القيادة تهنئ الدوق األكبر للوكسمبورغ

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

جدة  -وا�س

12صفحة  /رياالن

ا أل سبـ و عية

بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،ل�صاحب ال�سمو
امللكي ال��دوق ه�نري ،ال��دوق الأك�بر لدوقية
لوك�سمبورغ ال��ك�برى ،مبنا�سبة ذك��رى
اليوم الوطني لبالده.
و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين
و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة

ل�سموه ،وحلكومة و�شعب دوقية لوك�سمبورغ
الكربى ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال�����وزراء ،برقية تهنئة مماثلة،
ل�صاحب ال�سمو امللكي الدوق هرني ،الدوق الأكرب
لدوقية لوك�سمبورغ ال��ك�برى ،مبنا�سبة ذك��رى
اليوم الوطني لبالده.
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المملكة تقود التحول الرقمي عالميا
الرياض وأنقرة

جولة ولي العهد

األشقاء في
سويداء القلب
كتب  :حممد اجلهني

تطوير التعاون
وترسيخ التقارب

بحيرة األصفر

وجهة سياحية للعائالت

اليمن

دوريات أممية للحفاظ على موانئ الحديدة

ت�أتي جولة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع �إىل القاهرة
اً
ا�ستكمال جلولة
وع��م��ان و�أن���ق���رة؛
�سابقة� ،شملت م�سقط و�أب���و ظبي
والدوحة واملنامة والكويت ،وكلتا
اجلولتني وما �سبقهما من تفاهمات
ولقاءات ،جاء جت�سيدًا حقيق ًيا لقيمة
التحركات ال�سعودية الرامية ل�صيانة
�أم��ن وا�ستقرار املنطقة؛ كونها من
�أهم املناطق املحاطة ب�أطماع �إقليمية
ذات �أب��ع��اد خ��ط�يرة ،ول��ذل��ك حتتاج
ل��ت��ع��زي��ز الإج��������راءات االح�ت�رازي���ة
وتكري�س احل��ذر اجلماعي ،خا�صة
�أن تلك املنطقة تتعر�ض مل���ؤام��رات،
�أدت �إىل ف��و���ض��ى ،ك���ادت �أن حترق
نتائجها الأخ�����ض��ر وال��ي��اب�����س؛ لوال
املوقف ال�سعودي املعلوم للقا�صي
والداين ،يف ظل د�أب اململكة العربية
ال�سعودية للت�صدي بب�سالة وحكمة
لأخ��ط��ار حمدقة متتالية؛ م��ن بينها
جائحة الفو�ضى اخلالقة ،التي ذابت
على �أعتاب الفطنة واحليطة والقرار
امل�سئول ال�سليم ال��ه��ادف؛ للحفاظ
على مكت�سبات الأمة ،فجاءت النتائج
رائ��ع��ة م��ع��ززة للمكانة ال�سعودية،
وم�ؤكدة على ثبات مبادئ الريا�ض
وقدرتها وت�أثريها.
لقد جعلت اململكة م��ن الإن�����س��ان
حم�����ور االه����ت����م����ام ،ورك�������زت ع��ل��ى
حتقيق جودة احلياة للجيل احلايل
والأج��ي��ال القادمة ،ولعلنا نلم�س-
بالدليل القاطع  -حجم املكت�سبات
املتحققة التي مكنت املواطن واملقيم
من ق�ضاء حوائجه ب�ضغطة زر دون
�أدن����ى ع��ن��اء مي��ك��ن ذك����ره ،وال ن��رى
م��ا ي��دع��و لال�ستفا�ضة ب�شرح واق��ع
معا�ش ،يدعو للفخر واالع��ت��زاز يف
م���دن وق����رى وه��ج��ر وم���راك���ز متتد
ب��ام��ت��داد وط���ن ب��ح��ج��م ق����ارة ،وم��ع
هذا تعي�ش تفا�صيل التجديد ب�شكل
متوازن يوم ًيا.
لقد ظلت الأمة العربية والإ�سالمية
يف �سويداء القلب ال�سعودي الناب�ض
بالوفاء وال�صدق وامل���روءة ،وظلت
مواقف الريا�ض -و�ستظل -داعمة
للأ�شقاء والأ�صدقاء ،تقول وتفعل،
را م���ا ف��ع��ل��ت دون احل��اج��ة
وك����ث��ي� ً
للقول ،فهي املعروفة بعدم �إميانها
بال�شعارات الرباقة الواهية ،ولهذا
مل�سنا حرارة اال�ستقبال ،ك ًما وكي ًفا،
يف ال��ع��وا���ص��م ال��ث�لاث ال��ت��ي زاره���ا
�سمو ويل العهد ،ويف عوا�صم عاملية
ع���دي���دة ،ف��ق��د ك���ان حم���ور احل��دي��ث
وحم���ل الإع���ج���اب ،وح��ظ��ي ،حفظه
الله ،با�ستقبال م�شرف من قبل امللوك
والر�ؤ�ساء كزعيم ملهم وم�ؤثر حمب
لل�سالم ،يعي�ش تفا�صيل هموم الأمة
العربية والإ���س�لام��ي��ة ،ويعمل على
تعزيز التنمية امل�ستدامة ،وحتقيق
رغبته املعلنة مبنطقة تفوق �أوروبا؛
رق ًيا وح�ضارة ،بقدرتها وم�شاريعها،
وع��ل��ى ر�أ����س تلك امل�شاريع " �شرق
�أو�سط �أخ�ضر" �أطلقه �سموه ،والزال
ي��دع��م��ه وي��ت��اب��ع تفا�صيل نتائجه،
�إ�ضافة �إىل الكثري من الأف��ك��ار التي
�ستجعل من املنطقة قوة ال ت�ضاهيها
ق���وة ب��ا���س��ت��دام��ة م�شاريعها ،ورف��ع
���ش���أن �أهلها عال ًيا؛
ال���س��ت��ع��ادة �أجم����اد
امل��ا���ض��ي وحتقيق
حا�ضر مزدهر.
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القيادة تهنئ الدوق األكبر للوكسمبورغ
جدة  -وا�س

بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز �آل �سعود،
برقية تهنئة ،ل�صاحب ال�سمو امللكي
ال���دوق ه�نري ،ال���دوق الأك�ب�ر لدوقية
لوك�سمبورغ الكربى ،مبنا�سبة ذكرى
اليوم الوطني لبالده.
و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين
و�أط��ي��ب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
ل�����س��م��وه ،وحل���ك���وم���ة و���ش��ع��ب دوق��ي��ة
لوك�سمبورغ الكربى ال�صديق اطراد
التقدم واالزدهار.

كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز �آل
�سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ،برقية تهنئة ،ل�صاحب ال�سمو
امللكي الدوق هرني ،الدوق الأكرب لدوقية
لوك�سمبورغ ال��ك�برى ،مبنا�سبة ذك��رى
اليوم الوطني لبالده.
وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين
و�أ����ص���دق ال��ت��م��ن��ي��ات مب���وف���ور ال�صحة
وال�����س��ع��ادة ل�سموه ،وحل��ك��وم��ة و�شعب
دوق��ي��ة لوك�سمبورغ ال��ك�برى ال�صديق
املزيد من التقدم واالزدهار.

محمد بن سلمان يبعث رسالة
لرئيس "العسكري التشادي"
�أجنامينا  -وا�س

بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء-
حفظه الله -ر�سالة خطية� ،إىل فخامة
رئي�س املجل�س الع�سكري االنتقايل

يف جمهورية ت�شاد ،حممد �إدري�����س
ديبي.
�سلم الر�سالة� ،سفري خ��ادم احلرمني
ال�شريفني لدى جمهورية ت�شاد عامر
ب��ن ع��ل��ي ال�����ش��ه��ري ،خ�ل�ال ا�ستقبال
فخامته له� ،أم�س الثالثاء.

قالدة الحسين لسموه تجسيداً للروابط التاريخية المميزة

ولي العهد وملك األردن يستعرضان تعزيز العالقات وبحث المستجدات
ع ّمان  -وا�س

عقد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،لقا ًء م�ساء الثالثاء ،مع جاللة امللك
عبدالله الثاين بن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�شمية ،بح�ضور �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير احل�سني بن عبدالله الثاين ويل العهد يف اململكة
الأردنية الها�شمية ،وجل�سة مباحثات مو�سعة بح�ضور وف��دي البلدين،
وذلك بالعا�صمة الأردنية عمان.
ويف بداية اللقاء الثنائي ،رحب جاللة ملك الأردن ب�سمو ويل العهد يف
بلده الثاين ،فيما عرب �سموه عن ال�شكر والتقدير على احلفاوة وح�سن
اال�ستقبال التي حظي بها ومرافقوه.
ونقل �سمو ويل العهد ،حتيات وتقدير خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ،جلاللته ،فيما حمّله جاللته حتياته
وتقديره خلادم احلرمني ال�شريفني.
كما جرى ا�ستعرا�ض �أوجه العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني ،و�آفاق
التعاون امل�شرتك وفر�ص تعزيزه يف خمتلف املجاالت ،بالإ�ضافة �إىل بحث
م�ستجدات الأو�ضاع الإقليمية والدولية وتن�سيق اجلهود ب�ش�أنها.
ويف ختام املباحثات ،قدم جاللة امللك عبدالله الثاين ،ل�سمو ويل العهد،
قالدة احل�سني بن علي ،جت�سيد ًا للعالقات التاريخية املميزة التي تربط
البلدين ،حيث تعد القالدة �أرفع و�سام مدين يف اململكة الأردنية الها�شمية،
ومتنح للملوك والأمراء ور�ؤ�ساء الدول.
ح�ضر جل�سة املباحثات� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سلمان
بن عبدالعزيز وزير الطاقة ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد
بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل وزير الريا�ضة ،و�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر عبدالله ب��ن بندر ب��ن عبدالعزيز وزي��ر
احلر�س الوطني ،و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله
وزي��ر اخلارجية ،ومعايل وزي��ر الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء الدكتور
م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزي��ر التجارة وزي��ر الإع�لام املكلف
الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي ،ومعايل وزير اال�ستثمار املهند�س خالد
بن عبدالعزيز الفالح ،ومعايل وزير النقل واخلدمات اللوج�ستية املهند�س
�صالح بن نا�صر اجلا�سر ،و�سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى الأردن

األمير محمد بن سلمان :المباحثات تحقق مصالح البلدين واالستقرار في المنطقة
نايف بن بندر ال�سديري.
فيما ح�ضر م��ن اجل��ان��ب الأردين ،دول��ة رئي�س ال����وزراء ال��دك��ت��ور ب�شر
اخل�صاونة ،ورئي�س الديوان امللكي الها�شمي يو�سف ح�سن العي�سوي،
ونائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي،
وم��دي��ر مكتب ج�لال��ة امل��ل��ك ال��دك��ت��ور جعفر ح�����س��ان ،ووزراء التخطيط
وال��ت��ع��اون ال���دويل نا�صر ال�����ش��ري��دة ،وال��ن��ق��ل املهند�س وج��ي��ه ع��زاي��زة،
والطاقة وال�ثروة املعدنية الدكتور �صالح اخلراب�شة ،واملالية الدكتور
حممد الع�سع�س ،والداخلية مازن الفراية ،وال�صناعة والتجارة والتموين
يو�سف ال�شمايل ،والثقافة الدكتورة هيفاء النجار ،وال�سفري الأردين يف
الريا�ض علي الكايد.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل

�سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،برقية ،جلاللة امللك عبدالله
الثاين بن احل�سني ملك اململكة الأردن��ي��ة الها�شمية ،لدى مغادرته عمّان
بعد زيارة ر�سمية ،قال فيها :ي�سرين و�أنا �أغادر بلدكم ال�شقيق� ،أن �أعرب
جلاللتكم عن بالغ امتناين وتقديري؛ ملا لقيته والوفد املرافق من حفاوة
اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.
جاللة امللك ،لقد �أك��دت املباحثات التي �أجريناها مع جاللتكم على عمق
العالقات الأخوية التي تربط بني بلدينا ،التي تهدف �إىل حتقيق م�صالح
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني ،وتعزيز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة ،يف
ظل قيادة �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،وجاللتكم .متمني ًا جلاللتكم موفور ال�صحة وال�سعادة ،ولل�شعب
الأردين ال�شقيق املزيد من التقدم والرقي .وجلاللتكم حتياتي وتقديري.

كما بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،برقية ،ل�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري احل�سني بن عبدالله الثاين ويل عهد اململكة الأردنية الها�شمية،
قال فيها :ي�سرين و�أن��ا �أغ��ادر بلدكم ال�شقيق �أن �أع��رب ل�سموكم عن بالغ
امتناين وتقديري على ما لقيته والوفد املرافق من حفاوة اال�ستقبال وكرم
ال�ضيافة .لقد �أكدت هذه الزيارة عمق العالقات التي تربط بني بلدينا ،التي
تهدف �إىل تعزيز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة ،وحتقيق م�صالح البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني ،يف ظل قيادة �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�أخيه �صاحب اجلاللة امللك عبدالله الثاين
بن احل�سني .متمني ًا ل�سموكم موفور ال�صحة وال�سعادة ،ولل�شعب الأردين
ال�شقيق املزيد من التقدم والنماء .وتقبلوا حتياتي وتقديري.

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

�صدر �أم�س بيان ختامي م�شرتك لزيارة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء� ،إىل اململكة الأردنية الها�شمية.
وثمّن اجلانبان خالل املباحثات ،التي ح�ضرها كبار امل�س�ؤولني يف
اململكتني ال�شقيقتني ،اجلهود القائمة لتحقيق امل�صالح االقت�صادية
امل�شرتكة بتوجيه ودعم من قيادتي البلدين.
و�أكدا �أهمية العمل امل�شرتك لزيادة م�ستوى التعاون االقت�صادي
واال�ستثماري.
و�أك�����د اجل��ان��ب��ان �أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك يف جم��ال
اال���س��ت��ث��م��ارات وتنويعها ،مب��ا يف ذل��ك امل��ج��االت اال�ستثمارية
لقطاعات التعدين ،والبنية التحتية ،وال��زراع��ة ،وال�سياحة،
والثقافة ،والرعاية ال�صحية ،وتقنية املعلومات ،وخلق املزيد
من فر�ص العمل ،مبا ي�سهم يف دفع النمو االقت�صادي يف البلدين
ويخدم م�صاحلهما امل�شرتكة.
ورحبت اململكة العربية ال�سعودية ب�إطالق الأردن لر�ؤية التحديث
االقت�صادي لل�سنوات الع�شر املقبلة ،وفر�ص التعاون التي ميكن
البناء عليها من خالل هذه الر�ؤية.
و�أعرب الأردن عن تقديره للمملكة العربية ال�سعودية ملا تقدمه من
دعم مل�شاريع تنموية يف خمتلف القطاعات ،وخا�صة قطاع النقل
والطاقة ،والدور الذي تلعبه اال�ستثمارات ال�سعودية يف تو�سعة
القطاعات املختلفة يف اململكة الأردنية الها�شمية.

الطاقة واالبتكار

ويف جمال الطاقة� ،أكد اجلانبان �أهمية ا�ستمرار التعاون يف الربط
الكهربائي بني البلدين وتعزيز التعاون امل�شرتك يف جم��ال كفاءة
الطاقة ،واالبتكار والتقنيات النا�شئة مثل الذكاء اال�صطناعي يف قطاع
الطاقة ،وتطوير التقنيات النظيفة ال�ستخدام املوارد الهيدروكربونية
يف تطبيقات متنوعة يف املجال ال�صناعي والإن�شائي.

ويف جم��ال البيئة وال��ت��غ�ّي�رّ امل��ن��اخ��ي ،رح��ب��ت اململكة الأردن��ي��ة
الها�شمية ب�إطالق اململكة العربية ال�سعودية ملبادرتي "ال�سعودية
اخل�ضراء" و"ال�شرق الأو���س��ط الأخ�ضر" ،و�أع��رب��ت عن دعمها
جلهود اململكة العربية ال�سعودية يف جمال التغيرّ املناخي.
وعبرّ اجلانبان عن تطلعهما �إىل تعزيز التعاون يف جمال الطاقة
النظيفة والتقاط الكربون وتخزينه وا�ستخدامه ،وبناء اخلربات
يف هذا املجال.
و�أكدا �أهمية ا�ستمرار التعاون يف جمال اال�ستخدامات ال�سلمية
للطاقة النووية ،وتعزيز التعاون يف جم��االت الرقابة النووية
والإ�شعاعية ب�ين ال��ب��ل��دي��ن.و�أع��رب اجل��ان��ب��ان ع��ن تطلعهما �إىل
تعزيز تعاونهما يف جماالت الأمن الغذائي ،وال�صحة ،والتعليم،
وت�شجيع اكت�شاف فر�ص ج��دي��دة ،خا�صة يف جم��االت مكافحة
الأوب��ئ��ة واجل��وائ��ح العاملية ،واال�ستثمار يف القطاع ال�صحي،
وال�صحة الرقمية ،وغريها من املجاالت ال�صحية.
و�أكد اجلانبان �أهمية زيادة وترية التعاون بني البلدين يف جماالت
الثقافة ،وال�سياحة ،والريا�ضة ،وال�شباب ،وتبادل امل�شاركات
وتنميتها وا�ستك�شاف ما يزخر به البلدان من ثروات وطاقات ،مبا
يحقق النماء والرفاه للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وثمّنت اململكة العربية ال�سعودية دعم اململكة الأردنية الها�شمية
لرت�شيحها ال�ست�ضافة الريا�ض ملعر�ض �إك�سبو الدويل .2030

الق�ضايا الإقليمية والدولية

وا�ستعر�ض اجلانبان الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك ،ويف مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية ،حيث �شدد اجلانبان
على �ضرورة انطالق جهد دويل جدي وفاعل لإيجاد �أفق �سيا�سي
حقيقي حلل الق�ضية الفل�سطينية على �أ�سا�س حل الدولتني ،الذي
يج�سد الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة على خطوط
الرابع من حزيران  ،1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،وفق
قرارات ال�شرعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.

