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رفع جاذبية

األمن الغذائي

القطاع الخاص للكوادر الوطنية

مخزون استراتيجي وإنذار مبكر 

البالد - جدة
دخول  االجتماعية  والتنمية  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  اأعلنت 
الثانية،  للمرحلة  التنفيذ  حيز  املطور  نطاقات  برنامج  ق��رار 
لدعم قرارات التوطني وخطة الوزارة يف زيادة فر�ص م�شاركة 
ال�شعوديني وتعزيز ا�شتقرار من�شاآت القطاع اخلا�ص.   ويقدم 
توطنٍي  خطة  يف  املتمثلة  الرئي�شة،  املزايا  من  عددًا  الربنامج 
وا�شحة الروؤى، بهدف رفع اال�شتقرار التنظيمي لدى من�شاآت 
القطاع اخلا�ص، اإ�شافة اإىل العالقة الطردية بني عدد العاملني 
ون�شب التوطني املطلوبة لكل من�شاأة من خالل معادلة ترتبط 

ب�شكل متنا�شب مع عدد العاملني.

البالد- جدة
 حددت الرتتيبات التنظيمية للهيئة العامة لالأمن الغذائي، 
يكفل  مبا  وتعزيزه،  وتطويره  القطاع  تنظيم  يف  دوره��ا 
حماية امل�شالح احليوية للدولة واأمنها الوطني، ومراقبة 
ومتتعها  ب�شاأنه.  ال�شادرة  واخلطط  باالأنظمة  االل��ت��زام 
امل��ايل  وب��اال���ش��ت��ق��الل  ال��ع��ام��ة،  االع��ت��ب��اري��ة  بال�شخ�شية 
الهيئة  قيام  التنظيمية  الرتتيبات  وت�شمنت  واالإداري.  
بكل ما يلزم لتحقيق اأهدافها، ومن ذلك: اقرتاح م�شروعات 
ا�شرتاتيجية  ومراجعة  ال�شلة،  ذات  واللوائح  االأنظمة 
االأمر،  لزم  ما  متى  وحتديثها  وتطويرها  الغذائي،  االأم��ن 

واإعداد خطة تنفيذها.
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كأس السوبرالقهوة السعودية عقارات الدولة.. 
ضوابط التأجير 

من الباطن 

 ولي العهد يشهد سباق فورموال إي الدرعية
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�شهد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري حممد 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  ب��ن 
ال����وزراء،  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل 
"فورموال  ���ش��ب��اق  م��ن��اف�����ش��ات  اأم�������ص، 
اأق��ي��م يف  2023" ال��ذي  ال��درع��ي��ة  اإي 
اخلام�شة،  للمرة  التاريخية،  الدرعية 
لبطولة  التا�شع  املو�شم  �شمن  وذل��ك 
اإي". فورموال  فيا  بي  بي  "اإي   العامل 
اإىل  ال��ع��ه��د  ويل  �شمو  و���ش��ول  وف���ور 
ا�شتقباله  يف  ك���ان  ال�����ش��ب��اق  م�����ش��م��ار 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري عبدالعزيز 
ال��ري��ا���ش��ة،  وزي���ر  الفي�شل  ت��رك��ي  ب��ن 
خالد  االأم���ري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 
االحت��اد  رئي�ص  الفي�شل  �شلطان  ب��ن 
ال�����ش��ع��ودي ل��ل�����ش��ي��ارات وال���دراج���ات 
ثم  امللكي،  ال�شالم  عزف  وقد  النارية، 
املن�شة  اإىل  ال��ع��ه��د  ويل  �شمو  ت��وج��ه 

الرئي�شية مل�شاهدة ال�شباق.

البالد - الرياض
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جودة عالمية لألسمنت السعودي
17 مصنعًا تطبق أعلى المعايير

للغاية  ك��ب��رية  اململكة  ج��ه��ود  تعترب 
يف ���ش��ن��اع��ة االأ���ش��م��ن��ت وامل��ح��اف��ظ��ة 
تعمل  والتي  امل�شتدامة،  البيئة  على 
الطرق  بكافة  االآخ��ري��ن  حماية  على 
والو�شائل احلديثة والتقنيات العالية 
الكبرية  الوطنية  ال�شناعات  مبجال 
القطاع  بهذا  ال�شعودية  ت�شهده  التي 

مت�شيا مع روؤية اململكة 2030.
اأن  ل�"البالد"  اق��ت�����ش��ادي��ون  واأك����د 
ب�شكل  �شاهمت  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
ك��ب��ري يف احل����د م���ن خم���اط���ر ���ش��وء 
ال��ت��زام  واأن  االأ���ش��م��ن��ت،  ا���ش��ت��خ��دام 
وبينوا  َفّعااًل.  كان  امل�شانع  اأ�شحاب 
اأن قطاع �شناعة اال�شمنت يعترب من 
التي  االقت�شادية احليوية  القطاعات 
تعتمد عليه اململكة يف بناء امل�شاريع 
واأن  واالأ�شا�شية،  واالإ�شكان  الكربى 
حتقيق اال�شتدامة املالية له �شينعك�ص 
اأن�شطته  بقية  على  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل 
واأعماله يف جمال التدريب والتاأهيل 

واخلدمة املجتمعية والبيئة.
اال�شمنت  �شركات  اأن  اإىل  واأ���ش��اروا 

معايري  اأع��ل��ى  ت�شتخدم  ال�شعودية 
املوا�شفات  نف�ص  وتطبق  اجل���ودة، 
مياثل  ال�شعودي  فاالأ�شمنت  العاملية، 
اأن�����واع االأ���ش��م��ن��ت  اأغ��ل��ب  ي��ف��وق  اأو 
املتوفرة عامليًا، بل اإن بع�ص امل�شتورد 
املطلوبة  املوا�شفات  يحقق  ال  �شاِبقًا 
م�شتورد.  اأ�شمنت  يوجد  اِل  وحاليًا 
ت�شدر  ال�����ش��ع��ودي��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��وا 
للخارج  االأ�شمنت  من  جيدة  كميات 
العالية،  واجل���ودة  الفائ�ص  ب�شبب 
من  اأ���ش��ب��ح��ت  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ل���درج���ة 
املنتجة  االأوىل  الع�شر  ال��دول  �شمن 

لال�شمنت.
عبد  امللك  جامعة  توا�شل  ذل��ك،  اإىل 
"كاو�شت"  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ل��ه 
العلمية  االأبحاث  جمال  يف  جهودها 
املتعلقة بال�شناعة والتقنية، وموؤخرًا 
وزارة  مع  بالتعاون  اجلامعة  نظمت 
ور�شة  املعدنية،  وال���روة  ال�شناعة 
من  ال��ك��رب��ون  "اإزالة  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل 
نحو  ال��ط��ري��ق   - االإ���ش��م��ن��ت  �شناعة 

احلياد الكربوين يف 2060".

البالد - ياسر خليل
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صنع في السعودية

ت�شتعد الريا�ص الحت�شان موؤمتر"ليب 23" يف ن�شخته الثانية 
حتت عنوان "نحو اآفاق جديدة"، وذلك خالل الفرتة من 6 اإىل 
9 فرباير القادم، ويعد اأكرب ملتقى تقني دويل، و�شي�شهد العديد 
اململكة  ملكانة  تعزيزًا  اال�شتثمارية،  وال�شفقات  ال�شراكات  من 

كمركز للتقنية واالبتكار وال�شركات العاملية املتخ�ش�شة.
 وي�شارك يف املوؤمتر نحو 700 متحدث ومتحدثة ميثلون اأهم 

ت�شارك  كما  اال�شطناعي،  والذكاء  التقنية  يف  العاملية  اجلهات 
عاملية. تقنية  �شركة   900

الأبناء  جمانية  �شاملة  برحلة  للتكفل  مبادرة  املوؤمتر  واأطلق   
وبنات الوطن من اأكر من 14 مدينة وحمافظة حول اململكة، 
ال�شباب  من  واملهتمني  املبتكرين  و�شول  لت�شهيل  خطوة  يف 

حل�شور هذه احلدث املميز. 

السعودية
مركز االبتكار واالستثمار
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 معلم �سياحي وثقايف ورحلة معرفية 

 »نطاقات املطور« يدخل مرحلته الثانية

الفيصل يدشن اليوم »حي حراء الثقافي«

جوالت توطني
املوارد  وزارة  بفرع  الرقابية  الفرق  نفذت 
الب�سرية والتنمية االجتماعية مبنطقة احلدود 
270 جولًة  ال�سمالية خالل االأ�سبوع املا�سي 
رقابية. و�سملت اجلوالت العديد من االأن�سطة 
التزام  م��ن  للتاأكد  وذل��ك  باملنطقة  التجارية 
العمل  اأن��ظ��م��ة  بتطبيق  امل��ن�����س��اآت  اأ���س��ح��اب 

وقرارات التوطني والقرارات الوزارية.

تعاون ثقايف
ال��ت��ق��ى امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��ايف ب�����س��ف��ارة خ��ادم 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني ب��وا���س��ن��ط��ن ال��دك��ت��ور 
العام  املدير  امللحقية،  مبقر  بخاري،  ف��وزي 
التعليم  تقومي  بهيئة  ال��راجم��ي  لالعتماد 
عبدالرحمن  ب��ن  ب��ن��در  ال��دك��ت��ور  وال��ت��دري��ب 
اللقاء �سبل  اخليال.  وناق�ش اجلانبان خالل 

التعاون بني امللحقية والهيئة.

ال�ساحل االأزرق
ل��ل��ف��ن��ون  اآرت  ب��ي�����ش  ف���ري���ق  ي�������س���ارك 
العمل  رواد  جلمعية  ال��ت��اب��ع  ال��ب�����س��ري��ة 
ال�ساحل  فعاليات  يف  ب��ج��ازان  التطوعي 
ل��ل�����س��ن��اع��ات  ج���ي���زان  مب��دي��ن��ة  االأزرق 
ب�ساطئ  وذل���ك  والتحويلية  اال���س��ا���س��ي��ة 
املدينة. ويعر�ش 100 فنان وفنانة اأعمااًل 
والت�سوير  الت�سكيلي  الفن  ت�سمل  فنية 
التدوير  واإع���ادة  والنحت  الفوتوغرايف 

واخلط العربي واحلرف اليدوية.

امل�سوكف 
يف  الرتاثي  امل�سوكف  �سوق  ب�ساحة  اأقيم 
عنيزة مزاد علني خا�ش بالقطع واملقتنيات 
ملهرجان  امل�ساحبة  الفعاليات  �سمن  االأثرية 
احلنيني ال�سابع. ويهدف املزاد الذي تنظمة 
على  احلفاظ  اإىل  بعنيزة  التجارية  الغرفة 
وم��دى  م�سادرها  ومعرفة  االأث��ري��ة،  القطع 

اأهميتها لدى اأ�سحابها.

رفع جاذبية القطاع الخاص للكوادر السعودية

أمير الجوف يدشن مؤتمر الطاقة ومشاريع تنموية
البالد - سكاكا

منطقة  اأم���ر  عبدالعزيز  ب��ن  ن���واف  ب��ن  في�سل  االأم���ر  يد�سن 
عبدالله  بن  يو�سف  التعليم  وزير  بح�سور  االأح��د،  اليوم  اجلوف 
البنيان، موؤمتر الطاقة املتجددة وفق روؤية اململكة 2030، اإ�سافة 
اإىل تد�سني وافتتاح عدد من امل�ساريع التنموية ورعاية توقيع عدد 
"واعد" وذلك يف جامعة اجلوف  من االتفاقيات وتد�سني معر�ش 

باملدينة اجلامعية يف �سكاكا.
ويندرج  رئي�سيني  علميني  م�سارين  على  امل��وؤمت��ر  ويحتوي   
اإنتاج  وه��ي  الفرعية،  العلمية  امل�����س��ارات  م��ن  جمموعة  حتتهما 
مب�ساركة  املياه،  ومعاجلة  البيئية  والدرا�سات  وتخزينها،  الطاقة 

خمت�سني وباحثني من داخل وخارج اململكة.
اأن  واأو�سح رئي�ش اجلامعة الدكتور حممد بن عبدالله ال�سايع 

املوؤمتر ياأتي حر�سًا من اجلامعة على تعزيز التنمية امل�ستدامة يف 
للطاقة  عا�سمة  كونها  املتجددة،  الطاقة  جمال  يف  اجلوف  منطقة 
�سمن  املتجددة  للطاقة  م�سروعني  اأك��ر  اأح��د  وحتت�سن  املتجددة 
رعايته  املنطقة  اأمر  ل�سمو  مثمنًا   ،2030 اململكة  روؤية  م�ساريع 
تد�سني امل�ساريع التنموية وموؤمتر الطاقة املتجددة، �سمن جهود 
اأبنائه  على  �سموه  وحر�ش  باملنطقة،  لالرتقاء  احلثيثة  �سموه 
طالب وطالبات اجلامعة. ويجمع موؤمتر الطاقة بجامعة اجلوف 
للبحث  واحد  �سقف  والعاملية حتت  والعربية  ال�سعودية  االأطياف 
املتجددة  الطاقة  الإنتاج  مبتكرة  تقنية  حلول  تقدمي  على  والعمل 
بكفاءة اقت�سادية عالية لدعم وتعزيز جهود اململكة يف اال�ستثمار 
البحثية والتطبيقية يف  االأولويات  الطاقة املتجددة، وحتديد  يف 

جمال حتويل وتخزين الطاقة املتجددة.

البالد - مكة المكرمة
ُي��د���س��ن االأم�����ر خ��ال��د ال��ف��ي�����س��ل م�����س��ت�����س��ار خ���ادم 
اليوم  املكرمة  مكة  منطقة  اأم��ر  ال�سريفني  احلرمني 
�سفح جبل حراء  املقام يف  الثقايف  االأح��د حي ح��راء 
�سمايا  �سركة  بتنفيذه  تقوم  وال��ذي  املكرمة،  مكة  يف 
اال�ستثمارية باإ�سراف الهيئة امللكّية ملدينة مكة املكرمة 

وامل�ساعر املقد�سة.
وثقافيًا  �سياحّيًا  معلمًا  الثقايف  ح��راء  حي  وميثل 
للمواقع  ال�سعودية  العربية  اململكة  رعاية  عن  يعر 
التاريخية، وي�ستثمر عطاءات املوقع الطبيعية، وقيمته 
حيث  ح��راء،  وغ��ار  النور  بجبل  ويرتبط  التاريخية؛ 

املكان الذي ابتداأ فيه نزول الوحي على النبي �سلى الله 
عليه و�سلم، ويحظى مبكانة يف وجدان امل�سلمني.

ويتكون احلي على جمموعة من املكونات، اخترت 
من  ال���زوار،  ورغبات  املوقع  طبيعة  يالئم  مبا  بعناية 
رحلة  اإىل  الزائر  ياأخذ  ال��ذي  الوحي،  معر�ش  اأبرزها 
معرفيَّة؛ للتعرُّف على الغار الذي نزل فيه الوحي، اإىل 
ز املعر�ُش  النبي حممٍد �سلَّى اللُه عليه و�سلَّم ، كما ُجهِّ
كما  وال�سورِة،  ال�سوِت  تقنياِت  اأحدِث  على  امل�ساحب 
م  جُم�سَّ ع��َر  ح��راٍء  غ��اِر  مب�ساهدة  فيه  الزائر  ي�ستمتُع 

ذ باالأبعاد الطبيعية له. للغاِر ُنفِّ
للو�سول  الراغبني يف �سعوِد اجلبل  ولتلبيِة حاجِة 

ٍد  ُم���زوَّ ط��ري��ق  تنفيِذ  على  العمل  ي��ج��ِري  ال��غ��ار؛  اإىل 
باللوحاِت االإر�سادية، وو�سائِل ال�سالمة.

ولكون غار حراء هو املكان الذي نزلت فيه اأوىل اآيات 
الذي  الكرمي،  القراآن  متحف  اأقيم  فقد  الكرمي،  القراآن 
باأ�سلوِب  الع�سوِر،  مر  على  ِب��ه  العناية  جوانب  ي��رز 
ن��ادرًة  وخمطوطاٍت  ُمقتنياٍت  وي�سمُّ  ُمتحِفّي،  عر�ش 

للم�سحِف ال�سريِف.
لالأ�سرة  منا�سبًا  مكانًا  يكون  اأن  اإىل  احلي  وي�سعى 
الكبار  على  حمتواه  يقت�سر  مل  حيث  اأفرادها،  بجميع 
�ست قاعة لالأطفال؛ متّكنهم من اال�ستمتاع  فقط؛ بل خ�سّ

بالرتفيه واملعرفة يف وقت واحٍد.

حي حراء
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رعاية المملكة 
للتاريخ

استثمار قيمة 
الموقع

معرض بأحدث 
التقنيات 

مقتنيات 
ومخطوطات نادرًة
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البالد - جدة
االجتماعية  والتنمية  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  اأعلنت 
دخول قرار برنامج نطاقات املطور حيز التنفيذ للمرحلة 
الثانية، لدعم قرارات التوطني وخطة الوزارة يف زيادة 
من�ساآت  ا�ستقرار  وتعزيز  ال�سعوديني  م�ساركة  فر�ش 

القطاع اخلا�ش.
  وياأتي الرنامج متا�سيًا مع برنامج نطاقات املطور، 
الذي جرى تطويره بال�سراكة مع اجلهات احلكومية ذات 
العالقة واأ�سحاب املن�ساآت يف القطاع اخلا�ش، اأحد اأهم 
املوارد  لوزارة  االإ�سرتاتيجي  التحول  ومبادرات  دعائم 
اأداء  حت�سني  اإىل  الهادف  االجتماعية  والتنمية  الب�سرية 
عمل  وبيئة  الئقة  وظيفية  فر�ٍش  وتوفر  العمل،  �سوق 

اآمنة وجاذبة الأبناء وبنات الوطن.
  ويقدم الرنامج عددًا من املزايا الرئي�سة، املتمثلة يف 
خطة توطنٍي وا�سحة الروؤى و�سفافة، ملدة ثالث �سنوات 
القطاع  من�ساآت  ل��دى  التنظيمي  اال�ستقرار  رف��ع  بهدف 
العاملني  عدد  بني  الطردية  العالقة  اإىل  اإ�سافة  اخلا�ش، 
معادلة  خالل  من  من�ساأة  لكل  املطلوبة  التوطني  ون�سب 

ترتبط ب�سكل متنا�سب مع عدد العاملني.

الفوري  االحت�ساب  خدمة  باإطالق  ال��وزارة  قامت  كما 
لتحفيز  االإط����الق  م��ن  �سهرين  ل��ف��رتة  وذل���ك  للمن�ساآت 
الثانية  املرحلة  دخ��ول  مع  بالتزامن  ودعمها  املن�ساآت 
عليها  العمل  يتم  التي  اجلوانب  اأهم  ومن  التنفيذ.  حيز 
يف برنامج نطاقات املطور، رفع جاذبية القطاع اخلا�ش 
م�ستوى  وزي��ادة  عمل  عن  والباحثني  احلاليني  للعاملني 

كفاءة �سوق العمل. 

ن�سب  زي����ادة  يف  امل��ط��ور  ن��ط��اق��ات  ب��رن��ام��ج  وي�سهم 
من�س�اآت  واإع��ط�����اء  تدريجي،  ب�سكل  �س�نويًا  التوطي�ن 
امل�وارد  خط�ط  ملواءم�ة  الكاف�ي  الوق�ت  اخل�ا�ش  القط�اع 
االقت�سادية  االأن�سطة  دمج  على  ذلك  ويعتمد  الب�س�رية، 
بقي��ة  م��ع  و�سمه��ا  ال�سغ��ر  واملتناهي��ة  ال�سغ�ي�رة 
االأن�����س��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة، وت��ق��دمي خ��ط��ة ت��وط��ني ثابتة 

لل�سنوات الثالث القادمة لتوفر اال�ستقرار الت�سريعي.
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أمير قطر يغادر الرياض

ب��خ��ط��وات وب�����ص��م��ات م��ت��اح��ق��ة، 
تطوي اململكة توقيتات اإجنازاتها، 
وتخت�صر املدى الزمني مل�صتهدفات 
روؤيتها الطموحة لاقت�صاد املزدهر 
يف ك���اف���ة ال���ق���ط���اع���ات، وحت��ق��ي��ق 
ل��روح  امل��واك��ب  احل��ي��وي  املجتمع 

الع�صر وابتكاراته.
 ل��ق��د ح����ددت امل��م��ل��ك��ة ال��ت��ط��لُّ��ع��ات 
للبحث  ال��وط��ن��ي��ة  والأول�����وي�����ات 
للعقدين  والب���ت���ك���ار  وال��ت��ط��وي��ر 
�صمو  اأع��ل��ن��ه��ا  وال���ت���ي  املُ��ق��ب��ل��ن، 
عبد  ب��ن  �صلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  ال��ع��زي��ز، 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال�����وزراء  جمل�س 
العليا للبحث والتطوير والبتكار 
– والأول����وي����ات  ال���ل���ه  - ح��ف��ظ��ه 
تناف�صيتها  تعزز  التي  الأ�صا�صية 
مكت�صبات  م��ن  حتققه  وم��ا  عامليًا 
ح�����ص��اري��ة، وم�����ص��وغ��ات ري����ادة 
م��ت��زاي��دة مب�����ص��اري��ع واإجن�����ازات 
فريدة، وا�صتحداث اآلف الوظائف 
العلوم  يف  القيمة  عالية  النوعية 

والتقنية والبتكار.
 يف اإطار هذه اخلطوات، وال�صباق 
ا�صتحقاقات  ل�صت�صراف  ال��واث��ق 
ال���غ���د ب���رك���ائ���ز حم��ل��ي��ة وب���اأب���ع���اد 
اأعمال  اأي��ام  بعد  تنطلق  اإقليمية، 
ن�صخته  يف   "  23 موؤمتر"ليب 
اآف��اق  "نحو  ع��ن��وان  حت��ت  الثانية 
تقني  ملتقى  اأك��ر  وه��و  جديدة"، 
خاله  من  اململكة  لت�صيف  دويل، 
اق��ت�����ص��ادي��ة �صخمة  ن��وع��ي��ة  ق��ف��زة 
ا�صتثمارية،  و�صفقات  ب�صراكات 
للتقنية  كمركز  مكانتها  وتر�صخ 
يف  الرقمي،  والتحول  والبتكار 
يعرف  ل  لوطن  اأمن���وذج(  )تنمية 
اإرادة  اإمن����ا  ولرك����ون����ًا،  ت��ث��اوؤب��ًا 
اأبنائه  م��ن  ح��ي��ًا  وت��ف��اع��ًا  ملهمة، 

وبناته للحا�صر وامل�صتقبل. 

