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عوا�سم - وكالت
�أكد �لأمري عبد �لعزيز بن �سلمان وزير �لطاقة، �إن 
�ململكة �أحرزت تقدما يف حتول مزيج �لطاقة، م�سري� 
�ىل �أنها �ست�سبح بحلول 2030 منتجا يحتذى به لكل 
م�سادر �لطاقة. و�أ�ساف �سموه خالل فعاليات �أ�سبوع 
وفاعلية،  كفاءة  �لأكثثر  "�سن�سبح  �لرو�سي،  �لطاقة 

وفوق ذلك �سنقلل �لنبعاثات باأرقام �أقل ما يقال عنها 
�إنها مذهلة، لأن لنا تاريخا حافال بالإجناز�ت".

ق�سة  لديها  �ململكة  �أن  �ىل  �لطاقة  وزيثثر  و�أ�ثثسثثار 
و�ل�ستفادة  و�مليثان  �لغاز  �حتجاز  يف  ر�ئعة  جناح 
منه، م�سيفا �أنه ل توجد �سركة باإمكانها �لتفوق على 

�ل�سعودية و�أر�مكو يف �حتجاز غاز �مليثان.

�سهدت   ، �لنفطي  �ل�سعيد  وعثثلثثى  ثانية  جهة  مثثن 
�لأخثثرية  �لأيثثثام  �لعاملية  �لأ�ثثسثثو�ق  يف  �لنفط  �أ�سعار 
 85 متجاوزة  �سنو�ت  ثثثالث  يف  لها  م�ستوى  �أعثثلثثى 
دولر� للربميل ، مدعومة بتوقعات بنق�ض �ملعرو�ض 
مع  �لطلب  وزيثثثادة  �ملا�سية،  �لقليلة  �ل�سهور  خثثالل 

تخفيف �لقيود على �ل�سفر.

اململكة الأكرث كفاءة وفاعلية
اأوامرملكية.. الربيعة وزيرا للحج واجلالجل لل�سحة وهيئة لتطوير ينبع واأملج والوجه و�سباء

نمو بالصادرات 
غير النفطية

 لمخالفات كود 
البناء السعودي

جدة - البالد
 حققت �ل�سادر�ت �ل�سعودية غري �لنفطية 
�أعلى قيمة يف �لن�سف  قفزة كبرية، م�سجلة 
حمققة   ،2021 �حلثثثايل  �لثثعثثام  مثثن  �لأول 
 ،%  37 نحو  بارتفاع  ريال  مليار   125.3
�ملا�سي  �لثثعثثام  مثثن  �لأول  بالن�سف  قيا�سا 
، ومن  ريال  مليار   91.7 بلغت خالله  �لذي 
بنهاية  ريثثال  مليار   255 حتقق  �أن  �ملتوقع 

�لعام �حلايل.
�سّجلت  �لثثقثثطثثاع  هثثثذ�  لثثنثثمثثو  وتثثفثث�ثثسثثيثثال   
حيث  من  �رتفاًعا  �لنفطية  غري  �ل�سادر�ت 
 34.7 % �أي ما ي�ساوي   8 �لكميات بن�سبة 
مليون طن للن�سف �لأول ، وبالتايل حت�سنًا 
يف �لقيمة و�لكمية وعودتها �إىل م�ستوياتها 
و�لثثبثثيثثانثثات  �ملثثوؤ�ثثسثثر�ت  بح�سب  �لطبيعية 
حثثقثثق قطاع  �ملثثجثثال  هثثثذ�  ، ويف  �لثثر�ثثسثثمثثيثثة 
لثثلثث�ثثسثثادر�ت  قيمة  �أعثثلثثى  �لثثبثثروكثثيثثمثثاويثثات 
يقّدر  ، بنمو  73.6 مليار ريال  بلغت  بقيمة 
ريثثال يف  مليار   51.2 بث  مقارنة   ،%  44 بث 
هنا  وتربز  �ملا�سي،  �لعام  من  نف�سها  �لفرة 
�أهمية رفع ن�سبة �ل�سادر�ت غري �لنفطية من 
�إجمايل  من  �لأقل  على   %  50 �إىل   %  16

�لناجت �ملحلي غري �لنفطي.

جدة - البالد
عبد�لله  بثثن  مثثاجثثد  �لثثدكثثتثثور  �عثثتثثمثثد 
جمل�ض  رئي�ض  �لتجارة  وزيثثر  �لق�سبي 
للمو��سفات  �ل�سعودية  �لهيئة  �إد�رة 
و�ملثثقثثايثثيثث�ثثض و�جلثثثثثودة تثثعثثديثثل لئثثحثثة 
ت�سنيف خمالفات كود �لبناء �ل�سعودي 
و�لثثعثثمثثل بثثهثثا مثثثن تثثثاريثثثخ نثث�ثثسثثرهثثا يف 

�جلريدة �لر�سمية.
�لإخثثثثالل  �أن   ، �لثثتثثعثثديثثالت  و�ثثسثثمثثلثثت 
�أو  نظامه  �أو  �لكود  متطلبات  من  بثثاأي 
ت�ستوجب  خمثثالثثفثثة  يثثعثثتثثرب   ، لثثو�ئثثحثثه 
مرتكبها  وتعر�ض  �لت�سحيح  �أو  �لإز�لة 
عند  �لنظر  جلنة  تثثقثثرره  مبثثا  للعقوبة 
حتقق مقت�ساها �لنظامي، ول يعد �إيقاع 
�لعقوبة بدياًل عن �لإز�لة �أو �لت�سحيح.

 وتقوم �جلهة ذ�ت �لعالقة عند �سبط 
باإ�سعار �ملخالف بها  خمالفة غري خطرة 
وتطلب  نظامًا،  �ملتبعة  �لإبثثثالغ  بطرق 
يتفق مع  �أو ت�سحيحها مبا  �إز�لتها  منه 
يومًا(   30( �أق�ساها  مثثدة  خثثالل  �لكود 
�أو  �ملثثخثثالثثفثثة  �لأعثثثمثثثال  ت�سحيح  لثثبثثدء 
�لإز�لة  �أو  �لت�سحيح  �إز�لتها، ويف حال 
يثثقثثوم �ملثثخثثالثثف بثثاإ�ثثسثثعثثار �جلثثهثثة ذ�ت 

�لعالقة بذلك. 
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حزب اهلل

ميزق لبنان

جدة - البالد
ت�ستد �خلالفات يف �سفوف تنظيم �لإخو�ن، وتزد�د �لن�ساقاقات، ما ينبئ 
بت�سدع و�سقوط و�سيك للتنظيم �لإرهابي، �لذي �سعى للخر�ب و�لدمار يف 
خمتلف بلد�ن �ملنطقة ول تز�ل ذيوله حتاول زرع �لفرقة و�ل�ستات بني �أبناء 
كل  �تخذت  و�حلكومات  خلبثهم،  فطنت  �ل�سعوب  �أن  غري  �لو�حد،  �لوطن 
�لإجر�ء�ت �لالزمة للق�ساء على هذ� �لتنظيم �لإجر�مي، للتخل�ض من خطره 

�أقثثرب وقت ممكن  �سروره يف  �ل�سعوب من  و�إر�حثثة  فتنته،  و�إيقاف 
�لتي  �أوروبثثثا  �أو  �لعربية  �ملنطقة  يف  كثثان  �أن  �سو�ء 

�إرهابيا  وت�سنفه  �لتنظيم  هذ�  ب�سدة  حتارب 
�إىل جانب �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

ويثثتثثفثثكثثك �لثثتثثنثثظثثيثثم �لإرهثثثابثثثي 
�أظهرته  ما  وهثثو  ف�سيئا،  �سيئا 

�لأخرية  �خلالفات  تد�عيات 
بثثثثثني �أجثثثثنثثثثحثثثثة جثثمثثاعثثة 

�لإخثثثثو�ن، و�عثثثرف به 
�ملر�سد  بعمل  �لثثقثثائثثم 

�لثثثثثثثعثثثثثثثام جلثثثمثثثاعثثثة 
�لإخثثثثثثو�ن �إبثثر�هثثيثثم 

�سفوفها،  �سربت  �لثثتثثي  و�لن�سقاقات  �جلماعة  �أزمثثثة  عثثن  متحدثا  مثثنثثري، 
�ل�سر�عات  �أن  خ�سو�سا  بالف�سل،  بثثاءت  �لتي  �ل�سدع  ر�أب  وحمثثاولتثثه 
منري  و�إبر�هيم  ح�سني،  حممود  للجماعة  �ل�سابق  �لعام  �لأمثثني  جبهتي  بني 
ت�ستفحل، �إذ ت�سربت حمادثات �سرية عن �خلالفات بني قياد�ت �جلبهة، حول 