و�شددا على �ضرورة وقف �إ�سرائيل جميع الإجراءات غري ال�شرعية
التي تقو�ض حل الدولتني وفر�ص حتقيق ال�سالم العادل.
و�أكدت اململكة العربية ال�سعودية �أهمية دور الو�صاية الها�شمية
التاريخية على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية بالقد�س يف حماية
املقد�سات واحلفاظ على هويتها العربية الإ�سالمية وامل�سيحية.
ويف ال�ش�أن اليمني ،جدد اجلانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية
والإقليمية الرامية للتو�صل �إىل حل �سيا�سي �شامل للأزمة يف
اليمن ،وفق املبادرة اخلليجية و�آلياتها التنفيذية ،وخمرجات
احلوار الوطني اليمني ،وقرار جمل�س الأمن رقم (.)2216
و�شددا على �إدانة الأعمال واملمار�سات والهجمات الإرهابية التي
تقوم بها ميلي�شيا احلوثي من ا�ستهداف للأعيان املدنية واملرافق
احليوية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتهديدها �أم��ن ممرات
املالحة الدولية ،وتقوي�ضها للم�ساعي املبذولة للو�صول �إىل حل
�سيا�سي .و�شدد اجلانبان على �أن �أم��ن اململكتني واح��د ،و�أك��دت
اململكة الأردنية الها�شمية وقوف الأردن املطلق مع اململكة العربية
ال�سعودية يف كل ما تتخذه من خطوات حلماية �أمنها وا�ستقرارها
وم�صاحلها.و�أكد اجل��ان��ب��ان دعمهما ملجل�س ال��ق��ي��ادة الرئا�سي
والكيانات امل�ساندة له؛ لتمكينه من ممار�سة مهامه لتحقيق الأمن
واال�ستقرار يف اجلمهورية اليمنية ،و�إنهاء الأزمة اليمنية.
ويف ال�ش�أن ال�سوري� ،شدد اجلانبان على �ضرورة تكثيف اجلهود
للتو�صل حل��ل �سيا�سي ل�ل�أزم��ة ال�سورية يحفظ وح��دة �سوريا
و�سالمة �أرا�ضيها ويعيد لها الأم��ن واال�ستقرار ويخل�صها من
الإرهاب ،ويهيئ الظروف الالزمة للعودة الطوعية لالجئني.
وثمن اجلانب ال�سعودي الدور الإن�ساين الكبري الذي ي�ضطلع به
الأردن يف ا�ست�ضافة حوايل مليون و� 300ألف �شقيق �سوري.
ويف ال�ش�أن العراقي� ،شدد اجلانبان على مركزية �أم��ن العراق
وا�ستقراره ركيزة لأم��ن املنطقة وا�ستقرارها ،و�أك��دا وقوفهما
�إىل جانب ال��ع��راق ال�شقيق يف جهوده املبذولة لتحقيق الأم��ن

واال�ستقرار ومكافحة الإرهاب و�إعادة الإعمار.
ويف ال�ش�أن اللبناين� ،أك��د اجلانبان �أهمية احلفاظ على الأم��ن
واال�ستقرار و�ضرورة دعم لبنان و�شعبه ال�شقيق ،والعمل على
م�ساعدته يف الت�صدي للتحديات التي يواجهها ،و�أهمية �إجراء
�إ�صالحات �شاملة تكفل جتاوز لبنان لأزمته احلالية ،و�ضرورة
ح�صر ال�سالح يف م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ال�شرعية ،وال��ت��زام حزب
الله عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية ووقف كل
املمار�سات التي تهدد �أمنها.

منع النووي الإيراين

ويف �ش�أن امللف النووي الإي��راين ،اتفق اجلانبان على �ضرورة
دع��م اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة امل�ستهدفة احل�����ؤول دون ام��ت�لاك �إي���ران
�سالحا نوويا ،و�ضمان �سلمية برنامج �إي��ران النووي ،وتعزيز
دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،واحلفاظ على منظومة عدم
االنت�شار ،و�إيجاد منطقة �شرق �أو�سط خالية من ال�سالح النووي
وجميع �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،ودعم اجلهود العربية حلث �إيران
على االلتزام بعدم التدخل يف �ش�ؤون الدول العربية ،واملحافظة
على م��ب��ادئ ح�سن اجل���وار ،وجتنيب املنطقة جميع الأن�شطة
املزعزعة لال�ستقرار.
و�أكد اجلانبان �أهمية م�ضاعفة اجلهود ملواجهة التطرف والعمل
على مكافحة الإرهاب بجميع �صوره و�أ�شكاله.
و�أك��د اجلانبان ا�ستمرار التن�سيق والت�شاور والتعاون بينهما
جتاه التطورات وامل�ستجدات ال�سيا�سية والأمنية على ال�ساحتني
الإقليمية وال��دول��ي��ة ،مب��ا ي�سهم يف حتقيق الأم���ن واال�ستقرار
واالزده����ار للمملكتني ال�شقيقتني و�شعبيهما و�شعوب املنطقة
والعامل .وقد �أع��رب �سمو ويل العهد ،عن واف��ر �شكره وتقديره
للملك عبدالله الثاين على ما لقيه والوفد املرافق له من ح�سن
اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ،ومتنياته للمملكة الأردنية الها�شمية؛
قياد ًة و�شعب ًا دوام الرخاء واال�ستقرار.

رئيسا «النواب» و «األعيان» في األردن:

زيارة األمير محمد بن سلمان ترسيخ للتعاون والعمل العربي
البالد  -مها العواودة

�أكد رئي�س جمل�س النواب الأردين املحامي عبد الكرمي الدغمي� ،أن
زيارة �سمو الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �إىل الأردن �أكدت
متانة العالقة بني البلدين ،يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه الله -و�أخيه جاللة
امللك عبد الله الثاين بن احل�سني.
وبني الدغمي �أن الزيارة ت�أتي يف توقيت مهم ،يف ظل حتديات

�إقليمية ودولية ترتك �آث��ارًا بالغة على املنطقة والعامل ،وتتطلب
تن�سيق اجلهود ملواجهة جممل تلك التحديات.
و�أ���ض��اف� ،أن العالقة الأردن��ي��ة ال�سعودية ت�شكل �أمن��وذج�� ًا يف
ال��ع�لاق��ات الثنائية العربية ،ال��ت��ي تعك�س ح��ر���ص البلدين على
التن�سيق وال��ت�����ش��اور يف خم��ت��ل��ف ال��ق�����ض��اي��ا ،خ��ا���ص��ة الق�ضية
الفل�سطينية وحق ال�شعب الفل�سطيني يف بناء دولته على ترابه
الوطني وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.

يف ال�سياق� ،أكد رئي�س جمل�س الأعيان الأردين في�صل الفايز� ،أن
زيارة �سمو ويل العهد ت�أتي يف �إطار العمل على تعزيز العالقات
الأخوية ال�سعودية الأردنية مبختلف املجاالت ،ومبا يخدم امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني وق�ضايا الأمة العربية.
وق���ال� :إن ال��زي��ارة حتمل �أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ،فهي ت���أت��ي يف ظ��روف
ا�ستثنائية مت��ر بها املنطقة ،وم��ن �ش�أنها بحث جممل الق�ضايا
الإقليمية وتن�سيق الر�ؤى واملواقف بخ�صو�صها.

فيصل الفايز

عبدالكريم الدغمي

كلمة

ثوابت المملكة
ال���زي���ارة امل��ه��م��ة ل�سمو ويل العهد
الأم�ير حممد بن �سلمان �إىل م�صر
والأردن وتركيا� ،أكدت الدور الكبري
ل��ل��م��م��ل��ك��ة ،ب��ق��ي��ادت��ه��ا احل��ك��ي��م��ة يف
تعزيز امل�صالح امل�شرتكة ودعم �سبل
الت�ضامن والتن�سيق امل�ستمر مع
الدول ال�شقيقة ،وهي ركائز �أ�سا�سية
لل�سيا�سة ال�سعودية ،ال�ساعية دائما
�إىل ك���ل م��اف��ي��ه اخل��ي��ر ،ومت��ت�ين
الأوا���ص��ر م��ع ال�شعوب واحلر�ص
ع��ل��ى ك���ل م���ا ي��ح��ق��ق ا���س��ت��ق��راره��ا
وازدهارها بزيادة جماالت وفر�ص
ال��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي ،وت�أ�سي�س
وتطوير �شراكات اقت�صادية تبدو
وا�ضحة املعامل والثمار يف توقيع
ال��ع��دي��د م��ن االت��ف��اق��ي��ات وم��ذك��رات
التفاهم يف القطاعات االقت�صادية
والعلمية وال�صحية ،وفتح �آف��اق
اال�ستثمار امل�شرتك ،بكل ما يعنيه
ذل���ك م��ن من��و وف��ر���ص ع��م��ل ودور
�أك�ب�ر للقطاع اخل��ا���ص يف اململكة
و�شقيقاتها.
ل��ق��د �أك�����دت ال��ب��ي��ان��ات اخل��ت��ام��ي��ة
مل��ب��اح��ث��ات ���س��م��وه م��ع ق���ادة ال���دول
ال�شقيقة ،ه��ذه احل��ق��ائ��ق امل�ضيئة
لنهج اململكة ومواقفها الثابتة يف
تقوية ج�سور التوا�صل والتعاون
والتن�سيق الدائم ،والعمل امل�شرتك
ومنا�صرة ق�ضايا الأم��ة وحقوقها
امل�شروعة ،ويف مقدمتها احلقوق
الفل�سطينية ،وامل�ساعي احلثيثة
يف التعامل مع تلك امللفات ،ودعم
منظومة العمل العربي امل�شرتك،
خ��ا���ص��ة يف ظ���ل حت���دي���ات ك��ب�يرة
وخم��اط��ر �إق��ل��ي��م��ي��ة وع��امل��ي��ة تلقي
بظاللها على ا�ستقرار هذه املنطقة
اال�سرتاتيجية والعامل.

محليات 3
ولي العهد والرئيس التريك يبحثان
تطوير التعاون ومستجدات األحداث
األسبـوعية
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محمد بن سلمان :الرياض وأنقرة حريصتان على ترسيخ العالقات الثنائية وتطويرها بمختلف المجاالت

أنقرة  -واس
عقد �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
ال����وزراء ،وفخامة رئي�س جمهورية تركيا رج��ب طيب
�أردوغ��ان ،يف العا�صمة الرتكية �أنقرة �أم�س ،لقا ًء ثنائي ًا،
رحب يف بدايته الرئي�س الرتكي ب�سمو ويل العهد يف بلده
الثاين ،فيما عرب �سموه عن ال�شكر والتقدير لفخامته على
احلفاوة وح�سن اال�ستقبال التي حظي بها ومرافقوه.
ونقل �سمو ويل العهد ،حتيات وتقدير خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لفخامته،
فيما حمله ال��رئ��ي�����س ال�ترك��ي حت��ي��ات��ه وت��ق��دي��ره خل��ادم
احل��رم�ين ال�����ش��ري��ف�ين ،ك��م��ا ج���رى ا���س��ت��ع��را���ض ال��ع�لاق��ات

الثنائية بني البلدين ال�شقيقني ،و�أوجه التعاون وال�سبل
الكفيلة بتطويره يف خمتلف امل��ج��االت ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستعرا�ض م�ستجدات الأح����داث الإقليمية وال��دول��ي��ة
واجل��ه��ود املبذولة جتاهها ،وع��دد من املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اال�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن
حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزي��ر الدولة ع�ضو جمل�س
ال���وزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن
تركي الفي�صل وزي��ر الريا�ضة ،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 وزي��ر احلر�س الوطني ،و�صاحب ال�سمو

الأم�ي�ر في�صل ب��ن ف��رح��ان ب��ن عبدالله وزي��ر اخلارجية،
وم��ع��ايل وزي���ر ال��دول��ة ع�ضو جمل�س ال����وزراء الدكتور
م�ساعد بن حممد العيبان ،ومعايل وزير احلج والعمرة
الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ،ومعايل وزير التجارة
وزير الإعالم املكلف الدكتور ماجد بن عبدالله الق�صبي،
ومعايل وزي��ر اال�ستثمار املهند�س خالد بن عبدالعزيز
الفالح ،ومعايل رئي�س اال�ستخبارات العامة الأ�ستاذ خالد
بن علي احلميدان .فيما ح�ضره من اجلانب الرتكي نائب
رئي�س اجلمهورية ال�سيد ف���ؤاد �أوك��ت��اي ،ومعايل وزير
اخلارجية ال�سيد مولود ت�شاوو�ش �أوغلو ،ومعايل وزير
البيئة والعمران وتغري املناخ ال�سيد مراد كوروم ،ومعايل
وزير اخلزانة واملالية ال�سيد نورالدين نباتي ،ومعايل

وزي��ر الداخلية ال�سيد �سليمان �سويلو ،وم��ع��ايل وزي��ر
الثقافة وال�سياحة ال�سيد حممد نوري �أر�سوي ،ومعايل
وزير الدفاع الوطني ال�سيد خلو�صي �آكار ،ومعايل وزير
التجارة ال�سيد حممد مو�ش ،وال�سفري الرتكي لدى اململكة
ال�سيد فاحت �أولو�سوي ،ومدير املكتب اخلا�ص للرئي�س
ال�سيد ح�سن دوغان ،ورئي�س هيئة اال�ستخبارات الوطنية
ال�سيد هاكان فيدان ،ورئي�س ال�ش�ؤون الدينية ال�سيد علي
�أربا�ش ،وعدد من امل�س�ؤولني.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ،برقية �شكر ،لفخامة الرئي�س رجب طيب �أردوغان
رئي�س جمهورية تركيا ،لدى مغادرته �أنقرة بعد زيارة

ر�سمية ،ق��ال فيها :يطيب يل و�أن��ا �أغ��ادر بلدكم ال�شقيق
�أن �أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناين وتقديري؛ ملا لقيته
والوفد املرافق من ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.
فخامة الرئي�س ،لقد �أتاحت هذه الزيارة بحث املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك ،ومب��ا ي�ؤكد حر�ص بلدينا على
امل�����ض��ي ُق��دم�� ًا يف تر�سيخ ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بينهما،
وتطويرها يف خمتلف امل��ج��االت ،يف ظ��ل ق��ي��ادة �سيدي
خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�آل �سعود وفخامتكم ،والتي تهدف �إىل حتقيق م�صالح
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني ،وتعزيز الأمن واال�ستقرار
يف املنطقة ،متمني ًا لفخامتكم موفور ال�صحة وال�سعادة،
ولبلدكم و�شعب تركيا ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.