لغة الطموح
كلمة

 الباد - الريا�س
غادر �صاحب ال�صمو ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين 
 اأمر دولة قطر، والوفد املرافق له الريا�س اأم�س.
وكان يف وداعه مبطار امللك خالد الدويل �صاحب 

ال�صمو امللكي الأمر حممد بن عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز نائب اأمر منطقة الريا�س، ونائب 
�صفر دولة قطر لدى اململكة ح�صن بن من�صور 

 اخلاطر، ومندوب عن املرا�صم امللكية.
وكان �صاحب ال�صمو ال�صيخ متيم بن حمد اآل ثاين 

اأمر دولة قطر والوفد املرافق له، قد و�صل اإىل 
الريا�س يف وقت �صابق اأم�س، وكان يف ا�صتقبال 
�صموه مبطار امللك خالد الدويل، �صاحب ال�صمو 
امللكي الأمر في�صل بن بندر بن عبدالعزيز اأمر 

منطقة الريا�س، ونائب �صفر دولة قطر لدى 
اململكة ح�صن بن من�صور اخلاطر، ومندوب عن 

املرا�صم امللكية.

الشورى يشارك في اجتماعات 
»التعاون اإلسالمي«

المملكة تؤكد ضرورة السالم وإنهاء االحتالل

تعزيز األمن الغذائي ونظام لإلنذار المبكر
البالد - الرياض

يراأ�س رئي�س جمل�س ال�صورى ال�صيخ الدكتور 
وفد  ال�صيخ  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبدالله 
اأعمال  يف  امل�صارك  ال�صعودية  العربية  اململكة 
مل��وؤمت��ر  ع�����ص��رة  ال�صابعة  ال����دورة  اج��ت��م��اع��ات 
احتاد جمال�س الدول الأع�صاء مبنظمة التعاون 
جمهورية  يف  اأعماله  �صتنطلق  الذي  الإ�صامي 
مب�صاركة  ال�صعبية،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اجل��زائ��ر 
مبنظمة  الأع�صاء  ال��دول  يف  املجال�س  روؤ�صاء 

التعاون الإ�صامي.
امل��و���ص��وع��ات  م��ن  ع����ددًا  ال�����دورة  و�صتناق�س 
اأع��م��ال��ه وم���ن �صمنها  ع��ل��ى ج����دول  امل���درج���ة 
الإ�صرائيلية  للمخططات  بالت�صدي  مايتعلق 
وح��م��اي��ة امل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
ومظاهره  اأ�صكاله  بجميع  الإره����اب  مكافحة 
مع  وال��ت�����ص��ام��ن   ، امل��ت��ح��دة  الأمم  مظلة  حت��ت 
ودع��م  وتفعيل  ال��ع��امل،  يف  امل�صلمة  الأق��ل��ي��ات 
يف  التنمية  جمال  يف  القت�صادية  املوؤ�ص�صات 

العامل الإ�صامي.
بالبيئة  تتعلق  ق�صايا  امل��وؤمت��ر  يناق�س  كما   

وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة وال���ت���ع���اون يف جم��ال 
احلفاظ على املوارد املائية يف الدول الأع�صاء، 
بالإ�صافة اإىل مناق�صة دعم دور املراأة يف جوانب 
التنمية يف الدول الأع�صاء يف الحتاد وتعزيز 
ال�صحة،  تعزيز  يف  ال�صامية  الرملانات  دور 
كذلك الت�صدي الفعال لظاهرة "الإ�صاموفوبيا.

الرياض- واس
حتذير  ع��ن  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأع��رب��ت 
امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������ص���ع���ودي���ة م��ن 
الفل�صطينين  ب��ن  الأو����ص���اع  ان����زلق 

الت�صعيد  من  املزيد  اإىل  والإ�صرائيلين 
اخلطر، واململكة اإذ تدين كل ا�صتهداٍف 
للمدنين، لتوؤكد �صرورة وقف الت�صعيد 
واإحياء عملية ال�صام واإنهاء الحتال.

البالد- جدة
للهيئة  التنظيمية  ال��رت��ي��ب��ات  ح���ددت 
ال��ع��ام��ة ل��اأم��ن ال��غ��ذائ��ي، ودوره����ا يف 
تنظيم القطاع وتطويره وتعزيزه، مبا 
للدولة  احليوية  امل�صالح  حماية  يكفل 
واأم��ن��ه��ا ال��وط��ن��ي، وم��راق��ب��ة الل��ت��زام 
ب�صاأنه.  ال�صادرة  واخلطط  بالأنظمة 
ومتتعها بال�صخ�صية العتبارية العامة، 

وبال�صتقال املايل والإداري.
  وك�����ان جم��ل�����س ال��������وزراء ق���د واف���ق 
العامة  "املوؤ�ص�صة  حتويل  على  موؤخرا 
للحبوب" اإىل هيئة با�صم "الهيئة العامة 
لاأمن الغذائي"، واملوافقة على م�صروع 

الرتيبات التنظيمية لها.
التنظيمية، بح�صب  الرتيبات  ت�صمنت 
يلزم  ما  بكل  القيام  الر�صمية،  اجلريدة 

اق��راح  ذل���ك:  اأه��داف��ه��ا، وم��ن  لتحقيق 
م�����ص��روع��ات الأن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح ذات 
ال�صلة باخت�صا�صاتها، واقراح تعديل 
اتخاذ  يتطلب  عما  والرفع  منها،  النافذ 
ومراجعة  �صاأنه،  يف  نظامية  اإج��راءات 
ا�صراتيجية الأمن الغذائي، وتطويرها 
واإع��داد  الأم���ر،  ل��زم  ما  متى  وحتديثها 
مع  بالتن�صيق  وذل���ك  تنفيذها،  خ��ط��ة 

اجلهات املعنية.
ال�صتثمارية  البيئة  توفر  على  العمل 
من  يعزز  مبا  الغذائي  للقطاع  املائمة 
مع  بالتن�صيق  وذل���ك  ال��غ��ذائ��ي،  الأم���ن 
اجلهات املعنية ، وت�صميم نظام لاإنذار 
مع  بالتن�صيق  ال��غ��ذائ��ي  ل��اأم��ن  املبكر 
يتطلب  عما  وال��رف��ع  املعنية،  اجل��ه��ات 

ا�صتكمال اإجراءات نظامية يف �صاأنه. 

ريما بنت بندر تعزي ذوي الغريبي
السفارة بواشنطن تتابع المالبسات 

واشنطن- واس
عبدالعزيز  بن  �صلطان  بن  بندر  بنت  رمي��ا  الأم��رة  قامت 
املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى  ال�صريفن  احلرمن  خ��ادم  �صفرة 
عبدالله  الوليد  امل��واط��ن  ذوي  مع  بالتوا�صل  الأمريكية، 
الغريبي � رحمه الله �، لتقدمي التعازي والعون الكامل لهم 
اأن يتغمد   � � عز وجل  يف هذا الظرف املوؤمل، �صائلًة املوىل 

الفقيد بوا�صع رحمته واأن يلهمهم ال�صر وال�صلوان.
وا�صنطن  يف  اململكة  �صفارة  اأو�صحت  �صابق  وق��ت  ويف 
ومنذ  والأ�صى  احلزن  ببالغ  تابعت  اأنها  �صحفي،  بيان  يف 
يف  للمملكة  العامة  القن�صلية  مع  وبالتن�صيق  الأول  اليوم 
نيويورك، ماب�صات مقتل املواطن الوليد عبدالله الغريبي � 
رحمه الله � يف مدينة فيادلفيا بولية بن�صلفانيا الأمريكية، 
ت�صكن  اأمريكية  مواطنة  يد  على  قتل  الفقيد  اأن  تبن  حيث 
يف اأحد الطوابق العلوية للمنزل الذي ي�صكن فيه املواطن.

واأو���ص��ح��ت اأن����ه مت ال��ق��ب�����س ع��ل��ى امل��ت��ه��م��ة وه���ي قيد 
قبل  م��ن  ت��ع��اون  م��ن  مت  م��ا  مثمنًة  ح��ال��ي��ًا،  التحقيقات 
منذ  فيادلفيا  مدينة  يف  الأمريكية  الأمنية  ال�صلطات 

وقوع هذا احلادث املوؤ�صف.
وبينت ال�صفارة اأنه مت ا�صتكمال جميع الإجراءات الازمة 
لنقل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  املعنية يف  ال�صلطات  مع 

جثمان الفقيد � رحمه الله � اإىل اململكة.

عبداهلل اآل ال�شيخ
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جدة- ياسر خليل
حذر اأطباء ومتخ�ص�صون من االن�صياق وراء ما يتم تداوله على و�صائل التوا�صل االجتماعي 

املبنية  اأن هذه االدعاءات  باالأع�صاب، موؤكدين  ال�صرطان  املزمنة مثل  االأمرا�ض  ب�صاأن عالج 

على اأ�ص�ض غري علمية قد تت�صبب يف تدهور حالة املري�ض، وتاأتي بنتائج عك�صية.

"البالد" ناقو�ض اخلطر من اتباع ما يتم ترديده على مواقع التوا�صل  واأطلق االأطباء عرب 

الذي يبحث  للمري�ض  النف�صية  ال�صرطان، وا�صتخدام احلالة  ب�صاأن عالجات ع�صبية ملر�صى 

عن اأي اأمل ل�صفائه. وتداولت و�صائل التوا�صل االجتماعي خالل االأيام املا�صية، وعلى نطاق 

وا�صع فيديو عن ا�صتخدام ع�صبة "البعيرثان" لعالج ال�صرطان، اإذ ين�صح بع�ض املجتهدين 

مر�صى ال�صرطان بتناول هذه الع�صبة، حتى يتجنبوا اآثار ال�صرطان وانت�صار خالياه.

"البعيرثان" له  اإن نبات  وقال رئي�ض اجلمعية ال�صعودية لالأورام الدكتور متعب الفهيدي، 

عدة ا�صتخدامات طبية مل ُتثبت بالدرا�صات ال�صريرية اإىل االآن، وال يوجد درا�صات �صريرية 

موثوقة للبعيرثان اأجريت على مر�صى ال�صرطان يف الوقت احلايل.

واأ�صاف يف بيان له اأن اجلمعية ال�صعودية لالأورام تنبه بخطورة ن�صر هذه االدعاءات غري 

عدم  مع  املر�صى،  من  الكثري  يتبعها  قد  والتي  علمية �صحيحة،  واأبحاث  اأ�ص�ض  على  املبنية 

لللالأورام  ال�صعودية  اجلمعية  وتن�صح  املخت�صني،  من  ال�صحيحة  الطبية  بامل�صورة  االأخللذ 

جميع املر�صى با�صت�صارة الطبيب املعالج قبل ا�صتخدام اأي م�صتح�صرات ع�صبية، والتي قد 

تتعار�ض مع االأدوية املو�صوفة، وتكون نتائجها عك�صية ال �صمح الله.

ويف ال�صياق حذر اأ�صتاذ ال�صحة العامة وا�صت�صاري طب االأ�صرة واملجتمع 

من  ال�صرطان  مر�صى  خوجة،  اأحمد  توفيق  الربوفي�صور 

فوائد  عن  متداول  مقطع  يف  جللاء  ما  وراء  االجنللراف 

نًا اأَن بع�ض املر�صى  "البعيرثان" لعالج ال�صرطان، ُمَبيِّ
قد يندفعون ويتجاوبون مع مثل هذه املقاطع التي 

قد تت�صبب يف  تدهور �صحة املري�ض يف حال تناوله 

الأي  اأي�صًا  تخ�صع  مل  التي  الع�صبية،  النبتة  هللذه 

جانبه  من  حمكمة.  درا�صات  اأو  �صريرية  جتللارب 

دعا الدكتور جابر القحطاين اأ�صتاذ علم العقاقري، 

للم�صابني  "البعيرثان"،  نبات  ا�صتخدام  لعدم 

تام  ب�صكل  فائدته  تثبت  حتى  بال�صرطان 

القحطاين:  واأو�صح  ومقنن.  ومدرو�ض 

البحث الذي اأجري يف جامعة حائل على 

ال�صيح مل يكتمل وما زال يف مراحله االأوىل  اأنللواع  "البعيرثان" والذي هو نوع من  نبات 

كما �صرح رئي�ض الفريق. وتابع اأ�صتاذ علم العقاقري: اأدعو لعدم ا�صتخدام النبات للم�صابني 

بال�صرطان، حتى تثبت فائدته ب�صكل تام ومدرو�ض ومقنن. كما حذر ا�صت�صاري عالج االأورام 

باالأ�صعة الدكتور هدير م�صطفى مري، مر�صى ال�صرطان الذين يخ�صعون للعالج بالكيماوي 

اأو االإ�صعاعي من خو�ض اأي جتارب لتناول االأع�صاب، وخ�صو�صًا ما يتناقله اأفراد املجتمع 

عن فوائد نبتة "البعيرثان"، بدافع تقوية اجلهاز املناعي وتفادي االآثار اجلانبية ملر�صهم، اإذ 

اإنه ال توجد اأي درا�صات حمكمة اأو اأبحاث اأو جتارب �صريرية اأجريت على مر�صى ال�صرطان، 

قد  الع�صبة  تناول هذه  فاإن  ال�صرطان، وبالتايل  النبتة يف عالج مر�صى  بنجاح هذه  وتفيد 

ي�صكل �صررًا كبريًا على املري�ض.

خو�ض  يف  الللردد  عدم  اإىل  املر�ض  ظروف  تدفعهم  قد  لالأ�صف  املر�صى  بع�ض  اإن  وقال 

يف  ي�صاهدونها  مقاطع  اأو  االآخرين  كالم  اأو  ن�صائح  على  بناء  االأع�صاب،  جتربة 

مواقع التوا�صل االجتماعي تدعوا املر�صى اإىل تناول بع�ض االأع�صاب لتقوية 

اجلهاز املناعي، وهم يف الواقع م�صبوقون بح�صن النية، وهدفهم التخل�ض 

باتباع  ال�صرطان  مر�صى  ون�صح  وقللت.  اأ�للصللرع  يف  نهائيًا  املر�ض  من 

االهتمام  واأهمها  املناعي  جهازهم  من  تعزز  التي  ال�صحية  الن�صائح 

امل�صي  ريا�صة  وممار�صة  والقلق  التوتر  وجتنب  ال�صحي  باالأكل 

و�صائل  عرب  كللان  لو  حتى  االآخللريللن،  مع  االجتماعي  والتوا�صل 

التوا�صل االجتماعي، اإذ يتعر�ض ب�صكل كبري امل�صابني بال�صرطان 

ل�صعف يف اجلهاز املناعي، وهذا ال�صعف يكون ب�صكل عام بعد 

خ�صوعهم جلل�صات العالج الكيميائي اأو االإ�صعاعي.

أطباء يدقون ناقوس الخطر عبر

 سبل توضح المواد
 المحظور شحنها

 هزة أبو عريش
 ال تشكل خطورة

البالد � جدة
ال�صعودي  الربيد  موؤ�ص�صة  حددت 

�صحنها  املحظور  املللواد  "�ُصبل"، 
ونقلها عرب خدمات ال�صحن التابعة 

لها داخل اململكة.

وتلل�للصللّمللنللت امللللللللواد امللللحلللظلللورة 

يف اللل�للصللحللن اأ�للصللطللوانللات الللغللاز 

املللل�لللصلللغلللوط، واملللللللللواد اللل�للصللامللة 

وامللللعلللديلللة، واللل�للصللوائللل الللقللابلللللة 

لللال�للصللتللعللال، وامللللللللواد اللل�للصللائلللللة 

احلارقة، واملواد امل�صعة.

املواد  املحظورات  قائمة  و�صملت 

"املتفجرات"  املتفجرة  والعبوات 

واملواد املوؤك�صدة، وخمتلف اأنواع 

الب�صائع التي ت�صكل خطرًا.

الللربيللد  مللوؤ�للصلل�للصللة  اأن  اإىل  يلل�للصللار 

علللللى حتقيق  تللعللمللل  اللل�للصللعللودي 

ت�صخري  ال�صركاء من خالل  طموح 

التحديات  حللل  يف  التقنية  قلللوة 

كفاءة  اأكللرث  عمل  اأ�صاليب  وتقدمي 

اخلللدمللات  منللو  وتعزيز  وجلللودة، 

املجاورة  اللوج�صتية وال�صناعات 

مع اال�صتفادة من قدراتها املتمركزة 

على اإدارة وتنفيذ التحول الرقمي 

املتوفرة  املمكنات  على  باالرتكاز 

اإىل  املحيطة،  والبيئة  القطاع  يف 

االأعمال  تطوير  ا�صت�صارات  جانب 

عللرب تللوظلليللف الللتللقللنلليللة واملللعللرفللة 

ت�صاعد  التي  الالزمة  واملنهجيات 

ممكنات  اإىل  االأفكار  حتويل  على 

وذات  واعلللدة  واقعية  ومنتجات 

قيمة م�صافة.

النهج  تبّني  اإىل  ال�صركة  وت�صعى 

واإدارة  واإطللالق  تطوير  املللرن يف 

طريق  عن  واخلللدمللات،  املنتجات 

طريق  عللن  اأو  داخللللليللًا  تطويرها 

الللتللعللاون وبللنللاء اللل�للصللراكللات مع 

قواعد  وفللق  النا�صئة،  القطاعات 

اإىل  لت�صل  واإطللالقللهللا  را�للصللخللة، 

فئاتها امل�صتهدفة.

البالد � جدة
ال�صعودية  اجليولوجية  امل�صاحة  لهيئة  الر�صمي  املتحدث  ك�صف 

طارق اأبا اخليل، اأن حمطات ال�صبكة الوطنية للر�صد الزلزايل يف 

هيئة امل�صاحة اجليولوجية ال�صعودية �صّجلت هزة اأر�صية، �صباح 

جنوب  كم   42 وتبعد   05:27:54 ال�صاعة  عند  ال�صبت،  اأم�ض  

غرب اأبو عري�ض، بقدر زلزايل 2.99 درجة على مقيا�ض ريخر، 

وعمق 6.59 كم.

واأرجع �صبب هذه الهزة االأر�صية نتيجة قوى ال�صد مبنطقة جنوب 

ال�صفيحة  تباعد  نتيجة  لالنفتاح  تتعّر�ض  التي  االأحللمللر  البحر 

التكتونية االإفريقية عن ال�صفيحة العربية، ما تت�صّبب يف حدوث 

يف  االأر�للصلليللة  الق�صرة  يف  املللوجللودة  للُدوع  اللل�للصُّ تن�صيط  اإعللللادة 

ال�صفيحة العربية املوازية للبحر االأحمر والعمودية عليه م�صببًة 

ن�صاطًا زلزاليًا.

وبنّي اأن هذه الهزة االأر�صية تعد �صعيفة من حيث القدر الزلزايل، 

وال ت�صكل اأي خطورة -ولله احلمد-.

البالد ل املدينة املنورة

اأقلللاملللت الللل�لللصلللوؤون الللنلل�للصللائلليللة بللوكللالللة 

الرئا�صة العامة ل�صوؤون امل�صجد النبوي 

لتعزيز  اأقللامللتللهللا  عللمللل  اأعلللملللال ور�للصللة 

الوكالة  جهاز  بني  املجتمعية  امل�صاركة 

والقطاعات احلكومية االأخرى ممثلة يف 

اأمانة املدينة املنورة وال�صوؤون ال�صحية 

العامة  الهيئة  ومكتب  التجارة  ووزارة 

وموؤ�ص�صات  باملنطقة  واللللدواء  للغذاء 

واملن�صاآت  اخلا�ض  القطاع  يف  املجتمع 

املجتمع  اأفللراد  من  وعللددًا  الربحية  غري 

املللللدين ملللن مللتللعللهللدات �للصللفللر االإفلللطلللار 

التطوعية  الفئات  من  ومقدمات اخلدمة 

املختلفة.