�لنتخابات، و�سط �تهامات متبادلة بني �لطرفني. 
و�أكد منري وجود خالفات كبرية وعميقة بني جمموعته وجمموعة ح�سني 
�لتي رف�ست كل مبادر�ت �ل�سلح، متهما ح�سني �لأمني �لعام �ل�سابق للجماعة 
بعدم تزويده و�إبالغه باملعلومات �ل�سحيحة لكي يتخذ 
تعيني  �أعثثلثثن  كما  �سليمة،  قثثثر�ر�ت  عليها  بناء 
�ملق�سود  عبد  و�سهيب  �سليمان  �أ�سامة 
با�سم  جديدين  ر�سميني  متحدثني 
جماعة �لإخو�ن بعد �إقالة طلعت 
فثثهثثمثثي �ملثثتثثحثثدث �لإعثثثالمثثثي 
على  و�ملح�سوب  �ل�سابق 
ح�سني،  حمثثمثثود  جبهة 
�لأجثثيثثال  �أن  ومثثوؤكثثد� 
�ل�سابقة وكبار �ل�سن 
�نثثتثثهثثى دورهثثثثثم يف 

�جلماعة.

�سراعات وان�سقاقات تنخر اجل�سد الإخواين يطلق أحدث 
مشاريعه السياحية

الريا�ض- البالد
 "THE RIG" أطلق �سندوق �ل�ستثمار�ت �لعامة �أم�ض م�سروع�
، ويعد �أحدث م�ساريعه يف قطاعي �ل�سياحة و�لرفيه، �سمن �لقطاعات 
�لقت�ساد  على  �إيجابي  �أثثثر  لها  و�سيكون  عليها  يركز  �لتي  �لرئي�سية 

�ملحلي.
�لتي  �ل�سياحية  �خلثثيثثار�ت  من  و��سعة  جمموعة  �مل�سروع  ويقدم 
ت�ستمل على ثالثة فنادق، وجمموعة مطاعم عاملية، ومهابط للطائر�ت 
 ، �جلريئة  و�لثثريثثا�ثثسثثات  �ملتنوعة  �لأن�سطة  مثثن  و�لثثعثثديثثد  �ملثثروحثثيثثة، 
ويهدف �إىل �ملحافظة على بيئة �ملنطقة �لتي �سيقام عليها باتباع �أف�سل 
�ملعايري و�ملمار�سات �لعاملية، تعزيًز� جلهود �ململكة للحفاظ على �لبيئة 
و�ل�سياحية �جلذ�بة، ومن �ملتوقع �أن ي�ستقطب �لعديد من �ل�سياح من 
�خلليج  دول  ومقيمي  مو�طني  خا�ض  وب�سكل  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف 

�لعربي لعي�ض جتربة �سياحية ��ستثنائية.
�ل�سندوق  ��سر�تيجية  مع  متا�سًيا  �جلديد  �مل�سروع  �إطالق  وياأتي 
)2021-2025 ( لتمكني �لبتكار يف قطاعي �ل�سياحة و�لرفيه د�خل 
�لتنوع  حتقق  �لتي  �لو�عدة  �لتنموية  بالفر�ض  يزخر  و�لثثذي  �ململكة، 

�لقت�سادي �سمن �أهد�ف روؤية �ململكة 2030.

�سندوق ال�ستثمارات
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تطويق الأخطار ال�سحية 
للمقا�سف املدر�سية

البالد - مها العواودة - رانيا الوجيه 
�أكد خمت�سون �أن �إيقاف �ملقا�سف يف �ملد�ر�ض  

ياأتي مبثابة �إجر�ء �حر�زي للت�سدي لفريو�ض 
كورونا وتقليل فر�ض �لنت�سار، ون�سح �أولياء 

�لأمور �سرورة �إر�سال وجبة �إفطار وعبوة 
�ملقا�سف  �إيقاف  �أن  �أبنائهم حيث  مياه مع 

�ملدر�سية جاء تلبية للو�سع �لوبائي �لذي 
كورونا  جائحة  وفر�سته  �لعامل  به  مير 
على  و�لثثقثثدرة  �لثثطثثالب  �سالمة  ل�سمان 
حتثثقثثيثثق �ثثسثثروط �لثث�ثثسثثحثثة و�لثث�ثثسثثالمثثة 
�لذي  �ل�سحي  و�لثثربوتثثوكثثول  �لعامة 
مع  بالتعاون  �لتعليم  وز�رة  تنفذه 
يف  �ملثثثد�ر�ثثثض  د�خثثثل  �ل�سحة  وز�رة 
نف�سه  �لثثوقثثت  يف  م�سددين  �ململكة، 
�لطالب   تناول  يتم  �أن  �ثثسثثرورة  على 
�أهثثم  مثثن  باعتبارها  �لثثفثثطثثور   وجثثبثثة 
تعترب  �إذ  لل�سحة،  �لغذ�ئية  �لوجبات 
�جل�سم  ميثثنثثح  �لثثثثذي  �لأول  �ملثث�ثثسثثدر 

كما  باملهمات،  للقيام  �لثثالزمثثة  �لطاقة 
متد �جل�سم بالن�ساط و�حليوية، وتعمل 

ت�ساعد  �أنثثهثثا  كما  �لثثذ�كثثرة،  تقوية  على 
وتعزيز  �ملز�ج،  تقلبات  حالت  عالج  على 

�لكولي�سرول  معدل  من  و�لتقليل  �ملناعة، 
�ملرتفع بالدم، لأن وجبة �لإفطار ت�ساعد على 

ت�ساعد  كما  �ل�سحيح،  �لغذ�ئي  �لتمثيل  عملية 
من  تقلل  لأنثثهثثا  �لثثز�ئثثد،  �لثثثوزن  يف  �لتحكم  على 

�ل�سعور باجلوع على مد�ر �ليوم.

كورونا حتزم حقائبها
إرخاص المال لحفظ األرواح مبدأ سعودي متفرد عالميا

مابني على باطل فهو باطل

وزير الطاقة مؤكدا قصة النجاح الرائعة

جدة - البالد 
فكانت  �زمة كورونا  لتجاوز  �نفر�جه ملمو�سة جنمت عن جهود متو��سلة 
تلك �جلهود حمل تقدير دويل بل ��سبحت �لتجربة �ل�سعودية منوذجا يقتدى 
�لد�خلية يوم �م�ض تخفيف �لجثثر�ء�ت �لحر�زية وعودة  بعد �عالن وز�رة 

�حلياة �ىل ما كانت عليه قبل كورونا وفقا ل�سر�طات معينة.
 وقد جاز لنا �ليوم �لت�ساوؤل عن �مكانية �در�ج �لإجثثر�ء�ت �ملتخذة و�سيل 
�جتياح  �بثثان  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �سماء  حتثثت  �ملتحققة  �لإجنثثثثاز�ت 
�جلائحة ل�سدور �سكان �لأر�ض قاطبة يف قو�ئم حماية حقوق �لن�سان ��ستناد� 
ت�سمح  فهل  و�سوب  حدب  كل  من  �ملنهمر  �لعاملي  و�لثناء  �لدويل  �لتثمني  �ىل 

لنا بع�ض �لدكاكني �حلقوقية مبمار�سة �لفخر و�لعتز�ز مبا حتقق لدينا ومن 
�أو  �لن�سطاء  ي�ستطيع  وهل  �لن�سان؟  روح  حماية  م�سمار  يف  لغرينا  خاللنا 
�لفعلية مبا يوؤدي لتعميم  جتار �ل�سنطة �حلقوقية توظيف �ملفاخر �ل�سعودية 
�مل�سالح �لإن�سانية على �عتبار �لتجارب ر�أ�ض �حلربة يف حتقيق �لإجناز؟ هل 
ميتلك �ملرب�سون �ل�سجاعة على �حلديث عن �رخا�ض �ملال �ل�سعودي لتحقيق 

حماية �لرو�ح دون متييز؟. 
باملياه  لال�سطياد  �لبع�ض  ترب�ض  ��ستح�سارها  ��ستدعى  م�سروعة  ��سئلة 
�لوقائع   �لقذف و�لتاأويل و�لتهام وقلب �حلقائق وتزييف  �لعكرة عن طريق 
�عقاب  �ل�سخمة يف  �ملبادر�ت  تلك  �لي�سري من  ن�ستعر�ض �جلزء  ولهذ� دعونا 