تطوير التعاون على أساس األخوة التاريخية لخدمة المصالح المشتركة

المملكة وتركيا تؤكدان التنسيق لتعزيز أمن واستقرار المنطقة
أنقرة  -البالد
�أكدت اململكة وتركيا� ،سعيهما لتكثيف التعاون والتن�سيق ،وتبادل وجهات
النظر بخ�صو�ص امل�سائل والق�ضايا الهامة على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية ،ومبا ي�سهم يف دعم وتعزيز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة ،ودعم
احللول ال�سيا�سية لكافة الأزم��ات يف دول املنطقة مع الت�أكيد على عدم
امل�سا�س ب�سيادة �أي منها وال�سعي لكل ما من �ش�أنه �إبعاد دول املنطقة عن
التوترات ،و�إر�ساء دعائم الأمن واال�ستقرار فيها.
كما �أكد الطرفان يف البيان اخلتامي امل�شرتك لزيارة �سمو ويل العهد �إىل
جمهورية تركيا ،عزمهما على زيادة التعاون والتن�سيق الفعال بينهما يف
�إطار املنظمات الإقليمية والدولية ،وعلى ر�أ�سها منظمتا التعاون الإ�سالمي
والأمم املتحدة .وموا�صلة تعاونهما الوثيق مبا ي�ضمن ال�سالم واال�ستقرار
والأمن يف املنطقة .وقال البيان :يف جو �سادته روح املودة والإخاء ،مبا
يج�سد عمق العالقات املتميزة بني البلدين ،عُقدت جل�سة مباحثات ر�سمية
بني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ،وفخامة
الرئي�س رجب طيب �أردوغان ،وجرى خالل املباحثات ا�ستعرا�ض العالقات
الثنائية بني البلدين من خمتلف اجلوانب ،ومت الت�أكيد ب�أقوى �صورة على
عزمهما امل�شرتك لتعزيز التعاون يف العالقات الثنائية بني البلدين ،مبا
يف ذلك املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية والأمنية والثقافية،
وتبادل اجلانبان وجهات النظر حيال �أبرز امل�ستجدات الإقليمية والدولية
ذات االهتمام امل�شرتك .ولفت البيان �إىل �أن اجلانبني ناق�شا �سبل تطوير
وتنويع التجارة البينية ،وت�سهيل التبادل التجاري بني البلدين ،وتذليل �أي

�صعوبات يف هذا ال�ش�أن ،وتكثيف التوا�صل بني القطاعني العام واخلا�ص
يف البلدين لبحث الفر�ص اال�ستثمارية وترجمتها �إىل �شراكات ملمو�سة يف
�شتى املجاالت ،م�شيدين باملقومات االقت�صادية الكبرية للبلدين ب�صفتهما
ع�ضوين يف جمموعة الع�شرين ،والفر�ص التي تقدمها ر�ؤي���ة اململكة
 2030يف جماالت اال�ستثمار ،والتجارة ،وال�سياحة ،والرتفيه ،والتنمية،
وال�صناعة ،والتعدين ،وم�شاريع البناء والنقل والبنى التحتية .واتفقا
على تفعيل �أعمال جمل�س التن�سيق ال�سعودي الرتكي ،ورف��ع م�ستوى
التعاون والتن�سيق حيال املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك ،والعمل على
تبادل اخلربات بني املخت�صني يف البلدين.
و�أعرب اجلانبان عن تطلعهما للتعاون يف جماالت الطاقة ،ومنها البرتول
وتكريره والبرتوكيماويات ،وكفاءة الطاقة ،والكهرباء ،والطاقة املتجددة،
واالبتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية ،والوقود املنخف�ض
ال��ك��رب��ون وال��ه��ي��دروج�ين ،وال��ع��م��ل على ت��وط�ين منتجات ق��ط��اع الطاقة
و�سال�سل الإم��داد املرتبطة بها ،وتطوير امل�شروعات ذات العالقة بهذه
املجاالت .ويف جمال البيئة والتغري املناخي ،رحبت تركيا ب�إطالق اململكة
ملبادرتي "ال�سعودية اخل�ضراء" و"ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر" و�أعربت
عن دعمها جلهود اململكة يف جمال التغري املناخي من خالل تطبيق نهج
االقت�صاد الدائري للكربون ،الذي �أطلقته اململكة ،و�أقره قادة دول جمموعة
الع�شرين .وجدد اجلانبان ت�أكيدهما على �أهمية االلتزام مببادئ االتفاقية
الإط��اري��ة للتغري املناخي واتفاقية باري�س ،و���ض��رورة تطوير وتنفيذ
االتفاقية املناخية بالرتكيز على االنبعاثات دون امل�صادر .و�أكد اجلانبان

دعمهما للمبادرتني اللتني �أطلقتا خالل تر�ؤ�س اململكة الجتماعات جمموعة
قمة الع�شرين 2020م ،وهما :املبادرة العاملية خلف�ض تدهور الأرا�ضي
وتعزيز املحافظة على املوائل الأر�ضية ،ومبادرة من�صة ت�سريع البحث
والتطوير يف جمال ال�شعب املرجانية العاملية .واتفق الطرفان على تطوير
�شراكات �إنتاجية وا�ستثمارية يف جماالت الذكاء اال�صطناعي والتقنيات
الرقمية وامل��دن الذكية ،وت�شجيع اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلا�ص
العاملة يف هذه املجاالت على التعاون ،كما دعا اجلانب الرتكي ال�صناديق
اال�ستثمارية العاملة يف بيئة ري��ادة الأع��م��ال ال�سعودية لال�ستثمار يف
ال�شركات النا�شئة يف تركيا ،و�إقامة �شراكات معها .واتفق الطرفان على
تعزيز وا�ستمرار العالقات بني "م�ؤ�س�سة املوا�صفات الرتكية" و "الهيئة
ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س "يف �إطار اتفاقيات التعاون املوقعة بني
امل�ؤ�س�ستني املعنيتني .واتفق الطرفان على تبادل زيارات العلماء ،يف نطاق
بروتوكول التعاون املوقع بني جمل�س البحث العلمي والتكنولوجي يف
تركيا "توبيتاك" و "مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا" يف عام
 .2016و�أكد الطرفان على �ضرورة تعزيز وتطوير �أن�شطة التعاون بني
"�إدارة تنمية ودعم امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف تركيا" و"الهيئة
العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية".
ويف ال�ش�أن الدفاعي ،اتفق اجلانبان على تفعيل االتفاقيات املوقعة بني
البلدين يف جم��االت التعاون الدفاعي ،وتعزيزه وتطويره ،مبا يخدم
م�صالح البلدين ،وي�سهم يف حتقيق الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون العديل ،والعمل على تبادل اخلربات

بني املخت�صني يف املجالني الق�ضائي والعديل ،كما �أكدا على �أهمية التعاون
يف املجال ال�سياحي وتنمية احلركة ال�سياحية بني البلدين ،وا�ستك�شاف
ما تزخر به كل بلد من مقومات �سياحية ،وتعزيز العمل امل�شرتك مبا
يعود بالنفع على القطاع ال�سياحي وتنميته ح�سب االتفاقيات الثنائية
املوقعة بني البلدين ،واتفقا على �أهمية تعزيز التعاون بني هيئات الطريان
املدين الوطنية ،وت�سهيل الإج��راءات الإدارية لعمليات �شركات الطريان.
واتفق الطرفان على عزمهما على تطوير التعاون القائم بني البلدين يف
جمال ال�صحة .و�سيقوم الطرفان با�ستك�شاف فر�ص التعاون يف جمال
اال�ستثمارات ال�صحية .و�أعرب اجلانب ال�سعودي عن امتنانه لدعم تركيا
لرت�شح الريا�ض ال�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو .2030
وعرب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود عن �شكره
حل�سن �ضيافة رئي�س جمهورية تركيا ال�سيد رجب طيب �أردوغان وكذلك
الألفة واملحبة اللتني �سادتا خالل زيارة �سموه والوفد املرافق له.
وثمن فخامة رئي�س جمهورية تركيا جهود اململكة يف تنظيم مو�سم احلج
للعام املا�ضي 1442هـ ،رغم التحديات التي ت�سببت فيها جائحة كورونا،
وما تبذله خلدمة احلرمني ال�شريفني وقا�صديهما من حجاج ومعتمرين
وزوار معربا عن ارتياحه لزيادة �أع��داد احلجاج واملعتمرين هذا العام،
و�شكر خادم احلرمني ال�شريفني ،وويل العهد على جهودهما يف هذا ال�ش�أن.
ويف ختام اللقاء �أكد الطرفان عزمهما على موا�صلة تطوير التعاون على
�أ�سا�س الأخ��وة التاريخية ،خلدمة امل�صالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني
وم�ستقبل املنطقة مبا يحقق املنفعة للجميع.
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مالذ مثالي للنزهات وموطن ألجمل الحيوانات البرية

بحيرة األصفر..

وجهة سياحية للعائالت
الدمام ـ البالد

تعترب املناطق ال�سياحية يف حمافظة الأح�ساء مبثابة واحدة ال�ستقطاب العائالت وال�سياح ،مبا متتلكه من كنوز طبيعية ومناظر خالبة حتفها
الأ�شجار والنخيل املنت�شرة يف �أرجائها وال�شواطئ الرملية ورحالت ال�سفاري ال�صحراوية واملتاحف الأثرية� ،إ�ضافة �إىل الأ�سواق الأثرية القدمية،
التي ما زال الزائر يتمتع بالت�سوق فيها.
وت��ع�� ُّد بحرية الأ�صفر م��ن م��واق��ع الأح�ساء
ال�سياحية ،التي يقبل عليها الزوار ،ومق�صد ًا
منا�سب ًا ل��ل��ع��وائ��ل وجم��م��وع��ات الأ���ص��دق��اء
خا�صة يف العطل الأ�سبوعية؛ لذلك حتر�ص
ال�شركات ال�سياحية ومنظمو الرحالت على
تنظيم ال��رح�لات �إليها ب�شكل دائ���م� ،إ�ضافة
�إىل �أنها مالذ مثايل لال�ستمتاع بنزهة على
�ضفافها ،و ُتع ّد موط ًنا لبع�ض �أغرب و�أجمل
احليوانات الربية باملنطقة.
وتتمدد البحرية يف ج��وف ال�صحراء على
م�ساحة ي�صل ط��ول��ه��ا �إىل  25ك��ي��ل��وم�ت ً
را،
وحتيط بها م�ساحات خ�ضراء وا�سعة ،تطل
عليها النخيل من بعيد ،وت�ستقطب ع�شرات
الأن����واع م��ن ال��ط��ي��ور امل��ه��اج��رة يف رحلتي
ال�شتاء وال�صيف ،و�آالف ال�سائحني �سنويًا
من �سائر �أنحاء اململكة ودول اخلليج العربي،
لال�ستمتاع بتلك اللوحة الطبيعية اخلالبة،
وال ميكن زيارة الأح�ساء دون التوجه �إليها.
كما تعترب "بحرية الأ�صفر" حمطة م�ؤقتة
ت�ستقر بها العديد من الطيور خالل مو�سم
هجرتها من بيئاتها الأ�صلية الباردة �شما ًال
يف �أوروبا ورو�سيا و�أوا�سط �آ�سيا.
و�إىل اجلنوب �ضمن م�سار رح�لات الهجرة
ال�سنوية ت����أوي ال��ط��ي��ور �إىل " ال��ب��ح�يرة "
بف�ضل العوامل البيئية التي ت�سود املكان من
حيث املناخ الدافئ وطبيعتها الغنية مب�صادر
الغذاء �سواء داخ��ل مياه البحرية مب�ساحة

 326م��ل��ي��ون م�تر م��رب��ع� ،أو يف حميطها
املطوق بالأ�شجار والنباتات ال�صحراوية؛
�����واء منا�سبة
لتق�ضي ه���ذه ال��ف�ترة يف �أج ٍ
ت�ساعدها على التكاثر ،لتبد�أ بعد ذلك وفق
دورة حياتها رحلتها العك�سية عائدة ملواطنها
الأ�صلية.
ك��م��ا تعد" ب��ح�يرة الأ�صفر" ���ش��رق مدينة

ال��ع��م��ران �أك�ب�ر جتمع م��ائ��ي و���س��ط الكثبان
ال��رم��ل��ي��ة يف منطقة اخل��ل��ي��ج  ،فعلى م��دار
ال�����س��ن��وات املا�ضية �شكل ن��اجت الت�صريف
امل��ع��ال��ج مل���ي���اه م�����ش��روع ال�����ري وال�����ص��رف
بالأح�ساء الذي افتتح عام  1972هـ �إىل جانب
الأم��ط��ار املو�سمية م�صدر ًا ملياه البحرية،
يف ح�ين �أن موقعها البعيد ع��ن التجمعات

ال�سكانية واملناطق ال�صناعية جعل منها "
حممية طبيعية " حتت�ضن بيئتها جتمع ًا
ثري ًا للنباتات والأ���س��م��اك والطيور املقيمة
وامل��ه��اج��رة ،و�صنفت وف��ق ذل��ك يف فرباير
 2019من قبل وزارة البيئة واملياه والزراعة
يف خطوة ع�� ّده��ا املتخ�ص�صون واملهتمون
خطوة فاعلة للحفاظ على الطبيعية والتنوع

البيولوجي للبحرية وحماية �أ�سراب الطيور
املهاجرة من التلوث وال�صيد اجلائر.
وت�����ش��ك��ل ال��ب��ح�يرة �إح����دى م��ك��ون��ات واح��ة
الأح�����س��اء اخل�����ض��راء املعتمدة ل��دى منظمة
اليوني�سكو ،وجهة �سياحية جاذبة لتفردها
بخا�صية جتمع ب�ين " امل���اء وال��رم��ال .وقد
�أدرجتها الهيئة ال�سعودية لل�سياحة �ضمن

التجارب ال�سياحية املميزة.
وب��ج��وار ال��ب��ح�يرة ،تتعدد �أن����واع الطيور
امل��ه��اج��رة و���س��م��ات��ه��ا ���س��واء يف احل��ج��م �أو
ال�شكل �أو اللون  ،ومنها " طائر الفالمنجو
" �أو ما يُعرف بالنحام ،وه��و من ف�صيلة
الطيور املائية املُعمرة ذات ال�سيقان الطويلة
والنحيلة ،و" طائر ال�سنقيل " وهي تنتمي
لف�صيلة البل�شونيات ،و"طائر القمري " وهي
احلمامة ال�شائعة يف املناطق امل�شجرة من
�أوروب��ا ،وجزء كبري من غرب �آ�سيا و�شمال
�أفريقيا ،بالإ�ضافة �إىل " طائر مرزة البطائح
" وهي من الفئة اجلارحة املنتمية للبازية.
ومن �أن��واع الطيور املهاجرة " طائر در�سة
ال�شعري " وتنتمي �إىل ف�صيلة العنربيات،
و" الطيور ذات الذيل الأزرق " وهي قريبة
من اجلا�سرين  -عائلة �آكلي النحل  ، -و"
طائر خطاف املخازن " �أو �سنونو املخازن،
وت�صنف �ضمن فئة ال�سنونو التي تعي�ش يف
الأرياف وال�سهول املفتوحة يف معظم �أنحاء
العامل ،و"طائر �أبو الي�سر املطوق " وهو من
�أك�ثر الطيور املنتظمة يف هجرتها كل عام
ل�شبه اجلزيرة العربية.
وطيلة مو�سم ا���س��ت��ق��رار ال��ط��ي��ور املهاجرة
ببحرية الأ�صفر ،توثق عد�سات هواة الطبيعة
والطيور جوانب من مكنون الطبيعة ،فيما
تر�صد لقطات املتخ�ص�صني تفا�صل ترثي
�صفحات البحوث واملراجع العلمية.
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المملكة تقود التحول الرقمي
جدة  -نجود النهدي
خطوات كبرية قطعتها اململكة يف طريق التحول الرقمي بالتعليم ،حيث ت�ستثمر يف الربامج الدرا�سية والدرجات العلمية يف املهارات الرقمية املتقدمة وتكنولوجيا املعلومات
اً
ف�ضل عن اال�ستثمار يف االبتكار وريادة الأعمال والبحوث ،متا�ش ًيا مع ر�ؤية  ،2030ما جعلها حتتل املرتبة
واالت�صاالت ،والأمن ال�سيرباين وعلوم البيانات والذكاء اال�صطناعي،
الأوىل عرب ًيا ،واملرتبة  14عامل ًيا ،لأكرب عدد من الأوراق البحثية املن�شورة حول فريو�س كورونا ،ك�إجنازات رئي�سة تظهر مدى التزام اململكة بالتقدم والتطور التقني املبني على
التحول الرقمي؛ �إذ عملت وزارة
الأدلة ،بالإ�ضافة �إىل �أن  % 84من الأبحاث التي �أُجريت يف اململكة متت داخل اجلامعات احلكومية ،التي تعمل على اال�ستفادة من التقدم الكبري يف
ّ
التعليم مع جميع اجلامعات ال�سعودية على تقدمي برامج تدريبية ودرا�سية يف التعلّم الرقمي ،والعمل الرقمي ،وال�صحة الرقمية� ،إ�ضافة �إىل احلكومة الرقمية ،والذكاء اال�صطناعي،
والأمن ال�سيرباين ،وكذلك الإبداع الرقمي ،وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات.