ا�صتعدادًا  تاأتي  التي  الور�صة  وتناولت 

ال�صفر  اإدارة  اأداء  منظومة  لتطوير 

الللرملل�للصللانلليللة لللعللام ١٤٤٤هلللللل لللالرتللقللاء 

مبلل�للصللتللوى جلللللودة اخللللدملللات املللقللدمللة 

تطلعات  يحقق  مبللا  الرحمن  ل�صيوف 

اللللقللليلللادة الللر�للصلليللدة - اأيلللدهلللا الللللله -، 

االأنظمة  دليل  املللحللاور حللول  مللن  َعلللَددًا 

اإدارة  اأداء  منظومة  يف  والت�صريعات 

االإجلللراءات  ودللليللل  الرم�صانية  ال�صفر 

واملللوؤ�للصللرات  واالإحلل�للصللاءات  التنفيذية 

االأزمللللات  واإدارة  واجللللللودة  الللرقللملليللة 

اأداء  مللنللظللومللة  لللتللطللويللر  وملللقلللرحلللات 

جانب  اإىل  الرم�صانية  ال�صفر  اإدارة 

ال�صفر  اأداء  موؤ�صرات  عن  مرئي  عر�ض 

الرم�صانية للعام املا�صي ١٤٤٣هل حيث 

لل�صائمات  املقدمة  الللوجللبللات  عللدد  بلغ 

وجبة  األللف  و285  مليون  قللرابللة  فيها 

اإفطار �صملت الطاقة اال�صتيعابية الكاملة 

لللالأقلل�للصللام الللنلل�للصللائلليللة مبلل�للصللاركللة 524 

اإفطار �صائمة بالتعاقد مع  مقدمة خدمة 

�صركات االإعا�صة و821 متطوعة، وذلك 

باإ�صراف ومتابعة 22 موظفة.

تطوير منظومة
 السفر الرمضانية

»البعيرثان« ال يعالج ال�صرطان 

االهتمام باألكل الصحي
تجنب التوتر والقلق

ممارسة رياضة المشي
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لمرضى السرطان
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الفريق المستكشف يحط رحاله بقصر شبرا

البالد � الرياض
يف  املجتمعية،  والتقاليد  امل��وروث  من  اأ�صياًل  ج��زءًا  ال�صعودية  القهوة  تعترب 
اململكة العربية ال�صعودية، وتعمل وزارة الثقافة مبنهجية، وتفرد يف الإجنازات 
الثقافة  بتعزيز ح�صور القهوة ال�صعودية، حمليًا وعامليًا، واأم�س كّرمت وزارة 
عام  مبادرة  اإجناح  يف  وم�صاهمتها  جلهودها  تقديرًا  ال�صياحة  وزارة  نظريتها 
الثقافية  اجلوانب  اإب��راز  يف  ال��دور  لها  ك��ان  التي   ،2022 ال�صعودية  القهوة 
عام  ملبادرة  اخلتامي  احلفل  خالل  وذلك  ال�صعودية،  بالقهوة  املرتبطة  الأ�صيلة 
ال�صفارات  حي  يف  الثقافة  بق�صر  اأم�س  اأُقيم  الذي   ،2022 ال�صعودية  القهوة 
بالريا�س، برعاية �صاحب ال�صمو الأمري بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، 

وح�صور عدٍد من امل�صوؤولني وجمع من املثقفني واملهتمني.
للوكيل  التكرمي  درع  فايز،  حممد  بن  حامد  الثقافة  وزي��ر  نائب  معايل  و�ّصلم 
مل�صاهمة  التميمي،  �صعد  ن��دا  ال�صياحة  ب���وزارة  احلكومية  للعالقات  امل�صاعد 

الوزارة بفاعلية يف اإجناح مبادرة عام القهوة ال�صعودية 2022.
والتعاون  والفعاليات  الأن�صطة  من  املنجزات  ا�صتعرا�س  احلفل  خالل  وجرى 
وغري  واخلا�س  احلكومي  القطاع  من  واجلهات  الثقافة  وزارة  بني  امل�صرتك 

الربحي.
واأعربت ندى التميمي عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الثقافة من اأجل 

ال�صعب  متيز  التي  والكرم  ال�صيافة  قيم  وتر�صيخ  تعزيز 
ال�صعودي، وذلك عرب العديد من املبادرات والفعاليات.

ال�صراكة  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  التكرمي  ه��ذا  اأن  واأو���ص��ح��ت 
الثقافة  ووزارة  ال�صياحة  وزارة  بني  ال�صرتاتيجية 
قطاع  م�صتهدفات  تخدم  التي  املجالت  من  العديد  يف 
ال�صياحي،  الثقايف  املحتوى  تفعيل  خالل  من  ال�صياحة 
والعمل على متكني وتوظيف املهارات الثقافية يف القطاع 

ال�صياحية،  الثقافية  امل��واق��ع  جاهزية  ورف��ع  ال�صياحي، 
بالإ�صافة اإىل موائمة ال�صرتاتيجيات بني الوزارتني.

اأطلقتها   "2022 ال�صعودية  القهوة  "عام  مبادرة  اأن  ُيذكر 
جودة  برنامج  من  بدعٍم  املن�صرم  العام  مطلع  الثقافة  وزارة 

احلياة اأحد برامج حتقيق روؤية اململكة 2030، لرتكز من خاللها 
على �صناعة اأفكار مبتكرة ت�صمن تعزيز ح�صور القهوة ال�صعودية، 

حتقيق  ل�صمان  املجتمع  لأف��راد  وفعاليات  م�صابقات  تنظيم  جانب  اإىل 
القهوة  على  ال�صوء  لت�صليط  وذل��ك  املجتمعية،  امل�صاركة  من  ع��اٍل  م�صتوى 

ال�صعودية بو�صفها من اأهم عنا�صر الثقافة الوطنية التي ارتبطت باملجتمع عرب 
ياَفِة يِف املَْمَلَكِة. ياًل ِللَكَرِم َوال�صِ التاريخ، مما جعلها َرْمزًا اأَ�صِ

البالد � الطائف
ق�صر  اإىل  وفريقه،  اإيفانز  مارك  الربيطاين  امل�صتك�صف  و�صل 
�صربا التاريخي مبحافظة الطائف قادمًا من الرمال ال�صحراوية 
التي ق�صى فيها ما يقارب 13 يومًا متتالية �صريًا على الأقدام، 

واأكرث من 700 كيلو مرتًا يف ال�صحراء.
وجتول الفريق امل�صتك�صف، يف �صاحة الق�صر وا�صطبل اخليل 
الطبخ  ك��غ��رف  الق�صر  خل��دم��ات  اأم��اك��ن  بجانبه  ت��وج��د  ال���ذي 
معربًا  وال�صنرتال،  والتموين  وال�صائغ  واخلياطة  والعطارة 
هند�صية  واأ�صكال  اأ�صيل  معماري  فن  من  راآه  مبا  �صعادته  عن 
ال��ت��ي �صممت  الإ���ص��اءة  اأ����ص���واره، وك��ذل��ك  وزخ����ارف تعتلي 
لت�صيء على املمرات ب�صكل متدل من الأفق، واأبوابه و�صبابيكه 

اخل�صبية من الطراز العربي الأ�صيل.
بناوؤه  ا�صتغرقت  وق��د  الطائف،  مدينة  يف  �صربا  ق�صر  ويقع 
�صهرين متتاليني من عام 1323ه�، ويعود �صبب ت�صميته بهذا 
الق�صور املقامة يف حي  اأحد  ال�صم؛ لت�صميمه امل�صتوحى من 

�صربا بالقاهرة اآنذاك. ومت ت�صميم طرازه باملزج بني الأ�صلوبني 
يف  التقليدية  العمارة  اأ�صاليب  وب��ني  وال��روم��اين  الإ�صالمي 
منطقة احلجاز، كاأ�صلوب يف العمارة الإ�صالمية يف الأقوا�س 

والأعمدة والروا�صن والأبواب وال�صبابيك والأ�صقف.
يف  رئي�صي  مدخالن:  وله  تقريبًا،  غرفة   150 الق�صر  وي�صم 
اجلانب الغربي، وجانب يف جهة ال�صرق، كما اأن له 4 واجهات 
مت�صابهة، وتتخللها اأعمدة م�صنوعة من النورة واحلجر وقاعة 
اجلناحني  اإىل  ي�صعد  املرمر  من  مزدوجًا  درجًا  ت�صم  رئي�صية 
متنوعة  غرفًا  ي�صمان  وهما  العلوي،  ال��دور  يف  املوجوَدين 
الأحجام اأما نوافذه واأبوابه فهي م�صنوعة من اخل�صب املزّين 
كانت  حني  اململكة،  حلكومة  مقّرًا  الق�صر  وكان  فنية  بلم�صات 
تنتقل اإىل الطائف �صيفًا يف عهد جاللة امللك عبدالعزيز -طّيب 
الله– مقّرًا  –رحمه  امللك في�صل  ث��راه-، واأ�صبح يف عهد  الله 
لوزارة الدفاع والطريان، ثم حتّول اإىل متحف لالآثار والرتاث 

عام 1408ه�.

البالد � اأبها
ملهرجان  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  فعاليات  اجلمعة  اختتمت 
الثانية،  ن�صخته  يف  اجلبلية  الأدائية  للفنون  ال��دويل  قمم 
بعنوان  حوارية  بندوة  الأدب��ي،  اأبها  ن��ادي  مع  بالتعاون 
الدكتور  بها  �صارك  اجلبلية«  الأدائية  الفنون  »�صيميائية 
ح�صن النعمي، والدكتور عادل خمي�س الزهراين، واأدارتها 

الدكتورة زينب اخل�صريي.
الأدائية  الفنون  �صيميائيات  على  ال�صوء  الندوة  و�صلطت 
اجلبلية، وهي تهتم بكل ما ينتمي اإىل التجربة الإن�صانية 
حالة  هي  عمومًا  الفنون  اأن  اإىل  النعمي  واأ�صار  العادية. 
اأعلى مرتبة من ال�صلوك اليومي العادي، وقال اإن الإن�صان 
كي يتعلم الرق�س عليه اأن ميتلك مهارات معينة ليتاأهل لها، 
الآخرين  مع  والتو�صل  والنف�س  ال�صلوك  لتهذيب  وي�صل 

ولي�صت  �صناعة  »ال��ف��ن��ون  واأ���ص��اف  وا���ص��ع��ة،  ف��ك��رة  فهي 
عر�صية، وتعتمد على اأ�صا�صيات«.

ال��ف��ن��ون ه��ي �صد حلاجة  اأن  ال��زه��راين  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
يخ�س  فيما  اأم��ا  الإيقاع،  وحب  الرق�س  حب  هما  غريزية 
وجود  ال��وج��ود  اإن  ق��ال:  بالفنون  وعالقتها  ال�صيمائيات 
�صيميائي، وال�صيمائية هي نب�س يف اآلية �صنع املعنى، لذا 
ت�صمى علم العالمات، فالرق�س �صيماء حركي ل تدخل فيه 

اللغة مكونًا يف �صناعة الدللة.
واأو�صح اأن �صبب احتياج الإن�صان للرق�س هو انعتاق من 
اجل�صد، اأما عن العالقة بني الكلمة والرق�س قال: الرق�س 
عنها  تنتج  التي  احلركات  تلك  هي  الذهنية  ال�صورة  يف 
اإىل  فتتحول  ما،  دورًا  توؤدي  الرق�س، ولكن احلركة  دللة 

دللة خا�صة.

 إبراز فنون القمم في ندوة سينمائية

عام القهوة ال�صعودية ..
تعزيز قيم ال�صيافة

تفعيل المحتوى الثقافي السياحي
تمكين وتوظيف المهارات الثقافية
تحقيق رؤية المملكة 2030
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مستهدفات
قطاع السياحة

 رفع جاهزية المواقع السياحية والثقافية
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"  يف ن�سخته الثانية حتت   23  ت�ستعد الريا�ض الحت�سان م�ؤمتر"ليب 

عن�ان "نحو اآفاق جديدة"، وذلك خالل الفرتة من 6 اإىل 9 فرباير القادم، 

خالل  من  �ضخمة  اقت�ضادية  نوعية  وقفزة  دويل،  تقني  ملتقى  اأكرب  ويعد 

العديد من ال�ضراكات وال�ضفقات اال�ضتثمارية،

البالد - الريا�ض

م�ؤمتر "ليب" يحت�ضن املبتكرين يف العامل

المملكة مركز
لالبتكار والتقنية

م��ع ت��زاي��د امل��وؤ���ض��رات على 

اق��ت��ح��ام ال���روب���وت���ات االآل��ي��ة 

و���ض��ب��ه ال��ب�����ض��ري��ة الأ����ض���واق 

االإداري��ة  قطاعاتها  بكل  العمل 

ت��زداد  واخلدمية،  واالإنتاجية 

هذا  مع  التعامل  كيفية  يف  جديًا  التفكري  اإىل  احلاجة 

يف  الب�ضر  �ضيناف�ض  وال��ذي  اجل��دي��د،  الذكي  ال��غ��ازي 

الولوج اإىل �ضوق العمل بقوة، هذه لي�ضت فر�ضية، بل 

هي واقع قادم خالل الثالث �ضنوات القادمة.

�ضت�ضكل  اأنواعها  ب�ضتى  والتكنولوجيا  الروبوتات   

املعمورة،  اأرج��اء  يف  العملية  احلياة  مفاهيم  وتغري 

فهناك روبوتات متنوعة احلجم والوظيفة والقدرات، 

م��ث��ل ال��روب��وت��ات ذات��ي��ة احل��رك��ة، واأخ����رى مدجمة 

احلركة والتنقل، وروبوتات هجينة، واأخرى �ضبيهة 

بالب�ضر وذكية بخوارزميات متطورة، الخ.

 ولن يقت�ضر االأمر على ذلك، بل �ضتتطور الروبوتات 

بتطور تقنيات وقدرات االآلة املتعلمة وبرجميات الذكاء 

و�ضي�ضبح  املتقدمة،  واخل��وارزم��ي��ات  اال�ضطناعي 

فاإنه  ج��دال،  وال  بل  الب�ضر،  لقدرات  مكماًل  الروبوت 

�ضيتفوق على الب�ضر ذكاًء ومقدرة، وهذا هو التحدي 

�ضي�ضبح  عندها  م�ضتقباًل،  الب�ضرية  �ضيواجه  ال��ذي 

االحتياج ملحا للتعامل مع هذا الكائن اجلديد باأمناط 

اإدارية خمتلفة تتفاعل مع قوى عاملة اآلية غري ب�ضرية 

و�ضيانة  برجميات  من  ومتطلباتها  وفكرها  عقلها  لها 

وتطوير وحتديث، بل �ضيذهب االأمر اإىل اأبعد من ذلك 

�ضبيهة  الروبوتات  �ضت�ضبح  حيث  القادم  العقد  خالل 

االأحا�ضي�ض وامل�ضاعر والتفكري والتحليل  بالب�ضر يف 

والعالقات البينية بينها وبني الب�ضر.

 وللتدليل على ما اأقول، ت�ضري درا�ضة ل�ضركة جارترن 

الروبوتات  اأن  اإىل  التقنية،  وال��درا���ض��ات  لالأبحاث 

اأب��ع��اده��ا،  ب��ك��ل  ال��ت��ج��زئ��ة  ن�����ض��اط��ات جت���ارة  �ضتغزو 

واأعمال  والتحميل  والنقل  امل��خ��ازن  يف  وتنوعاتها 

النظافة وعمليات البيع وال�ضراء الخ.

�ضركات  لدى  �ضتكون  2025م،  عام  وبحلول  هذا   

العاملة  بالقوى  خمت�ضة  اإدارات  العمالقة  التجزئة 

مهمتها  تكون  والب�ضرية،  االآلية  بنوعيها  الروبوتية 

اختيار الربجميات املطلوبة، ودرا�ضة قرارات تف�ضيل 

القوى  مقابل  العاملة  االإن�ضانية  الب�ضرية  ال��ق��وى 

كال  لعمل  الت�ضغيلية  االأ�ضاليب  واإي��ج��اد  الروبوتية، 

املخت�ضة  االإدارات  اإن�ضاء  ودرا���ض��ة  �ضويًا  الفريقني 

التوا�ضل  واأ�ضاليب  والتوظيف  وال�ضيانة  للتخطيط 

النف�ضية  العملية  البيئة  واإي��ج��اد  ال��روب��وت��ات،  م��ع 

والتكنولوجيا  ال��روب��وت��ات  م��ع  للتعامل  والذهنية 

االآلة  مع  التعامل  يف  الب�ضر  �ضلوك  ودرا�ضة  الرقمية، 

العمل اجلماعي والتعاون والتكامل  واأبعاد  املتعلمة، 

ب���ني ال���روب���وت���ات وال��ب�����ض��ر م���ع م���راع���اة اجل��وان��ب 

االأخالقية ومعايري االأمن وال�ضالمة.

اال�ضتعداد  م��ن  ب��د  ق��ادم��ون، وال  اإن��ه��م  واأخ����ريًا، 

باحتاللهم  ن��ف��اج��اأ  ال  حتى  االآن،  م��ن  ال�ضتقبالهم 

لوظائفنا بالقوة. 

اإن العامل يتحول 

زين اأمني

القوى العاملة الجديدة

الفكر  لقادة  رحب  وف�ضاء  واالبتكار  للتقنية  كمركز  اململكة  ملكانة  تعزيزا   

الرقمي  التحول  يف  مهم  والعب  املتخ�ض�ضة،  العاملية  وال�ضركات  التقني 

املعلومات،  وتقنية  االت�����ض��االت  وزارة  م��ن  ك��ل  امل��وؤمت��ر  تنظم  ع��امل��ي��ًا.  

و�ضركة  وال��درون��ز،  وال��ربجم��ة  ال�ضيرباين  ل��الأم��ن  ال�ضعودي  واالحت���اد 

حت��ال��ف، ومب�����ض��ارك��ة ك���ربى اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ض��ة، و���ض��رك��ات 

املبتكرين  اأملع  من  اململكة جمموعة  ت�ضت�ضيف  واالت�ضاالت، حيث  التقنية 

العامل.   اأنحاء  جميع  من  امل�ضتدامة  بالتقنيات  واملهتمني  وامل�ضتثمرين، 

كاالقت�ضاد  املو�ضوعات  من  العديد  املوؤمتر،  من  الثانية  الن�ضخة  وتتناول 

االبتكاري، والتقنيات املالية، واملدن الذكية، والتقنيات ال�ضحية، والثورة 

جانب  اإىل  بالتجزئة،  والتجارة  النظيفة،  والتقنية  الرابعة،  ال�ضناعية 

العديد من املو�ضوعات االأخرى كم�ضتقبل الطاقة والتقنيات التعليمية.

التقني  امللتقى  ح�ضور  يف  م�ضاركتهم  تاأكيد  الراغبني  امل��ب��ادرة  ودع��ت 

االأ�ضخم من نوعه.  وي�ضم موؤمتر "ليب" يف ن�ضخته الثانية اأكرث 

من 700 متحدث ومتحدثة من اأكرث من 50 دولة ميثلون اأهم 

والتحول  اال�ضطناعي  والذكاء  التقنية  يف  العاملية  اجلهات 

الرقمي، و900 �ضركة تقنية عاملية ، باالإ�ضافة اإىل اأكرث من 

400 �ضركة تقنية نا�ضئة عاملية وحملية. ويحتوي املوؤمتر 
رئي�ضية  كلمة   400 من  اأكرث  فيها  يقام  من�ضات  �ضبع  على 

وجل�ضة حوارية.

ال�ضركات  لدعم  الثانية  ن�ضخته  يف  "ليب"  موؤمتر  وي�ضهم 

النا�ضئة، وذلك من خالل م�ضابقة "روكت فيول" التي تتناف�ض 

دوالر،  مليون  مبلغ  تتعدى  بجوائز  نا�ضئة  �ضركة   90 فيها 

ويقدم "ليب" دعمه للعديد من ال�ضركات النا�ضئة من خالل ح�ضور 

اأكرث من 500 م�ضتثمر مل�ضاعدة اأ�ضحاب ال�ضركات النا�ضئة.

لدعم ومتكني ال�ضباب ال�ضعودي، ومنحهم 

الفر�ضة للم�ضاركة واالطالع عن قرب على هذه 

التظاهرة التقنية الكربى، اأعلن موؤمتر "ليب" عن مبادرة 

للتكفل برحلة �ضاملة جمانية الأبناء وبنات الوطن من اأكرث من 

و�ضول  لت�ضهيل  خطوة  يف  اململكة،  حول  وحمافظة  مدينة   14
املبتكرين واملهتمني من ال�ضباب حل�ضور هذه احلدث. وت�ضمل 

الرحلة ال�ضكن واملوا�ضالت، باالإ�ضافة اإىل العودة من الريا�ض 

لنقاط انطالقهم املختلفة التي ت�ضمل كل من اأبها، االأح�ضاء، 

والباحة، واحلدود ال�ضمالية، والدمام، واملدينة املنورة، 

اإىل جانب بريدة، وتبوك، وجازان، وجدة، 

وحائل، وحفر الباطن، وعرعر، ومكة 

املكرمة، وجنران.