جمابهة  على  قثثدرة  �لأقثثثل  �ملجتمعات  لإغثثاثثثة  �سو�عدها  عثثن  �ململكة  ت�سمري 
�لن�سان بحكم  على �سحة  للحفاظ  �ملليار�ت  مئات  �أن ر�سدت  �جلائحة وبعد 
تروؤ�ض �لريا�ض لقمة �لع�سرين �لكبار ��سافة لطرح �ملبادر�ت �لتي �دت لت�سفري 
�لرو�تب  �لوظائف ودعم  �ل�سعودية و�سون  �لعربية  �ململكة  عد�د كورونا يف 
وحماية �لقطاع �خلا�ض وقبل كل هذ� �سيانة حياة �لن�سان بغ�ض �لنظر عن 
�ملليار�ت  مبئات  تعوي�سات  و�عتمدت  و�ملذهب  و�لدين  و�جلن�سية  �جلن�ض 
وتكفلت بعودة جميع �ل�سعوديني من كافة ��سقاع �لر�ض و��سكنتهم يف فنادق 
�لنجوم �خلم�ض يف �لد�خل و�خلارج  مكرمني معززين  فهل يكفي هذ� �جلزء 

�لي�سري لك�سب ر�سا ��سحاب �لهوى يف �لدكاكني �حلقوقية ؟ 

الهالل و الن�سر 
لن�سف النهائي الآ�سيوي

العال
احلرف اليدوية 
ت�ستهوي الزوار



 جدة- يا�سر بن يو�سف
�شمن جهود اأمانة حمافظة جدة امل�شتمرة ملكافحة التلوث الب�شري وحت�شني امل�شهد 
�شرطة  مب�شاركة  الفرعية  طيبة  بلدية  اأزال��ت  الأحياء  وداخل  الطرق  على  احل�شاري 

البلدية تعديات على اأرا�شي حكومية على م�شاحة 50.000 م٢
امليدانية  الفرق  اأن  الزهراين  جابر  حممد  م.  الفرعية  طيبة  بلدية  رئي�س  واأو�شح 

�شيانة  اإدارة  مب�����ش��ارك��ة 
متابعة  ب��ا���ش��رت  امل���ع���دات 

مب��خ��ط��ط  م����وق����ع����ا   )1٢(
حيث  الع�شوائي،  "الوفاء" 

جرى اإزالة عدد من "الأحوا�س" 
ب�  ق���درت  م�شاحة  ع��ل��ى  وال��غ��رف 

ذلك  اأن  اإىل  م�����ش��رًا   م��ر  األ���ف   50
ي��اأت��ي يف اإط���ار ج��ه��ود الأم��ان��ة للحد 

الطرق  على  الع�شوائية  املمار�شات  من 
املخالفات  واإزال����ة  الف�شاء  والأرا����ش���ي 

ومظاهر التلوث الب�شري والبيئي.

جدة - البالد
اعتمد الدكتور ماجد بن عبدالله الق�شبي 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ت��ج��ارة  وزي����ر 
الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س 
واجلودة تعديل لئحة ت�شنيف خمالفات 
ك��ود ال��ب��ن��اء ال�����ش��ع��ودي وال��ع��م��ل بها من 

تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية. 
باأي  الإخ���ال  اأن   ، التعديات  و�شملت    
لوائحه  اأو  اأو نظامه  الكود  من متطلبات 
اأو  الإزال����ة  ت�شتوجب  خمالفة  يعترب   ،
الت�شحيح وتعر�س مرتكبها للعقوبة مبا 
مقت�شاها  حتقق  عند  النظر  جلنة  تقرره 
بديًا  العقوبة  اإيقاع  يعد  ول  النظامي، 

عن الإزالة اأو الت�شحيح.
اجلهة  تقوم    ، ال�شابعة  للمادة  وطبقا   
ال��ع��اق��ة ع��ن��د ���ش��ب��ط خم��ال��ف��ة غر  ذات 
خطرة باإ�شعار املخالف بها بطرق الإباغ 
اأو  اإزال��ت��ه��ا  منه  وتطلب  نظامًا،  املتبعة 
ت�شحيحها مبا يتفق مع الكود خال مدة 
اأق�شاها )30 يومًا( لبدء ت�شحيح الأعمال 
الت�شحيح  اإزالتها، ويف حال  اأو  املخالفة 
اجلهة  باإ�شعار  املخالف  يقوم  الإزال��ة  اأو 
ع��دم  ح����ال  ويف  ب���ذل���ك.  ال���ع���اق���ة  ذات 
وتطلب  املخالف،  اإن���ذار  يتم  الت�شحيح 
مع  يتفق  مبا  ت�شحيحها  اأو  اإزالتها  منه 
ال��ك��ود خ���ال م���دة اأق�����ش��اه��ا )90 ي��وم��ًا( 
الإزال��ة، ويف  اأو  الت�شحيح  اأعمال  لإنهاء 
املخالف  الإزال��ة يقوم  اأو  الت�شحيح  حال 

باإ�شعار اجلهة ذات العاقة بذلك.
      تدرج العقوبة

 ويف حال عدم الت�شحيح بعد املدة امل�شار 
النظر  اإىل جلنة  املخالفة  اإحالة  يتم  اإليها 
يف خمالفات كود البناء ال�شعودي لإيقاع 
ج��دول  يف  عليها  املن�شو�س  ال��ع��ق��وب��ة 

املخالفات وفق التدرج التايل:
املالية  للغرامة  الأدن����ى  احل��د  تطبيق   -
يتفق  مبا  املخالفة،  ت�شحيح  اأو  واإزال���ة 
يومًا(   90( اأق�شاها  مدة  خال  الكود  مع 
الإزال��ة، ويف  اأو  الت�شحيح  اأعمال  لإنهاء 
املخالف  الإزال��ة يقوم  اأو  الت�شحيح  حال 

باإ�شعار اجلهة ذات العاقة بذلك.
الإزال���ة  اأو  الت�شحيح  ع��دم  ح��ال  ويف   -
بعد املدة امل�شار اإليها يطبق احلد الأق�شى 
ت�شحيح  اأو  واإزال������ة  امل��ال��ي��ة  ل��ل��غ��رام��ة 

امل���خ���ال���ف���ة، مب����ا ي��ت��ف��ق م��ع 
اأق�شاها  م���دة  خ���ال  ال��ك��ود 
اأع��م��ال  لإن��ه��اء  ي��وم��ًا(   90(
ويف  الإزال��ة،  اأو  الت�شحيح 
الإزال���ة  اأو  الت�شحيح  ح��ال 
يقوم املخالف باإ�شعار اجلهة 
ذات العاقة بذلك ، ويف حال 
الإزال���ة  اأو  الت�شحيح  ع��دم 

اإي��ق��اف ك��ل الأع��م��ال حل��ني معاجلة  ، يتم 
املخالفة اأو اإزالتها.

   املخالفة اخلطرة
 كما ت�شمن التعديل ، اأنه عند 
تقوم  خ��ط��رة  خمالفة  �شبط 

اجلهة ذات العاقة بالتايل:
بطرق  بها  املخالف  اإ�شعار   -
الإباغ املتبعة نظامًا، وطلب 
ف��ورًا  ت�شحيحها  اأو  اإزالتها 

مبا يتفق مع الكود.
الق�شم  اأو  اجل���زء  اأو  ال��ب��ن��اء  اإي���ق���اف   -
الإ�شغال  منع  اأو  خ��ط��ورة  ي�شكل  ال���ذي 

يزيل  حتى  املبنى  اإخ��اء  اأو  الت�شغيل  اأو 
املخالف املخالفة اأو ي�شححها.