القحطاني :إحصاءات دورية بالجامعات حول التعلم اإللكتروني
وجت�����س��د ج��ه��ود اململكة ن��ح��و ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف
التعليم ،م�شهد الطموحات يف احلر�ص اال�ستثنائي
م���ن احل��ك��وم��ة ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى ت ��أ���س��ي�����س ج��ي��ل من
الرياديني واملبتكرين واملبدعني القادرين على �إعادة
�صياغة املجتمع ب�أفراده وم�ؤ�س�ساته على مرتكزات
ق��وي��ة ،ومل مي�ض وق��ت ط��وي��ل؛ حتى حتقق للر�ؤية
طموحاتها يف جمتمع �سعودي قوي ،يحظى ب�إ�شادة
دولية .وحر�صت اململكة على تبني مفهوم التحول
الرقمي احلكومي ،يف الوقت الذي تتمتع فيه ببنية
حتتية رقمية قوية �أ�سهمت يف ت�سريع عملية التحول
الرقمي مبختلف املجاالت من بينها التعليم ،ومكنت
ه��ذه البنية من مواجهة الأزم���ات امل ُعطلة للخدمات
يف القطاعني العام واخلا�ص كافة ،كما �أ�سهمت يف
ا�ستمرارية الأع��م��ال والعمليات التعليمية وجميع
متطلبات احلياة اليومية للمواطن واملقيم يف ظل
�ص ِ
نفت اململكة �ضمن �أف�ضل 10
جائحة كورونا ،حيث ُ
دول متقدمة يف العامل؛ ملا متتلكه من متانة يف البنية
التحتية الرقمية.
وق���ال �أ���س��ت��اذ �أم���ن وخ�صو�صية ال��ب��ي��ان��ات امل�ساعد
بجامعة جن���ران ال��دك��ت��ور عبد املجيد القحطاين:
�إن التقنية مل تعد يف حياتنا اليومية جم��رد �أداة،
ولكنها منط حياة تفتح للفرد واملجتمع �أفاقا جديدة
للإبداع والو�صول للمعلومة ،وت�سهيل �سري العمل يف
العديد من املجاالت ،م�ضيفا" :ال �شك �أن التعليم هو
�أحد املجاالت املهمة التي �شهدت تناميا يف ا�ستخدام
التكنولوجيا ،وخ�صو�صا ب��ع��د ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا.
ومن �أهم �أه��داف ر�ؤية مملكتنا احلبيبة ٢٠٣٠م هو
التحول الرقمي ،والتعلم الرقمي هو �أحد �أعمدة هذا
التحول؛ لذلك تقوم الكثري من اجلامعات ال�سعودية
حاليا بعمل �إح�صاءات دورية عن التعلم الإلكرتوين
وا�ستخدام و�سائل التقنية املختلفة يف بيئتها ك�أعداد
الف�صول االفرتا�ضية الأ�سبوعية بغر�ض ا�ستخدامها
يف دعم عملية التحول".
ولفت القحطاين� ،إىل �أن هناك العديد من التقنيات
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي �ست�ساهم يف تعزيز ه��ذا التحول،
كالبيانات ال�ضخمة وتقنية ال��ذك��اء اال�صطناعي،
�إال �أن هناك كذلك العديد من العقبات التي حتتاج
�إىل م��ع��اجل��ة ح��ت��ى ن�ستطيع ال��و���ص��ول �إىل بيئة

رقمية تعليمية ناجحة ،منها :تطبيق احلوكمة يف
م�ؤ�س�سات التعليم ،وبناء املهارة التقنية الالزمة يف
�أف��راد املجتمع ،وجتهيز البنية التحتية التي متكن
من ا�ستخدام التقنيات املختلفة .لذلك الب��د �أن نعي
جيدا �أن ثقافة التحول الرقمي يف البيئة التعليمية
هي م�س�ؤولية �شاملة تبد�أ من الأف��راد ب ��إدراك �أهمية
التعلم الذاتي وتنمية املهارة التقنية ،مرورا باملعلمني
واملتعلمني يف املدار�س واجلامعات بجعل الو�سائل
التقنية ركنا �أ�سا�سيا للتعلم يف حياتهم اليومية،
وو�صوال �إىل امل�ؤ�س�سات احلكومية ،كوزارة التعليم
بتوفري الأدوات والبنية التقنية املنا�سبة".

دور ريادي

�أك��د �أ�ستاذ هند�سة ال�شبكات واالت�����ص��االت امل�ساعد
بجامعة جنران الدكتور علي �آل حمي؛ �أنه ال يخفى
على اجلميع الدور الريادي العاملي للمملكة العربية
ال�سعودية يف التحول الرقمي وح�صولها على مراكز
متقدمة ،ومنها ح�صول اململكة على املركز العا�شر
�ضمن �أف�ضل  10دول متقدمة يف العامل يف متانة البنية
التحتية الرقمية ،وهذا مل يكن ليحدث؛ لوال �أن هناك
خططا مرحلية بد�أت من  2010و�ستنتهي يف ،2024
بالإ�ضافة جلعل التحول الرقمي رافدا لتعزيز ر�ؤية
2030؛ ملا له من �إ�سهام كبري يف ا�ستمرارية الأعمال
وتلبية احتياج املواطن واملقيم من تعليم و�صحة.

آل محي :دور السعودية ريادي في التحول الرقمي على مستوى العالم
وملء ا�ستمارات كثرية وح�ساب نواجت املخرجات،
بحاجة �إىل عمل من�صة �إلكرتونية مربوطة بهيئة
التقومي والتدريب للقيام بهذا العمل وت�صوير بياناته
وتخزينها يف حو�سبة �سحابية ب�شكل �سهل ومرن
ي�ساعد اجل��ام��ع��ات على قيا�س التطوير واجل���ودة
لديها".

أحدث التقنيات الناشئة

عبد املجيد القحطاين

علي �آل حمي

و�أ�ضاف" :هناك تقنيات نا�شئة معززة للتحول الرقمي
للجامعات وعلينا ا�ست�شراف امل�ستقبل ال�ستخدامها
ومن �ضمنها� :إنرتنت الأ�شياء ،واحلو�سبة ال�سحابية،
والذكاء اال�صطناعي ،والبلوك ت�شني .وعلى �سبيل
املثال ،هناك م�شاريع �ضخمة يف املدن اجلامعية حتتاج
مراقبة لإجنازها وتتبع الأعطال قبل وبعد التنفيذ ،قد
يكون لإنرتنت الأ�شياء والذكاء اال�صطناعي دور هام
يف �أمتتة الإ���ش��راف على ج��ودة تنفيذ تلك امل�شاريع
والتعرف والتنب�ؤ ب�صيانة امل���واد واحل��ف��اظ عليها
من التلف ومتابعة �أعمال النظافة وال�صيانة ملرافق
اجلامعة وحتقيق بنية حتتية م�ستدامة .وتابع" :لو
التفتنا للأعمال املهمة لع�ضو هيئة تدري�س مثل ملفات
اجل��ودة والتطوير للمقررات الدرا�سية؛ لوجدنا �أن
هذا امللف املهم الذي يتطلب قيا�س خمرجات التعلم

�أ���ش��ار الدكتور علي �آل حم��ي� ،إىل تطبيق الف�صول
الدرا�سية الذكية يف اجلامعات �سيكون ملفتا للأنظار،
وقد تكون مرجعا لدرا�سة املخرج التعليمي للجامعات
العاملية الكبرية ،منوها �إىل �أن اجلامعات النا�شئة التي
تقع يف مناطق لي�ست م�أهولة بال�سكان ،قد ت�ستفيد من
طرح برامج درا�سات عليا ذات جودة عالية وب�أ�سعار
�أقل من التعليم التقليدي (احل�ضوري) ت�ستطيع من
خاللها حت�سني قدراتها املالية وخدماتها للمجتمع.
ويرى �أن اجلامعات ال�سعودية متلك البنية التحتية
الرقمية املتينة لتكثيف اجلهود لو�ضع �أهداف نوعية
لرقمنة خ��دم��ات��ه��ا للم�ستفيدين وحت��ق��ي��ق �أه��داف��ه��ا
اال�سرتاتيجية املنبثقة من ر�سالة اجلامعة التي بالكاد
�أن تخلو من املناف�سة العاملية ،كما اقرتح �أن ت�سن هيئة
التدريب والتقومي معايري مطورة للتحول الرقمي
وجعلها من �شروط االعتماد امل�ؤ�س�سي للجامعات
ال�سعودية.

الجهني:تشريعات األمن السيبراني تحفظ خصوصية البيانات
نوهت نائبة امل�شرف على مركز التحول الرقمي وتقنية املعلومات و�إدارة
ذك��اء الأع�م��ال بجامعة ج��دة ،الدكتورة مها بنت حممد اجلهني� ،إىل �أن
خ�صو�صية البيانات و�أمانها يعد �أح��د �أه��م ركائز التحول الرقمي يف
القطاعات املختلفة ،خا�صة يف قطاع التعليم الذي يت�ضمن تقدمي خدمات
تقنية للم�ستفيدين من طالب ،و�أع�ضاء هيئة تعليمية و�إدارية من من�سوبي
اجلامعات ،التي تهدف �إىل م�ساعدتهم على �أداء مهامهم ب�سهولة وفعالية
عالية ،وذلك من خالل تطبيق �سيا�سات ت�ضمن م�ستوى �أمتتة جيد وحتقق
�أمانا وخ�صو�صية للبيانات ب�شكل عال .و�أ�ضافت" :مع وجود ت�شريعات
��ص��ادرة من هيئة الأم��ن ال�سيرباين ومتابعة دقيقة من وزارة التعليم،
ف��إن احلفاظ على خ�صو�صية البيانات و�أمانها يحظى باهتمام اجلهات

الت�شريعية والرقابية باململكة العربية ال�سعودية".
وق��ال��ت� :إن��ه يف اجلامعات ال�سعودية يتم ت��أم�ين و��ص��ول حممي بكلمة
م��رور لها ا�شرتاطات حم��ددة ت�ضمن رف��ع م�ستوى الأم��ان للبيانات من
من�سوبيها كخطوة التحقق الثنائي مثال ،مع توفري بوابة دخول موحدة
جلميع الأنظمة الرئي�سة يف حماوالت جادة للربط بني الأنظمة الرئي�سة
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية .وتابعت" :كما �أن �أحد �أهم م�ستهدفات احلفاظ
على البيانات وحمايتها ،التي يتم تطبيقها يف قطاع التعليم يف ال�سعودية
هي ا�ست�ضافة البيانات حمليا على خوادم اجلهة التعليمية التي من �ش�أنها
توفري بنية حتتية رقمية تعليمية حممية تتوافق مع م�ستهدفات ر�ؤي��ة
اململكة 2030م املهتمة بالتطور الرقمي".

مها اجلهني

مبنى �سعد حلمي �أبو خ�ضرة
�شارع امللك فهد (ال�ستني)

التجارية:
جوال0503612115 :
جوال0557696678 :

الرقم املوحد920001222 :
الرقم املوحد920001222 :

فجر الصحافة السعودية
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حصتها األكبر يف املنطقة ..وحماية كاملة للحقوق

السعودية ..وجهة االمتياز التجاري

 56مليارا
استثمارات ومستقبل
واعـــد لريـــــادة
األعمـــال

جدة  -البالد

تتميز اململكة بجاذبية عالية لال�ستثمار يف �صناعة وخدمات االمتياز التجاري "الفرن�شايز" ،الذي بدوره يعك�س ارتفاع م�ستويات املعي�شة وقوة ال�سوق ال�سعودية الأكرب يف املنطقة ،مما
حفز ال�شركات العاملية للو�صول �إليه ،وفتح �آفاقا جديدة ل�صغار امل�ستثمرين ورواد ورائدات الأعمال.
ويقدر حج َم اال�ستثمارات يف �سوق االمتياز التجاري باململكة بنحو  56مليار ريال ،بح�سب �إح�صاءات احتاد الغرف ،وت�سارع منوه بن�سبة ت�صل �إىل  %50من القيمة ال�سوقية لالمتياز
التجاري على م�ستوى ال�شرق الأو�سط ،وجت�سد ذلك يف الإقبال على معر�ض الريا�ض.
ي�سهم ن�شاط االمتياز التجاري ب�أكرث من  %5من الناجت
العاملي ،ويوفر حوايل  20مليون وظيفة حول العامل،
ولهذه الأرق��ام دالل��ة كبرية ،تعك�س �أهمية هذا القطاع
وال���دور امل���أم��ول منه  ،وم�ستقبله ال��واع��د يف اململكة
الذي ي�شهد منوًّا كبريًا؛ حيث تويل احلكومة الر�شيدة،
اهتمامًا بهذا الن�شاط ،والعمل على رفع جودة املنتجات
املحلية وتطوير اال�ستثمارات ،مما �أ�سه َم يف انطالق
ال��ع�لام��ة املحلية ال�سعودية نحو الأ����س���واق العاملية
الواعدة.
تاريخيا� ..شهدت ال�سوق ال�سعودية منذ �أكرث من �أربعة
عقود ،ح�ضورا لعالمات جتارية عاملية من خالل وكالء
و�شركات حملية وم��ع��ار���ض ،لكن م��ع موافقة جمل�س
ال����وزراء على ن��ظ��ام االم��ت��ي��از ال��ت��ج��اري ع��ام ،2019
انطلقت مرحلة جديدة لقطاع "الفرن�شايز" وفتح �آفاق
وا�سعة لرواد ورائدات الأعمال ،وهو ما �أكد عليه وزير
التجارة الدكتور ماجد الق�صبي ،ب�أن نظام االمتياز وفر
حماي ًة قانونية للعالمات التجارية ،و�أت��اح مبد�أ حرية
التعاقد وفق �أف�ضل املمار�سات الدولية ،لي�ضيف بذلك
راف��د ًا مهم ًا لالقت�صاد العام واملجتمعي ،ويعز ُز تطور
البيئة اال�ستثمارية والتجارية والثقة يف عائداتها.

حماية وشفافية

وال�سيارات واملالب�س والأدوات الريا�ضة وغريها)،
وبذلك ت�سهم عقود" الفرن�شايز" يف تو�سيع وانت�شار
املنتج والعالمة التجارية ال�سعودية حمليا مبوا�صفات
عالية ،مع جودة املنتج واخلدمة ،وانت�شار العديد منها
عامليًا .فكما ا�ستقبلت �أ�سواقنا الكثري من العالمات
ال�شهرية ،تتواجد العالمات التجارية ال�سعودية �أي�ضا
يف العديد من الدول؛ خليجيا وعربيا وعامليا.
وم��ن مزايا نظام االمتياز التجاري بتفا�صيل الئحته
التنفيذية ،بح�سب حم��اف��ظ الهيئة ال��ع��ام��ة للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة املهند�س �صالح ال َّر�شيد؛ ت�شجيعه
لأن�شطة هذا القطاع يف اململكة عرب و�ضع �إطار نظامي
للعالقة ب�ين م��ان��ح االم��ت��ي��از و���ص��اح��ب االم��ت��ي��از وف��ق
�أ�س�س ت��ع��زز م��ب��د�أ ال�شفافية وال��و���ض��وح؛ حيث يوفر
ويكن
احلماية ال�لازم��ة ل�صاحب االم��ت��ي��از وم��ان��ح��ه ،مُ
�أطراف االمتياز التجاري من اتخاذ قرارات ا�ستثمارية
�صائبة ت�سهم يف رفع م�ستوى جودة ال�سلع واخلدمات
املعرو�ضة يف اململكة ،وحتفيز رواد الأعمال و�أ�صحاب
امل��ن�����ش���آت ال�صغرية واملتو�سطة على املناف�سة ومنو
�أعمالهم ،وخلق فر�ص واعدة لال�ستثمار ،وفق �ضوابط
ت�ضمن التجان�س بني �أطراف االمتياز التجاري ،والقدرة
على التو�سع يف �أن�شطته.

معارض واستثمارات
يف �سياق اهتمام اململكة بالقطاع� ،أقيمت على مدى ثالثة
�أيام يف الريا�ض ،الن�سخة ال�ساد�سة من "معر�ض اال�ستثمار
واالم��ت��ي��از ال��ت��ج��اري ال����دويل ،مب�����ش��ارك��ة �أك�ث�ر م��ن 115
ً
ً
حملية ودول��ي ً��ة؛ منها �شركات �أمريكية ،ورو�سية،
�شركة
وبريطانية ،و�إندوني�سية ،وم�صرية ،وكويتية ،وبحرينية،
وقد افتتحه الأمني العام الحتاد الغرف ال�سعودية ،ح�سني
العبدالقادر ،ال��ذي ك�شف ع��ن اال�ستثمارات الكبرية يف
ن�شاط االمتياز التجاري ،م�ؤكدا حر�ص احتاد الغرف على
ا�ستمرار منو القطاع؛ ملا له من �أهمية اقت�صادية كربى،
املجل�س يعتزم �إن�شا َء ن�سخ ٍة من املعر�ض يف
الفتا �إىل �أن
َ
العديد من مدن اململكة خالل الفرتة املقبلة.
وقد بلغت قيمة العالمات التجارية لل�شركات الأجنبية التي
�شاركت يف ن�سخة املعر�ض لهذا العام ،نحو  70مليون ريال
لأكرث من  8عالماتٍ جتارية  ،وهي قيمة كبرية �ستزيد من
ح�صة االمتياز التجاري يف ال�سوق ال�سعودية ،كما �شهد
املعر�ض جل�سات حوارية وور���ش عمل؛ بهدف التعريف
بالعالمات التجارية الأمريكية امل�شاركة وكيفية اال�ستثمار
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أهمية املن�صات امل�سوقة
لالمتياز التجاري يف �أوروب��ا و�أهمية االمتياز بالأ�سواق
النا�شئة .كما �شه َد امل��ع ُ
��ر���ض ت��وق��ي�� َع ع��دد م��ن اتفاقيات

ت�سري �أحكام نظام االمتياز التجاري على �أي اتفاقية
امتياز تنفذ داخل اململكة ،وي�ضع النظام حدًا �أدنى من
اخل�برة على مانح االم��ت��ي��از ملنحه ح��ق االم��ت��ي��از ،كما
ينظم العالقة بني �أطراف عقد االمتياز التجاري ويحدد
احلقوق وااللتزامات ويلزم مانحي االمتياز بالإف�صاح
ع��ن �أب����رز امل��خ��اط��ر واحل���ق���وق وال���واج���ب���ات املتعلقة
بفر�ص االمتياز ،وينظم �أحكام جتديد اتفاقية االمتياز
التجاري� ،أو �إنهائها �أو التنازل عنها.
ف��م��ع ت��ب��ن��ي امل��م��ل��ك��ة ر�ؤي���ت���ه���ا ال��ط��م��وح��ة ،2030
وم�ستهدفات املجتمع احليوي واالقت�صاد املزدهر،
و�إق��ام��ة امل�شاريع العمالقة� ،أ�صبحت حم�ًلجاً جاذبًا
لال�ستثمار ووج��ه��ة رئي�سة للعديد م��ن ال�شركات
ال��ك�برى ح���ول ال��ع��امل ،ومن���ا ق��ط��اع ري����ادة الأع��م��ال
وال��ع�لام��ات التجارية يف جم���االت ع��دي��دة �أهمها(:
الأغذية وامل�شروبات والأزي��اء والعطور والنظارات

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

إعالنات محاكم التنفيذ

ومذكرات التفاهم؛ بهدف رفع حجم اال�ستثمار يف االمتياز
التجاري يف اململكة ،مما ي�سهم يف حتقيق �أه��داف ر�ؤية
اململكة .2030
وعلى �ضوء هذا النجاح املتجدد للمعر�ض ،وما يعك�سه من
منو مت�سارع للقطاع ،جتلت �أهمية ال�شراكة الإ�سرتاتيجية
بني احتاد جمل�س الغرف ال�سعودية ومعر�ض اال�ستثمار
واالم��ت��ي��از ال��ت��ج��اري ال����دويل ،وجت�����س��د ذل���ك يف حر�ص
املنظمني على تقدمي كل ما يتنا�سب مع احلراك االقت�صادي
املحلي الدويل يف هذا الن�شاط؛ لإفادة جميع مناطق اململكة
من�صة ً
ليكون ً
قوية لال�ستثمار يف جمال العالمات التجارية
التي ي�ستهدفها �أ�صحاب الأع��م��ال يف خمتلف القطاعات
الواعدة.