رحلة مجانية

 كفالة يحصد
جائزة دولية

البالد - جدة
ح�����ض��ل ب���رن���ام���ج ���ض��م��ان ال��ت��م��وي��ل 

ل��ل��م��ن�����ض��اآت ال�����ض��غ��رية وامل��ت��و���ض��ط��ة 

الدولية  التميز  جائزة  على  "كفالة"، 
�ضمان  �ضركات  لقطاع  منوذج  كاأف�ضل 

التمويل االإقليمية والدولية.

للجائزة  امل��ان��ح��ة  اجل��ه��ة  وتتخ�ض�ض 

بالبحث والت�ضويق يف جماالت متعددة 

املالية،  والو�ضاطة  البنوك،  قطاع  منها 

وال��ت��م��وي��ل االإ����ض���الم���ي، وال�����ض��ن��ادي��ق 

وتنمية  املالية  والتقنية  اال�ضتثمارية 

االعمال الدولية. ونوه مدير عام برنامج 

ال�ضغرية  للمن�ضاآت  ال��ت��م��وي��ل  ���ض��م��ان 

واملتو�ضطة "كفالة" ُهمام ها�ضم بالنجاح 

ال��ك��ب��ري ال�����ذي ح��ق��ق��ه ال���ربن���ام���ج عرب 

اململكة  يف  التمويل  جهات  مع  ال�ضراكة 

م��وؤك��دًا  ال��ق��ط��اع،  دع��م  يف  اأ�ضهمت  التي 

للمن�ضاآت  التمويل  �ضمان  برنامج  اأن 

اإح��دى  "كفالة"  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

واالث��ر  باالهتمام  حظيت  التي  اجلهات 

االإقليمي والدويل نظري جهودها لتنمية 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  اأع��م��ال 

�ضركائها  مع  بالتعاون  التمويل  وحتفيز 

من جهات التمويل الذي �ضاهم للمحافظة 

بن�ضبة  الوظائف  وتنمية  ال��ك��وادر  على 

اأ����ض���اف  ك��م��ا   ،%  20 ب��ل��غ��ت  ���ض��ن��وي��ة 

املحلي  الناجت  يف  فعلية  قيمة  الربنامج 

للمملكة مبقدار 3.6 مليار ريال.

البالد - جدة
  اأكدت الالئحة التنفيذية لنظام ا�ضتئجار الدولة للعقار، على تنظيم عمليات ا�ضتئجار 

تر�ضيد  يراعي  مبا  اجل��ه��ات،  الحتياجات  وفقًا  احلكومية  اجلهات  خ��الل  من  ال��دول��ة 

التكاليف املالية لعمليات ا�ضتئجار اجلهات احلكومية للعقار. وت�ضمنت الالئحة اأحكامًا 

لتعزيز مبادئ احلوكمة وال�ضفافية والكفاءة يف عمليات ا�ضتئجار اجلهات احلكومية 

للعقار، كما حددت دور الهيئة العامة لعقارات الدولة يف االإ�ضراف. طبقًا لالئحة يجوز 

للجهة احلكومية امل�ضتاأجرة، تاأجري العقار امل�ضتاأجر للغري من الباطن، اأو التنازل عنه 

مل�ضلحة جهة حكومية اأخرى دون موافقة املوؤجر وفقًا لعدد من ال�ضوابط ، منها: 

- اأال تتجاوز مدة التاأجري من الباطن مدة العقد االأ�ضا�ضي.

الفعلية  زائدًة على احلاجة  التنازل عنها  اأو  تاأجريها  املراد  امل�ضاحة  تكون  اأن   -

للجهة احلكومية.

- اأن تكون قيمة عقد التاأجري من الباطن م�ضاويًة لقيمة العقد االأ�ضا�ضي ، اإذا كان العقد 

مربمًا مع جهة حكومية اأخرى. 

- اأال تزيد ن�ضبة امل�ضاحة املراد تاأجريها على 25 % من م�ضاحة العقار. 

 بالن�ضبة للتمديد والتجديد، يجوز للجهة احلكومية امل�ضتاأجرة -بعد موافقة الهيئة- 

متديد العقد اأو جتديده قبل نهاية مدته وفقًا لالأحكام االآتية: 

اأحد الطرفني االآخر  ن العقد حكمًا يق�ضي بتجديده تلقائيًا، ما مل يخطر  اأن ُي�ضمَّ   -

بعدم رغبته يف التجديد قبل نهاية مدة العقد مبدة ال تقل عن 180 يومًا للعقود التي 

تزيد مّدتها على �ضنة، ومبدة ال تقل عن 60 يومًا للعقود التي ال تزيد مدتها على �ضنة. 

للجهة  ي�ضمح  حكمًا  العقد  ت�ضمني  على  امل��وؤج��ر  مع  تتفق  اأن  احلكومية  للجهة   -

احلكومية بتمديده بعد نهاية مدته االأوىل ملدة ال تزيد على املدة االأ�ضا�ضية باإرادتها 

املنفردة دون موافقة املوؤجر، ويجوز يف هذه احلالة اأن ين�ض يف العقد على زيادة 

االأجرة مبا ال يزيد على 5 % منها اإذا كان التمديد ملدة �ضنة واحدة، واأال تزيد على 

�ضنة. من  الأكرث  التمديد  كان  اإذا  االأجرة  من   %  10
–دون  العقد  مدة  انتهاء  بعد  امل�ضتاأجر  العقار  يف  احلكومية  اجلهة  بقاء  حال  ويف 

جتديده اأو متديده- فعلى اجلهة احلكومية اأن تدفع للموؤجر القيمة االأعلى. 

   

البالد-الرياض
لدعم  الع�ضرين  جمموعة  جهود  �ضمن  الفاعل  دوره��ا  ال�ضعودية  توا�ضل   

تعايف االقت�ضاد العاملي، وو�ضع خارطة طريق لتعزيز النمو، واال�ضتفادة 

من املبادرات التي اأطلقتها اململكة خالل رئا�ضتها ملجموعة الع�ضرين يف عام 

2020م. ويف هذا االإطار �ضاركت اململكة يف اجتماعات املجموعة و�ضواًل 
لقمة قادة دول جمموعة الع�ضرين املقرر عقدها يف مدينة نيوديلهي خالل 

الفرتة 9-10 �ضبتمرب املقبل.

الرئا�ضة  حت��ت  الع�ضرين  جمموعة  يف  اململكة  "اأجندة  ع��ن��وان  وحت��ت    

مكتب  جمعت  عمل  ور�ضة  املالية  وزارة  عقدت  2023م"،  لعام  الهندية 

جمموعة  يف  متثل  التي  احلكومية  اجلهات  وممثلي  ال�ضعودي  ال�ضربا 

الع�ضرين، تراأ�ضها ال�ضربا ال�ضعودي م�ضاعد وزير املالية لل�ضيا�ضات املالية 

الكلية والعالقات الدولية عبداملح�ضن بن �ضعد اخللف، وقدمت ور�ضة العمل 

نظرة عامة على اأجندة جمموعة الع�ضرين، مبا يف ذلك اأولويات هذا العام، 

اجليو�ضيا�ضية،  التوترات  ظل  يف  العاملي  االقت�ضادي  النمو  دعم  ومنها 

وتعزيز �ضال�ضل القيمة العاملية واخلدمات اللوج�ضتية املرنة، باالإ�ضافة اإىل 

جمموعة من الق�ضايا املتعلقة بال�ضحة والطاقة واالأمن الغذائي والتعليم 

وال�ضياحة و�ضوق العمل واالقت�ضاد الرقمي. وتاأتي هذه الور�ضة يف اإطار 

جمموعة  اجتماعات  يف  اململكة  مل�ضاركة  والتح�ضري  واملوائمة  التن�ضيق 

ملعاجلة  وم��ب��ادرات  حلول  تقدمي  على  اململكة  حتر�ض  حيث  الع�ضرين، 

التحديات التي تواجه االقت�ضاد العاملي، ومن ذلك مبادرة تعليق مدفوعات 

�ضندوق  اإط��الق  يف  ودوره���ا  للمجموعة،  امل�ضرتك  العمل  واإط���ار  الدين 

اإىل  دوالر،  مليون   50 مببلغ  له  ودعمها  ال�ضحي  لالأمن  املالية  الو�ضاطة 

جانب عملها مع الرئا�ضة االأندوني�ضية ملجموعة الع�ضرين يف عام 2021م 

لو�ضع ا�ضتجابة الأزمة االأمن الغذائي العاملية.

جهود سعودية بارزة لدعم النمو العالمي

حددت شروط التجديد والتمديد..الالئحة التنفيذية

 ضوابط تأجير عقارات الدولة من الباطن
نقل عام

اأعلنت هيئة تطوير منطقة ع�ضري بال�ضراكة 

للنقل واأمانة املنطقة، عن  العامة  الهيئة  مع 

اإطالق م�ضروع النقل العام للحافالت مطلع 

اأبها  املقبل، وذلك يف حميط  امليالدي  العام 

اأحد رفيدة(   � � خمي�ض م�ضيط  )اأبها  الكربى 

عرب 13 م�ضارًا و55 حافلة.  جاء ذلك خالل 

اأمري  بن طالل  تركي  االأمري  تراأ�ضه  اجتماع 

املنطقة. 

صناعات طبية
خالد  املهند�ض  اال�ضتثمار  وزي��ر  بح�ضور 

مذكرتي  اال�ضتثمار  وزارة  وقعت  الفالح، 

احليوية  للتقنية  الريا�ض  »قمة  يف  تفاهم 

الطبية«، تهدف اإىل تعزيز التعاون امل�ضرتك 

وال�����دواء يف  احل��ي��وي��ة  التقنية  ق��ط��اع  م��ع 

ال�ضناعة  وت��وط��ني  امل��ع��رف��ة  ون��ق��ل  اململكة 

واالإ�ضهام يف تعزيز �ضحة االإن�ضان وجودة 

احلياة وزيادة.

استثمارات بلدية
املهند�ض  اجل��وف  منطقة  اأم��ني  ا�ضتعر�ض 

ال�ضتقطاب  االأمانة  خطط  ال�ضرعان  عاطف 

القطاع  مع  ال�ضراكة  وتعزيز  اال�ضتثمارات 

اخل����ا�����ض وت���ط���وي���ر اخل����دم����ات امل��ق��دم��ة 

للم�ضتفيدين. جاء ذلك خالل جل�ضة حوارية 

ب��ع��ن��وان »ال��ت��وج��ه��ات اال���ض��ت��ث��م��اري��ة ل��دى 

اال�ضتثمار  فعاليات ملتقى  االأمانات«، �ضمن 

البلدي »فر�ض«.



7 2سياسية 3 8 2 8 د  لع��د 9 ا 1 لس��نة  2م ا 0 2 3 ي��ر  2 ينا 9 ف��ق  ا لمو 1ه��� ا 4 4 4 ج��ب  ح��د 7 ر أل ا

فـجـر 
ال�سحافة ال�سعودية

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

رئي�س التحرير املكلف

خالد عبد الرحيم املعينا

حممود �أحمد حممد

حمد �صالح مطبقاين

mahmoud@albiladdaily.com

hamad@albiladdaily.com

almaeena@albiladdaily.com

املقر الرئي�سي

الإدارة 

التحرير 

info@albiladdaily.com

ad@albiladdaily.com

wr@albiladdaily.com

مبنى �ضعد حلمي �أبو خ�ضرة

�ضارع �مللك فهد )�ل�ضتني(

�ص. ب: 6340 جدة 21442

�ص. ب: 6340 جدة 21442

0122614494
�لرقم �ملوحد

sub@albiladdaily.com

�ال�ضرت�كات و�لتوزيع

جو�ل: 0554470037

الإعالنات التجارية

الإعالنات الفردية

fardia@albiladdaily.com

جو�ل: 0503612115

0126711000
تيلفون

فاك�س

Email

جو�ل: 0557696678

0126700444

0126716241

البالد - وكاالت
تتزايد ال�شغوط العاملية ب�شكل كبري على اإيران لتحجيم 

الدميقراطيني  ال��ن��واب  م��ن  جمموعة  ط��رح  اإذ  اإره��اب��ه��ا، 

واجلمهوريني يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي م�شروع قرار 

يدعو اإىل تعزيز العقوبات الأمريكية �شد النظام الإيراين.

خامنئي  ع��ل��ي  امل��ر���ش��د  امل��ق��رح��ة،  ال��ع��ق��وب��ات  وت�شمل 

البيت  ق��ال  بينما  رئي�شي،  اإب��راه��ي��م  الإي���راين  والرئي�س 

اأجهزة  ال�����ش��روري مواجهة مم��ار���ش��ات  م��ن  اإن��ه  الأب��ي�����س 

اإيران للقمع والإرهاب العابر للحدود، مو�شحًا اأن النظام 

الإيراين يتبع منطا لتعذيب وقتل الن�شطاء. واأن الوليات 

عرب  ال�شلمية  املعار�شة  بخنق  لإي��ران  ت�شمح  لن  املتحدة 

الإرهاب والتهديد.

من جهتها، ك�شفت منظمة حقوق الإن�شان الإيرانية، وفقًا 

ل�شحيفة "وا�شنطن فري بيكون"، عن و�شول عدد املحتجني 

الذين يواجهون خطر الإعدام اإىل اأكرث من 100 متظاهر. 

اإيران  اإن  لها،  مقرًا  اأو�شلو  تتخذ من  التي  املنظمة،  وقالت 

اأعدمت ما ل يقل عن 55 �شخ�شًا يف يناير اجلاري وحده، 

مو�شحة اأن 37 حمتجًا اأعدموا بتهم تتعلق باملخدرات يف 

اأي�شا  املنظمة  اأكدت  كما  العادلة،  للقواعد  تفتقر  حماكمات 

منظمة  وطالبت  املحتجني.  من  �شخ�س   500 نحو  مقتل 

العفو الدولية اإيران باإلغاء اأحكام الإعدام ال�شادرة �شد 3 

حمتجني قالت اإنهم تعر�شوا لتعذيب وح�شي.

اإىل ذلك، اعترب وزير اخلارجية الأمريكي ال�شابق مايك 

بومبيو، اأن النظام الإيراين الذي اأ�ش�شه اخلميني تنظيم 

اإرهابي بهيئة دولة ترعى جماعات اإرهابية بينها ميلي�شيا 

تو�شعية  اأجندة  لتحقيق  واحلوثيني  اللبناين  الله  حزب 

يف املنطقة. وك�شف بومبيو تفا�شيل عن اتخاذ قرار قتل 

قا�شم �شليماين يف بغداد مطلع 2020م من قبل الرئي�س 

م�شريًا  اإدارت���ه،  يف  وم�شوؤولني  ترمب  دون��ال��د  ال�شابق 

اأن الوقت حان لل�شغط على الزناد واإنهاء العمليات  اإىل 

الإرهابية الإيرانية.

تعزيز العقوبات األمريكية ضد إيران
�شغوط كبرية على طهران لتحجيم اإرهابها

البالد - وكاالت
ينطلق اليوم )الأحد( الدور الثاين من النتخابات الت�شريعية 

اإزاحة الإخوان من  اآخر مراحل خارطة  التون�شية، والذي يعترب 

امل�شهد ال�شيا�شي، حيث يتناف�س يف هذه املرحلة 262 مر�شحًا، 

الأربعاء املقبل. و�شجل  الأولية يوم  النتائج  اإعالن  ومن املرتقب 

دي�شمرب  منت�شف  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  الأول  ال���دور 

العليا  الهيئة  وف��ق   ،%  11.22 بلغت  م�شاركة  ن�شبة  املا�شي، 

امل�شتقلة لالنتخابات. واأعلنت هيئة النتخابات، فوز 23 مر�شحا 

بينهم 3 ن�شاء، يف الدور الأول مبقاعد من اأ�شل 154 يف جمل�س 

نواب ال�شعب، كان التناف�س على اأ�شده عليها.

وقال رئي�س الهيئة العليا امل�شتقلة لالنتخابات فاروق بوع�شكر، 

وفقًا للعني الإخبارية، اإن الهيئة م�شتعدة لإجناح هذا ال�شتحقاق 

امل�شتلزمات  جميع  توفري  على  "حري�شون  م�شيفًا:  النتخابي، 

 131 هناك  اأن  اإىل  واأ�شار  لإجناحه".  والتنظيمية  اللوج�شتية 

هذه  م��ن  ال��ث��اين  ال���دور  يف  ب��الق��راع  معنية  انتخابّية  دائ���رة 

ماليني   7 يبلغ  للناخبني  الإجمايل  العدد  اأن  مبينًا  النتخابات، 

و853 األفًا و447 ناخبًا.

 20 املقبل يف  الإعالن عن ت�شكيلة الربملان  اأن يتم  املقرر  ومن 

ومبوجب  الطعون،  جميع  يف  النظر  انتهاء  بعد  املقبل،  مار�س 

انتخاب  حمل  الفردي  الق��راع  حّل  اجلديد،  النتخابي  القانون 

باب  لهم  وفتحت  ل��الإخ��وان،  �شربة  �شكلت  خطوة  يف  اللوائح، 

اخلروج من امل�شهد ال�شيا�شي.

رف�س تقريب موعد النتخابات

البالد - وكاالت
الرئي�شة  من  طلبًا  البريو  برملان  رف�س 

النتخابات  لتقريب موعد  بولوارتي  دينا 

دي�شمرب  اإىل  2024م  اأبريل  يف  املقررة 

الأزم����ة  م���ن  ال���ب���الد  لإخ������راج  2023م، 
ال�شيا�شية التي متر بها منذ �شبعة اأ�شابيع.

عنيفة  اح��ت��ج��اج��ات  ال���ب���ريو  وت�����ش��ه��د 

منذ  بولوارتي  الرئي�شة  برحيل  مطالبة 

الن��ت��خ��اب��ات،  م��وع��د  وب��ت��ق��ري��ب  دي�شمرب 

الأقّل. ونال املقرح  47 قتياًل على  خّلفت 

خ���الل ج��ل�����ش��ة ب��رمل��ان��ي��ة ا���ش��ت��م��رت �شبع 

�شاعات 45 �شوتًا موؤيدًا مقابل 65 �شوتًا 

معار�شًا فيما امتنع نائبان عن الت�شويت.

عنا�شر حلزب الله بدير الزور

البالد - وكاالت
اأك������د امل���ر����ش���د ال�������ش���وري حل��ق��وق 

الإن�شان، اأن امليلي�شيات الإيرانية نقلت 

من  والعنا�شر  امل��درب��ني  م��ن  جمموعة 

من  اللبناين  الله«  و»ح��زب  الإيرانيني 

دم�شق اإىل مدينة دير الزور عرب طائرة 

مطار  من  انطلقت  للنظام  تابعة  �شحن 

دم�شق الدويل.

طائرة  اأن  ال�شوري  املر�شد  واأو�شح 

مطار  من  انطلقت  للنظام،  تابعة  �شحن 

دم�����ش��ق ال����دويل ���ش��ب��اح ال��ي��وم حمملة 

الإيرانيني  املدربني  من  �شخ�شًا  ب�125 

تلقوا  �شوريني  وعنا�شر  الله،  وح��زب 

تدريبات على يد حزب الله اللبناين يف 

حميط دم�شق.