يف  النظر  جلنة  اإىل  املخالفة  اإح��ال��ة   -
املخالفات خال مدة خم�شة اأيام عمل من 

تاريخ �شبطها.
املخالفة  ب��اإزال��ة  املخالف  يبادر  مل  واإذا   
امل���ح���ددة  امل���ه���ل���ة  خ�����ال  اأو  اخل����ط����رة 
للمخالفات الأخرى وكانت املخالفة تعيق 
من  النتفاع  مبا�شرة  ب�شورة  تعطل  اأو 
ت�شكل  اأو  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال��ط��رق 
العامة  ال�شحة  اأو  ال�شامة  على  خطورة 
للمدينة  العام  املظهر  ت�شوه  اأو  البيئة  اأو 
فللجهاز البلدي بعد التن�شيق مع اجلهات 

املخت�شة اإزالتها على نفقة املخالف.
    وطبقا للمادة العا�شرة ، اإذا مت اكت�شاف 
املخالف  على  ي�شتدل  ومل  خطرة  خمالفة 
ال�����ش��ب��ط  ف��ي��ع��د م�������ش���وؤول  ول ع��ن��وان��ه 
التحري  امل��خ��ال��ف��ة، وي��ت��م  ع��ن  حم�����ش��رًا 
املخالف.  عن  للبحث  الدقيقة  واملتابعة 
اجلهاز  يقوم  اإل��ي��ه  ال��و���ش��ول  تعذر  ف���اإذا 
البلدي بعد التن�شيق مع اجلهات املخت�شة 
اإزالة  اأو  الإ�شغال  منع  اأو  املبنى  باإخاء 
معرفة  وعند  احلاجة.  دع��ت  اإن  املخالفة 
بالإ�شافة  الإزال��ة  نفقات  يحمل  املخالف 

اإىل العقوبة املرتبة عليها.
اأنه مع عدم  امل��ادة احلادية ع�شرة:   ويف 
عليها  ين�س  اأ���ش��د  عقوبة  ب��اأي��ة  الإخ���ال 
ن��ظ��ام اآخ����ر، ت��ق��وم جل��ن��ة ال��ن��ظ��ر ب��اإي��ق��اع 
العقوبات املنا�شبة لكل خمالفة وفق املادة 
يف  وت��راع��ي  النظام،  من  ع�شرة  الثانية 

ذلك: 
 - درج�����ة خ���ط���ورة امل��خ��ال��ف��ة واأث���ره���ا 
اأو  الأم����وال  اأو  ب����الأرواح  يف الإ���ش��رار 
م�شاحة   - ال��ع��ام.  بالنظام  اأو  بال�شحة 
اإن�شائه  وكلفة  ون��وع��ه  وحجمه  ال��ب��ن��اء 
واأهمية موقعه وم�شاحة املخالفة املنفذة.

 - ت��ن��ا���ش��ب ال��ع��ق��وب��ة م���ع امل��خ��ال��ف��ة ، 
امل�شاحبة  وامل�شددة  املخففة  وال��ظ��روف 
املخالف  م��ب��ادرة  و   ، املخالفة  لرت��ك��اب 
وتكرار   ، ت�شحيحها  اأو  املخالفة  باإزالة 

املخالفة اأو تعددها.
عملية  عرقلة  مبحاولة  املخالفة  اقران   -
التعاون مع  اأو عدم  التفتي�س  اأو  ال�شبط 

امل�شوؤولني.
- تعمد ارتكاب املخالفة.

إشعار المخالف وفق 
طرق اإلبالغ المتبعة

إيقاع العقوبات 
المناسبة لكل مخالفة

 المخالفة تستوجب 
اإلزالة أو التصحيح

العقوبة ليست بدياًل 
عن اإلزالة أو التصحيح

اإلزالة أو تصحيحها 
خالل )30 يومًا(

محليات
الأحد 10 ربيع الأول 1443ه� املوافق 17 اأكتوبر ٢0٢1م ال�شنة 91 العدد 2٢3469

                                       تدريب منتهي بالتوظيف 

اإلفراغ عبر الموّثقين 
لمستفيدي "اإلسكان"

أمانة جدة تزيل  تعديات 
على أراٍض حكومية

أمير الشرقية يرعى تدشين برنامج الطيارين

الريا�ض - البالد
اإفراغ  يف  والتو�شع  املالية  الإق��رارات  ت�شمل  جديدة،  خدمات  العدل  وزارة  اأتاحت   
الوقت  لتوفر  "�شكني"،  برنامج  من  امل�شتفيدين  عقارات  اإف��راغ  لت�شمل  العقارات 
واجلهد وحت�شني اخلدمات املقدمة للم�شتفيدين، وذلك يف اإطار �شعيها لتطوير خدمة 

املوّثق وت�شهيل عمليات التوثيق.
اإق��رارات  توثيق  للم�شتفيدين  تتيح  املالية  الإق��رارات  خدمة  اأن  ال��وزارة  واأو�شحت 
من  وغرها  وال�شعي  امل�شروع  وخمال�شة  العربون  دفع  مثل  املالية  املبالغ  ا�شتام 
العمليات التوثيقية، فيما مت اإ�شافة خدمات فرعية لتوثيق اإفراغ العقارات وهي اإفراغ 
عقار مل�شتفيدي برنامج الإ�شكان، حيث ميكن للموثقني اإفراغه للم�شتفيدين من برامج 

الوزارة.
من جهتها اأتاحت �شركة "ثقة" ال�شريك التقني وامل�شغل خلدمة املوثق خا�شية الدفع 
الإلكروين للم�شتفيدين عند املوافقة على اأحد العرو�س املقدمة من قبل املوثقني يف 

التطبيق من خال خدمة �شداد الفاتورة، ت�شهيًا لاإجراءات واخلدمات املقدمة.
واأكدت الوزارة اأن خدمة املوّثق تهدف اإىل الت�شهيل على الأفراد واملن�شاآت لا�شتفادة 
مكان  اأي  اأي وقت ومن  باإتاحتها يف  العدل،  كتابات  املقدمة عرب  ذاتها  من اخلدمات 
اخلدمات  م��ن  العديد  تقدم  امل��وث��ق  خدمة  اأن  مبينة  ق�شر،  ووق��ت  عالية  ب��ج��ودة 
اإىل  اإ�شافة  ال�شركات،  عقود  وتوثيق  ف�شخها  اأو  الوكالت  اإ�شدار  ت�شمل  التوثيقية 
املتواجدين يف جميع  العدل  املرخ�شني من وزارة  املوّثقني  ال�شكوك، عرب  ت�شحيح 
اأنحاء اململكة، كما ي�شتطيع امل�شتفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق املوقع الإلكروين 

اأو من خال تطبيق املوثق للهواتف الذكية .

الدمام- حمود الزهراين
املنطقة  اأم��ر  العزيز  عبد  ب��ن  نايف  ب��ن  �شعود  الأم���ر  يرعى 
اململكة  جتعل  روؤي��ة  ب��اإط��اق  الحتفال  الأح��د  اليوم  ال�شرقية 
الطيارين  م��ن  ع��دد  وتخريج  ال��ع��امل،  ط��ي��اري  لتدريب  وجهة 
احل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى رخ�����س ال��ط��ران واإط����اق ب��رن��ام��ج ت��دري��ب 
اك�شفورد  اأكادميية  بفرع  وذل��ك  بالتوظيف  املنتهي  الطيارين 

ال�شعودية مبطار امللك فهد الدويل بالدمام. 
اأكادميية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املطري  عثمان  الكابنت  ورف��ع 
رعايته  على  ال�شرقية  اأمر  ل�شمو  �شكره  ال�شعودية  اأك�شفورد 
الطيارين  لتدريب  وجهة  اأ�شبحت  اململكة  ب��اأن  موؤكدًا  احلفل 

ويق�شدها الكثرين على م�شتوى العامل.

واأو�شح املطري اأن الأكادميية هي الأوىل يف اململكة وت�شعى 
للم�شاهمة يف حقيق روؤية الوطن ٢030 من خال جعل اململكة 
�شعوديني  مدربني  لتخريج  بالإ�شافة  الطيارين  لتدريب  وجهة 

للتدريب يف خمتلف دول العامل.
حٍد  على  والطالبات  الطاب  ت�شتقطب  الأكادميية  اأن  واأ�شاف 
�شنتني  من  بها  التدريب  وم��دة  ال��ط��ران  تخ�ش�س  يف  �شواء 
التاأهيل  اإىل ثاث �شنوات يح�شل الطالب خال على  ون�شف  
لاإلتحاق بربنامج  املوؤهلني  الازم وثم يتم اختيار اخلريجني 
مدربي الطران الذي يتيح لهم العمل كمدربني يف اإحدى �شبكة 
اأك�شفورد ال�شعودية  اأك�شفورد العاملية ومن �شمنها  اأكادمييات 
واحل�����ش��ول ع��ل��ى رخ�����ش��ة تتيح ل��ه��م ال��ت��وظ��ي��ف م��ب��ا���ش��رة يف 

الأكادميية كمدربني. واأ�شار اإىل اأن ما مييز اأكادميية اأك�شفورد 
ال�شعودية عن اأي اأكادميية اأخرى اأن الربنامج التدريبي ي�شمل 
مرحلة  التدريبي  الربنامج  ي�شم  حيث  العمل  ل�شوق  التهيئة 
ثالثة ت�شمى ب� )التاأهيل على طائرات اليربا�س 3٢0( وتتفرد 
التدريب  هذا  اأن  حيث   ، املرحلة  هذه  بتقدمي  عامليًا  الأكادميية 
يوؤهل الطالب الذي ح�شل على رخ�شة من خال قيادة طائرات 
التدريب على قيادة الطائرات التجارية من نوع ايربا�س 3٢0 ، 
وا�شاف اأن  هذه املرحلة من التدريب تقدم بعد ح�شول الطالب 
على العر�س الوظيفي من الناقل اجلوي وح�شول الكادميية 
حتى  اخلطوط  ب�شركة  اخلا�شة  الت�شغيلية  الإج���راءات  على 

يكون التدريب املقدم مقبول لدى �شركة الطران .