ثقافة "الفرنشايز"
م��ن الأه���داف املهمة لتنمية وحتفيز قطاع "الفرن�شايز"
عرب املعار�ض املتخ�ص�صة ،ن�شر ثقافة االمتياز التجاري
وت�شجيع رواد الأعمال ال�سعوديني للدخول يف هذا النوع
من الأع��م��ال التجارية ،وه��و ه��دف �أك��د عليه رئي�س احتاد
الغرف ال�سعودية عجالن العجالن ،بالتوجه نحو تو�سع
الأعمال من خالل هذا النظام ،ومتكني العالمات التجارية
ال�سعودية من �إثبات مكانتها يف ظل املناف�سة القوية ،مما
�ساهم يف رفع جودة املنتجات املحلية وتطوير اال�ستثمارات
وت�صدر العالمة املحلية ال�سوق ال�سعودي وانطالقها نحو
الأ�سواق العاملية الواعدة.
يف هذا ال�سياق �أي�ضا� ،أو�ضحت املديرة التنفيذية ل�شركة
االم��ت��ي��ازات ال��وط��ن��ي��ة وامل�����س���ؤول��ة ع��ن تنظيم امل��ع��ر���ض،
عبري جليح� ،أن املعر�ض متيز بالتنوع يف عر�ض الفر�ص
اال���س��ت��ث��م��اري��ة ،وم��ك��ت�����س��ب��ات ج���دي���دة ت��ت��م��ث��ل يف من�صة
افرتا�ضية؛ بهدف دع��م املانحني واملمنوحني والتعريف
الكامل بالعالمة التجارية وفر�صة االختيار اجليدة ح�سب
حجم اال���س��ت��ث��م��ار؛ حيث ت�ت�راوح ال��ف��ر���ص م��ن � 150أل��ف
ري��ال حتى  15مليون ري���ال ،و���س��وف يكون هناك من�صة
متخ�ص�صة تناق�ش نظام االمتياز التجاري وتقدمي ور�ش
عمل متنوعة ،يقدمها نخبة من امل�ست�شارين املتخ�ص�صنب
بالعالمات التجارية واال�ست�شارات ،وعر�ض ق�ص�ص النجاح
على امل�ستويني الدويل واملحلي ،ف�أ�ضاف املعر�ض وفعالياته
الكثري خلارطة م�ستقبل االمتياز التجاري حمليا وعامليا.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com

خارطة االمتياز التجاري

% 43

% 32

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

% 14

% 10

المنطقة الشرقية

المنطقة الجنوبية

مركز االمتياز

اً
ا�ستكمال للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية
وامل��ت��و���س��ط��ة "من�ش�آت" ل��دع��م وتنمية ق��ط��اع امل��ن�����ش���آت ال�صغرية
واملتو�سطة يف اململكة ،مت �إن�شاء مركز االمتياز التجاري يف الريا�ض؛
للم�ساهمة يف ازده��ار هذه ال�صناعة وا�ستدامتها ،من خالل �إتاحة
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�ستقب ًال ،لدعم العالمات
التجارية يف املن�ش�آت املتو�سطة وال�صغرية ،وزيادة العالمات املانحة
يف ال�سوق ال�سعودي ،وتو�سع العالمات املحلية يف منح االمتياز
�إقليميًا وعامليًا ،وزيادة تنوع العالمات املانحة لت�شمل القطاعات ذات
الأولوية.

جتنب الفشل
قد تتعر�ض بع�ض م�شروعات االمتياز التجاري ال�صغرية واملتو�سطة
لعرثات ،ح��ذر منها م�ست�شار االمتياز التجاري يف الهيئة وليد علي �آل
حميد ،مو�ضحا �أن من الأ�سباب الأكرث �شيو ًعا :نق�ص الأموال ،االمتناع عن
اتباع نظام االمتياز� ،أن يكون مانح االمتياز غري كفء� ،سوء مهارات �إدارة
الأفراد ،عدم التطابق مع مانح االمتياز.
و�أو�ضح �آل حميد� ،أن��ه مت �إن�شاء اللجنتني الإ�شرافية والتنفيذية على
االمتياز التجاري لتح�سني منظومة االمتياز التجاري ،وتدريب ع�شرات
املحامني املتخ�ص�صني يف االمتياز التجاري يف التحكيم والت�سوية،
م�ؤكدا �أن نظام االمتياز التجاري هو املرجعية يف الف�صل بني املتخا�صمني
للت�سوية ،ويحمي حقوق امل�ستثمرين املانحني واملمنوحني.
وين�صح خ�براء متخ�ص�صون بتجنب �أ���س��ب��اب ال��ن��زاع��ات يف م�شاريع
االمتياز التجاري ،و���ض��رورة التزام الأط���راف باالتفاقيات والتعاقدات
واحل��ر���ص على �ضمان ج���ودة اخل��دم��ة م��ن ج��ان��ب املمنوحني لالمتياز
والعالمة التجارية؛ حفاظا على �سمعتها يف ال�سوق.
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خبراء صندوق النقد الدولي:

انتعاش النمو ..ومركز اقتصادي قوي للمملكة عالميا
الرياض  -البالد

يف تقييم �إيجابي و�آفاق واعدة مل�سرية التنمية ال�سعودية ال�شاملة وامل�ستدامة ،بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ،و�سمو ويل عهده الأمري حممد بن �سلمان ،حفظهما
ري الذي تبذلُه احلكوم ُة يف امل�ضي ب�إجنازاتها االقت�صادية يف ظل ر�ؤية اململكة � .2030أ�شا َد
الله� ،أكد �صندوق النقد الدويل متانة اقت�صاد اململكة وقوة و�ضعها املايل ،الذي يعك�س اجله َد الكب َ
خربا ُء ال�صندوق يف بيانهم التمهيدي الذي مت �إ�صداره عقب اختتام زيارة م�شاورات املادة الرابعة مع حكومة اململكة للعام 2022م ،بقوة اقت�صادها وقوة و�ضعها املايل ،م�ؤكدين � َّأن ال َ
آفاق
ُّ
الت�ضخم ،بالإ�ضافة �إىل تزايد قوة مركزها االقت�صادي اخلارجي.
االقت�صادي َة للمملكة �إيجابية على املديني؛ القريب واملتو�سط ،مع ا�ستمرار انتعا�ش معدالت النمو االقت�صادي ،واحتواء

السعودية نجحت في التعامل مع جائحة كورونا

زيادة مشاركة المواطنين في العمل وانخفاض البطالة

ونوه البيان باملجموعة الوا�سعة من امل�شاريع الكربى
يف ع��دد م��ن ال�ق�ط��اع��ات؛ م��ن �ضمنها البنية التحتية
واخلدمَات اللوج�ستية والرتفيه وال�سياحة والتعدين،
�إ�ضافة �إىل اجلهود الكبرية التي تبذلها احلكومة يف
القطاع املايل لدعم التقنية املالية.
توقعات إيجابية
ُ
ال�صندوق منو �إجمايل الناجت
ووف ًقا للبيانَ ،ت� َو َّق� َع
املحلي الإج �م��ايل للمملكة بن�سبة  %7.6يف العام
احل ��ايل 2022م ،وارت �ف��اع النمو غ�ير النفطي �إىل
 ،%4.2وزيادة فائ�ض احل�ساب اجلاري �إىل  %17.4من
الناجت املحلي الإجمايل ،وكذلك احتواء الت�ضخم الكلي
ُ
البيان �إىل �أنَّ اململك َة
عند  %2.8يف املتو�سط .و�أ�شا َر
جَ َ
ن َحت يف التعامل مع جائحة فريو�س كورونا (كوفيد
–  ،)19م�ؤكدًا �أ َّنها يف و�ضع جيد ميكنها من جتاوز
املخاطر التي ت�شكلها احل��ربُ يف �أوك��ران�ي��ا ودورة
ت�شديد ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صادات املتقدمة،
م�شريا �إىل �أنَّ الن�شاط االقت�صادي فيها ي�شه ُد حت�سن ًا
قوي ًا مدعوم ًا بارتفاع �أ�سعار النفط والإ�صالحات التي
جتريها احلكومة يف �إطار ر�ؤية  ،2030وت�أثري حمدود
لت�شديد الأو�ضاع العاملية بف�ضل م�ستويات الر�سملة
القوية التي يتمت ُع بها القطاعُ امل�صريف.
�أي�ضا �أك َد خرباء �صندوق النقد الدويل �أنَّ موا�صل َة
تنفيذِ ها للإ�صالحات الهيكلية �ست�ساع ُد يف �ضمان
حتقيق انتعا�ش قوي و�شامل و�صديق للبيئة ،الفتني
�إىل �أنَّ اململك َة تتعافى بقوة يف �أعقاب الركود الناجم
عن اجلائحة ،مبينني �أنَّ دع َم ال�سيولة والدعم املقدم من
املالية العامة وزخم الإ�صالحات وارتفاع �أ�سعار النفط
وزي ��ادة �إنتاجه �ساعدت اململكة على التعايف ،و�أنَّ
النمو الإجمايل �شهد دفعة قوية ،حيث بل َغ  %3.2عام
2021م ،مدفوع ًا يف الأ�سا�س بتعايف قطاع الت�صنيع
غ�ير النفطي وق�ط��اع التجزئة (مب��ا يف ذل��ك التجارة
الإلكرتونية) والقطاع التجاري.
و�أ�� �ش ��ا َر ال �ب �ي� ُ
�ان �إىل زي���ادة م���ش��ارك��ة امل��واط �ن�ين يف
القوى العاملة؛ وانخفا�ض معدل البطالة �إىل ،%11

تقرير الصندوق الدولي:

1
2
3
4

 % 7.6نمو الناتج المحلي
 % 4.2نمو الناتج غير النفطي
 % 17.4فائض الحساب الجاري
 % 2.8متوسط التضخم الكلي

�أي برتاجع ق��دره  1,6نقطة مئوية عن ع��ام ،2020
نتيجة ارتفاع معدالت توظيف املواطنني ال�سعوديني،

وبخا�صة املر�أة يف القطاع اخلا�ص.
استدامة مالية
ج��ان��ب �آخ ��ر يف ت�ق��ري��ر اخل �ب��راء ،ه��و ت��رح�ي��ب بعثة
ال�صندوق بالتزام اململكة باحلفاظ على ا�ستدامة املالية
العامة ،وباجلهود املبذولة لتج ّنب م�سايرة اجتاهات
ال� ��دورة االق�ت���ص��ادي��ة ب��و��ض��ع �سقف ل�ل�إن�ف��اق ال يت�أثر
بتقلبات �أ�سعار النفط .كما تو َّق َع خربا ُء ال�صندوق َ
تفوق
�أداء املالية العامة يف عام 2022م عن توقعات امليزانية،
وتراجع ن�سبة الدين �إىل �إجمايل الناجت املحلي الإجمايل.
و�أكدَت البعث ُة � َّأن خماط َر اال�ستقرار املايل حمتوا ٌة ب�شكل

جيد ،فم�ستويات الربحية وال�سيولة والر�سملة جيدة
ري
على م�ستوى النظام امل�صريف ،متوقعة �أن يكون الت�أث ُ
الناج ُم عن زيادة ت�شديد �أو�ضاع ال�سيا�سة النقدية العاملية
حمدودًا على منو االئتمان و�إجمايل الناجت املحلي غري
النفطي ،و�إيجابي على ربحية القطاع امل�صريف.
ُ
البيان اخلتامي خلرباء �صندوق النقد الدويل
و َت َط َّر َق
�إىل جهود اململكة فيما يتعلق بال�سيا�سات املناخية،
م�ؤكدين �أنَّ احلكوم َة تعم ُل على تكثيف اال�ستثمارات
يف �إنتاج الهيدروجني الأزرق والأخ�ضر� ،إ�ضافة �إىل
جهودها املتوا�صلة يف البحث والتطوير مع الرتكيز
على االقت�صاد الدائري للكربون.

المليشيا ترفض فتح طرق تعز

دوريات أممية للحفاظ على موانئ الحديدة
عدن  -البالد
رفعت بعثة الأمم املتحدة لدعم اتفاق احلديدة (�أومن�ه��ا) ،عدد
دوري��ات�ه��ا �إىل م��وان��ئ احل��دي��دة ،اخلا�ضعة ل�سيطرة ميلي�شيا
احلوثي ،للحفاظ على طابعها امل��دين ،م�ؤكدة �أن رئي�س البعثة
اجلرنال مايكل بريي ،قدم �أول �إحاطة له �إىل جمل�س الأمن ب�ش�أن
اخلروقات احلوثية.
و�شدد بريي على �أهمية العمل مع الأط��راف ملواجهة التحديات
والنهو�ض بالق�ضايا الأكرث �أهمية كالإجراءات املتعلقة بالألغام،
م�ضيفا" :البعثة تعمل على تو�سيع نطاق مراقبتها للو�صول
�إىل املناطق التي ت�شهد عدم اال�ستقرار يف املديريات اجلنوبية
للمحافظة" ،م�ؤكدة �أن البعثة متكنت من زيادة دورياتها الروتينية
�إىل موانئ احلديدة وال�صليف ور�أ�س عي�سى ،لدعم احلفاظ على
طابعها املدين.
وت�سلم اجل�نرال ب�يري �أواخ��ر يناير املا�ضي مهام عمله كرابع
رئي�س للبعثة وجلنة تن�سيق �إع��ادة االنت�شار ،امل�شكلة مبوجب
ات�ف��اق ا�ستوكهومل امل��وق��ع ب�ين احل�ك��وم��ة ال�شرعية وميلي�شيا
احلوثي برعاية الأمم املتحدة يف دي�سمرب 2018م .وكان املبعوث
الأمم��ي �إىل اليمن هان�س غ��رون��دب��رغ ،قد �أك��د يف وق��ت �سابق،
�أنه يتم التحقيق يف ا�ستخدام ميناء احلديدة لأغرا�ض ع�سكرية
من جانب احلوثيني ،وذلك بعد �أن قدم حتالف دعم ال�شرعية يف
اليمن �أدلة تثبت ا�ستخدام ميلي�شيات احلوثي ميناءي احلديدة
وال�صليف لأغرا�ض ع�سكرية ،كما عر�ض التحالف �صورا ملنطقة
جتارب ع�سكرية حوثية قرب ميناء ال�صليف ،الفت ًا �إىل �أن امليلي�شيا

تقوم بتجربة ال ��زوارق املفخخة بالقرب م��ن امليناء ،مو�ضحا
�أن امليلي�شيا ت�ستخدم منظومة ال�صواريخ "نور" الإي��ران�ي��ة
ال�ستهداف ال�سفن قبالة احلديدة ،عار�ض ًا �أدلة على عمليات تفخيخ
الزوارق وجتربتها لتهديد املالحة الدولية.
من جهتها ،توا�صل ميلي�شيا احلوثي تعنتها؛ �إذ �أبلغت املبعوث
الأممي �إىل اليمن هان�س غروندبرغ ر�سميا ،رف�ضها املقرتح املنقح
الذي قدمه يف ختام اجلولة الثانية من املفاو�ضات التي عقدت يف
الأردن .وبح�سب الر�سالة املوجهة من رئي�س جلنة املفاو�ضات
احلوثية ب�ش�أن فتح طرق تعز ،يحيى الرزامي �إىل مكتب املبعوث
الأممي� ،أكدت امليلي�شيا مت�سكها مبقرتحها الأحادي الذي قدمته
قبيل اجل��ول��ة الثانية م��ن م�ف��او��ض��ات ع � ّم��ان ،ورف�ضها ملقرتح
غروندبرغ .و�أ�ضافت الر�سالة احلوثية �أن الطريق الذي اقرتحه

املبعوث الأممي (ع�صيقرة � -سوفتيل) يحتاج ملزيد من الدار�سة،
و�أنه �سيتم مناق�شته يف اللقاء امل�شرتك املقبل.
وك��ان املبعوث الأمم��ي قد ق��دم مقرتحا منقحا ،يق�ضي "ب�إعادة
فتح الطرق تدريجي ًا مبا يف ذلك �آلية للتنفيذ و�ضمانات ل�سالمة
امل�سافرين املدنيني" ،وف��ق ب�ي��ان للمبعوث الأمم ��ي يف ختام
مفاو�ضات عمّان .و�أ�ضاف البيان �أن املقرتح "يدعو لإع��ادة فتح
طرق ،مبا فيها خط رئي�سي ،م�ؤدية �إىل تعز ومنها �إ�ضافة �إىل طرق
يف حمافظات �أخرى مل يحددها ،بهدف رفع املعاناة عن املدنيني
وت�سهيل و�صول ال�سلع ،فيما قال الفريق احلكومي� :إن مقرتح
املبعوث الأممي يت�ضمن فتح خم�س طرق يف حمافظة تعز وبع�ض
املحافظات؛ �ضمنها طريق رئي�سي ،على �أن يتم حتديد موعد فتح
بقية الطرق خالل الأ�شهر القريبة القادمة.