تونس.. انطالق آخر مرحلة إلزاحة اإلخوان
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يف البداية حتدث الدكتور حممد تاج الدين احلاج ح�سني 
ا�ست�ساري البحث والتطوير ملنتجات وتطبيقات البوزالن 
الطبيعي  للبوزالن  العاملية  اللجان  ا�ست�ساري  الطبيعي 
واملواد البوزالنية  يف اخلر�سانة اخل�سراء ومواد البناء 
البيئية  امل�ساريع  اإدارة يف جمعية  االأخ�سر ع�سو جمل�س 
�سناعة  ب��اأن  اأك��د  ل��"البالد"  بت�سريح  بجدة  التعاونية 
احلراري  االنبعاث  زيادة  يف  تت�سبب  العامل  يف  االأ�سمنت 
وانبعاثات  الكربون  انبعاث  وزي���ادة   %  8-6 بن�سبة 
كبرية  كميات  وت�ستهلك  بالهواء،  �سارة  وجزيئات  غازات 
الزراعية،  الطينية  من احلجر اجلريي واجلب�س والرتبة 
وت�ستهلك كميات كبرية من الوقود االأحفوري يف �سناعة 
يف  يت�سبب  االأ�سمنت  من  طن  اإنتاج  ب��اأن  علمًا  االأ�سمنت، 
لذلك  الكربون   اأك�سيد  ثاين  غاز  من  طن   1.2-1 انبعاث 
�سناعة االأ�سمنت ينتج عنها �سنويًا، لذلك بع�س دول الغرب 
ي�ستوردون االأ�سمنت من دول العامل الثالث لتقليل التلوث 

واالنبعاثات يف بالدهم.
وبني الدكتور حممد باأنه يوجد لدينا  حوايل 17 م�سنع 
60-70 مليون  اأ�سمنت يف مناطق خمتلفة باململكة تنتج 
م�سانع  ف���اإن  ال��درا���س��ات،  ح�سب  ��َن��ِوّي��ًا،  ���سَ اأ�سمنت  ط��ن 
من  طن  مليون   100-80 تقريبًا  عنها   ينتج  االأ�سمنت 
انبعاث غاز ثاين اأك�سيد الكربون واحلمد لله توجد م�سانع  
اجل��ودة  حيث  م��ن   - بها  نفتخر  ال�سعودية  يف  اأ�سمنت 
االنبعاثات  م�سددة خلف�س  اإجراءات  والدميومة وتطبيق 
الطاقة  كفاءة  وزي��ادة   - العامة  وال�سحة  البيئة  وحماية 
من  م�سكورة  جهود  لها  حاليًا  امل�سانع  ومعظم   - واملياه 
بع�س  وبداأ  اململكة اخل�سراء،  مبادرة  امل�ساهمة يف  حيث 
من  االآالف  ومئات  ع�سرات  لزراعة  �سنوات  من  امل�سانع 
االأ�سجار والنباتات الزراعية بامل�سنع وحول امل�سنع، ويف 
املناطق القريبة من امل�سنع بالتعاون مع املوظفني والطلبة 

واملجتمع املحلي، كما اأن بع�س امل�سانع بال�سعودية لديهم 
واأي��زو   ،14001 البيئة  واآي���زو   ،9001 اجل��ودة  اآي��زو 
ال�سحة وال�سالمة 18001، واأيزو كفاءة الطاقة بامل�سنع، 
ومعظم امل�سانع ت�سع فالترًا  لتخفيف وتقليل االنبعاثات 
ال�سارة بالبيئة وبع�سهم لديهم خدمة اجتماعية بالتعاون 

مع  املدار�س اجلامعات واملجتمع املحلي.
ويف �سياق مت�سل قال املهند�س حممد دخيل الله املطريف 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأ�سمنت املتحدة، باأن اأول �سركة 
اأ�سمنت  �سركة  هي  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اأ�سمنت 

العربية يف جدة.

ميكنني  البيئية  واال�ستدامة  االأ�سمنت  ل�سناعة  وبالن�سبة 
بقدر  تتمتع  ال�سعودية  االأ�سمنت  �سركات  جميع  اإن  القول 
كبري ِجّدًا من حماية البيئة ب�سبب تطبيقها ل�سروط قا�سية 
امل�سانع  تلك  كانت  وكلما  امل�سانع،  ت�سميم  اأثناء  يف  ِجّدًا 
حديثة كلما كان التزامها اأ�سد واأقوى، وعلى �سبيل املثال ال 
اأ�سمنت املتحدة ال�سناعية �سممت برج الت�سخني  احل�سر 
بخف�س  ي�ساهم  ال��ذي  االأم��ر  وهو  مراحل  �ست  ذو  ليكون 
اإىل  باالإ�سافة  تقريبًا،  ا�ستخدام الوقود االأحفوري 30 % 
اأوروبا،  املعدالت املطلوبة يف  تركيب فالتر خا�سة تفوق 
ومن الطريف اأن اأذكر لكم اأن م�سنع ال�سركة يف قرية طفيل 

بالليث ظل يعمل ما يقارب ال�سنة، ومل يكن اأحد من القرى 
املجاورة ي�سعر بوجوده الأنه خال متامًا من اأي غبار ميكن 
م�ستواه  على  يحافظ  يزال  وال  املجردة،  بالعني  م�ساهدته 
حاجة  عن  وتزيد  تكفي  احلالية  االأ�سمنت  م�سانع  الراقي 
مليون  خم�سني  حدود  يف  اال�ستهالك  حاليا  حيث  ال�سوق 
طن، بينما طاقة ال�سركات ال�سعودية ال�سبعة ع�سر تتجاوز 
قبل  "االأ�سمنت  الكلنكر  م��ادة  ور�سيد  طن  مليون  �سبعني 
توقفت  لو  هذا  اأ�سهر  ت�سعة  ال�سوق  تكفي  الطحن" حاليًا 

امل�سانع جميعهم ال �سمح الله.
يف  امل�ستخدمة  ال�سخور  نوع  املطريف  املهند�س  وك�سف 
احلجر  هي  الرئي�سية  فاملادة  متنوعة  االأ�سمنت  �سناعة 
اجلريي اأو الرخام املحتوي على ن�سب عالية من كربونات 
اأخرى ت�ساف مثل احلديد اخلام  الكال�سيوم وهناك مواد 
وال�سيليكا وغريها. واأ�ساف �سركات االأ�سمنت ال�سعودية 
املوا�سفات  نف�س  معايري اجلودة، وتطبق  اأعلى  ت�ستخدم 
العاملية �سواء االأمريكية اأو االأوروبية واأي�سا املوا�سفات 
اأغلب  يفوق  اأو  مياثل  ال�سعودي  واالأ�سمنت  ال�سعودية 
االأ�سمنت  بع�س  اإن  بل  عامليًا،  املتوفرة  االأ�سمنت  اأن��واع 
اِل  َوحاِلّيًا  املطلوبة  املوا�سفات  يحقق  ال  �ساِبقًا  امل�ستورد 
كميات  ت�سدر  ال�سعودية  اإن  بل  م�ستورد،  اأ�سمنت  يوجد 
وج��ودة  الفائ�س  ب�سبب  ل��ل��خ��ارج؛  االأ�سمنت   م��ن  جيدة 
ولله  ال�سعودية  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر  املنتج  االأ���س��م��ن��ت 
احلمد من الدول الع�سر االأوىل املنتجة لالأ�سمنت بالن�سبة 
للجامعات ال�سعودية تدر�س تخ�س�سات هند�سية عامة كلها 
م�سانعنا  يف  ونحتاج  االأ�سمنت  �سناعة   يف  م�ستخدمة 
للتخ�س�سات جميعها حيث اأ�سبحت م�سانع االأ�سمنت تدار 
اآِلّيًا َوبتقنيات عالية جدا، وت�ستخدم الذكاء اال�سطناعي يف 

الكثري من مراحل االإنتاج واملختربات والتعبئة وغريها.

17 مصنعًا
لالأ�سمنت تطبق اأعلى معايري اجلودة العاملية  

جهود اململكة كبرية، وتعد مفخرة يف �سناعة االأ�سمنت واملحافظة على البيئة امل�ستدامة، والتي تعمل على حماية االآخرين بكافة الطرق والو�سائل احلديثة 
والتقنيات العالية مبجال ال�سناعات الوطنية الكبرية التي ت�سهده ال�سعودية بهذا القطاع مت�سيًا مع روؤية اململكة 2030. فيما اأكد خرباء وا�ست�ساريون 

وفنيون ل�"البالد" دور هذه امل�سانع يف حتقيق جناحات كبرية للمملكة مبجال ال�سناعة امل�ستدامة.

البالد- ياسر خليل

نجاحات كبيرة في مجال الصناعة المستدامة 

معايير الجودة بمصانع األسمنت
اعتماد المواصفات 

األمريكية واألوروبية
تدار آليًا 

وبتقنيات عالية
استخدام الذكاء 

االصطناعي في اإلنتاج 123

حممد تاج الدين

حممد املطريف
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50 مليارًا القيمة السوقية للمصانع 

الأ�شمنت ركيزة حيوية لإن�شاء امل�شاريع الكربى
اأبرزت اململكة العربية ال�شعودية عرب  روؤية 2030 قدرتها يف تطوير وحت�شني 
�شديقة  تكون  التي  واجلديدة  احلديثة  التقنيات  خالل  من  الإ�شمنت  م�شانع 
اجلهود  بف�شل  ذل��ك  وياأتي  خا�ص  ب�شكل  اإنتاجها  وعلى  ع��ام،  ب�شكل  للبيئة 

والتوجيهات الكبرية من قبل ولة الأمر يف هذه ال�شناعات املختلفة.
ل�"البالد" اأن التقنيات احلديثة �شاهمت ب�شكل كبري من  اأكد اقت�شاديون  فيما 
احلد من املخاطر املحيطة يف �شوء ا�شتخدام الأ�شمنت، واأن اللتزام الكبري من 

قبل اأ�شحاب امل�شانع كان َفّعاًل.

جدة � ياسر خليل

الهتمام بال�شتدامة البيئية
الوصول للحياد 

الصفري 3 تحقيق رؤية 
االستدامة 2 الحد من 

انبعاثات الكربون 1

ال�شعودية  اجلمعية  ع�شو  حتدث  البداية  يف 
املغلوث  عبدالله  الدكتور  ال�شعودي  لالقت�شاد 
قبل  ب���داأت   اململكة  يف  الأ�شمنت  �شناعة  ب��اأن 
ِديدًا عام 1955م من جدة  نحو 66 عامًا َوحَتْ
ثم  العربية"،  "اأ�شمنت  بها  اأول م�شنع  باإن�شاء 
مدعومًا  امل�شانع  ع�شرات  اإن�شاء  بعدها  تواىل 
م�شاريع  على  واملتوا�شل  ال�شخم  ب��الإن��ف��اق 
ال�شناعة  وحققت  والإ�شكان،  التحتية  البنية 
 2030 روؤي��ة  اإط��الق  ظل  يف  الكربى  قفزاتها 
وما ت�شمنته من م�شتهدفات يف م�شاريع البنية 

التحتية وبرامج الإ�شكان.
القطاعات  م��ن  يعترب  الإ���ش��م��ن��ت  �شناعة  ق��ط��اع 

يف  اململكة  عليه  تعتمد  التي  احليوية  القت�شادية 
بناء امل�شاريع الكربى والإ�شكان والأ�شا�شية، واأن حتقيق ال�شتدامة 
املالية �شينعك�ص ب�شكل اإيجابي على بقية اأن�شطته واأعماله يف جمال 

التدريب والتاأهيل واخلدمة املجتمعية والبيئة.
50 مليار ريال،  وبني اأن القيمة ال�شوقية لقطاع الأ�شمنت تبلغ نحو 
ويعترب  قطاع حيويًا وركيزة اأ�شا�شية من ركائز التنمية القت�شادية 
وحتقيق م�شتهدفات روؤية 2030، كما حقق قطاع الإ�شمنت لل�شركات 
 % 17 ال�شعودية منوًا يف الأرباح يقدر بن�شبة  ال�شوق  املدرجة يف 
يف الربع الثالث 2022م مقارنة مع الربع املماثل من العام ال�شابق 
�شركات  اأنتجت  وقد  ال�شابق،  الربع  مع  مقارنة  ومنو بن�شبة 14 % 
الإ�شمنت خالل الربع الثالث من 2022م نحو 12.1 مليون طن من 
مادة الإ�شمنت متكنت من بيع 11.4 مليون طن يف ال�شوق املحلية، 
و�شدرت للخارج 651 األف طن بن�شبة زيادة عن الربع املماثل بلغت 

فقد  الإ�شمنت،  م��ادة  من  املخزون  اأم��ا   ،% 121
عن   % 17 بن�شبة  الثالث  الربع  نهاية  تراجع يف 
الإ�شمنت  املماثل، حيث �شجل خمزون مادة  الربع 
1.1 م��ل��ي��ون ط��ن وعلى  يف ن��ه��اي��ة ال��ف��رة  ن��ح��و 
ل  الإ�شمنت  م��ادة  لأن  عاِليًا  يعترب  الرقم  ه��ذا  اأن 
جاء  الرقم  اأن  اإل  طويلة،  لفرات  تخزينها  ميكن 
 1.3 عند  املماثل  الربع  يف  امل�شجل  الرقم  من  اأقل 
مليون طن، اأما اإنتاج مادة الكلنكر والتي تعد املادة 
امل�شانع  اأنتجت  فقد  الإ�شمنت،  ل�شناعة  الرئي�شة 
 532 بيع  مت  طن  مليون   13.4 نحو  ال�شعودية 
األف طن يف ال�شوق املحلية عن طريق �شركة واحدة 
بع�ص  وجنحت  حائل،  اإ�شمنت  �شركة  وه��ي  فقط 
�شركات الإ�شمنت يف ت�شدير 1.6 مليون طن مقارنة 
على  اقت�شر  والت�شدير  مع 1.4 مليون طن بن�شبة منو بلغت 15 % 
تبوك وجنران،  اإ�شمنت  مثل  بالقرب من احلدود  تقع  التي  ال�شركات 
اأو التي تقع بالقرب من ال�شواحل البحرية؛ لأن تكلفة النقل البحري 
اأقل بكثري من النقل الربي مما ي�شاعد ال�شركات امل�شدرة على املناف�شة 
الوقت  يف  يف الأ�شعار، املخزون من مادة الكلنكر ارتفع بن�شبة 4 % 
زاد  الإ�شمنت  على  الطلب  لأن  املخزون  يراجع  اأن  نتوقع  كنا  ال��ذي 

هذا العام مع زيادة الإنفاق على امل�شروعات.
واأ�شاف زيادة خمزون مادة الكلنكر ل �شك يف اأن له اآثارًا �شلبية مثل 
الطلق  الهواء  يف  تخزينها  ميكن  امل��ادة  اأن  مع  الإنتاج  تكلفة  زي��ادة 
ولذلك  الإنتاج،  تكاليف  من  تزيد  النقل  كلفة  اأن  اإل  طويلة،  لفرات 
خالل  من  الكلنكر  من  خمزونها  تخفي�ص  ال�شركات  بع�ص  حت��اول 
اأ�شمنت  �شركة  فعلت  كما  الأخرى،  ال�شركات  على  البيع  اأو  الت�شدير 

حائل حيث باعت نحو 1.1 مليون طن من بداية 
��لِّ��ّي��ًا، َوجن��ح��ت يف تخفي�ص  َمَ ال��ع��ام احل���ايل 
حتقق  جعلها  م��ا   %  21 بن�شبة  خم��زون��ات��ه��ا 
ال�شركات  عدد   ،% 31 منوًا يف الأرب��اح بن�شبة 
���ش��رك��ات يف   8 الأرب�����اح  ال��ت��ي حققت من���وًا يف 
حققت  ال��ت��ي  اليمامة  اإ�شمنت  �شركة  مقدمتها 
تراجع  من  �شنوات  بعد   % 154 بن�شبة  من��وًا 
اجلديد  موقعه  اإىل  امل�شنع  نقل  ب�شبب  الأرب��اح، 
اآخر  الريا�ص على عدة مراحل كان  خارج مدينة 
ما اأعلن عنه هو نقل خط الإنتاج رقم 7 يف 20 
النهائي  الن��ت��ق��ال  اأن  وي��ب��دو  2021م،  اأب��ري��ل 
الربع  ه��ذا  من��ا  الإ�شمنت  اإن��ت��اج  لأن  اكتمل  ق��د 

بنحو  منا  الكلنكر  م��ادة  واإن��ت��اج   % 52 بحدود 
بنحو  منت  فقد  املحلية،  ال�شوق  يف  الإ�شمنت  مبيعات  اأما   % 40
اإ�شمنت  �شركة  لعمليات  الإيجابي  النمو  ا�شتمرار  واأتوقع   % 57
خف�ص  فيه  روعي  احلديث  امل�شنع  لأن  املقبلة  الفرة  خالل  اليمامة 
على  اأرباحها  منت  والعربية  ينبع  اأ�شمنت  �شركتا  الإنتاج،  تكاليف 
من  قربهما  �شببني  اإىل  يعود  وهذا  التوايل بن�شبة 95 % و56 % 
الت�شدير عن طريق  القدرة على  امل�شروعات الكربى وال�شبب الآخر 

البحر الذي يعترب اأقل كلفة من الت�شدير عن طريق النقل الربي.
اأرباح قطاع الإ�شمنت خالل  اأن تنمو  من خالل حتليل الأرقام نتوقع 
الفرة املقبلة مع زيادة الإنفاق احلكومي على امل�شروعات، بالإ�شافة 
املكرمة،  مكة  منطقة  يف  الع�شوائية  الأحياء  تطوير  يف  التو�شع  اإىل 
ال�شركات ال�شغرية  قد تعاين خالل الفرة املقبلة ولذلك ل بد  ولكن 
هذه  اإدارات  جمال�ص  طاولة  َعَلى  َمْطُروحًا  الندماج  خيار  يكون  اأن 

والتو�شع  التكاليف  خف�ص  اأج���ل  م��ن  ال�����ش��رك��ات 
َنعًا،  َم�شْ  16 الإ�شمنت  م�شانع  ع��دد  اجل��غ��رايف، 
يف  املتخ�ش�ص  ال��ري��ا���ص  م�شنع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
العدد  ه��ذا  اأن  واأعتقد  الأبي�ص،  الإ�شمنت  اإن��ت��اج 
لأن  املناف�شة  عدالة  يحقق  ول  كبري،  امل�شانع  من 
ال�شنوات املا�شية �شهدت َحْربًا يِف الأ�شعار اأ�شرت 
مبعظم ال�شركات، وقد نرى َقِريبًا عددًا من عمليات 
م��دة،  قبل  كانت  البداية  والن��دم��اج،  ال�شتحواذ 
حيث وقعت �شركتا اإ�شمنت الق�شيم وحائل مذكرة 
تفاهم لالندماج، واإن جنحت عملية الندماج، فهذا 
ال�شركة  لتكون  الإن��ت��اج  حجم  يرفع  اأن  �شاأنه  من 

الثانية بعد اإ�شمنت اليمامة.
التدري�ص  هيئة  وع�شو  القت�شادي  املحلل  وي��وؤك��د 
قطاعًا  متتلك  اململكة  اأن  باعجاجة  �شامل  الربوفي�شور  جدة  بجامعة 
اأ�شمنت حيويًا �شي�شهم يف حتقيق روؤيتها لال�شتدامة، وم�شتهدفاتها 
للو�شول اإىل احلياد ال�شفري من انبعاثات الكربون. اإنه من املتوقع 
حجم  اإىل  ن��ظ��رًا  املقبلة،  ال��ف��رة  يف  الأ�شمنت  على  الطلب  ارت��ف��اع 
امل�شاريع العمالقة التي ت�شهدها اململكة، مما �شيزيد من �شرورة بذل 
جمهود اأكرب للحد من انبعاثات الكربون الناجتة من �شناعة الأ�شمنت.
التي تعد  البيئية  اأن اململكة تهتم ب�شكل كبري بال�شتدامة  اإىل  واأ�شار 
و�شًا اأن �شناعة الأ�شمنت من  اإحدى ركائز روؤية اململكة 2030، ُخ�شُ
ال�شناعات ذات ال�شتهالك الكثيف للطاقة، وت�شهم يف اإطالق ما يقدر 
العاملية. وحقيقية ما  الكربون  اأك�شيد  انبعاثات ثاين  بنحو 8 % من 
ن�شهده اليوم من اإجنازات كبرية يف جمال ال�شناعات يجعلنا نفتخر 

يف بلدينا بتحقيق ال�شناعات.