القصبي اعتمد تعديل الئحة التصنيف

استخدام كامل الطاقة االستيعابية في الحرمين..الداخلية: 

 عقوبات متدرجة لمخالفات كود البناء السعودي 

تخفيف االحترازات في األماكن العامة اعتبارا من اليوم

4700 متدرب على كود البناء
الريا�ض- البالد

اأظهرت الهيئة ال�شعودية للمهند�شني يف اإح�شاءاتها بداية العام اجلاري 
حول جمال الربنامج التدريبية املتنوعة عن كود البناء ال�شعودي، الذي 
القطاع  يف  املهني  التطور  لتعزيز  املقدمة  التدريبية  الربامج  �شمن  يعد 
الهند�شي، حيث تاأتي الهيئة كاأحد اجلهات امل�شاركة يف جلنة كود البناء 

للم�شاهمة يف الرتقاء مب�شتوى جودة املباين ال�شكنية للمواطنني. 
املهند�س  املكّلف  للمهند�شني  ال�شعودية  للهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  واأو���ش��ح 
من  اأكرث  بتنفيذ  م�شتهدفاتها  حققت  الهيئة  اأن  العبداللطيف  عبدالنا�شر 
الكود  اأبرزها  البناء  كود  عن  عدة  جم��الٍت  تغطي  تدريبًيا  برناجًما   34
)التمديدات  و  الطاقة(  )تر�شيد  و  احل��رائ��ق(  من  )للحماية  ال�شعودي 
ال�شحية( والكود )العام(، ا�شتفاد منها اأكرث من 4700 متدرب يف اأكرث من 
اإىل جانب �شل�شلة ور�س  اإ�شافة  400 يوم مبجموع 136 �شاعة تدريبة، 

العمل واللقاءات التي عقدتها الهيئة.

أبرز التعديالت

اإلجراءات الجديدة

1
23
45

الق�سبي

الريا�ض - البالد
ما  على  وبناء  اأن��ه  الداخلية  وزارة  يف  م�شوؤول  م�شدر  اأعلن 
حت�شني  يف  للتقدم  ونظرًا  املخت�شة  ال�شحية  اجلهات  رفعته 
املجتمع والنزول يف عدد احلالت، فقد �شدرت املوافقة الكرمية 
على تخفيف الحرازات ال�شحية ابتداء من اليوم الأحد وذلك 

على النحو التايل:
املفتوحة -فيما  الأماكن  الكمامة يف  بارتداء  الإل��زام  اأوًل: عدم 
عدا الأماكن امل�شتثناة- مع ال�شتمرار يف الإلزام بارتدائها يف 

الأماكن املغلقة. للحا�شلني على اجلرعتني
على  للحا�شلني  الح��رازي��ة  الإج����راءات  تخفيف  يتم  ث��ان��ي��ًا: 

جرعتي لقاح »كوفيد-19« على النحو الآتي:
امل�شجد  يف  ال�شتيعابية  الطاقة  كامل  با�شتخدام  ال�شماح   -1
احلرام مع اإلزام العاملني والزائرين بارتداء الكمامة يف جميع 
ا�شتخدام  يف  وال�شتمرار  امل�شجد،  اأروق���ة  كافة  يف  الأوق���ات 
تطبيق اعتمرنا اأو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة وال�شاة للتحكم 

بالأعداد املوجودة يف اآن واحد.
امل�شجد  يف  ال�شتيعابية  الطاقة  كامل  با�شتخدام  ال�شماح   -٢
النبوي مع اإلزام العاملني والزائرين بارتداء الكمامة يف جميع 

الأوقات يف كافة اأروقة امل�شجد، وا�شتخدام تطبيق اعتمرنا اأو 
للتحكم  ال�شريفة  توكلنا لأخذ مواعيد ال�شاة وزيارة الرو�شة 

بالأعداد املوجودة يف اآن واحد.
3- اإلغاء التباعد وال�شماح با�شتخدام كامل الطاقة ال�شتيعابية 
واملطاعم  املوا�شات  وو�شائل  العامة  والأماكن  التجمعات  يف 

و�شالت ال�شينما ونحوها.
الأف���راح  ق��اع��ات  يف  املنا�شبات  وح�شور  باإقامة  ال�شماح   -4
تطبيق  على  التاأكيد  اأهمية  م��ع  للعدد،  تقييد  ب��دون  وغ��ره��ا 

الإجراءات الحرازية نظرًا خلطورة ال�شلوكيات املرتبطة به.
�سوابط اال�ستثناءات

امل��واق��ع  ك��اف��ة  ل��دخ��ول  بجرعتني  التح�شني  ي�����ش��رط  ث��ال��ث��ًا: 
غر  ذلك  من  وي�شتثنى  اأع��اه  ثانيا  يف  اإليها  امل�شار  والأن�شطة 
امل�شمولني وامل�شتثنيني بح�شب ما يظهر يف تطبيق توكلنا. مع 
مبا  املطبقة  الحرازية  الإج��راءات  بكافة  اجلميع  من  اللتزام 

فيها لب�س الكمامة.
املواقع  يف  الكمامات  وارت��داء  التباعد  تطبيق  ي�شتمر  رابعًا: 
من  ملرتاديها  ال�شحية  احلالة  من  التحقق  تطبيق  يتم  ل  التي 

خال تطبيق توكلنا.

الوقائية  الإجراءات  »وقاية«  العامة  ال�شحة  تعد هيئة  خام�شًا: 
الواجب اللتزام بها جلميع الأن�شطة املذكورة يف البند )ثانيًا(.
حكمه؛  يف  وما  واخلا�س  العام  القطاع  على  التاأكيد  �شاد�شًا: 
من  جلميع  »توكلنا«  تطبيق  يف  التح�شني  حالة  من  بالتحقق 
ب��الإج��راءات  الل��ت��زام  ومتابعة  للمن�شاأة،  ال��دخ��ول  يف  يرغب 
املعنية  اجلهات  من  املتخذة  الوقائية  والتدابر  الح��رازي��ة 

ملواجهة اجلائحة مبا فيها لب�س الكمامة.
عقوبات املخالفني

يخ�شه-  فيما  -ك��ل  العاقة  ذات  اجلهات  على  التاأكيد  �شابعًا: 
ب��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��ق��وب��ات امل���ق���ررة ب��ح��ق امل��خ��ال��ف��ني ل���اإج���راءات 
املعنية  اجلهات  من  املتخذة  الوقائية  والتدابر  الح��رازي��ة 

ملواجهة اجلائحة.
املر�شية  اأع��داد احل��الت  ال�شحة مبتابعة  تقوم وزارة  ثامنًا:    
العناية  الإ�شابة مبر�س »كوفيد-19«، وبالذات  املنومة ب�شبب 
املركزة، والرفع عما يلزم يف حال احلاجة اإىل ت�شديد الإجراءات 

الحرازية على م�شتوى املدن اأو املحافظات اأو املناطق.
واأكد امل�شدر اأن هذه القرارات خا�شعة للمراجعة الدورية وفق 

امل�شتجدات املحلية والدولية.