طموحات وإنجازات
هذه امل�ضامني املهمة التي �سجلها تقرير خرباء �صندوق
النقد ال��دويل ،تعد �شهادة دولية جديدة توثق جناحات
مراحل م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة  ،2030بدعم ورعاية
خادم احلرمني ال�شريفني ،حفظه الله ،وهي ر�ؤية �سمو
ويل العهد ،وجت�سد تطلعاته الكبرية ،وفقه الله ،مل�ستقبل
ه��ذا ال��وط��ن العظيم؛ حيث ت�سعى اململكة م��ن خاللها
ال�ستثمار مكامن قوّتها التي حباها الله بها ،من موقع
�إ�سرتاتيجي متميز ،وق��وة ا�ستثمارية رائ ��دة ،وعمق
ع��رب� ّ�ي و�إ� �س�لام� ّ�ي ،وت��ويل ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ل��ذل��ك كل
ّ
وت�سخر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.
االهتمام،
وخ�لال ال�سنوات القليلة املا�ضية منذ انطالق الر�ؤية
ال�ط�م��وح��ة وا��س�ترات�ي�ج�ي��ات�ه��ا ،مت حتقيق ال�ك�ث�ير من
الإجنازات غري امل�سبوقة يف كافة املجاالت ،وا�ستمرار
مم ّكنات التحول للتنمية امل�ستدامة التي �أ�سهمت يف
حتقيق نتائج ملمو�سة ،على �صعيد منظومة العمل
احل �ك��وم��ي واالق �ت �� �ص��اد وامل �ج �ت �م��ع ،و�أر�� �س ��ت �أ��س����س
النجاح للم�ستقبل ،يف الوقت الذي توا�صل فيه اململكة
مكت�سباتها يف �صدارة العديد من م�ؤ�شرات التناف�سية
العاملية.
ي�أتي ذلك رغم التحديات الكبرية التي واجهتها اململكة
والعامل جراء جائحة كورونا ،ودورها الرائد يف قيادة
العامل خالل رئا�ستها ملجموعة الع�شرين؛ لتعزيز جهود
التعايف ال�صحي واالقت�صادي العاملي ،وحققت جناحا
متميزا �أ�شادت به املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية ال�صحية
واالقت�صادية ،ومنها التقرير احلايل خلرباء �صندوق
النقد ال� ��دويل .وب �ه��ذه الإرادة العالية وا�ست�شراف
ا�ستحقاقات امل�ستقبل ،ت��وا��ص��ل اململكة �إجن��ازات �ه��ا
للحا�ضر وامل�ستقبل ،بر�صيد متعاظم م��ن اخل�برات،
وث�ق��ة يف حتقيق الأه� ��داف الطموحة ب ��أي��دي �أبنائه
وبناته ،واال�ستثمار يف التحول الرقمي و�آف��اق رحبة
للنمو واال�ستثمار ،وا�ستحداث العديد من القطاعات
االقت�صادية اجلديدة ،وتعزيز �إ�سهامها يف التقدم العاملي
واحل�ضارة الب�شرية احلديثة املت�سارعة ،ورفع م�ستوى
جودة احلياة واالزدهار للوطن واملواطن.

حل مجلس األمة الكويتي
والدعوة النتخابات جديدة
الكويت  -البالد
�أع�ل��ن ويل العهد الكويتي ،ال�شيخ
م�شعل الأح��م��د اجل��اب��ر ال���ص�ب��اح،
�أم�س (الأرب �ع��اء) ،حل جمل�س الأمة
وال��دع��وة النتخابات ج��دي��دة خالل
�أ�شهر .وقال يف كلمة �إىل الكويتيني،
نيابة عن �أمري الكويت ال�شيخ نواف
الأحمد اجلابر ال�صباح" :جل�أنا لقرار
حل جمل�س الأمة م�ضطرين .لن نحيد
عن الد�ستور ولن نعدله �أو من�س به،
الد�ستور هو �ضمان �شرعية احلكم
وتقدم البالد وازدهارها" ،م�ؤكدا �أن
"ال�شعب و�أ�سرة احلكم �شركاء يف
تعزيز مكانة البالد".
ولفت �إىل �أن "اخلالفات وامل�صالح
ال�شخ�صية ت�شتت امل�شهد ال�سيا�سي
ع�ل��ى ح���س��اب م�صلحة ال �ب�لاد ،و�أن
ت �� �ص��دع ال��ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال���س�ل�ط�ت�ين
الت�شريعية والتنفيذية يهدد الوحدة
الوطنية واال��س�ت�ق��رار ال�سيا�سي".
وم�ضى قائال" :عهدنا ع��دم التدخل
امل�ب��ا��ش��ر يف �إدارة ال��دول��ة ت��ارك�ين
ه� ��ذه امل �ه �م��ة ل�ل���س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة

والت�شريعية" ،مو�ضحا �أن طريقة
�إدارة احل �ك��وم��ة غ�ي�ر ال��وا��ض�ح��ة
ل �� �ش ��ؤون ال �ب�لاد ت��رت��ب عليها ع��دم
حتقيق �آمال ال�شعب .و�أ�شار ال�صباح
�إىل �أنه "ا�ستجابة لواجبنا الوطني
والد�ستوري قررنا اللجوء لل�شعب
ل �ي �ق��وم ب� ��إع ��ادة ت�صحيح امل �� �س��ار،
وقررنا حل جمل�س الأم��ة والدعوة
�إىل انتخابات عامة وجل�أنا للقرار
م�ضطرين" ،م�ضيفا" :لن نتدخل يف
اخ�ت�ي��ارات ال�شعب ملمثليه ،وال يف
اختيار رئي�س جمل�س الأم ��ة ،ولن
ن��دع��م ف�ئ��ة ع�ل��ى ح���س��اب �أخ���رى يف
االنتخابات العامة" ،مطالبا ال�شعب
ب ��أن ال يجعل اختياره ملمثليه على
�أ�سا�س القبلية �أو الطائفية.

الحكمي إلى القفص الذهبي
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جدة -البالد
احتفل مفرح بن �أحمد احلكمي ،من
من�سوبي �شركة �أرامكو ال�سعودية،
بزفافه من كرمية فويز ال�صبحي،
وذل��ك يف �إح��دى قاعة مدينة جدة،
و�سط ح�ضور الأه��ل والأ�صدقاء،
الذين باركوا له املنا�سبة ال�سعيدة،
وذلك على �أنغام اخلطوة والطرب
اجلنوبي.

ن�ستقبل �أخبار الأفراح واملنا�سبات على ..
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�إمييل ( wr@albiladdailycom :خالد بن مر�ضاح )

مدني عبادي يزف جنله مازن بحضور فنان العرب ..العريس:

الفرحة المثيل لها بوجود األحباب
جدة  -البالد
احتفل املو�سيقار وع���ازف ال��ق��ان��ون م��دين حممد عبادي
و�أبنا�ؤه ،بزواج جنله مازن ،على ابنة علوي كتبي ،وذلك
يف نادي الكهرباء بجدة ،على �أنغام الفرقة ال�شعبية ،التي
قامت بزفة العري�س ،مب�شاركة الفرقة املو�سيقية وغناء
العديد من املطربني.
ح�ضر احلفل كوكبة من جنوم الطرب والدراما والإع�لام

متوسطة " ذي البجادين" تكرم القرشي

وال��ث��ق��اف��ة ،والأه����ل والأق�����ارب وامل��ح��ب�ين ،يف مقدمتهم،
وزير الإع�لام ال�سابق الدكتور عبدالعزيز خوجه ،وفنان
العرب حممد عبده .يف ليلة تبادل فيها اجلميع التهاين
والتربيكات باملنا�سبة.
وعرب العري�س مازن عن �سعادته الغامرة بدخوله القف�ص
الذهبي� ،شاكرًا الله �أن �أمت عليه ه��ذه الليلة ،وق��ال� :إن
الفرحة يف هذه ليلة لي�س لها مثيل بوجود الأحباب ،داعي ًا
الله� ،أن يوفقه وعرو�سه لبناء
حياة كرمية.
وعرب املو�سيقار مدين عبادي
عن فرحته بزفاف جنله مازن
يف هذه الليلة املباركة� ،سائال
الله� ،أن يوفق العرو�سني ملا
يحبه وير�ضاه ،مبديًا �شكره
وام���ت���ن���ان���ه ل��ك��ل م���ن ح�ضر
و���ش��ارك��ه ال��ف��رح��ة� ،أو �أر���س��ل
ال��ت��ه��اين وال��ت�بري��ك��ات بهذه
املنا�سبة الغالية.

�أخبارهم

مالزما
سعيد يتخرج ً

الحسون يحتفل بزواج ابنته

ت���ل���ق���ى امل����ل����ازم ����س���ع���ي���د ب��ن
ع���ب���دال���رح���م���ن �آل ���س��م��ح��ان
ال����ت����ه����اين وال����ت��ب�ري����ك����ات؛
مب���ن���ا����س���ب���ة ت��خ��رج��ه
م���ن ك��ل��ي��ة امل���ل���ك فهد
الأمنية.

تخرج مهند
مكة املكرمة � -أحمد الأحمدي
�أق���ام���ت �إدارة م��در���س��ة ذي ال��ب��ج��ادي��ن
امل��ت��و���س��ط��ة مب��ك��ة امل��ك��رم��ة ح��ف��ل ت��ك��رمي
للدكتور عبدالرحمن عبدالله القر�شي؛
مبنا�سبة تقاعده املبكر بعد خدمة  28عاما.
ت��خ��ل��ل احل��ف��ل ع��ر���ض م��رئ��ي ع���ن ح��ي��اة
املحتفى ب��ه ،ث��م كلمة مدير امل��در���س��ة فهد
عبدالرحمن �إي��دى ،وكلمة املعلمني �ألقاها

�أ� .أحمد بانخر ،وكلمة مدير مكتب تعليم
غرب مكة الدكتور خالد الردادى ،ثم فقرة
درو���س وفوائد من خدمة � 28سنة ،كتبها
ال��دك��ت��ور عبدالرحمن القر�شي ،و�ألقاها
ال�ت�رب���وي ع��ب��دال��ل��ه ال����زه����راين ،و�أل��ق��ى
الدكتور عبدالرحمن القر�شي كلمته ،بعد
ذلك مت تقدمي العديد من الهدايا التذكارية
للمحتفى به.

أمجد يودع العزوبية

مكة املكرمة -البالد
احتفل �أجم���د حممد �إب��راه��ي��م ب��زف��اف��ه ،على
كرمية عبد الله بن علي احلربي ،وذل��ك يف
مكة امل��ك��رم��ة ،بح�ضور ع��دد م��ن الأ���ص��دق��اء
والأق��ارب ،الذين باركوا للعرو�سني ،متمنني

لهما التوفيق.
وع�ب�رت �أ���س��رت��ا ال��ع��رو���س�ين ع��ن �سعادتهما
ب��ف��رح��ة الأب���ن���اء��� ،س��ائ��ل�ين ال��ل��ه� ،أن يوفق
العرو�سني؛ ملا يحبه وير�ضاه ،و�أن يجمع
بينهما على خري ،ويرزقهما الذرية ال�صاحلة.

سحر ولينا تحتفالن بـ"حكايا مشاعر"

ت��ل��ق��ت �أ����س���رة ع��ب��دال��رح��م��ن ه��ن��دي احل��م��دي
التهاين ،مبنا�سبة تخرج ابنهم
امل�لازم "مهند" من كلية امللك
فهد الأمنية .وعرب احلمدي
ع����ن ����س���ع���ادت���ه ب��ت��خ��رج
م���ه���ن���د ،م���ت���م���ن���يً���ا ل��ه
التوفيق خلدمة دينه
ومليكه ووطنه.

فواز يضيء منزل املليفي
يتلقى �أنور بن عبدالله املليفي ،مدير الت�شريفات
والعالقات احلكومية بتجمع ال�شرقية ال�صحي
التهاين والتربيكات من الأه��ل والأ�صدقاء؛
مبنا�سبة ق���دوم امل��ول��ود
اجل����دي����د ،ال�����ذي ات��ف��ق
وحرمه على ت�سميته
"فواز" ..جعله الله
م������ن م����وال����ي����د
ال�����������س�����ع�����ادة.
تهانينا.

االحتفاء
بـ" سمات"
اح����ت����ف����ل����ت �أ������س�����رة
�������س������م������ات ط�����اه�����ر
ح�����س��ن ،ب��ان��ت��ق��ال��ه��ا
م�������ن ال�����رو������ض�����ة
�إىل امل���رح���ل���ة
الإبتدائية.

جدة  -عبداهلل �صقر

جدة – البالد
احتفلت الكاتبتان" �سحر ف��ي��دة ولينا
�شقرون" ب�إ�صدارهما الأول ،ال��ذي حمل
ا���س��م "حكايا م�شاعر" وذل����ك بح�ضور
الأ�صدقاء ،بالإ�ضافة لل�شخ�صيات الفنية
وال��ث��ق��اف��ي��ة والإع�لام��ي��ة حل��ف��ل التوقيع،
وق��ال��ت الكاتبتان� :إن الإ���ص��دار يتناول

األدالء تكرم موظفا إلحسانه
املدينة املنورة  -حممد قا�سم
كرم حامت بن جعفر بايل رئي�س
جم��ل�����س �إدارة ���ش��رك��ة الأدالء،
ه��ي��ث��م ب���ن ع��ق��ي��ل ���س��ن��دي ن��ائ��ب
(مكتب اخلدمة  ) 4باحلطامي؛
لتفانيه يف عمله و�إح�سانه يف
ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة لأح����د ع��م��ال
النظافة يف املركز.
ك��م��ا ت��ق��دم ه��ا���ش��م م��ق��ل��ي��ه ن��ائ��ب
رئي�س الفريق التنفيذي بهدية
خا�صة لل�سندي؛ نظري جهوده
يف املركز.

أسرة آشي تتلقى العزاء في وفاة عميدهم أحمد
ا���س��ت��ق��ب��ل��ت �أ�سر" الآ����ش���ي وخ���وق�ي�ر و�شطا"
و�أق��ارب��ه��م و�أرح��ام��ه��م االث��ن�ين املا�ضي ،جموع
املعزين يف وفاة فقيد الأ�سرة وعميدها املهند�س
�أحمد �شوقي عبدالوهاب �آ�شي ،الع�ضو ال�سابق
مل�ؤ�س�سة البالد لل�صحافة والن�شر ،ومديرها العام

كل ما يتعلق بامل�شاعر ،والتعرف عليها،
والتعامل معها ،والتحرر منها وتعزيزها؛
حيث يتناول  ٩م�شاعر بالتف�صيل ،بدءًا
اً
و�صول للم�شاعر
من امل�شاعر غري املرغوبة
التي جتعل الإن�سان مت�صاحل ًا مع ذات��ه،
من خالل تدريبات عملية تدعم كل �شعور
على حدة.

املدينة املنورة  -البالد
احتفل الزميل عدنان حممد ح�سون بزواج
ابنته ،على عمار يو�سف �أبو عمري ،وذلك يف
�إحدى قاعات املدينة املنورة للأفراح ،و�سط
ح�ضور الأهل والأ�صدقاء والزمالء ،الذين
قدموا التهاين بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.