عبدالله املغلوث �شامل باعجاجة



10 2صنع في السعودية 3 8 2 8 د  لعد ا  9 1 لس��نة  ا 2م  0 2 3 ي��ر  ينا  2 9 ف��ق  ا لمو ا 1ه�  4 4 4 ج��ب  ر  7 ح��د  أل ا

جهود حثيثة خلف�ض االنبعاثات الكربونية 
الدكتورة أبو راس ل�»         «:

جتوب االأبحاث جميع اأنحاء العامل للو�سول اإىل تطبيق ممار�سات بيئية ُم�ستدامة يف خمتلف اأن�سطة �سناعة االأ�سمنت الرئي�سة التي القت بالفعل 
نة لعملية ت�سنيع االأ�سمنت تعدُّ غري  ِاْهِتمامًا َكِبريًا من العلماء والباحثني يف هذا املجال، ولكن ال ميكن اإغفال حقيقة اأنَّ املراحل االأ�سا�سية املُكوِّ

ثات البيئية. ُم�ستدامة اإىل حدٍّ كبري، باالإ�سافة اإىل كونها من اأكرث ال�سناعات ا�ستهالكًا للطاقة وتوليدًا للُملوِّ

البالد- ياسر خليل

وح�����ول ه����ذه ال�����س��ن��اع��ة حت��دث��ت 
حممد  ماجدة  الدكتورة  ل�"البالد" 
بق�سم  م�����س��ارك  اأ���س��ت��اذ  اأب���ورا����ض 
البيئية  للملوثات  احليوية  التقنية 
بجامعة  العلوم  كلية  االأحياء  بق�سم 
موؤ�س�ض  ب��ج��دة  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����ض  ورئ��ي�����ض 
البيئة ال�سعودية ومراجعة ومدققة 
البيئة  لتقرير  امل��ت��ح��دة  االأمم  يف 
من  ب��د  قائلة:"ال  ال�ساد�ض  العاملي 
االإ�سادة مبجهودات اململكة العربية 
ومنع  البيئة  حماية  يف  ال�سعودية 

ال��دول��ة  اململكة  مت��ث��ل  ح��ي��ث  ال��ت��ل��وث 
اهتمامًا  اأول��ت  حيث  املجال  هذا  يف  والرائدة  القائدة 
نظام  ت�سمنه  ما  اأولها  البيئي، وكان  املجال  كبريًا يف 
املحافظة على  الدولة على  تعمل   32 امل��ادة  احلكم يف 
نه�سة  ت�سهد  اململكة  واليوم  بها.  التلوث  ومنع  البيئة 
ح�سارية يف جميع املجاالت عامة، ويف جمال حماية 

البيئة ب�سفة خا�سة، وروؤية اململكة 2030. 
ال��ع��ام��ة  ال���رام���ج  م���ن  ك���ب���ريًا  ع�����ددًا  تت�سمن  وال���ت���ي 
املبا�سرة  وغ��ري  املبا�سرة  وامل��وؤ���س��رات  والتف�سيلية 
التي  الوطنية  امل��ب��ادرات  اإىل  اإ�سافة  البيئة،  حلماية 
اأطلقها �سمو �سيدي ويل العهد  �� حفظه الله  �� " مبادرة 
عديدة  حماور  ت�سمنت  والتي  اخل�سراء"  ال�سعودية 
منها تخفي�ض االنبعاثات الغازية للو�سول اإىل �سناعة 
الرنامج  اإىل  اإ���س��اف��ة  اأخ�����س��ر،  وم�ستقبل  خ�����س��راء 
من  يتم  والذي  الدائري،  الكربوين  لالقت�ساد  الوطني 
خالله العمل على التقاط وتخزين الكربون الناجت من 
وتخفي�ض  الهواء  تلوث  لتخفي�ض  الغازية  االنبعاثات 
امل��ي��اه وال��رب��ة وال��غ��ذاء  االأم��ط��ار احلم�سية وت��ل��وث 
حلماية توازن النظام البيئي، وتطوير وتنظيم البنية 
التحتية للعمل البيئي يف اململكة وتقاطعاتها مع جميع 
قطاعات الدولة، واعتماد اأهداف التنمية امل�ستدامة ال� 
على  وبناء  الوطنية.  االأجندة  مع  مواءمتها  بعد   17
امل�ستقبل  موؤ�سر  تقرير  يف  اململكة  حققت  �سبق  م��ا 
ي�سم  وال���ذي  2002م،   ع��ام  يف  ال�����س��ادر  االأخ�����س��ر 
خم�ض دول عربية فقط،  وعلى راأ�سها  اململكة العربية 
الدول  تقييم  على  املوؤ�سر  هذا  يعمل  حيث  ال�سعودية، 
من حيث قدرتها على تطوير م�ستقبل م�ستدام منخف�ض 
الطاقة  نحو  ال��دول  اقت�ساديات  وحت��ول  االنبعاثات 
خالل  من  واملجتمع   وال��زراع��ة  ال�سناعة  يف  النظيفة 
وال�سيا�سات   واالبتكار  املتجددة  الطاقة  يف  ا�ستثمار 
العام  الرتيب  يف  تقدمًا   اأح��رزت  والتي  اخل�سراء،  
يف املوؤ�سر بع�سرة مراكز، وحققت تقدما ب� 27 مركزًا 
الرئي�سية  املحاور  اأحد  الغازية  االنبعاثات  حمور  يف 
امل�ستوى  وعلى  االأخ�����س��ر،  امل�ستقبل  موؤ�سر  لقيا�ض 

واملركز   ،19 املركز  حققت  العاملي 
وهذا  العربي،  امل�ستوى  على   12
ال��ت��ق��دم مل ي���اأت ���س��دف��ة، ب��ل نتيجة 
مبادرات وبرامج قوية اأطلقها �سمو 
 ،��� الله  حفظه   ���� العهد  ويل  �سيدي 
وجود  يعك�ض  التقدم  هذا  وبالتايل 
يف  لل�سناعة  قوية  ورق��اب��ة  اأنظمة 
جميع املجاالت للحد من االنبعاثات 
امل�سموح  الدولية  بالن�سب  الغازية 
ب��ه��ا وت�����س��ج��ي��ع اال����س���ت���ث���م���ار. يف 
التقنيات اخل�سراء ال�سديقة للبيئة 

يف ال�سناعة.
واأ���س��اف��ت ال��دك��ت��ورة اأب���و را����ض اأن 
التنموية  ال�سناعات  م��ن  تعتر  االأ���س��م��ن��ت  �سناعة 
باالإن�ساء  املبا�سر  الرتباطها  املهمة  واال�سراتيجية 
كرابط  ي�ستخدم  حيث  االأ�سمنت  اإن  حيث  والتعمري، 
اإىل  اإ�سافة  واخلر�سانة،  البناء  مواد  من  هيدروليكي 
من  بالقرب  االإ�سمنت  م�سانع  اإن�ساء   يتم  ما  عادة  اأنه 

م�سادر املواد االأولية لتخفي�ض تكلفة النقل.
ال�سناعات  ف��ئ��ة  م��ن  ت�سنف  االإ���س��م��ن��ت  �سناعة  اإن 
فقدان  حال  يف  عنها   ينتج  والتي  واخلطرة،  الثقيلة 
املناطق  من  قربها  )مثل  ال�سليم  احل�سري  التخطيط 
ال�سكنية(، اأو عدم تطبيق القوانني املحددة وال�سريحة 
على  ق��ائ��م  م��ت��ك��ام��ل  اإدارة  ن��ظ��ام  الإر����س���اء  امل��ع��ت��م��دة 
 ISO( مثل  الدولية  املعايري  وبع�ض  الدولة  معايري 
14001:2004( واأنظمة البيئة وال�سحة وال�سالمة. 
اأن هناك عددًا من االأ�سرار البيئية، والتي  واأو�سحت 
تنتج عن �سناعة االإ�سمنت غري امل�ستدامة حيث تطلق 
الكلنكر وغبار  االإ�سمنت غبار  املداخن مل�سانع  فوهات 
والكريتيك  الكربون  واأكا�سيد  وال��دخ��ان  االإ�سمنت 
من  وغريها  والر�سا�ض  والهيدروجني  والنيروجني 
حيث  البيئة  لتلوث  الرئي�سي  املُ��ك��ون  وه��ي  ال��غ��ازات 
امللوثات  وه��ذه  بالغبار،  االأكا�سيد  ه��ذه  رذاذ  يعلق 
االأمرا�ض  من  ع��ددًا  ت�سبب  ال�سناعة  هذه  من  الناجتة 
االإن�����س��ان  �سحة  وع��ل��ى  خ��ا���ض  ب�سكل  فيها  للعاملني 
املجاور ب�سكل عام يف حال عدم تطبيق معايري ال�سحة 
و�سيق  وال�سعال  ال�سيليكوز  مر�ض  مثل  وال�سالمة 
االأغ�سية  الرئة والتاأثري على  التنف�ض والربو وانتفاخ 

املخاطية والتاأثري على االأع�ساب.
والتي  امل�ستدامة،  غري  االأ�سمنت  �سناعة  ع��ام  ب�سكل 
ال�سليمة  وال�سحية  البيئية  االإدارة  معايري  تراعي  ال 
ت�سمل  م�سدرًا  خطريًا للتلوث البيئي وال�سحة العامة 
حيث ينتج عنها تلوث الهواء نظرًا  لت�ساعد االنبعاثات 
مركبات  اإىل  ال��غ��ازات  تلك  حت��ول  وبالتايل  الغازية، 
للتلوث وهي  اأخرى  تكون ظاهرة  اإىل  توؤدي  حم�سية 

االأمطار احلم�سية.

ماجدة اأبورا�ض
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وزارة  بها  قامت  التي  التف�صيلية  الدرا�صة  وا�صتعر�ض 
يف  الإ�صمنت  لقطاع  م�ؤخرًا  املعدنية  والثثروة  ال�صناعة 
منها  مهمة  م�ا�صيع  عثثدة  اإىل  تطرقت  والثثتثثي  اململكة، 
اإن�صاء  خمرجاتها  �صمن  مثثن  وكثثان  البيئية،  ال�صتدامة 
التعدينية  ال�صناعات  �صركات  بني  م�صرتك  اأبحاث  مركز 
لعدة  خ�صراء  �صناعات  لتط�ير  اجلامعات  مع  بالتعاون 
قطاعات �صناعية ت�صمل الأ�صمنت و�صناعات اأخرى مثل: 

الف��صفات والأملني�م.
بعد ذلك اأّكد مقدم ور�صة العمل الربوفي�ص�ر ب�صام دايل، 
اأن  كاو�صت-  يف  النظيف  الحثثثرتاق  اأبثثحثثاث  مركز  من   -
اإزالة الكرب�ن من �صناعة الإ�صمنت اأمر �صروري لتحقيق 
واأ�ص�اقًا  فر�صًا  ذلثثك  يجلب  اأن  وميكن  اململكة،  اأهثثثداف 
جديدة  تقنيات  تط�ير  اإىل  ما�صة  حاجة  وهناك  جديدة، 

واإعادة التفكري يف عملياتنا احلالية.
بثثثثثدوره اأو�ثثثصثثثح نثثثائثثثب رئثثيثث�ثثض اجلثثامثثعثثة لثث�أبثثحثثاث 
تت�صدى  اجلامعة  اأن  ماج�صرتيتي،  بيري  الربوفي�ص�ر 
من  كجزء  الكرب�ن  اإزالثثة  جمثثال  يف  الرئي�صة  للتحديات 

الثثتثثزامثثهثثم بثثالثثربنثثامثثج الثث�طثثنثثي 
لثث�قثثتثث�ثثصثثاد الثثثدائثثثري لثثلثثكثثربثث�ن، 
م�صريًا اإىل اأن الإ�صمنت يعد قطاعًا 
رئي�صًا ت�صعى فيه اجلامعة لتقدمي 
حثثلثث�ل مثثبثثتثثكثثرة نثثثظثثثرًا لأهثثمثثيثثتثثه 
القثثتثث�ثثصثثاديثثة لثثلثثمثثمثثلثثكثثة ولثثهثثدف 

احلياد الكرب�ين يف 2060.
م�صاركة  العمل  ور�صة  و�صهدت 
رفيعني  ومثث�ثثصثث�ؤولثثني  �صخ�صيات 
مثثثثثن الثثثثقثثثثطثثثثاعثثثثات احلثثثكثثث�مثثثيثثثة 
الأكادميية،  وال�صناعة والأو�صاط 
رئي�صة  حمثثاور  ث�ثة  و�صتتناول 
البديل  ال�ق�د  ا�صتخدام  ت�صمل: 
يف �ثثصثثنثثاعثثة الإ�ثثصثثمثثنثثت، واإنثثتثثاج 

ي�صمى  ما  اأو  الكلنكر"  من  الن�صبة  "منخف�ض  الإ�صمنت 
بالإ�صمنت الأخ�صر وتقنية التقاط الكرب�ن.

يذكر اأن اململكة تعّد من اأكرب منتجي الإ�صمنت يف ال�صرق 
الأو�صط والثامنة على م�صت�ى العامل يف هذه ال�صناعة، 
وهي ت�صهد الي�م العديد من امل�صاريع التنم�ية ال�صخمة 
ال�صن�ات  ل�إ�صمنت خ�ل  اإنتاجها  الذي �صريفع من  الأمر 
القليلة القادمة اأكر من املعدل احلايل الذي ي�صل نح� 70 
ملي�ن طن �صن�يًا حيث تفر�ض هذه الزيادة تط�ير قطاع 
اإنتاج الإ�صمنت بطرق حديثة و�صديقة للبيئة يتم خ�لها 
م�صتدامة وخا�صعة  منه بطريقة  الكرب�ن  انبعاثات  اإزالة 
اإىل  ال��ص�ل  اململكة، يف  ت�صجعه روؤية  ما  للرقابة، وه� 
القت�صاد  نهج  خثث�ل  مثثن  2060م  يف  ال�صفري  احلثثيثثاد 

الدائري للكرب�ن.

نوعًا من األسمنت
يعترب الأ�ثثصثثمثثنثثت مثثن اأكثثثر املثثثث�اد اخلثثثام اأهثثمثثيثثة يف 
احل�صارة الإن�صانية، حيث ي�صتخدم على نطاق وا�صع يف 
كثري من عمليات البناء والت�صييد، 
حاليًا  ي�جد  اإذ  اأنثث�اعثثه،  وتتعدد 
وهذه  معياريًا،  اأ�صمنتًا   42 نح� 
ا�صتخدامها  يتم  املختلفة  الأنثث�اع 
يف عدد كبري من التطبيقات املهمة، 
اأنثثث�اع عثثدة مثثن الأ�صمنت  وهثثنثثاك 
الت�صلب،  �صريع  الأ�ثثصثثمثثنثثت  منها 
الأ�ثثصثثمثثنثثت املثثثقثثثاوم لثثلثثكثثربيثثتثثات، 
ا�صتخدامًا  الأ�صمنت  اأنثث�اع  واأكر 

»اأ�صمنت ب�رت�ند«.
وبالرغم من اأهمية الأ�صمنت يف 
والت�صيد،  الثثبثثنثثاء  جمثثثالت  جميع 
الأفثثران  يتطلب  اإنتاجه يف  اأن  اإل 
تثثتثثم عملية  عثثالثثيثثة حثثتثثى  حثثثثثرارة 

الثث�قثث�د  مثثن  عالية  كميات  هثثنثثاك  لثثذلثثك  ونتيجة  احلثثثرق، 
ليخرج  ل�أ�صمنت  امل�اد اخلام  ت�صتخدم حلرق  الأحف�ري 

لنا بال�صكل املطل�ب.
الأ�صمنت  لإنثثتثثاج  الأحثثفثث�ري  الثث�قثث�د  حثثرق  ويت�صبب 
الثث�ثثصثثارة، ومن  الثثغثثازات  مثثن  كثثبثثرية  انثثبثثعثثاث كميات  يف 
العملية  اأن  الأبحاث  وتقدر  الكرب�ن،  اأك�صيد  ثاين  اأهمها 
من   %  5 بنح�  ت�صهم  العامل  يف  ل�أ�صمنت  الت�صنيعية 
ال�صلبية  الآثار  الكرب�ن ذي  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  جممل 

على البيئة والإن�صان.
وتت�صبب الآثار الناجمة من ت�صرب كميات كبرية من غاز ثاين 
اأك�صيد الكرب�ن، يف اأثناء حرق ال�ق�د، يف كثري من الأمرا�ض 
والأخطار البيئية، فكلما زاد النبعاث، وا�صتمر ب�صكل اأط�ل، 
زادت الأ�صرار البيئية للم�صنع، وكرت ن�صبة اأمرا�ض اجلهاز 
التنف�صي مثل الرب� والتحجر الرئ�ي و�صرطان الرئة والف�صل 

الكل�ي وغريها من الأمرا�ض اخلطرية.

ويثثعثثد اللثثتثثفثثات نثثحثث� مثثثادة الثثبثث�زلنثثا تثثقثثدمثثًا جريئًا 
البيئي،  التل�ث  من  للتقليل  و�صارمة  جثثادة  حقيقة  نح� 
ي�صتخدم  اأن  ميكن  بثثركثثاين  رمثثاد  عثثن  عثثبثثارة  فالب�زلنا 
كبديل للكلنكر، اإذ كان الرومان يخلط�ن اجلري مع الرماد 
�صلبة  بناء  مثثادة  لعمل  واملثثاء  ال�صخ�ر  وقطع  الربكاين 

واأكر متا�صكًا ا�صتخدمت يف ت�صييد املباين. 
م�اد  ا�صتخدام  عن  يعرب  مفه�م  الأخ�صر  الأ�صمنت  اإن 
�صديقة للبيئة يف ت�صنيع واإنتاجه باأقل النبعاثات للغازات 
ال�صارة للبيئة، ونك�ن بذلك قد �صاهمنا يف تقليل التل�ث 
واملجتمعات  البيئات  اإىل  وو�صلنا  وال�ص��صاء  البيئي 
امل�صتدامة، وكلما زاد ا�صتخدام واإنتاج الأ�صمنت الأخ�صر 
ال�صديق للبيئة كلما ا�صتحق امل�صنع نقاطًا خ�صراء بيئية 
م�صانع  اأ�صرار  قلت  وكلما  اخل�صراء،  املباين  جمل�ض  من 
اأخ�صر، وعا�ض  اأ�صبح امل�صنع  للبيئة والإن�صان  الأ�صمنت 

الب�صر ب�ص�م واأمان.

األسمنت األخضر صديق للبيئة ويجلب االستثمارات
البالد � جدة

ت�ا�صل جامعة امللك عبد الله للعل�م والتقنية "كاو�صت"  جه�دها يف جمال الأبحاث العلمية املتعلقة بال�صناعة والتقنية، وم�ؤخرًا  نظمت اجلامعة بالتعاون مع وزارة ال�صناعة 
والروة املعدنية، ور�صة عمل بعن�ان "اإزالة الكرب�ن من �صناعة الإ�صمنت - الطريق نح� احلياد الكرب�ين يف 2060".

اإ�صمنت حي�ي  اململكة متتلك قطاع  اأّن  العمل  ل�ر�صة  الفتتاحية  كلمته  الداود، يف  التعديني م�صاعد بن عبدالعزيز  للتط�ير  املعدنية  ال�صناعة والروة  واأو�صح وكيل وزارة 
ريًا اإىل اأنه من املت�قع ارتفاع الطلب على الإ�صمنت يف ال�صن�ات القادمة؛  �صي�صاهم يف حتقيق روؤيتها ل��صتدامة وم�صتهدفاتها لل��ص�ل للحياد ال�صفري من انبعاثات الكرب�ن، ُم�صِ

نظرًا حلجم امل�صاريع ال�صخمة املخطط لها اأو قيد التنفيذ يف اململكة مما �صيزيد من �صرورة اتخاذ اإجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الكرب�ن الناجتة من �صناعة الإ�صمنت.

مفهوم األسمنت األخضر

ينتج عنه أقل االنبعاثات الكربونية

تقليل التلوث البيئي والضوضاء

 الوصول إلى البيئات المستدامة 

ال��ص�ل اإىل احلياد ال�صفري من خ�ل نهج القت�صاد الدائري
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أك��دت عضو مجلس الش��ورى أس��تاذ 
مش��ارك في جامعة الملك عبد العزيز  
بج��دة الدكت��ورة عالي��ة بن��ت محمد 
خ��ادم  أن حكوم��ة  الدهل��وي،  عل��ي 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزي��ز، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير  محمد بن س��لمان تدعم المرأة 
السعودية في ش��تى المجاالت، وأولت 
اهتمامًا بالغًا بالمرأة باعتبارها عنصرًا 

مهمًا من عناصر قوة المجتمع.