إلغاء التباعد في المواصالت 
والمطاعم والسينما

ال إلزام للكمامة في األماكن 
المفتوحة

السماح بقاعات األفراح دون 
تقييد

التحقق من التحصين لدخول 
المنشآت

متابعة أعداد الحاالت  
المنومة
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اململكة  تــوثــق  مــتــقــدمــة  بــخــطــوات 
اجلائحة  ــار  اآث جتــاوز  يف  جناحاتها 
العاملية )كوفيد 19( حيث يبداأ اليوم 
التي  ال�سحية  الجـــــراءات  تخفيف 
�سدرت بها املوافقة ال�سامية الكرمية، 
وتت�سمن الإجراءات التنظيمية لهذه 
اإىل  للعودة  عــديــدة  اأ�سبابًا  املرحلة 
منها  الطبيعية،  املجتمعية  احلــيــاة 
عـــدم الإلـــــزام بـــارتـــداء الــكــمــامــة يف 
الأماكن  عدا  فيما  املفتوحة،  الأماكن 
امل�ستثناة، كالأماكن املغلقة، وال�سماح 
ال�ستيعابية  الطاقة  كامل  با�ستخدام 
يف احلــرمــن الــ�ــســريــفــن مــع اإلــــزام 
الكمامة  بارتداء  والزائرين  العاملن 
يف  وال�ستمرار  الأوقـــات،  جميع  يف 
توكلنا  اأو  اعتمرنا  تطبيق  ا�ستخدام 
لأخذ مواعيد العمرة وال�سالة للتحكم 

بالأعداد املوجودة يف اآن واحد.
للتعايف  اململكة  خطوات  ت�سارع  اإن 
يعك�س  اجلائحة،  وتداعيات  اآثار  من 
العالية  وقدراتها  احلكيمة  �سيا�ستها 
خماطرها  يف  كــرى  اأزمــة  اإدارة  يف 
وتــعــقــيــداتــهــا الــتــي اأرهـــقـــت الــعــامل، 
لــتــقــدم اأمنــــوذجــــًا ل�ــســراتــيــجــيــات 
قـــويـــة، احــتــاطــت مــبــكــرًا لــتــحــديــات 
وقــوة  والقت�سادي  ال�سحي  الأمـــن 
اإجــراءاتــهــا  ودقــة   ، الإمــــداد  �سال�سل 
تف�سي  بــــدايــــات  ــذ  مــن الحــــرازيــــة 
عمليًا  ذلــك  واأكــدت  عامليًا،  الفريو�س 
يف كــــل مــــا اتـــخـــذتـــه مــــن قــــــرارات 
الداخلي،  ال�سعيد  على  ــادرات  ــب وم
وجهودها يف ح�سد الإمكانات العاملية 
الع�سرين  ملجموعة  رئا�ستها  خــالل 
جبهة  �سكلت  والــتــي  املــا�ــســي  الــعــام 
ومبادرات  تقنية  وباإمكانات  موحدة 
قــدرات  مــن  كــثــريًا  عــززت  تريليونية 

الت�سدي لالأزمة يف العامل.
تخفيف  مـــن  املــرحــلــة  هــــذه  ومــــع   
الجــــراءات الحــرازيــة ، لبــد من 
ا�ستمرار التعاون املجتمعي و�سوًل 
كــامــل  اإىل  الـــعـــودة  بــ�ــســريــات  اإىل 

احلياة الطبيعية. 

 بشريات التعافي
كلمة

                                                                           

                                                                           

 الريا�س - وا�س
�سلمان  امللك  ال�سريفن  اأ�سدر خادم احلرمن 
بن عبد العزيز اآل �سعود ، حفظه الله ، عددًا 
من الأوامر امللكية الكرمية، �سملت اإعفاء 
ال�سحة  وزير  الربيعة  توفيق  الدكتور 
للحج  وزيــرًا  وتعيينه  من�سبه،  من 
والعمرة، وتعين فهد اجلالجل 

وزيرًا لل�سحة.
 كــمــا �ــســمــلــت الأوامـــــر 
املــــلــــكــــيــــة، تـــرقـــيـــة 
الــــفــــريــــق الـــركـــن 
مــطــلــق الأزميـــــع 
فريق  رتــبــة  اإىل 
ركـــــــن،  اأول 
قائدًا  وتعيينه 

للقوات امل�سركة، واإعفاء عبد العزيز العريفي 
اللوجي�ستية  واخلدمات  النقل  وزير  م�ساعد 
بــالأمــانــة  م�ست�سارًا  وتعيينه  من�سبه،  مــن 

العامة ملجل�س الوزراء باملرتبة املمتازة.
هيئة  باإن�ساء  امللكية،  الأوامــر  ت�سمنت  كما 
لــتــطــويــر يــنــبــع واأمـــلـــج والـــوجـــه و�ــســبــاء، 
نائب  بــرئــا�ــســة  اإدارة  جمل�س  لــهــا  ــكــون  وي
رئي�س جمل�س الوزراء ويعن اأع�ساوؤه باأمر 
هيئة  وتــقــوم   ، الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  مــن 
اخلراء مبجل�س الوزراء ، بالتن�سيق مع من 
مدة  خالل   ، العالقة  ذوات  اجلهات  من  تراه 
من  يلزم  ما  بــاإعــداد  اأ�سهر  ثالثة  تتجاوز  ل 
ترتيبات تنظيمية، مبا يف ذلك حتديد النطاق 
الإ�سرايف لخت�سا�س تلك الهيئة، وا�ستكمال 

الإجراءات الالزمة لذلك.

 السعودية تؤكد دعمها لتحقيق العدالة 
واألمن والسلم الدوليين

نيويورك- وا�س
�سد  اجلــرائــم  مواجهة  اأن  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اأكـــدت 
الإفالت  مل�ساألة مكافحة  ذلك من مناق�سة  يت�سمن  الإن�سانية وما 
من العقاب ميثل مق�سدًا نبياًل من مقا�سد حتقيق العدالة و�سيادة 
اجلرائم  اأخطر  من  الإن�سانية  �سد  اجلرائم  تعد  حيث  القانون، 
التي تثري قلقًا يف املجتمع الدويل ، م�سددة على دعمها للمجتمع 
الدويل لإر�ساء قواعد قانون را�سخة منبثقة من مقا�سد واأهداف 

ميثاق الأمم املتحدة مبا يوؤدي اإىل حتقيق العدالة والأمن 
وال�سلم الدولين.

اللجنة  اأمـــام  اململكة  كلمة  يف  ذلــك  جــاء 
يف  القانونية(  )اللجنة  ال�ساد�سة 

لـــالأمم  ــعــامــة  ال اجلــمــعــيــة  دورة 
مناق�سة  خــالل   76 الـــ  املتحدة 

ــم  اجلــرائ مــنــع   )83( الــبــنــد 
املــرتــكــبــة �ــســد الإنــ�ــســانــيــة 

األقتها  عليها،  واملــعــاقــبــة 
القانونية  اللجنة  رئي�سة 
الــدائــم  اململكة  وفـــد  يف 
املـــتـــحـــدة  الأمم  لــــــدى 

امل�ست�سار ِنداء اأبوعلي. و�سددت اأبوعلي، على �سرورة اإعمال 
مبداأ املحا�سبة وو�سع حد لإفالت مرتكبي هذه اجلرائم، موؤكدًة 
دعم اململكة �سبل حتقيق العدالة واإجنازها وفق ما هو مقرر 
يف الأنظمة والت�سريعات الداخلية والتفاقيات الدولية املوقع 
مبا  الــدويل  والقانون  املتحدة  الأمم  ميثاق  اإطــار  ويف  عليها 
يحقق الغاية املتفق عليها .واأو�سحت اأنه فيما يخ�س م�ساريع 
املواد املتعلقة باجلرائم املرتكبة �سد الإن�سانية واملعاقب عليها 
التاأكيد على �سرورة مراعاة  اململكة جتدد موقفها يف  فاإن 
جديدة  تعريفات  ا�ستحداث  اإىل  اللجوء  عدم 
لب�سًا يف تف�سري ومفهوم هذه  قد حتدث 
اأهمية  على  واأكــــدت  امل�سطلحات، 
ــات الــــــواردة  ــف ــعــري ــت ــد ال تــوحــي
ذات  التــفــاقــيــة  مــ�ــســروع  يف 
ــل ال�ـــســـرقـــاق  ــث ــلــة م الــ�ــس
والـــتـــعـــذيـــب والخـــتـــفـــاء 
مبا  لالأ�سخا�س  الق�سري 
مع  ورد  مــا  مــع  يتوافق 
التفاقيات الأممية ذات 

ال�سلة.

