سم. وبنّي اأن من اأهم اأعرا�س تورم 
اأو �سبابية يف  كبري وملحوظ يف احللق، وبحة  اأمل  املزمار؛  ل�سان 
و�سعوبة  التنف�س،  عند  كركرة  اأو  �سفري  اأ�سوات  وظهور  ال�سوت، 

يف التنف�س.
بدء  منذ  انخف�س  ق��د  امل��زم��ار  ل�سان  التهاب  �سيوع  اأن  واأ���س��اف 
ا�ستخدام التطعيم ل�" امل�ستدمية النزلية"  يف التطعيمات الروتينية 
ي�سك  ق��د  حالة  اأي  ففي  م��وج��وًدا،  زال  م��ا  لكنه  جوهرية؛  ب�سورة 
بوجود التهاب ل�سان املزمار يجب التوجه للطبيب من اأجل عالجه؛ 

لكونه و�سًعا قد يتدهور ب�سرعة اإىل حد تهديد حقيقي للحياة.

األسبـوعية
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البالد ــ وكاالت 
 تتوا�سل اإجنازات ال�سباب ال�سعودي على االأ�سعدة كافة 
قمة  ت�سلق  من  ال�سيباين،  بدر  ال�ساب  ا�ستطاع  وموؤخًرا   ،
جبل دينايل الذي يعترب اأعلى قمة يف اأمريكا ال�سمالية، كما 
ال�سبع، وذلك بعد  القمم  االأخري يف حتدى  اأنه يعد اجلبل 
جناحه يف �سعود قمة جبل اإيفر�ست، وعرب ال�سيباين عن 
ال�سعودي  العمل  ورفع  دينايل،  جبل  قمة  ببلوغه  �سعادته 
حلًما  ك��ان  ال�سبع  القمم  ت�سلق  اأن  اإىل  الفتا  قمته،  على 
حتقيقه،  من  متكن  حتى  املا�سية  ال�سنوات  طيلة  ي��راوده 
اإىل  يهدف  ال�سبع،  القمم  م�ساركته يف حتدى  اأن  مو�سًحا 
ت�سجيع ال�سباب على مزاولة الريا�سة واالهتمام بتفا�سيل 
ال�سحة العامة. يذكر اأن ال�سيباين �سبق، واأن مت اختياره 
اإبداًعا  اأكرث رواد االأعمال  من قبل جملة" فورب�س" �سمن 
يف ال�سعودية، وهو كاتب و�سيديل، ورائد اأعمال، يع�سق 

التحديات، واأول �سعودي يحمل �سعلة االأوملبياد.

البالد ـ وكاالت 
ال�سهية  ف��ق��دان  اأن ا���س��ط��راب  اأظ��ه��رت درا���س��ة ج��دي��دة، 
بنية  يف  جذرية  تغيريات  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  الع�سبي، 
الدماغ، وبدرا�سة تعترب االأكرب حتى االآن يف بحث العالقة 
الباحثون  وج��د  ال��دم��اغ؛  و�سحة  االأك���ل  ا���س��ط��راب  ب��ني 

ا ملمو�ًسا يف �ُسمك ق�سرة الدماغ وم�ساحتها. انخفا�سً
اال�سطرابات  اأنواع  اأحد  الع�سابي  ال�سهية  فقدان  وُيعد 
دائ��م  خ��وف  م��ن  االأ�سخا�س  فيها  يعاين  التي  االأك���ل،  يف 
الطعام  كميات  يقل�سون  يجعلهم  م��ا  ال���وزن؛  زي���ادة  م��ن 
خميف.ويقول  ب�سكل  وزن��ه��م  فيقل  ي�ستهلكونها،  ال��ت��ي 
الباحثون: اإن االنخفا�س احلا�سل يف حجم و�سكل الدماغ 
 4 اإىل  مبرتني  اأك��رب  الع�سبي،  ال�سهية  فقدان  ح��االت  يف 
مرات من االنخفا�سات التي ت�سببها حاالت نف�سية اأخرى 
االنتباه  ونق�س  احلركة  فرط  وا�سطراب  االكتئاب  مثل؛ 

والو�سوا�س القهري.

جدة ـ البالد 
واملياه  البيئة  وزارة  ملكتب  التابعة  الرقابة  فرق  �سبطت 
حر�س  دوري��ات  مع  بالتعاون  القنفذة،  مبحافظة  والزراعة 