و�أع����رب ال��زم��ي��ل ع��دن��ان ،وال���د ال��ع��رو���س،
ع���ن ف��رح��ت��ه والأ�����س����رة ال��ك��رمي��ة ب����زواج
العرو�سني يف هذه الليلة املباركة� ،سائلني
ال��ل��ه �أن يوفقهما مل��ا يحبه وي��ر���ض��اه و�أن
يجمع بينهما على خري ويرزقهما الذرية
ال�صاحلة.

بالإنابة ،الذي وافته املنية م�ساء ال�سبت املا�ضي،
ومت���ت ال�����ص�لاة ع��ل��ي��ه بامل�سجد احل����رام مبكة
امل��ك��رم��ة .وتلقت �أ���س��رة الفقيد -مبنزلها بحي
الرو�ضة بجدة -العزاء واملوا�ساة من م�س�ؤولني
و�أعيان ورجال الفكر وال�صحافة والإعالم ،الذين
قدموا واجب العزاء� ،سائلني الله ،عزوجل� ،أن
ي��ت��غ��م��د الفقيد
بوا�سع رحمته.
"البالد" تتقدم
ب���أح��ر التعازي
وامل������وا�������س������اة
ل��ع��ائ��ل��ة الفقيد
وحم��ب��ي��ه�" .إنا
ل��ل��ه و�إن�����ا �إل��ي��ه
راجعون".

9

اخلمي�س  24ذو القعدة 1443هـ املوافق  23يونيو 2022م ال�سنة  91العدد 23678

1385-7-17هـ

 1380-4-21هـ

1385-7-16هـ

"رازوفيتش" باق مع البرتقالي لموسمين
جدة -البالد

�أكد ال�صربي فوك رازوفيت�ش ،املدير الفني
للفيحاء �أنه م�ستمر مع الربتقايل املو�سمني
املقبلني بعد جتديد الإدارة له عامني.
و�أ�شار �إىل �أنه تلقى العديد من العرو�ض،
ولكنه ف�ضل ال��ب��ق��اء؛ ك��ون �إدارة النادي
تتعامل باحرتافية �شديدة ،و�أنه علينا �أن

10

نكمل ما بد�أناه من عمل رائع.
وك�����ان رازوف���ي���ت�������ش ق���د ت��ل��ق��ى ع�����ددا من
ال����ع����رو�����ض اخل��ل��ي��ج��ي��ة ع���ق���ب ق���ي���ادت���ه
الفيحاء للفوز بلقب ك�أ�س امللك .و�أثنى
رازوفيت�ش على ق��رار التجديد للحار�س
�ستويكوفيت�ش ،م���ؤك��دًا �أن��ه مك�سب كبري
للفريق.
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كالم كورة

تشمل الحرمان والغرامة

حممد العمري

منتخب (السعد)

�أداء و�أف�ضلية ،ث��م �سيطرة ،فبطولة ...ملخ�ص منتخبنا الوطني الأومل��ب��ي
ال�سعودي يف البطولة الآ�سيوية حتت  23عام ًا .هذه الأو�صاف كنا نتوق لها منذ
فرتة طويلة مع منتخباتنا ب�شكل عام؛ �سواء الأول �أو ال�سنية ،فذلك الإح�سا�س
بالفخر الوطني هو �إح�سا�س الميكن و�صفه ،فالإن�سان قد يفتخر ب�أ�شياء كثرية،
ولكن من �أجمل الأمور التي قد نفتخر بها هي الفخر بالوطن.
�سرب ال�صقور حتت قيادة الكابنت �سعد ال�شهري قدم لنا عر�ض ًا من فئة اخلم�س
جنوم يف البطولة الآ�سيوية ،لفت من خالله الأنظار حملي ًا و�إقليمي ًا وقاري ًا
�إىل جيل ق��ادم يب�شر مب�ستقبل جميل لكرة ال��ق��دم ال�سعودية ،ولكن م��ا يلفت
النظر ب�شكل كبري هي ال��دورة الكاملة التي مر بها الكابنت �سعد ال�شهري من
خالل قيادته للمنتخب؛ حيث مر خاللها مبراحل متعددة منها اجليد ،وال�صعب،
�صعود ًا وانخفا�ض ًا حتى و�صل لهذه املرحلة من الإبداع ،ولعل هذا الأمر� -إن دل
على �شيء ،ف�إمنا يدل على �شخ�صيته القيادية ومرونته الفنية يف وجه الكثري
من الطروحات ال�سخيفة ،والقليل من الطروحات الواقعية والعملية؛ حيث
واجه الأوىل ب�صالبة توازي �صالبة حار�سه ودفاعه ،وتعامل مع الثانية مبرونة
و�إيجابية ،نتج عنها قوة و�سطه وهجومه ،وهذه ميزات ال تتوفر �إال يف املدير
الفني الذكي الذي يجيد التعامل مع الآلة الإعالمية ب�شقيها ال�سلبي (املح�سوب
على الإعالم) والإيجابي الذي نتمنى �أن ي�صبح له وزن وت�أثري �أكرب يف ال�ساحة
الريا�ضية والإعالمية.
املرحلة القادمة هي �أ�صعب املراحل؛ لأنها متثل جيال كامال يتم ت�شكيله ،و�سيُ�ضاف
�إليه جنوم جديدة يف كرة القدم ال�سعودية على ال�صعيدين الفني والقيادي؛ بناء
على خطط ا�سرتاتيجية بعيدة املدى يف طور الت�شكيل ،قد تكملها احتادات قادمة،
تدعمها ر�ؤية وطن بجميع �أبعادها ،نتمنى لهم فيها التوفيق.
بُعد �آخر..
ال يوجد �شيء كامل ،فهناك �سلبيات ُت�ستخدم للتطور ،و�أخرى قد يتم التغا�ضي
عنها يف مقابل الكثري من الإيجابيات ،وهذه الزاوية التي يجب النظر من خاللها
عند تقييم االحتاد ال�سعودي لكرة القدم  ،ف�شكر ًا للأ�ستاذ يا�سر امل�سحل وزمالئه
 ،وال زلنا نطمح للمزيد.

@MohammedAAmri

عقوبات انضباطية بحق األهلي وشراحيلي والشمري
جدة – هالل �سلمان

�أ���ص��درت جلنة االن�ضباط والأخ��ل�اق باالحتاد
ال�سعودي لكرة القدم �أم�س ،عددا من القرارات،
حيث غ��رم��ت الأه��ل��ي مبلغ � 50أل���ف ري���ال بعد
ثبوت خمالفته للمادة ( )85من الئحة االن�ضباط
والأخالق لعدم تنفيذه قرار غرفة ف�ض املنازعات
باحتاد كرة القدم رقم (/652غ )2021/وتاريخ
2021-12-01م ال�صادر ل�صالح الفي�صلي.
ومنحت اللجنة الأهلي مهلة نهائية مدتها �شهر
لتنفيذ قرار غرفة ف�ض املنازعات ال�صادر ل�صالح
الفي�صلي ،لدفع مبلغ مليونني و� 5آالف ري��ال،
بالإ�ضافة �إىل � 100أل��ف ري��ال حل�ساب احت��اد
القدم.
ك��م��ا وج��ه��ت حت��ذي��را ل��ل��ن��ادي الأه���ل���ي يف ح��ال
االمتناع عن تنفيذ قرار الغرفة كامال خالل املهلة
النهائية املحددة ،ب�إيقاع عقوبة خ�صم ( )3ثالث
نقاط من الفريق الأول يف م�سابقة دوري ك�أ�س
الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان للمحرتفني للمو�سم
الريا�ضي احلايل ،ويف حال اال�ستمرار باالمتناع
عن التنفيذ بعد �إيقاع عقوبة خ�صم النقاط يمُ نح
النادي الأهلي مهلة ( )15يوم ًا ويف حال عدم
االل��ت��زام� ،إيقاع عقوبة املنع من الت�سجيل عند
�أقرب فرتة ت�سجيل قادمة ويف حال انتهاء فرتة ب�إ�شعارها عند تنفيذ القرار وتقدمي ما يثبت ذلك،
الت�سجيل دون التنفيذ� ،إي��ق��اع عقوبة الهبوط مو�ضحة �أن القرار غري قابل لال�ستئناف.
اىل درج���ة �أدن���ى وف��ق��ا ل��ل��م��ادة ( )2-4-85من ويف ق��راري��ن �آخ��ري��ن ،غ��رم��ت اللجنة الالعب
الئحة االن�ضباط والأخالق ب�شكل تلقائي ودون ���س��ام��ي ك�����س��ار ال�����ش��م��ري مبلغ � 10آالف ري���ال،
احلاجة �إىل �إ�صدار قرار �آخر من جلنة االن�ضباط والالعب �شايع �شراحيلي مبلغ � 20أل��ف ريال،
والأخالق.
ل��ث��ب��وت خم��ال��ف��ت��ه��م��ا ل��ل��م��ادة ( )85م���ن الئ��ح��ة
والفي�صلي
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��اد
ن
��ة
ن
��
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��
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ا
و�أل���زم���ت
االن�����ض��ب��اط والأخ��ل�اق ل��ع��دم تنفيذ ق���رار غرفة

ف�ض امل��ن��ازع��ات ال�����ص��ادر ل�صالح ن��ادي��ي �ضمك
والقاد�سية ،ومنحتهما مهلة مدتها �شهر ل�سداد
مبالغ ت�صل قيمتها �إىل � 415أل��ف ري��ال لنادي
�ضمك ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل مبلغ  20500حل�ساب
االحت���اد ال�����س��ع��ودي للعبة يف ح��ال��ة ال�شمري،
ومبلغ مليونني و� 5آالف ريال لنادي القاد�سية
يف حالة �شراحيلي ،بالإ�ضافة �إىل مبلغ 100

�ألف ريال ر�سوم �إجراءات التقا�ضي �أمام الغرفة
حل�ساب االحتاد ال�سعودي للعبة.
وح��ذرت اللجنة الالعبني يف حال االمتناع عن
تنفيذ ق��رار الغرفة كامال خ�لال املهلة النهائية
امل��ح��ددة ،ب�إيقاع عقوبة احلرمان من امل�شاركة
يف �أي ن�شاط متعلق بكرة القدم ملدة � 3أ�شهر يف
حالة ال�شمري ،و� 6أ�شهر يف حالة �شراحيلي.

فارس الشمال موطن حراس الوطن..

العقيدي ..يعيد ذكريات الدعيع

حائل -خالد احلامد

�أع��اد حار�س منتخبنا ال�سعودي حتت 23
عامًا ،وحار�س مرمى فريق الطائي" نواف
العقيدي" ذكريات الطائيني ،بت�ألق احلار�س
ال����دوىل ع��ب��دال��ل��ه ال��دع��ي��ع ،ع��ن��دم��ا �أق��ام��وا
اً
احتفال تكرمييا حلار�س الطائي والأخ�ضر
عبدالله الدعيع ،بعد ح�صول منتخبنا الأول
لكرة القدم على ك�أ�س �أمم �آ�سيا عام 1984
التي �أقيمت يف �سنغافورة ،للمرة الأوىل
يف تاريخ الكرة ال�سعودية؛ جراء م�شاركته
القوية املميزة يف حتقيق الإجن���از الأول
للوطن ،وجنوميته بالبطولة ،التي توجها
بح�صوله على لقب �سيد حرا�س �آ�سيا ،وهو

يف عمر الثالثة والع�شرين.
احلفل �أق��ي��م يف خميم مب�����ش��ار ،و�أع���ده
�أبناء الطائي خ�صي�ص ًا لهذه املنا�سبة �إبان
رئا�سة را�شد املطري -رحمه الله -لنادي
الطائي.
وق��د �شرف احلفل �إبراهيم العلي وكيل
الرئي�س العام لرعاية ال�شباب الأ�سبق،
وف��ه��د الدهم�ش م��دي��ر املنتخب �آن���ذاك ،وا�ستذكرت اجلماهري الطائي هذا احلفل،
والكابنت خليل الزياين املدير الفني لكتيبة ال���ذي �أق���ام���ه ال��ط��ائ��ي��ون الب��ن��ه��م وجنمهم
ال�����ص��ق��ور� ،إ���ض��اف��ة لنجمي املنتخب" فهد اخل��ل��وق عبدالله الدعيع ،بعد �أن تابعوا
امل�صيبيح ونا�صر املن�صور" وح�ضر احلفل حار�سنا ال�شاب نواف العقيدي يكرر نف�س
عدد من �أعيان املنطقة ،ومن حمبي فار�سها الإجن���از مع منتخب ال��وط��ن ،وه��و بنف�س
الرمادي.
العمر واملركز.

البايرن يقدم نجمه السنغالي مانيه
جدة – البالد

�أعلن نادي بايرن ميونيخ الأملاين
�أم�س الأرب��ع��اء ر�سميا ،عن �ضمه
النجم ال�سنغايل �ساديو مانيه من
�صفوف ليفربول يف �صفقة متتد
ح��ت��ى ي��ون��ي��و ع���ام  ،2025بلغت
تكلفتها  40مليون يورو.
وق�����دم ال����ن����ادي ال���ب���اف���اري الع��ب��ه
اجل���دي���د ب���ع���ب���ارة" :الأف�ضل يف
�أفريقيا ين�ضم �إىل بايرن" ،وكلفت
ال�صفقة خ��زي��ن��ة ب��اي��رن ميونيخ
 32مليون ي���ورو ،بالإ�ضافة �إىل
 8ماليني يورو �أخ��رى مبا يف ذلك
الإ�ضافات؛ للح�صول على خدمات
الالعب البالغ عمره ً 30
عاما ،الذي
ك��ان يتبقى ل��ه ع��ام ً��ا يف ع��ق��ده مع
ليفربول.
وقال رئي�س بايرن ،هربرت هايرن:
"�ساديو مانيه جنم عاملي .يعرف
مت��ام ً��ا قيمة وق��در ب��اي��رن وطبيعة

املناف�سة يف الدوري الأملاين".
من جانبه ،قال مانيه�" :أنا �سعيد
ح ً��ق��ا ب��وج��ودي �أخ��ي�رًا يف ب��اي��رن
م���ي���ون���ي���خ .ل���ق���د حت���دث���ن���ا ك���ث�ي�رً ا
و�شعرت منذ البداية باهتمام كبري
من هذا النادي العظيم".
و�أ����ض���اف ال��ن��ج��م ال�����س��ن��غ��ايل" :مل
تكن هناك �أي �شكوك بالن�سبة يل.
�إن��ه ال��وق��ت املنا�سب خلو�ض هذا
التحدي ،و�أري���د �أن �أحقق الكثري
من الإجنازات مع هذا النادي".
وان�ضم مانيه �إىل �صفوف ليفربول
عام  2016قادمًا من �ساوثامبتون،
و�شارك مع الريدز يف  269مباراة،
�سجل خاللها ً 120
هدفا و�صنع .48
وت�����وج م���ع ل��ي��ف��رب��ول ب���ال���دوري
الإجنليزي ودوري �أبطال �أوروبا
وك���أ���س ال��ع��امل ل�ل�أن��دي��ة وال�سوبر
الأوروب�������������ي وك������أ������س االحت������اد
الإجنليزي وك�أ�س الرابطة.

األسبـوعية

11

اخلمي�س  24ذو القعدة 1443هـ املوافق  23يونيو 2022م ال�سنة  91العدد 23678

في المنعطف قبل األخير من دوري المحترفين..

صراع الهالل واالتحاد على اللقب بيد الفتح واالتفاق
جدة – هالل �سلمان
تقام م�ساء اليوم اخلمي�س جميع مباريات اجلولة الـ  29قبل الأخ�يرة يف
التوقيت ذاته وهو الـ  9م�ساء؛ نظرا لأهمية نتائجها يف حتديد الفائز باللقب،
والفريقني الهابطني �إىل دوري الدرجة الأوىل رفقة فريق احلزم.
ويحل فريقي االحتاد والهالل طريف ال�صراع على اللقب� ،ضيفني على فريقي
االتفاق والفتح ،فيما يلعب الن�صر وال�شباب على �أر�ض احلزم والتعاون،
وي�ستقبل الأهلي �ضيفه الرائد ،والفي�صلي نظريه الطائي� ،أم��ا الباطن
فيواجه �ضمك ،ويلعب �أبها على �أر�ضه �أمام الفيحاء.