بأوامر ملكية كريمة: 

الجالجل يرفع الشكر للقيادة  إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
جدة - البالد

ـــع وزيــــر الــ�ــســحــة الأ�ـــســـتـــاذ فهد  رف
ال�سكر  اجلــالجــل،  عبدالرحمن  بــن 
ال�سريفن  احلرمن  خلادم  والتقدير 
امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 
ول�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 
بن �سلمان بن عبد العزيز ويل العهد 
وزير  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
الثقة  –، على  الله  الدفاع - حفظهما 

امللكية بتعيينه وزيرًا لل�سحة.
لهذه  وامــتــنــانــه  �سكره  عــن  واأعــــرب 
الله  �ــســائــال  الــغــالــيــة،  امللكية  الــثــقــة 
عند  يكون  واأن  والنجاح  التوفيق 
دعــم  يف  ُيــ�ــســهــم  واأن  ــظــن  ال حــ�ــســن 
اململكة  يف  ال�سحي  العمل  م�سرية 

اخلدمات  اأداء  مب�ستوى  والرتــقــاء 
ــة وجتـــويـــدهـــا لــتــحــقــيــق  ــحــي ــ�ــس ال
تلبية  على  والعمل  القيادة  تطلعات 

الحتياجات ال�سحية للمواطنن.
 ووزير ال�سحة اجلديد فهد اجلالجل 
كان نائبًا للوزير للتخطيط والتطوير 
يف  ع�سو  وهــو   ،2016 يونيو  منذ 
العديد من املجال�س والهيئات ، منها 
الهالل  هيئة  مــن  كــل  اإدارة  جمل�س 
العامة  والهيئة  ال�سعودي  الأحــمــر 
امللك  وم�ست�سفى  ــــدواء،  وال للغذاء 
في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث، 
كما  ال�سعودي.   ال�سحي  و"املجل�س 
وزارة  يف  منا�سب  عدة  وتقّلد  �سبق 

التجارة وال�سناعة.

رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى كازاخستان
الريا�س- البالد

عبدالله  الدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  يبداأ 
اإىل  ر�سمية  زيــارة  ال�سيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن 
املجل�س  مــن  وفــد  راأ�ـــس  على  كازاخ�ستان  جمهورية 
جمهورية  رئي�س  بفخامة  الــزيــارة  خــالل  و�سيلتقي   ،
�سيعقد  كما   ، توكاييف  جــومــارت  قا�سم  كازاخ�ستان 
ال�سيوخ  جمل�س  رئي�س  مع  م�سركة  مباحثات  جل�سة 
اأ�سيمبايف،  ماولن  ال�سيد  الكازاخ�ستاين  بالرملان 
النواب  جمل�س  رئي�س  مــع   اأخــرى  مباحثات  وجل�سة 
امل�سوؤولن  كبار  من  وعــدٌد  جنمتولن،  نــورلن  ال�سيد 

يف جمهورية كازاخ�ستان.
و�ستركز املباحثات على العالقات التي جتمع اململكة 
وجــمــهــوريــة كــازاخــ�ــســتــان و�ــســبــل دعــمــهــا مبــا يخدم 

مبجالت  ــدفــع  وال الــبــلــديــن،  بــن  امل�سركة  امل�سالح 
بن  امل�سرك  والتن�سيق  الــرملــاين  والعمل  التعاون 
وتعزيز  الكازاخ�ستاين،  والــرملــان  ال�سورى  جمل�س 

عمل جلان ال�سداقة الرملانية بينهما.
اآل  اإبراهيم  بن  حممد  بن  عبدالله  الدكتور  واأعـــرب 
وللدعوة  الكازاخ�ستاين  للرملان  تقديره  عن  ال�سيخ 
الــتــي تــلــقــاهــا مــن رئــيــ�ــس جمل�س الــ�ــســيــوخ لــزيــارة 
�سياق  يف  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  موؤكدًا  كازاخ�ستان، 
الــتــعــاون  عــالقــات  ت�سهده  ـــذي  ال امل�ستمر  الــتــنــامــي 
رعاية  من  انطالقًا  املــجــالت،  �ستى  يف  البلدين  بن 
واهتمام قيادة خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري  و�سمو   ، عبدالعزيز  بن 
الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 

الرئي�س  وفــخــامــة  ــلــه-  ال حفظهما   - الــدفــاع  ـــر  وزي
الكازاخ�ستاين قا�سم جومارت توكاييف.

تتمتعان  وكــازاخــ�ــســتــان  اململكة  اأن  اإىل  ــار  ــس واأ�
معربا  عقود،  ثالثة  قرابة  منذ  وثيقة  بعالقات 

يف  ــارة  ــزي ال هــذه  ت�سهم  اأن  يف  تطلعه  عــن 
تعزيز العالقات الرملانية وتبادل اخلرات 
ذات  الق�سايا  حيال  والت�ساور  والتن�سيق 

الهتمام امل�سرك.
ويــ�ــســم وفـــد جمــلــ�ــس الــ�ــســورى خــالل 

بن  عبدالله  املجل�س  اأع�ساء  الــزيــارة 
والــدكــتــورة  عيفان،  بــن  عبدالعزيز 

منى بنت عبدالله اآل م�سيط، وعدد 
من امل�سوؤولن باملجل�س.

المعلمي يلتقي مسؤوال أمريكيا
نيويورك - وا�س

التقى  مندوب اململكة العربية ال�سعودية الدائم 
يحيى  بن  عبدالله  ال�سفري  املتحدة  الأمم  لدى 
املعلمي مبقر وفد اململكة الدائم يف نيويورك 
،  بكبري م�ست�ساري الوفد الأمريكي الدائم لدى 

الأمم املتحدة ال�سفري ريت�سرد اإردمان.

الق�سايا  من  عــدد  بحث  اللقاء  خــالل  وجــرى 
ــيــة املــهــمــة وعــــدد مــن قــ�ــســايــا الــ�ــســرق  ــدول ال
بن  امل�سرك  التعاون  تعزيز  و�سبل  الأو�سط 

اجلانبن. 
ــاء مــديــر مــكــتــب املـــنـــدوب في�سل  ــق ــل ال حــ�ــســر 

احلقباين، وامل�سوؤولة الإعالمية طفول العقبي.

مشددة على مواجهة الجرائم وسيادة القانون

رئيس البرلمان العربي يُثمّن جهود 
المملكة لحل األزمة اليمنية 

القاهرة - البالد
الرحمن  عبد  بــن  عــادل  العربي  الــرملــان  رئي�س  َثــّمــَن 
تقوم  الــتــي  واملـُــقـــَدرة  املُخل�سة  اجلــهــود  الع�سومي، 
امللك  ال�سريفن  احلــرمــن  خـــادم  بقيادة  اململكة،  بها 
عهده  ويل  و�سمو  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان 

اأجــل  مــن  ـ،  الــلــه  حفظهما  ـ  الأمــــن 
معاناة  لإنــهــاء  اليمنية  الأزمـــة  حــل 
تطلعاته  وحتقيق  اليمني  ال�سعب 
وال�ستقرار،  الأمــن  يف  امل�سروعة 
ُم�سيدًا بعودة احلكومة اليمنية اإىل 

العا�سمة املوؤقتة عدن.
جــــاء ذلــــك خــــالل جــلــ�ــســة الـــرملـــان 
العربي الأوىل لدور النعقاد الثاين 
مـــن الــفــ�ــســل الــتــ�ــســريــعــي الــثــالــث، 
جامعة  مبقر  اأمــ�ــس  ُعــِقــَدت  والــتــي 

الدول العربية.

ملي�سيا  اعــتــداءات  العربي  الرملان  رئي�س  وا�ستنكر 
املدنية  الأهــــداف  �سد  امل�ستمرة  الإرهــابــيــة  احلــوثــي 
اململكة  يف  املدنية  واملــطــارات  القت�سادية  واملن�ساآت 
امللي�سيا  هــذه  متــادي  عن  ف�ساًل  ال�سعودية،  العربية 
الإرهابية يف جرائمها �سد الإن�سانية وجرائم احلرب 

التي ترتكبها �سد اأبناء ال�سعب اليمني.
التي  باجلهود  "الع�سومي"  وَنــّوه 
التنمية  حتقيق  نحو  اململكة  تبذلها 
قــيــادًة  اململكة  ُمــهــنــئــًا  املــ�ــســتــدامــة، 
ــًا، مبــنــا�ــســبــة الإعــــــالن عن  ــعــب ــس و�
ال�سعودية  مبادرة  "منتدى  اإطــالق 
اخل�سراء "، و" قمة مبادرة ال�سرق 
يوؤكد  والـــذي  الأخ�سر"،  الأو�ــســط 
ريــــــادة املــمــلــكــة يف دعــــم اجلــهــود 
الدولية نحو اتخاذ تدابري ملمو�سة 

ملكافحة التغري املناخي.
عادل العسومي

د. عبدهللا آل الشيخ

 مليارا دوالر قدمتها المملكة للتغذية في الدول المحتاجة 
الريا�س- البالد

من بن امل�ساعي الدولية يرز الدور الريادي للمملكة العربية ال�سعودية 
مركز  عر  قدمت  حيث  املجاعة،  خطر  تواجه  التي  الدول  م�ساعدة  يف 
دولر  ملياري  يــقــارب  مــا  الإن�سانية  والأعــمــال  لالإغاثة  �سلمان  امللك 
ذات  الدول  من  دولة  والتغذية يف 58  الغذائي  الأمن  لتعزيز  اأمريكي، 
الحتياج، جرى من خاللها تنفيذ 631 م�سروعا، وحظي اليمن ال�سقيق 
الأمــن  قطاعي  يف  للمركز  الإن�سانية  امل�ساريع  من  الأوفـــر  بالن�سيب 
املحافظات  جميع  �سملت  م�سروعا   125 بــواقــع  والتغذية،  الغذائي 