تمكين المرأة أولوية
عالية الدهلوي عضو مجلس الشورى ل�»           «:

ال�سعودية  املراأة  دور واإجنازات  اأما عن 
الدكتورة  اأ�سارت  ال�سورى،  جمل�س  يف 
اأن  اإىل  الدهلوي،  علي  بنت حممد  عالية 
بداأت يف  ال�سورى  املراأة مبجل�س  عالقة 
من  م�ست�سارات   6 بتعيني  2005م  عام 
الأكادمييات و�ساحبات اخلربة يف عدة 
غري  كم�ست�سارات  عملهن  بداأن  جمالت، 
متفرغات يف املجل�س، ويف عام 2006م  
الدورة اخلام�سة  متت زيادة عددهن يف 
م�سيفة  م�ست�سارة،   12 اإىل  للمجل�س 
ال�سعودية  للمراأة  التاريخية  النقلة  اأن 
خادم  باإعالن  كانت  ال�سورى  جمل�س  يف 
بن  ع��ب��دال��ل��ه  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
املراأة  – اإ�سراك  الله  عبدالعزيز - رحمه 
دورت��ه  من  اب��ت��داًء  ال�سورى  جمل�س  يف 
ال�ساد�سة عام 1434ه� املوافق 2011م 
من  الثالثة  ال�سنة  اأعمال  افتتاحه  خالل 
يف  لت�سارك  للمجل�س  اخلام�سة  ال��دورة 

�سنع القرار الوطني، وهو فخر لكل اأع�ساء 
لتمكني  بلورًة  الله-  - رحمه  اإعالنه  كان  فقد  ال�سورى،  جمل�س 
عليا  قيادية  اإىل منا�سب  امل��راأة يف بالدنا، وع��ّزز من و�سولها 

واأماكن �سنع القرار،
ويف عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز- 
حفظه الله – اأ�سبح متكني املراأة ركنًا اأ�سا�سيًا وفاعاًل يف حتقيق 
�سمو  يقودها  التي  وبراجمها   2030 الطموحة  اململكة  روؤي��ة 
ويّل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله 
حماورها،  واأب��رز  ركائزها  اأحد  امل��راأة  متكني  ملف  و�سكل   –
حيث اأعطى املراأة حقها كمواطن كامل الأهلية ُم�ساركًة يف بناء 
وزميالتي  اأن��ا  ح�سويل  ذلك  ومن  الرجال،  �سقيقها  مع  الوطن 
على الثقة امللكية من خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
عبد العزيز اآل �سعود، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود لع�سوية جمل�س ال�سورى يف 
دورته ال�سابعة والثامنة. واأو�سحت اأن املراأة �ساركت يف جمل�س 
ال�سورى خالل الدورات ال�ساد�سة وال�سابعة والثامنة بع�سوية 
الأكادمييات  من  �سيدة(   30( كاملة يف املجل�س بن�سبة 20 % 
والباحثات والطبيبات والإعالميات و�سيدات الأعمال اللواتي 
وخ��ربات  متنوعة  علمية  بتخ�س�سات  عليا   �سهادات  يحملن 
وظيفية واإداري��ة؛ مما ميكنهن من تقدمي الراأّي يف اجتماعات 

اللجان املتخ�س�سة ال� )15( باملجل�س.
املراأة  اأن  الدهلوي،  على  حممد  بنت  عالية  الدكتورة  واأ�سافت 
للجهات  ال�سنوية  ال��ت��ق��اري��ر  ب��درا���س��ة  ���س��ارك��ت  املجل�س  يف 
التو�سيات  وط��رح  امل��الح��ظ��ات  واإب����داء  املختلفة،  احلكومية 
العديد  يف  والت�سريعات  الأنظمة  على  التعديالت  واق���راح 
وال�سحة،  كالتعليم،  عام  ب�سكل  املواطن  تهم  التي  الق�سايا  من 
والقت�ساد، العمل والتنمية الجتماعية، والق�ساء، والإ�سكان، 
ب�سفتها ع�سوًا يف  الكامل  لها احلق  اأَنّ  كما  الإن�سان،  وحقوق 
مو�سحة  عليه،  التعديل  اأو  نظام  م�سروع  اق��راح  يف  املجل�س 

رئي�س  من�سب  اإىل  و�سلن  بع�سهن  اأَنّ 
خالل  الرئي�س  ونائب  متخ�س�سة  جلنة 
الدورات ال�سورية املختلفة، و�ساركن يف 
العديد من اللقاءات الربملانية مع ممثلي 
ال��ربمل��ان��ات داخ����ل امل��م��ل��ك��ة، ب��الإ���س��اف��ة 
الربملانية  امل��ح��اف��ل  يف  م�ساركتها  اإىل 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة. وح�����ول م��دى 
ا�ستفادة جلان جمل�س ال�سورى املختلفة 
املجل�س،  اأع�ساء  املراأة �سمن  من وجود 
على  حممد  بنت  عالية  ال��دك��ت��ورة  قالت 
حظيت  ال�سعودية  امل��راأة  اإن  الدهلوي،  
ب��اه��ت��م��ام ورع���اي���ة ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة، 
التعليم والبتعاث  ومنحتها حقوقها يف 
ت��خ�����س�����س��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة،  يف جم�������الت 
وت��خ��رج��ن ب��ك��ل مت��ي��ز م���ن ال��ع��دي��د من 
والدولية  املحلية  التعليمية  املوؤ�س�سات 
العلمية  تخ�س�ساتهن  و�سقلن  املرموقة، 

ب����اخل����ربات ال��ع��م��ل��ي��ة يف جم���الت 
من  العديد  على  وح�سلن  ع��دي��دة، 

اجلوائز املحلية والدولية. ولفتت اأن املراأة مبجل�س 
يف  الأع�����س��اء  م��ن  زمالئها  م��ع  �ساركت  ال�����س��ورى 

درا�سة الق�سايا الوطنية يف مقومات بيئة العمل 
الآم��ن��ة ل��ل��م��راأة يف ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل��ا���س، 

التوعية،  وجم��الت  امل���راأة،  حقوق  وحماية 
كالريا�سية  خمتلفة  جمالت  اإىل  بالإ�سافة 

وال�ستثمار  وال�سحية،  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
التاأهيل،  واإع��ادة  والإ���س��الح  وال�سناعة، 
والتعليم،  وال��رب��ي��ة  الأ����س���رة،  ورع��اي��ة 
خالل  م��ن  وغ��ريه��ا  وامل��وه��ب��ة،  والثقافة 
درا����س���ة ال��ت��ق��اري��ر ال�����س��ن��وي��ة ل��الأج��ه��زة 
احل���ك���وم���ي���ة والأن����ظ����م����ة وال���ل���وائ���ح 
اإىل  بالإ�سافة  واملعاهدات،  والتفاقيات 
املجل�س.  اأع�ساء  قدمها  التي  املقرحات 
وح�����ول م�����س��ريت��ه��ا ال��ع��ل��م��ي��ة وجن���اح 
الدكتورة  قالت  املناعة،  علم  يف  جتاربها 

والبحثية  الأكادميية  م�سريتها  اأن  عالية، 
عبد  امللك  بجامعة  معيدة  بتعيينها  ب��داأت 

العزيز وح�سولها على درجة املاج�ستري، ثم  
يف  الدكتوراه  درجة  على  للح�سول  ابتعثها 

علم املناعة والأحياء الدقيقة من الكلية امللكية 
وبعد  لندن،  بجامعة   )King’s College

تدري�س  هيئة  كع�سو  عملت  البتعاث  من  العودة 
موا�سلة  على  حر�ست  ال��ع��زي��ز  عبد  امل��ل��ك  بجامعة 

تعترب  التي  التقنيات  ونقل  والبحثي  الأكادميي  العمل 
واحدة من اأهم اأهداف البتعاث للخارج، فاأ�س�ست واأ�سرفت 

على اأول وحدة لأبحاث املناعة مبركز امللك فهد للعلوم الطبية 
بجامعة امللك عبد العزيز.

المرأة شاركت في الجانب التشريعي والرقابي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030

حوار - ياسر خليل وفواز المولد
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وزير الرياضة ورئيس اتحاد السيارات يتوجان الفائزين بالجولة 
الثانية من سباق" كور الدرعية إي بري" 2023

البالد - الدرعية
اختتمت اأم�س ال�سبت، مناف�سات اجلولة الثانية 
من �سباق كور الدرعية اإي بري 2023، واجلولة 
فورموال  ب��ي  ب��ي  "اإي  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  الثالثة 
اإي"، التي حتت�سنها الدرعية للمرة اخلام�سة على 

التوايل، حتت االأ�سواء الكا�سفة لياًل.
وقد تّوج �ساحب ال�سمو امللكي االأمري عبدالعزيز 
و�ساحب  ال��ري��ا���س��ة،  وزي���ر  الفي�سل  ت��رك��ي  ب��ن 
الفي�سل  �سلطان  بن  خالد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو 
رئي�س جمل�س اإدارة االحتاد ال�سعودي لل�سيارات 
وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة، ال��ف��ائ��زي��ن؛ ح��ي��ث متّكن 
"تاغ هوير  با�سكال فريالين �سائق فريق  االأملاين 
املركز  على  احل�سول  من  اإي"  فورموال  بور�سه 
الربيطاين  حّل  فيما  تواليًا،  الثانيِة  للمرِة  االأول 
اأندريتي  "اأفاالن�س  فريق  �سائق  ديني�س  جايك 

موتور�سبورت" ثانيًا، وجاء االأملاين رينيه را�ست 
اإي" ثالثًا  فورموال  نيوم  "ماكالرين  فريق  �سائق 

للرتتيب.
و�سهد ال�سباق الذي حتت�سنه اململكة اأول جتربٍة 
يف    GEN3الثالث اجليل  ل�سيارات  ر�سميٍة 
املا�سي يف موناكو،  العام  اإطالقها  الدرعية، بعد 
والت�سفيات  احل����ّرة  ال��ت��ج��ارب  ان��ط��ل��ق��ت  ح��ي��ث 
خاللها  وجن��ح  م�����س��اًء،  ال��راب��ع��ة  عند  التاأهيلية 
نيوم  "ماكالرين  �سائق  هيوز  جيك  الربيطاين 
االأول،  املركز  على  احل�سول  يف  اإي"  ف��ورم��وال 
"جاكوار  �سائق  اإيفانز  ميت�س  النيوزيلندي  تاله 
را�ست  رينيه  االأمل���اين  خلفهما  وم��ن  ري�سينغ"، 

�سائق "ماكالرين نيوم فورموال اإي".
اإي  الدرعية  ك��ور  �سباق  مناف�سات  ب��داأت  وق��ّد 
العامل  �سباقات بطولة  املنبثقة من   ،2023 بري 

 27 اأم�س اجلمعة  "اإي بي بي فوموال اإي"، يوم 
يناير، وذلك باجلولة الثانية، وقد فاز بها االأملاين 
"تاغ هوير بور�سه  با�سكال فريالين �سائق فريق 

فورموال اإي"، فيما جنح الربيطاين جايك ديني�س 
"اأفاالن�س اأندريتي موتور�سبورت"،  �سائق فريق 
ال�����س��ب��اق، وح��ّل  ال��ث��ان��ي��ة يف  امل��رت��ب��ِة  يف ح�سد 

تي  "جاكوار  فريق  �سائق  بريد  �سام  الربيطاين 
�سي ا�س" ثالثًا للرتتيب.

فورموال  بي  بي  "اإي  العامل  بطولة  و�ستنتقل 
اإي" اإىل مدينة حيدر اآباد الهندية يف �سهر فرباير 
املناف�سُة رحالها بعد ذلك يف  املقبل، كما �ستحط 
ال�سهر  خالل  اإفريقية  اجلنوب  تاون  كيب  مدينة 
الربازيل، واأملانيا، وموناكو،  يليها تواليًا  ذاته، 
االأمريكية،  املتحدة  وال��والي��ات  واإندوني�سيا، 
حمطٍة  اآخ���ِر  يف  املتحدة  اململكة  ث��م  واإي��ط��ال��ي��ا، 

للمناف�سة.
اجلدير بالذكر اأن �سباق كور الدرعية اإي بري 
 22 ميثلهم  فريقًا،   11 فيه  �سارك  قد   ،2023
طولها  البالغ  الدرعية  حلبة  على  وذل��ك  �سائقًا، 
تقنية  من  اإ�ساءتها  ت�ستمد  التي  كم،   2.495

)LED( ال�سديقة للبيئة.

البالد- الدرعية

بن  حممد  االأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد رئي�س 
�سباق  مناف�سات  اأم�����س،  م�ساء  ال���وزراء،  جمل�س 
يف  اأقيم  الذي   "2023 الدرعية  اإي  فورموال   "
�سمن  وذلك  اخلام�سة،  للمرة  التاريخية،  الدرعية 
فيا  ب��ي  ب��ي  "اإي  ال��ع��امل  لبطولة  التا�سع  املو�سم 

فورموال اإي".
م�سمار  اإىل  ال��ع��ه��د  ويل  �سمو  و���س��ول  وف���ور 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقباله  يف  كان  ال�سباق 
االأم�����ري ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ت��رك��ي ال��ف��ي�����س��ل وزي���ر 
خالد  االأم���ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الريا�سة، 

ال�سعودي  االحت���اد  رئي�س  الفي�سل  �سلطان  ب��ن 
لل�سيارات والدراجات النارية.

�سمو ويل  توجه  ثم  امللكي،  ال�سالم   وقد عزف 
العهد اإىل املن�سة الرئي�سة مل�ساهدة ال�سباق.

وقد �سهد ال�سباق، �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
ال�سمو  الوليد بن طالل بن عبدالعزيز، و�ساحب 
بن  �سلمان  ب��ن  ف��ه��د  ب��ن  �سلطان  االأم����ري  امل��ل��ك��ي 
للريا�سات  ال�سعودي  االحت��اد  رئي�س  عبدالعزيز 
البحرية والغو�س، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
عبدالعزيز  ب��ن  نايف  ب��ن  �سعود  ب��ن  عبدالعزيز 
االأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الداخلية،  وزي��ر 
خالد بن �سطام بن �سعود بن عبدالعزيز، و�ساحب 
بن  �سلمان  بن  فهد  بن  اأحمد  االأمري  امللكي  ال�سمو 

ال�سرقية، و�ساحب  اأمري املنطقة  عبدالعزيز نائب 
في�سل بن  فهد بن تركي بن  االأم��ري  امللكي  ال�سمو 

تركي نائب اأمري منطقة الق�سيم.

كارلو�س  خ��وان  امللك  جاللة  ال�سباق  �سهد  كما 
ال�سمو  و�ساحب  ال�سابق،  اإ�سبانيا  ملك  االأول 
قطر،  دول��ة  اأم��ري  الثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ 

حمد  بن  �سلمان  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 
ال��وزراء يف  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 
مملكة البحرين، و�ساحب ال�سمو امللكي احل�سني 
الثاين ابن احل�سني ويل عهد اململكة  بن عبدالله 
ذي  ال�سيد  ال�سمو  و�ساحب  الها�سمية،  االأردنية 
الثقافة  وزي��ر  �سعيد  اآل  ط��ارق  بن  هيثم  بن  ي��زن 
و�سمو  عمان،  �سلطنة  يف  وال�سباب  والريا�سة 
املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�سيخ 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة اأب���و ظ��ب��ي، وم��ع��ايل رئي�س 
ديوان �سمو ويل عهد دولة الكويت ال�سيخ اأحمد 
واملعايل  ال�سمو  واأ�سحاب  ال�سباح،  العبدالله 
من  وعدٌد  الفورموال  �سباقات  بريا�سة  واملهتمون 

ال�سيوف.

 ولي العهد يشهد سباق فورموال إي الدرعية 2023
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ال�شكاأناململكةت�شهدتطورًاكبريًا،
وي���ح���قل��ك��ل����ش���ع���وديال��ف��خ��رمبا
ي�شاهدهيفاململكةمنمناٍءيفجميع
الريا�شي القطاع ال�شيما امل��ج��االت،
الذييلقىدعمًاالحمدودًامنالقيادة

الر�شيدة،حفظهاالله.
فما للتعجب، يدعو م��ا هناك ولكن
ح����دثمب���ب���اراةال��ن�����ش��رواالت���ف���اق
فقد للت�شاوؤل، يدعو رو�شن، بدوري
�شهد كونه باللقاء؛ اجلميع ا�شتمتع
الظهوراالأوللالعبالعامليرونالدو؛
واالهتمام الكبري التفاعل كان حيث
كان الذي الغربي االإعالم الالفتمن
قناة 35 اأكرثمن حا�شرًابقوةعرب
من العامل ح��ول اإلكرتونية ومن�شة
ولكن اجلنوبية، اأمريكا اإىل ال�شني
متتالية م��رات ع��دة البث ينقطع اأن
ف��م��ا���ش��ب��ب��ه؟وه��ن��ان��ت��وج��هل��راب��ط��ة
ت�شحيح من البد املحرتفني.. دوري
ف��ال��ع��املاالآن االأخ���ط���اءوت���دارك���ه���ا،
والدولة ال�شعودي، ال��دوري ي�شاهد
بذلتالكثريمناأجلالريا�شة،ولكن
بهذا ال��ت��ل��ف��زي��وين ال��ن��ق��ل ي��ك��ون اأن
امل�شتوىاملتوا�شع.حقيقةالي�شح،
بالك فما ك�شعوديني، اأزعجنا حيث
مثل تكرر ولالأ�شف االأخرى. بالدول
الن�شرواالحت��اد لقاء االأم��ريف ه��ذا
نريد ال امللك. كاأ�س نهائي ن�شف يف
اأنيحدثمثلهذام�شتقباًل،فالدوري
ال�شعوديباتُمتابعًايف120دولة.
وه��ن��اكاأي�����ش��ًاج��م��ال��ي��اتغ��ف��لعنها
تتمثل ع��م��دًا، اأو �شهوًا اإم��ا الناقل؛
والتيفو اجل��م��اه��ريي احل�شور يف
ينم ال كله وه��ذا امللعب، زي��ن ال��ذي
ملباريات واإخ���راجحم��رتف نقل ع��ن
من وم�شاهدوه عامليًا، اأ�شبح دوري
اإع��ادة ال��ع��امل،كذلكيجب اأق��ط��ار كل
فاملطلوب التذاكر، اأ�شعار يف النظر
لالأ�شعار، �شقفًا يحدد قانون و�شع

فاجلمهورملحاملباريات.
وعلىالرابطةاإذاكانتتريدالو�شول
ال���دوري���ات م�����ش��اف اإىل ب���دوري���ن���ا
ب��ال��و���ش��وح ت��ت�����ش��م اأن ال���ع���امل���ي���ة،
باأبناء ثقة على ونحن وال�شفافية،
م�شتوى على �شنكون واأننا الوطن،
اأيدها - الر�شيدة قدمتهحكومتنا ما
فهل  وال��ري��ا���ش��ي��ني، الله-للريا�شة

نتداركاالأمر؟

نبض 

  غدير عبداهلل الطيار 

 وماذا بعد يا رابطة 
المحترفين ؟ 

 أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين 
الشريفين والخيالة السعوديين المتمرنين

ول�����دىو����ش���ول���ش��م��وه،ك����انيف
ا�شتقباله�شاحبال�شموامللكياالأمري
عبدالعزيز، ب��ن عبدالله ب��ن متعب
و�شاحبال�شموامللكياالأمريفي�شل
م�شت�شار عبدالعزيز بن خالد بن
خ�������ادماحل����رم����نيال�������ش���ري���ف���ني،
االأم���ري امل��ل��ك��ي ال�شمو و���ش��اح��ب
رئي�س الفي�شل خ��ال��د ب��ن ب��ن��در
رئي�س الفرو�شية هيئة جمل�س
���ش��ب��اق��ات ن�����ادي اإدارة جم��ل�����س

اخليل.
ع���زف احل�����ف�����ل، ب�����داي�����ة ويف
ال�شباق ب���داأ ث��م امل��ل��ك��ي، ال�����ش��الم
خادم لكاأ�س العا�شر ال�شوط على
)فئة لالإنتاج ال�شريفني احلرمني
االأول امل��رك��ز وح��ق��ق حملية( 1

اجلواد)م�شتويل(للمالكاأبناءهيف
منطقة اأمري �شمو وتوج القحطاين،

الريا�سالفائزينبالكاأ�س.
على ع�شر احل���ادي ال�شوط ب��داأ ث��م

)فئة ال�شريفني احلرمني خ��ادم كاأ�س
واملوؤهل دوليًا امل�شنف حملية( 1
حيث 2023م، ال�����ش��ع��ودي��ة ل��ك��اأ���س
يارد"  الن���د "�شكوت اجل����واد ح��ق��ق

االأمري امللكي ال�شمو �شاحب للمالك
���ش��ع��ودب��ن���ش��ل��م��انب��نع��ب��دال��ع��زي��ز
املركزاالأول،وتوج�شمواأمريمنطقة
الريا�سالفائز�شمواالأمري�شعودبن

�شلمانبنعبدالعزيز.
و�شهداحلفل�شوطًاخم�ش�شًا
خادم "كوؤو�س على للمناف�شة
للخيالة ال�����ش��ري��ف��ني احل��رم��ني
على املتمرنني"  ال�����ش��ع��ودي��ني
وتبلغ م���رت، 2000 م�����ش��اف��ة
جائزته120األفريال،اإ�شافة
ل�شاحب العينية ال��ه��دي��ة اإىل
ال���ف���ائ���ز،ح��ي��ثحقق اجل�����واد
حممد االأوىل، الثالثة امل��راك��ز
ال��ت��م��ي��اط، وذرب ال�����ش��رمي��اء،

و�شلماناآلر�شيد.

 البالد- الرياض
حتترعايةخادماحلرمنيال�شريفنيامللك�شلمانبنعبدالعزيزاآل�شعود-حفظهالله-توج�شاحبال�شموامللكياالأمريفي�شلبنبندربنعبدالعزيزاأمريمنطقة

الريا�س،اأم�س،الفائزينيفحفلكاأ�َشيخادماحلرمنيال�شريفنيواخليالةال�شعودينياملتمرنني،وذلكعلىميدانامللكعبدالعزيزللفرو�شيةمبدينةالريا�س.

 تحت رعاية الملك..
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مواجهة ثأرية لليفربول أمام برايتون في كأس إنجلترا

البالد – جدة
ث�أرية  مواجهة  اللقب  ح�مل  ليفربول  يخو�ض 
م�س�ء اليوم يف الدور الرابع من ك�أ�ض اإجنلرتا، 
اأم�م م�سيفه برايتون الذي هزمه بثالثية نظيفة، 
 14 "اأميك�ض" يف  ملعب  على  ا�ست�س�فه  عندم� 

ين�ير احل�يل يف املرحلة الـ 20 من الدوري. 
وعــلــق مــدربــه الأملـــــ�ين يــورغــن كــلــوب على 

اخل�س�رة وقته�: "ل اأ�ستطيع تذكر مب�راة اأ�سواأ 
خ��سه� الفريق من تلك التي ُمني فيه� ب�لهزمية 

املوؤ�سفة اأم�م برايتون". 
وع�نى ليفربول الذي يغيب عن �سفوفه الكثري 
الأمّرين  الإ�س�بة،  ب�سبب  الأ�س��سية  الرك�ئز  من 
الأخري  اأرغمه  حيث  املو�سم،  هذا  برايتون  اأم�م 
من  الت��سعة  املــرحــلــة  يف   3-3 الــتــعــ�دل  على 

الدوري يف نوفمرب امل��سي. 
يحتل  وهــو  بــرايــتــون  اإىل  ليفربول  ويــعــود 
 10 بف�رق  "برميريليغ"  الـــ  يف  الت��سع  املركز 
تراجع  يف  الأوىل،  الأربــعــة  املــراكــز  عــن  نق�ط 
خميف مــقــ�رنــة مــع املــوا�ــســم املــ��ــســيــة، اآخــرهــ� 
املو�سم امل��سي عندم� ك�ن ق�ب قو�سني اأو اأدنى 

من حتقيق رب�عية ت�ريخية.