االتفاق  VSاالتحاد
مباراة مف�صلية لالحتاد يف �سعيه نحو اللقب؛ حيث يت�صدر بر�صيد  61نقطة ،ويهدف لتحقيق فوز غاب عنه يف �آخر
 3جوالت ،ما منح الأف�ضلية ملطارده الهالل ،حيث تعادل (العميد) مع الفتح قبل �أن يخ�سر �أمام الهالل والطائي ،وال
جمال �أمامه للتفريط ب�أي نقطة ،حيث يحتاج للفوز ب�آخر مباراتني وانتظار تعرث مناف�سه حامل اللقب ،فيما ي�أمل
االتفاق الـ  12بـ  31نقطة بتحقيق  3نقاط ثمينة يف �سعيه لت�أمني بقائه معتمدا على الأر�ض واجلمهور .مواجهة
الذهاب انتهت احتادية بنتيجة (.)2-3

الفتح  VSالهالل

الحزم  VSالنصر
مواجهة �سهلة للن�صر الثالث بر�صيد  55نقطة �أمام احلزم متذيل الرتتيب
و�أول الهابطني بعد توقف ر�صيده عند  17نقطة ،وتكمن �أهمية اللقاء يف
�سعي الن�صر لت�أمني مركزه و�سط مطاردة من ال�شباب ،حيث يتناف�سان على
الت�أهل لن�سخة دوري �أبطال �آ�سيا املقبلة ،وك�أ�س ال�سوبر ال�سعودي بنظامه
اجلديد .مباراة الذهاب فاز بها الن�صر (.)1-2
يحتاج الهالل للفوز باملباراتني الأخريتني ليحافظ على لقبه للمو�سم الثالث على التوايل؛ حيث ميلك
 61نقطة يف املركز الثاين بفارق الأهداف مع �أف�ضلية املواجهات املبا�شرة ،و�أي تعرث �سيمنح الأف�ضلية
للمت�صدر االحتاد؛ لذا ف�إن الهالل �سيكون حتت �ضغط كبري �أمام الفتح �صاحب املركز ال�ساد�س بر�صيد 35
نقطة ،الذي ميتلك ميزتي الأر�ض واجلمهور ،وي�أمل بتجنب اخل�سارة التي قد تعيده لدوامة خطر الهبوط،
كما ي�سعى لتكرار فوزه على (الزعيم) ذهابا (.)2-3

األهلي  VSالرائد

التعاون  VSالشباب
ميلك ال�شباب  53نقطة يف املركز ال��راب��ع ،ويحل �ضيفا على نظريه
التعاون العا�شر بـ  32نقطة .ي�أمل (الليث) يف حتقيق الفوز ال�ستعادة
املركز الثالث من الن�صر ،يف حني ي�سعى (�سكري الق�صيم) لت�أمني البقاء
يف دوري الأ�ضواء وموا�صلة نتائجه الإيجابية مع امل��درب الوطني
حممد العبديل ،ال��ذي ق��اده النت�صارين متتاليني .لقاء الذهاب انتهى
مل�صلحة ال�شباب (.)1-3

يرتقب الأهالويون بفارغ ال�صرب نتيجة هذه املباراة امل�صريية؛ حيث ميلك
فريقهم  31نقطة يف املركز الـحادي ع�شر؛ لذا ال جمال �أمامه �سوى الفوز،
واال�ستفادة من عاملي الأر�ض واجلمهور خا�صة �أن �إدارة الأهلي فتحت
امللعب �أمام اجلماهري جمانا ،وكذلك ي�سعى الأهلي لرد اعتباره من خ�سارته
ذهابا يف بريدة بهدف نظيف .يف املقابل ي�سعى فريق الرائد �صاحب املركز
الرابع ع�شر بر�صيد  30نقطة ،لتحقيق الفوز ،وح�صد  3نقاط ثمينة رمبا
تخدمه يف م�سعاه لتجنب توديع دوري الكبار.

أبها  VSالفيحاء
يت�ساوى الطرفان بر�صيد  34نقطة؛ حيث يحتل �أبها املركز التا�سع وي�أتي
�ضيفه الربتقايل �سابعا بفارق الأه��داف ،والهدف امل�شرتك للفريقني هو
ت�أمني البقاء بني الكبار؛ حيث ال يزاالن يف دائرة اخلطر ،ولن ي�ستفيدا �أبدا
من تكرار نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل ال�سلبي.

الفيصلي  VSالطائي
ميلك الفي�صلي  30نقطة يف املركز الـثالث ع�شر ،فيما ي�أتي الطائي ثامنا
بـ  34نقطة ،ويعتمد (العنابي) على عاملي الأر���ض واجلمهور لتحقيق
الفوز الذي غاب عنه يف �آخر  3جوالت؛ لالبتعاد عن خطر الهبوط للدرجة
الأوىل ،وهو احلال ذاته بالن�سبة لفريق الطائي الذي حقق فوزين متتاليني،
ويطمح ملوا�صلة نتائجه اجليدة لت�أمني بقائه يف دوري الأ�ضواء ،وتكرار
فوزه ذهابا بثالثية مقابل هدف.

الباطن  VSضمك
ال خيار �أمام فريق الباطن �سوى حتقيق الفوز يف هذه املباراة ،والتي
تليها يف اجلولة الأخرية �أمام فريق االحتاد ،وانتظار �أن تخدمه نتائج
الآخرين؛ لكي يبقى يف دوري الكبار ،حيث يحتل املركز قبل الأخري بـ
 29نقطة ،يف حني ميلك �ضمك  43نقطة وهو يف منطقة الأمان بعيدا
عن ح�سابات الهبوط؛ لذا �سيدخل املباراة دون �أي �ضغوط .مواجهتهما
ذهابا انتهت بالتعادل (.)1-1
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البالد ــ وكاالت

تتوا�صل �إجنازات ال�شباب ال�سعودي على الأ�صعدة كافة
 ،وم�ؤخ ًرا ا�ستطاع ال�شاب بدر ال�شيباين ،من ت�سلق قمة
جبل دينايل الذي يعترب �أعلى قمة يف �أمريكا ال�شمالية ،كما
�أنه يعد اجلبل الأخري يف حتدى القمم ال�سبع ،وذلك بعد
جناحه يف �صعود قمة جبل �إيفر�ست ،وعرب ال�شيباين عن
�سعادته ببلوغه قمة جبل دينايل ،ورفع العمل ال�سعودي
على قمته ،الفتا �إىل �أن ت�سلق القمم ال�سبع ك��ان حلمًا
ي��راوده طيلة ال�سنوات املا�ضية حتى متكن من حتقيقه،
مو�ضحً ا �أن م�شاركته يف حتدى القمم ال�سبع ،يهدف �إىل
ت�شجيع ال�شباب على مزاولة الريا�ضة واالهتمام بتفا�صيل
ال�صحة العامة .يذكر �أن ال�شيباين �سبق ،و�أن مت اختياره
من قبل جملة" فورب�س" �ضمن �أكرث رواد الأعمال �إبداعً ا
يف ال�سعودية ،وهو كاتب و�صيديل ،ورائد �أعمال ،يع�شق
التحديات ،و�أول �سعودي يحمل �شعلة الأوملبياد.

ضبط شباك صيد محظورة
ومصادرة أسماك
جدة ـ البالد

�ضبطت فرق الرقابة التابعة ملكتب وزارة البيئة واملياه
والزراعة مبحافظة القنفذة ،بالتعاون مع دوري��ات حر�س
احلدود ،عددًا من املخالفني لأنظمة ال�صيد البحري.
وقال مدير عام فرع الوزارة مبنطقة مكة املكرمة املهند�س
�سعيد ب��ن ج��ار ال �ل��ه ال �غ��ام��دي� :إن ��ه مت �ضبط املخالفني
وب �ح��وزت �ه��م �أدوات ��ص�ي��د خم��ال �ف��ة ،و�أك �ث�ر م��ن ط��ن من
الأ�سماك منها � 38سمكة قر�ش .و�أبان� ،أنه جرى م�صادرة
�أدوات ال�صيد املخالفة املتمثلة يف � 8.4ألف مرت من �شباك
"امل�صيد"
النايلون امل�بروم املحظورة ،كما متت م�صادرة ِ
 ،ومت ا�ستكمال الإج ��راءات مع املخالفني ح�سب اللوائح
والأنظمة .من جهته� ،أك��د مدير مكتب ال��وزارة مبحافظة
القنفذة املهند�س ح�سن املعيدي� ،أن حظر هذه الأن��واع من
ال�شباك ي�أتي حماي ًة للرثوة املائية احلية يف املياه الإقليمية
للمملكة؛ مل��ا لها م��ن ت��أث�ير �سلبي على امل�خ��زون ال�سمكي
والكائنات البحرية وبيئة ال�شعاب املرجانية� ،إ�ضافة �إىل ما
تلحقه من �أ�ضرار مبحركات الو�سائط البحرية.

"فقدان الشهية
العصبي" يهدد الدماغ

ترفيه إنساني

البالد ـ وكاالت

�أظ �ه��رت درا� �س��ة ج��دي��دة� ،أن ا��ض�ط��راب ف�ق��دان ال�شهية
الع�صبي ،ميكن �أن ي ��ؤدي �إىل تغيريات جذرية يف بنية
الدماغ ،وبدرا�سة تعترب الأكرب حتى الآن يف بحث العالقة
ب�ين ا��ض�ط��راب الأك ��ل و�صحة ال��دم��اغ؛ وج��د الباحثون
ً
انخفا�ضا ملمو�سً ا يف ُ�سمك ق�شرة الدماغ وم�ساحتها.
ويُعد فقدان ال�شهية الع�صابي �أحد �أنواع اال�ضطرابات
يف الأك ��ل ،التي يعاين فيها الأ�شخا�ص م��ن خ��وف دائ��م
م��ن زي��ادة ال ��وزن؛ م��ا يجعلهم يقل�صون كميات الطعام
ال�ت��ي ي�ستهلكونها ،فيقل وزن�ه��م ب�شكل خميف.ويقول
الباحثون� :إن االنخفا�ض احلا�صل يف حجم و�شكل الدماغ
يف ح��االت فقدان ال�شهية الع�صبي� ،أك�بر مبرتني �إىل 4
مرات من االنخفا�ضات التي ت�سببها حاالت نف�سية �أخرى
مثل؛ االكتئاب وا�ضطراب فرط احلركة ونق�ص االنتباه
والو�سوا�س القهري.

جدة  -البالد
ال يعد مو�سم جدة م�ساحة ترفيهية وثقافية وفنية
فح�سب -بل �إنه مبثابة ف�ضاء �إن�ساين للرتفيه على كافة �أفراد
املجتمع ،وتقدمي خيارات متعددة ،ف�ضلاً عن تقدمي تقنيات التعليم باملعرفة
للأطفال ،وخ�لال الأي��ام املا�ضية �شهدت فعاليات "ذا ڤيلج" �إقبالاً كبريًا من قبل
زوار املو�سم ،وذلك منذ ال�ساعات الأوىل لالفتتاح يف جو عائلي مميز ،حيث �ست�ستمر
فعاليات" ذا فيلج" �إىل نهاية املو�سم بعرو�ض عائلية متنوعة ،والعديد من الأن�شطة التعليمية
والرتفيهية للأطفال ،وم�ؤخ ًرا ..ا�ست�ضافت" ذا فيلج" جمموعة من نزالء مركز الت�أهيل ال�شامل،
الذين ا�ستمتعوا بالعرو�ض املتنوعة؛ وذلك يف �إطار الرتفيه على هذه الفئة الغالية.

موسم جدة يجمع بين" وسوف والرباعي"
جدة ـ خالد بن مر�ضاح

ما زال مو�سم ج��دة يعمل على ج��ذب املزيد من ال��زوار
وال�سياح عرب فعالياته املختلفة ،وا�ست�ضافته �أ�شهر املطربني
العرب ،و�أم�س� ،أعلنت �إدارة املو�سم �أن جمهور الطرب
ع�ل��ى م��وع��د م��ع ح�ف��ل ا�ستثنائي يجمع ب�ين ج��ورج
و�سوف و�صابر الرباعي يف  29يونيو اجل��اري،
وذلك على خ�شبة م�سرح ليالينا ،الفتة �إىل �أنه مت
�أم�س طرح تذاكر احلفل ،و�أنها ت�سعى دومًا �إىل
تقدمي الربامج التي ت�ستقطب ال��زوار ،وتلبي

البطيخ واألناناس يحرقان الدهون في الصيف
البالد ـ وكاالت

ك�شف خمت�صون �أملان يف علم التغذية� ،أن هناك عددا
من الفواكه تزيد من حرق الدهون خالل فرتة ال�صيف،
ي�أتي على ر�أ�س تلك الأطعمة البطيخ الذي يحتوي على
 %90من مكوناته على املاء ،وهو وجبة لرتطيب اجل�سم
ومنخف�ضة ال�سعرات احلرارية ،ويف نف�س الوقت يفيد
يف �صحة ون�ضارة الب�شرة .كما يعد الكرز من الأطعمة
الغنية بالري�سفرياترول ،وهو �أح��د م�ضادات الأك�سدة
بخ�صائ�ص �إي�ج��اب�ي��ة م �ت �ع��ددة ،م�ث��ل حت��وي��ل ال��ده��ون
البي�ضاء الزائدة �إىل دهون بنية ،وهو ما يعزز بدوره
من عملية التمثيل الغذائي وي�ساعد على حرق املزيد من

فوائد
البطيخ

1

ترطيب الجسم

2

ال�سعرات احلرارية.
ويتميز الأنانا�س بت�أثريه امل�ضاد لاللتهابات وحمتواه
ال �ع��ايل م��ن فيتامني  ،Cوه��و م��ا ي�ضمن �صحة جيدة
ل�ل�أم�ع��اء ،وي�ساعد على منع ال�شعور امل��زع��ج بانتفاخ
املعدة .و�أف��اد خ�براء املجلة الأملانية "فرويندين" ب�أن
املواد املرة املوجودة يف اجلريب فروت تزيد من حرق
الدهون ،كما �أن حمتواها العايل من فيتامني  Cيقوي
جهاز املناعة مع تعزيز ال�شعور بال�شبع وعدم الرغبة يف
تناول الطعام وال�سكريات .ويعد الكرنب الأجعد ،وهو
نبات منخف�ض ال�سعرات احلرارية ،غني ًا ب�ألياف مهمة
للج�سم ،وي�ضمن �شعور ًا بال�شبع لفرتة طويلة.

مضاد لاللتهابات

3

تعزيز الشعور بالشبع

ذائقتهم عرب خيارات متنوعة؛ منها الفنية والثقافية ،وكل
ما يندرج حتت بند الرتفيه بكافة �أ�شكاله.
يذكر �أن ج��ورج و��س��وف� ،سبق و�أن غنى للجمهور يف
�صيف ج��دة ،كما ��ش��ارك يف حفالت مو�سم ال��ري��ا���ض على
م�سرح �أبوبكر �سامل� ،أما �صابر الرباعي ،ف�إن �آخر حفالته
كانت يف باري�س ،كما �أحيا حفلاً مبهرجان املو�سيقى العربية
ال��ذي نظمته دار الأوب��را امل�صرية ،ومن �آخ��ر �أعماله التي
طرحها للجمهور �أغنية " ال�سهر �صباحي" مع الفنان املغربي
�سعد ملجرد.

التهاب لسان المزمار خطر على الحياة
الريا�ض ـ البالد

ح� ّذرت مدينة امللك �سعود الطبية
ممثلة يف �إدارة اخلدمات التنف�سية-من م�ضاعفات التهاب ل�سان املزمار،
ال��ذي ميكن تعريفه ب�أنه مبثابة امتداد
للغ�ضروف؛ املتمثلة وظيفته يف �إغ�لاق
الق�صبة الهوائية وحمايتها من دخول �أج�سام
غريبة ،خا�صة �أثناء عملية البلع؛ فعندما يتورم
ل�سان املزمار من �ش�أنه �أن يت�سبب يف م�شاكل عدة.
و�أو��ض��ح �أخ�صائي ومدير �إدارة اخل��دم��ات التنف�سية
باملدينة �أمي��ن ال�ساملي� ،أن من امل�شاكل ان�سدادًا كليًا للق�صبة
ال�ه��وائ�ي��ة؛ مم��ا ي� ��ؤدي �إىل ف�شل يف ج�ه��از التنف�س ع�ن��د انتفاخ

الغ�ضروف ،وانخفا�ض م�ستوى الأك�سجني يف اجل�سم ،عندما ال
تتم تهوية الرئتني ،وارتفاع م�ستوى ثاين �أك�سيد الكربون ،وتنجم
عن ذلك خطورة على احلياة ،بالإ�ضافة لتف�شي البكترييا والت�سبب
يف عدوى ب�أماكن �أخرى يف اجل�سم .وبينّ �أن من �أهم �أعرا�ض تورم
ل�سان املزمار؛ �أمل كبري وملحوظ يف احللق ،وبحة �أو �ضبابية يف
ال�صوت ،وظهور �أ�صوات �صفري �أو كركرة عند التنف�س ،و�صعوبة
يف التنف�س.
و�أ� �ض��اف �أن �شيوع التهاب ل�سان امل��زم��ار ق��د انخف�ض منذ بدء
ا�ستخدام التطعيم لـ" امل�ستدمية النزلية" يف التطعيمات الروتينية
ب�صورة جوهرية؛ لكنه م��ا زال م��وج��ودًا ،ففي �أي حالة ق��د ي�شك
بوجود التهاب ل�سان املزمار يجب التوجه للطبيب من �أجل عالجه؛
لكونه و�ضعًا قد يتدهور ب�سرعة �إىل حد تهديد حقيقي للحياة.