احلدود، عدًدا من املخالفني الأنظمة ال�سيد البحري. 
وقال مدير عام فرع الوزارة مبنطقة مكة املكرمة املهند�س 
املخالفني  �سبط  مت  اإن���ه  ال��غ��ام��دي:  ال��ل��ه  ج���ار  ب��ن  �سعيد 
م��ن ط��ن من  واأك����رث  اأدوات ���س��ي��د خم��ال��ف��ة،  وب��ح��وزت��ه��م 
اأنه جرى م�سادرة  االأ�سماك منها 38 �سمكة قر�س.  واأبان، 
األف مرت من �سباك  اأدوات ال�سيد املخالفة املتمثلة يف 8.4 
يد"  "امل�سِ م�سادرة  متت  كما  املحظورة،  امل��ربوم  النايلون 
اللوائح  ح�سب  املخالفني  مع  االإج����راءات  ا�ستكمال  ومت   ،
مبحافظة  ال��وزارة  مكتب  مدير  اأك��د  جهته،  من  واالأنظمة.  
االأن��واع من  اأن حظر هذه  املهند�س ح�سن املعيدي،  القنفذة 
ال�سباك ياأتي حمايًة للرثوة املائية احلية يف املياه االإقليمية 
ال�سمكي  امل��خ��زون  على  �سلبي  ت��اأث��ري  م��ن  لها  مل��ا  للمملكة؛ 
والكائنات البحرية وبيئة ال�سعاب املرجانية، اإ�سافة اإىل ما 

تلحقه من اأ�سرار مبحركات الو�سائط البحرية. 

رفع العلم السعودي 
بأعلى جبال أمريكا 

 "فقدان الشهية 
العصبي" يهدد الدماغ 

ضبط شباك صيد محظورة 
ومصادرة أسماك
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تعزيز الشعور بالشبع  مضاد لاللتهابات  ترطيب الجسم  فوائد 
3البطيخ  2 1

البالد ـ وكاالت 
اأن هناك عددا  التغذية،  اأملان يف علم  ك�سف خمت�سون 
ال�سيف،  الدهون خالل فرتة  تزيد من حرق  الفواكه  من 
الذي يحتوي على  البطيخ  ياأتي على راأ�س تلك االأطعمة 
90% من مكوناته على املاء، وهو وجبة  لرتطيب اجل�سم 
يفيد  الوقت  نف�س  ويف  احلرارية،  ال�سعرات  ومنخف�سة 
االأطعمة  من  الكرز  يعد  كما  الب�سرة.  ون�سارة  �سحة  يف 
االأك�سدة  م�سادات  اأح��د  وهو  بالري�سفرياترول،  الغنية 
ال��ده��ون  حت��وي��ل  م��ث��ل  م��ت��ع��ددة،  اإي��ج��اب��ي��ة  بخ�سائ�س 
بدوره  يعزز  ما  وهو  بنية،  دهون  اإىل  الزائدة  البي�ساء 
من عملية التمثيل الغذائي وي�ساعد على حرق املزيد من 

ال�سعرات احلرارية.
ويتميز االأنانا�س بتاأثريه امل�ساد لاللتهابات وحمتواه 
جيدة  �سحة  ي�سمن  م��ا  وه��و   ،C فيتامني  م��ن  ال��ع��ايل 
بانتفاخ  امل��زع��ج  ال�سعور  منع  على  وي�ساعد  ل��الأم��ع��اء، 
باأن  "فرويندين"  االأملانية  املجلة  خ��رباء  واأف��اد  املعدة. 
تزيد من حرق  املوجودة يف اجلريب فروت  املرة  املواد 
يقوي   C فيتامني  من  العايل  حمتواها  اأن  كما  الدهون، 
جهاز املناعة مع تعزيز ال�سعور بال�سبع وعدم الرغبة يف 
وهو  االأجعد،  الكرنب  ويعد  وال�سكريات.  الطعام  تناول 
مهمة  باألياف  غنيًا  احلرارية،  ال�سعرات  منخف�س  نبات 

للج�سم، وي�سمن �سعورًا بال�سبع لفرتة طويلة.

 البطيخ واألناناس يحرقان الدهون في الصيف 

 ترفيه إنساني 
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 ال يعد مو�سم جدة م�ساحة ترفيهية وثقافية وفنية  
اأفراد  كافة  على  للرتفيه  اإن�ساين   ف�ساء  مبثابة  اإنه  بل  فح�سب- 
املجتمع، وتقدمي خيارات متعددة، ف�ساًل عن تقدمي تقنيات التعليم باملعرفة 
قبل  من  كبرًيا  اإقبااًل  ڤيلج"  "ذا  فعاليات  �سهدت  املا�سية  االأي��ام  وخ��الل  لالأطفال، 
ال�ساعات االأوىل لالفتتاح يف جو عائلي مميز، حيث �ست�ستمر  زوار املو�سم، وذلك منذ 
فعاليات" ذا فيلج" اإىل نهاية املو�سم بعرو�س عائلية متنوعة، والعديد من االأن�سطة التعليمية 
والرتفيهية لالأطفال، وموؤخًرا.. ا�ست�سافت" ذا فيلج" جمموعة من نزالء مركز التاأهيل ال�سامل، 

الذين ا�ستمتعوا بالعرو�س املتنوعة؛ وذلك يف اإطار الرتفيه على هذه الفئة الغالية.  

جدة - البالد
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