في ختام الجولة 18..

األهلي يتغلب على القيصومة ويعزز صدارته لدوري» يلو« 
 حائل- خالد الحامد

�سدارته  على  الأهــلــي  فــريــق  حــ�فــظ 
الــــدرجــــة  لأنـــــديـــــة  يلو"  لدوري" 
م�سيفه  عــلــى  فـــــوزه  الأوىل، بـــــعـــــد 
الــذي  الــلــقــ�ء  يف   ،0-2 الــقــيــ�ــســومــة 
الــبــ�طــن  مــلــعــب  عــلــى  اأمـــ�ـــض  جمعهم� 

حل�س�ب اجلولة 18 من امل�س�بقة.
�ــســجــل لــالأهــلــي اجلــــزائــــري ريــ��ــض 
بودبوز يف الدقيقة 17 من عمر ال�سوط 
الــهــدف  فــ�يــق  هــ�ــســ�م  واأ�ـــســـ�ف  الأول، 
الأهلي  لينفرد  60؛  الدقيقة  يف  الث�ين 
مبتعدًا  نقطة،   37 بر�سيد  ب�ل�سدارة 

بثالث نق�ط عن اأقرب مالحقيه. 
على  الــعــروبــة  تــغــلــب  اجلـــــوف،  ويف 
الــعــروبــة  هـــديف  اأحــــرز   ،0-2 ال�سعلة 
النقطة  العروبة  ليح�سد  بيزيرا،  تي�غو 
ال�سعلة  ويبقى  الت��سع،  املركز  يف   23

على نق�طه 11 ب�ملركز الأخري. 
وخيم التع�دل ال�سلبي على لق�ء الأخدود 
 34 الأخـــدود  ر�سيد  فب�ت  والق�د�سية، 
نقطة ب�ملركز الث�لث، والق�د�سية 18 نقطة 

ب�ملركز 15. كم� تع�دل �سلبيً� ال�س�حل مع 
 14 اإىل  ال�س�حل ر�سيده  اجلبلني؛ فرفع 
نقطة يف املركز 16، وو�سل اجلبلني اإىل 

النقطة 22 ب�ملركز الع��سر. 
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جدة – هالل سلمان

يتناف�س فريقا االحتاد والفيحاء على اإحراز اأول لقب لهما يف بطولة كاأ�س ال�سوبر ال�سعودي؛ حيث يتواجهان يف املباراة النهائية عند الـ 8 م�ساء اليوم على ا�ستاد امللك فهد الدويل )درة 
املالعب( بالريا�س.

وهذه هي الن�سخة التا�سعة من البطولة التي انطلقت عام 2013م، ويتزعم الهالل اأبطالها بعد اأن توج بالكاأ�س 3 مرات اأعوام 2015م و2018م و2021م، يليه الن�سر الذي توج مرتني 
متتاليتني عامي 2019م و2020م، فيما حقق الفتح اللقب عام 2013م وال�سباب عام 2014م واالأهلي عام 2016م.

وجنح االحتاد يف الو�سول للمباراة النهائية عقب تغلبه يف الكال�سيكو على الن�سر بنتيجة 3-1، فيما اأق�سى الفيحاء نظريه الهالل بفوزه عليه بهدف دون مقابل.

نهائي كأس السوبر السعودي يتوج بطاًل جديدًا..

االتحاد والفيحاء يتنافسان على أول لقب

االتحاد.. الثالثة ثابتة
كــاأ�ــس  نــهــائــي  اإىل  االحتـــــاد  و�ـــســـل 
يف  ينجح  مل  لكنه  مــرتــني،  الــ�ــســوبــر 
نهائي  خ�سر  حيث  االأخــرية،  اخلطوة 
اأمــام  2013م  عــام  االأوىل  الن�سخة 
اأمــام  ذاتـــه  االأمـــر  وكـــرر   ،3-2 الفتح 

 ،2-1 بخ�سارته  2018م  عام  الهالل 
واأن  ثابتة  الثالثة  تــكــون  اأن  ويــاأمــل 

يك�سر عناد هذه البطولة.
املــبــاراة  يخو�س  فهو  الفيحاء  اأمـــا 
لتاأكيد  النهائية للمرة االأوىل، وي�سعى 
اأق�سى  اأن  بعد  لها  بالو�سول  جدارته 

حامل اللقب الهالل.
القدم  لكرة  ال�سعودي  االحتاد  وعدل 
احلالية  الن�سخة  يف  البطولة  نــظــام 
على  تقت�سر  ال�سابق  يف  كانت  حيث 
الــــدوري وكــاأ�ــس  مــواجــهــة بــني بطلي 
امللك، لت�سم هذه املرة 4 فرق على غرار 

الــدوري  بطل  هي  االإ�سباين،  ال�سوبر 
والكاأ�س وو�سيفيهما.

راباليني يقود النهائي
يـــديـــر نــهــائــي كـــاأ�ـــس الــ�ــســوبــر احلــكــم 
البالغ  رابــالــيــنــي  فــرنــانــدو  االأرجــنــتــيــنــي 

منذ  دويل  حكم  وهــو  عامًا   44 العمر  من 
مباريات   3 لــه  واأ�ــســنــدت  2014م،  عــام 
مباراتان  منها  االأخــري؛  قطر  مونديال  يف 
مــبــاراتــي  اأدار  حــيــث  املـــغـــرب،  ملــنــتــخــب 
اأ�سوداالأطل�س مع كل من كرواتيا واإ�سبانيا، 

كما قاد لقاء �سربيا و�سوي�سرا.

 االتحاد.. 3 أهداف يسعى لتحقيقها في السوبر
جدة- محمد آل نافع

ي�سعى الفريق االحتادي للتتويج بلقب كاأ�س ال�سوبر ال�سعودي، 
عندما يواجه نظريه الفيحاء اليوم االأحد؛ حيث يخو�س الفريق 
االحتادي النهائي برغبة كبرية يف حتقيق البطولة، والعودة من 
جديد ملن�سات التتويج بعد غيابه عنها منذ 2018م، حيث كانت 
اآخر بطولة نالها الفريق، عندما توج بلقب كاأ�س خادم احلرمني 
لقب  ح�سد  اأن  كما   ،1-3 الفي�سلي  على  تغلبه  بعد  ال�سريفني 
ال�سوبر بنظامه اجلديد، يعترب ميزة للعميد، حيث مت ا�ستحداث 
نظام هذه الن�سخة من كاأ�س ال�سوبر ال�سعودي مب�ساركة اأربعة 
لعب  خــالل  ومــن  الهالل  الن�سر،  الفيحاء،  االحتــاد،  هي  اأنــديــة، 
النهائية،  املباراة  ثم  النهائي،  ن�سف  مباراتا  منها  لقاءات؛   3
يف  لها  االأول  باللقب  للتويج  اأي�سًا  االحتادية  االإدارة  وتطمح 
بطولة  لنهائي  الــو�ــســول  يف  جنحت  حيث  ــرابــع؛  ال مو�سمها 
اأمــام  الرتجيح  بركالت  خ�سر  الفريق  ولكن  العربية،  االأنــديــة 
الرجاء املغربي، كما اأن الفريق االحتادي مع اإدارة احلائلي عاد 
وناف�س بقوة على اآخر ن�سختني من دوري املحرتفني، وفقدهما 
فيها هيبة  اأعاد  قوية  قدم م�ستويات  اأن  بعد  االأخــري،  الرمق  يف 
الفريق وقوته من خالل تطعيمه بالعديد من ال�سفقات املهمة على 

م�ستوى الالعبني املحليني واالأجانب.
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نابولي يختبر صدارته 
أمام ذئاب روما

البالد – جدة
تتجه الأنظار اإىل املوقعة املرتقبة بني نابويل املحّلق 
ملعب  على  اليوم  م�ساء  روم��ا،  ونظريه  ال�سدارة،  يف 
دييغو اأرماندو مارادونا يف املرحلة ال� 20 من الدوري 
الت�سلل  لتقنية  الأول  الظهور  �ست�سهد  التي  الإي��ط��ايل، 

الن�سف اآيل التي اعتمدها الفيفا موؤخرًا.
ج��دًا،  مريح  ب�سكل  ال�سدارة  يف  ينفرد  نابويل  ب��ات 
لت�سيو،  اأمام  برباعية  اللقب  حامل  ميالن  خ�سارة  بعد 
على  اخلناق  ميالن،  اإن��ر  واجل��ار  الأخ��ري  �سيق  حيث 
"رو�سونريي" ثاين الرتيب وباتا متاأخَرين عنه بنقطة 

واحدة فقط.
وتكمن اأهمية املباراة يف اأن فوز نابويل �سي�سعه يف 
موقف قوّي جدًا، فيما اأّن خ�سارته �ستحيي اآمال الفرق 
الو�سافة  مركز  معركة  اأي�سًا  �سُت�سعل  لكنها  املناف�سة، 
بالدرجة الأوىل، ف�ساًل عن ال�سباق املحموم للتاأهل اإىل 

دوري اأبطال اأوروبا. 
للمرة  العا�سمة  وفريق  اجلنوبي  الفريق  ويتواجه 
اأن�سارهما  بني  ن�سب  الذي  الكبري  الإ�سكال  منذ  الأوىل 
اإىل  روم���ا  م�سجعو  يح�سر  ل��ن  وب�سببه  )الأل���را����س( 
"مارادونا" حيث متت معاقبة اجلمهوَرين مبنع  ملعب 

ح�سورهما للمباريات خارج ملعبيهما طوال �سهرين. 
ويبدو روما يف و�سع جيد من الناحية الفنية يف ظل 
�سراكة هجومية واعدة بني الدوليني، الإجنليزي تامي 
�سي�ستعيد  فيما  دي��ب��ال،  باولو  والأرجنتيني  اأب��راه��ام 
خفي�سا  اجلورجي  لعبه  خدمات  الأرج��ح  على  نابويل 

كفارات�سخيليا بعد تعافيه من الإنفلونزا.

اختبار صعب لبنزيمة ورفاقه أمام سوسيداد

البالد – جدة
اليوم  م�ساء  �سعبًا  اختبارًا  مدريد  ري��ال  يواجه 
من   19 ال���  املرحلة  �سمن  �سو�سيداد  ري���ال  اأم���ام 

الدوري الإ�سباين.
بر�سلونة  م���ط���اردي  ب���ني  امل��واج��ه��ة  وجت��م��ع 
44 نقطة، متقدمًا  مت�سدر ترتيب الليغا بر�سيد 
ريال مدريد  التقليدي  نقاط عن غرميه   3 بفارق 

و6 عن �سو�سيداد.
ي�����درك م�����درب ري�����ال م���دري���د الإي����ط����ايل ك��ارل��و 
اأن�سيلوتي اأنه يحتاج للفوز والنقاط الثالث للبقاء 

على م�سافة قريبة من غرميه اللدود.
اإىل  بطاقته  حجز  ق��د  امللكي  الفريق  وك���ان 
املربع الذهبي للكاأ�س بفوز م�ستحق على جاره 
اإل  العا�سمة،  ديربي  3-1 يف  اأتلتيكو  اللدود 

والربازيلي  مندي  فريلن  الفرن�سي  خ�سر  اأنه 
جمهود  بعد  التعادل  هدف  �ساحب  رودريغو 

فردي رائع، لالإ�سابة. 
ك��م��ا حت����وم ال�����س��ك��وك ح����ول م�����س��ارك��ة امل��داف��ع 
اأن�سيلوتي ا�سمه  اأدرج  الذي  األبا  النم�ساوي دافيد 
يعلن  اأن  قبل  اأتلتيكو،  اأم��ام  امل�ساركني  قائمة  على 

ان�سحابه، وكذلك الفرن�سي اأورليان ت�سواميني. 

 2-1 فياريال  اأمام  تواليًا  مباراتني  ريال  وخ�سر 
16 من الدوري، وبر�سلونة يف نهائي  يف املرحلة 
كاأ�س ال�سوبر، قبل اأن يحقق 4 انت�سارات متتابعة. 
يف  مرة   26 الفائز  ري��ال  ل�سالح  الأرق��ام  ومتيل 
املواجهات ال� 42 الأخرية بينهما، مقابل 8 هزائم، 
اأن الفوز الأخري ل�سو�سيداد يعود اإىل فرباير  علمًا 
"برنابيو"،  ملعب  على   3-4 الكاأ�س  يف  2020م 

امللكي يف  النادي  الأخري على  يف حني حقق فوزه 
الدوري يف مايو 2019م.

من ناحيته، حقق النادي البا�سكي �سل�سلة من 9 
امل�سابقات،  خمتلف  يف  التوايل  على  انت�سارات 
نهائي  رب���ع  يف  بر�سلونة  اأم����ام  يخ�سر  اأن  ق��ب��ل 
للمرة  الت�سجيل  يف  اأي�����س��ًا  ف�سل  حيث  ال��ك��اأ���س، 

الأوىل يف 11 مباراة.
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صراف آلي يقهر اللصوص 
وا�شنطن ـ وكاالت

ال�شراف  اأجــهــزة  على  ال�شطو  حــوادث  تنت�شر 
�شراف  جهاز  ثمة  اأن  غري  الــعــامل،  حــول  االآيل 
اآيل ا�شتع�شى على ل�شني يف اأمريكا، وف�شال يف 
املوقع دون �شرقة  ك�شره، ما جعلهما يفران من 
�شيء، ويف التفا�شيل اأن الل�شني اقتحما حمطة 
ل�شرقة  االأمــريكــيــة  وا�شنطن  واليـــة  يف  وقـــود 
م�شتميتة  حمـــاوالت  بعد  لكنهما  فيها،  النقود 
ف�شال يف االأمر مما يثري اال�شتغراب، يف حادثة 

وثقتها الكامريات.
وذكــــرت �ــشــرطــة مــقــاطــعــة واتـــكـــوم يف واليــة 
وا�شنطن اأن ل�شني اقتحما حمطة وقود موؤخرًا، 
االأموال املوجودة  اأنهما حاوال �شرقة  اإىل  الفتة 
متجر  "ATM" داخل  االآيل  ال�شراف  اآلة  يف 
التي بدت خالية  الوقود  امللحق مبحطة  البقالة 
وقت اجلرمية، ومتكن الل�شان من انتزاع االآلة 

من مكانها، وو�شعاها خاِرجًا.
لكن  املجرمني،  ل�شالح  ت�شري  االأمـــور  اأن  وبــدا 
الل�شان عرب  حــاول  ذلــك، حيث  ما حدث خالف 
�شيارة دفع رباعي حتطيمها بغية فتحها و�شرقة 
ما بداخلها، وا�شتمرت املحاوالت ملدة 5 دقائق، 
وبعدها الذ الل�شان اللذان كانا يرتديان القبعات 
يف  ال�شرطة  با�شرت  فيما  املــكــان،  مــن  بالفرار 
خــارج  االآيل  ال�شراف  جهاز  ووجـــدت  املــوقــع، 

متجر البقالة.

»الفأر العجوز« يستعد لدخول غينيس

 فضاء آمن
اأ�شدل ال�شتار اأم�س على  فعالية 
جمعية  تقيمها  التي  اآمــن،  ف�شاء 
ــــــن الـــ�ـــشـــيـــرباين لــالأطــفــال  االأم
مع  بالتعاون  كيدز"،  "�شايرب 
جلنة التعلم مدى احلياة بالهيئة 
املــلــكــيــة بــاجلــبــيــل لــلــتــوعــيــة يف 
وذلك  ال�شيرباين،  االأمــن  جمــال 
املـــعـــرفـــة واالإبـــــــداع  يف مـــركـــز 

مبدينة اجلبيل ال�شناعية.
وا�ــشــتــمــلــت الــفــعــالــيــة عــلــى 10 
ور�ـــــس عــمــل لـــالأطـــفـــال بــالــلــغــتــني 
ـــة، ولــغــة  ـــزي ـــي الــعــربــيــة واالإجنـــل
االإعــاقــة  ذوي  وبرنامج  ــارة،  ــش االإ�
وطالبات  لطالب  وور�شة  لالأطفال، 
املــرحــلــة املــتــو�ــشــطــة والــثــانــويــة، 
وجل�شة حوارية يف جمال التوعية 
بـــاالأمـــن الــ�ــشــيــرباين ا�ــشــتــهــدفــت 
ا�شت�شارات  اإىل  اإ�ــشــافــة  االأ�ـــشـــر، 

�شيربانية قانونية وتربوية.

البالد ـ وكاالت
ي�شعى م�شوؤولون يف حديقة حيوان �شان دييغو 
الفاأر  ت�شجيل  اإىل  االأمريكية،  كاليفورنيا  بوالية 
القيا�شية  "غيني�س" لالأرقام  "بات" يف مو�شوعة 

كاأكرب فاأر يف العامل من حيث ال�شن.
اأن  يعتقد  اإنه  احلديقة  يدير  الذي  التحالف  وقال 
)بات( البالغ من العمر 9 �شنوات و5 اأ�شهر "اأكرب 

فاأر �شنًا على قيد احلياة يف العامل".
لكن  �شنوات،   3 الفاأر حوايل  يعي�س  اأن  وميكن 
لهذا  ي�شل  ما  نـــاِدرًا  فاإنه  اأعــدائــه،  كــرة  ب�شبب 

العمر �شاملًا.
اأ�شغر  وهــو  املحيط"،  "جيب  نــوع  مــن  ــفــاأر  وال

اأنواع الفئران َحْجمًا يف اأمريكا ال�شمالية.
بــر�ــس  "يونايتد  وكــــالــــة  اأفــــــــادت  ــبــمــا  وحــ�ــش
احلــيــوان  حديقة  اأنــ�ــشــاأت  فقد  اإنرتنا�شونال"، 
من  الــنــوع  هــذا  تكاثر  واإعـــادة  َبــْرنــاجَمــًا لرتبية 
يف  املــ�ــشــاعــدة  بــهــدف  2012م،  عـــام  ــئــران  ــف ال

تعوي�س انخفا�س اأعداده.
 8 ًا يف  َحَدثًا خا�شّ �شتقيم  اأن احلديقة  اإىل  ي�شار 
فرباير املقبل لالحتفال بطول عمر الفاأر، وحماولة 
احل�شول على لقب "االأَْكرَبُ �َشّنًا" َر�ْشِمّيًا بح�شور 

ممثل مو�شوعة "غيني�س".
ا�شمه  "غيني�س"   �شجلته  نُّا  �شِ ــاأر  ف اأكــرب  ــان  وك
 7 عمر  عن  1985م  عــام  وتــويف  "فريتزي"، 

�شنوات و7 اأ�شهر.

تويتر .. سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات
البالد ـ وا�شنطن

م�شتخدمي  باإمكان  �شيكون  "تويرت" اأنه  �شركة  اأعلنت 
من  االأول  من  ِاْعِتبارًا  االجتماعي  التوا�شل  من�شة 
املوقع  على  ح�شابهم  تعليق  على  الطعن  فرباير، 
اإعادة  اأجل  من  اجلديدة،  املعايري  مبوجب  وتقييمهم 

تفعيل احل�شاب.
امللياردير  �شراء  تلت  التي  اجلديدة،  للمعايري  ووفقا 

اإيلون ما�شك لل�شركة يف اأكتوبر، لن تعلق احل�شابات على 
امل�شتمرة  اأو  اجل�شيمية  االنتهاكات  حالة  يف  اإال  تويرت 
االنتهاكات  وت�شمل  املن�شة.  ل�شيا�شات  واملتكررة 
اجل�شيمة االنخراط يف حمتوى اأو ن�شاط غري قانوين، 
والتحري�س اأو التهديد بالعنف اأو االأذى، وامل�شاركة يف 
امل�شايقات التي ت�شتهدف م�شتخدمني اآخرين، وغري ذلك. 
وقالت "تويرت" اإنها �شتتخذ من االآن َف�شاِعدًا اإجراء اأقل 

و�شول  من  احلد  مثل  احل�شاب،  بتعليق  باملقارنة  حدة 
التغريدات التي تنتهك �شيا�شاتها، اأو مطالبة امل�شتخدمني 
باإزالة التغريدات قبل اال�شتمرار يف ا�شتخدام احل�شاب. 
ب�شبب  النتقادات  ما�شك  تعر�س  املا�شي،  دي�شمرب  ويف 
اجلدل  ب�شبب  ال�شحفيني،  من  العديد  ح�شابات  تعليقه 
حول ن�شر بيانات عامة ب�شاأن طائرة امللياردير، لكنه اأعاد 

تفعيل احل�شابات يف وقت الحق.
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