اليمنية دون اأي متييز، بقيمة جتاوزت مليار و500 مليون دولر ، منها 
م�ساهمات بقيمة 244 مليون دولر قدمت خالل العام اجلاري 2021م 
م�ستفيد  مليون   13 من  اأكــر  ت�ستهدف  العاملي؛  الأغذية  برنامج  عر 

�سهريًا من الفئات الأكر �سعفًا.
اأن  املا�سي،  يوليو  ب�سهر  له  بيان  يف  العاملي  الأغذية  برنامج  اأكد  وقد 
اأنه  اإىل منع حدوث جماعة يف اليمن، مو�سحًا  اأدت  م�ساهمات اململكة 
الإن�سانية  ال�ستجابة  يف  ال�ستمرار  ميكن  ل  اململكة  م�ساهمة  بــدون 

لإنقاذ الأرواح يف اليمن.

ً الربيعة وزيرا لـ »الحج« وفهد الجالجل لـ »الصحة«
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التعليم ورجاله 
المخلصون

متمكن  تربوي  قائد  العمري  ابراهيم  تبوك  تعليم  مدير 

�سبق  حيث  اعماله  ونتائج  �سريته  عــن  ر�سح  ملــا  وفقا 

وتوىل ال�سراف على احلوار الوطني مبنطقة تبوك كما 

انعك�ست  خربة  اك�سبته  متدرجة  تربوية  منا�سب  �سغل 

وما   ، التعليم  ادارة  يف  اعماله  خمرجات  م�ستوى  على 

مييز ال�ستاذ العمري نكرانه للذات والبعد عن املركزية 

والهتمام مببداأ امل�سورة.  

اأ�سري  اأن  بــد  ل  ورجــالــه  التعليم  عــن  احلــديــث  دام  ومــا 

ملداخلة جمعتني بالزميل ال�سديق حممد احمد احل�ساين 

ا�ستح�سرنا خاللها 

الذاكرة التعليمية حيث ا�سار ال�سديق العزيز اىل جهود 

�سغل  الــذي  ال�سيخ  ال  عبدالله  بن  ح�سن  ال�سيخ  معايل 

من  الكثري  فحقق  طويلة  زمنية  لفرتة  املعارف  وزارة 

العايل حلقبة من  التعليم  الجنــازات. كما توىل وزارة 

الزمن وقادها اي�سا بنجاح وبخربة وادارة متميزة.

الله  رحمه  معاليه  عن  كتبت  بانني  ذلك  على  اأنــا  واأزيــد 

يف هذه اجلريدة ثالث حلقات توا�سل معي اثر ن�سرها 

جمل�س  ع�سو  القا�سي  حمد  القدير  ال�ستاذ  �سديقي 

ذلــك.  على  ي�سكرين  �سحفي  وكــاتــب  �سابقًا  الــ�ــســورى 

ومعلوم للجميع اأن الرجال العظماء تبقى �سريتهم حية 

حمد  الأ�ستاذ  وال�سيخ  الق�سيبي  غــازي  الدكتور  اأمثال 

. حفظ  اأ�سماوؤهم  الكثري ل حت�سرين  اجلا�سر وغريهم 

الله قيادتنا واأدام على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان 

والرفاء والعطاء.

مقبول بن فرج اجلهني

تبوك-البالد

بن  �سلطان  بن  فهد  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفع 

عبدالعزيز اأمري منطقة تبوك، با�سمه ونيابة عن اأهايل 

ال�سريفني  احلرمني  خلــادم  والمتنان  ال�سكر  املنطقة، 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل عهده 

امللكي  الأمر  �سدور  مبنا�سبة   - الله  حفظهما   - الأمني 

و�سباء  والــوجــه  واأمــلــج  ينبع  لتطوير  هيئة  باإن�ساء 

برئا�سة نائب رئي�س جمل�س الوزراء.

الكرمية  للرعاية  امــتــدادًا  امللكي  الأمـــر  �سموه،  وعــد 

كما  ال�سريفني،  احلــرمــني  خــادم  مــن  ال�سخي  والــدعــم 

ويل  ل�سمو  الثاقبة  والنظرة  ال�سديدة  الروؤية  يج�سد 

اأثــر  تــعــاىل،  الــلــه  مب�سيئة  لــهــا،  �سيكون  الــتــي  الــعــهــد، 

مع  يتنا�سب  نحو  على  والــرخــاء  التنمية  م�سرية  يف 

ا�ستثمارية  فر�س  من  به  تتميز  وما  املحافظات  قيمة 

اململكة  روؤيــة  اأهـــداف  مع  ين�سجم  ومبــا  واقت�سادية، 

الطموحة 2030.

اإدارة  جمل�س  للهيئة  يكون  امللكي،  الــقــرار  وبح�سب 

برئا�سة نائب رئي�س جمل�س الوزراء، ويعني اأع�ساوؤه 

باأمر من رئي�س جمل�س الوزراء، وتكون اللجنة امل�سكلة 

بالأمر ال�سامي رقم )54401( بتاريخ 29/ 9/ 1441هـ 

حتت مظلة هيئة تطوير ينبع واأملج والوجه و�سباء، 

وت�سرف الهيئة على ما اأجنزته وما تنجزه هذه اللجنة 

من اأعمال، كما تقوم هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء- 

بالتن�سيق مع من تراه من اجلهات ذوات العالقة- خالل 

مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر من تاريخ اأمرنا هذا باإعداد 

حتديد  ذلــك  يف  مبــا  تنظيمية،  ترتيبات  مــن  يــلــزم  مــا 

وا�ستكمال  الهيئة،  تلك  لخت�سا�س  الإ�سرايف  النطاق 

الإجراءات الالزمة لذلك.

ينبع وجهة مثالية للسياح   
املدينة  منطقة  حمــافــظــات  مــن  حمــافــظــة  هــي  ويــنــبــع 

املنورة وتقع على �ساحل البحر الأحمر يف اإقليم تهامة 

وو�سل عدد �سكانها يف عام 2017 اإىل نحو 270 األف 

ن�سمة، وتعترب ثاين اأكرب مدينة على البحر الأحمر بعد 

 ، البحر  ينبع  مــدن:   3 اإىل  املدينة  وتق�سم  جدة  مدينة 

وينبع النخل ، وينبع ال�سناعية. وتلقب بلوؤلوؤة البحر 

الأحمر. 

وتعد ينبع اإحدى اأهم املدن ال�سناعية يف اململكة، كما 

ت�سهد اإقباًل متزايدًا من الزوار كل عام بح�سبانها وجهة 

مثالية لل�سكان املحليني وال�سياح لق�ساء عطلة �ساطئية 

واملياه  البي�ساء  ال�ساطئ  برمال  وال�ستمتاع  مميزة 

النقية، بالإ�سافة اإىل مواقع الغط�س املتعددة. 

ومناخ ينبع حار �سيفا واجلو معتدل مييل للربودة يف 

ف�سل ال�ستاء، وقد ت�سل درجات احلرارة اإىل 12 درجة 

�سهر  ويعترب  ال�ستاء  يف  فقليلة  الأمــطــار  اأمــا  مئوية. 

�سبتمرب من اأ�سد ال�سهور رطوبة. 

أملج: نشاط تجاري وعمراني
اأما اأملج فهي حمافظة من حمافظات منطقة تبوك ولها 

مدينة  من  ا  جــدًّ قريبة  وهي  الأحمر  البحر  على  ميناء 

ينبع وتبعد عن تبوك العا�سمة الإدارية ما يقارب 500 

مدينة  بني  الأحمر  البحر  �ساحل  على  جنوًبا.وتقع  كم 

املواقع  من  وهي  جنوًبا،  ينبع  ومدينة  �سماًل  الوجه 

وات�سعت  املدينة  انتع�ست  وقــد  القدمية،  التاريخية 

التجاري  الن�ساط  حركة  وزادت  احلا�سر  الع�سر  يف 

احلركة  هذه  ون�سطت  باملدينة  والتعليمي  والعمراين 

�سبا  بني  البحري  الطريق  افتتاح  بعد  ملحوظ  ب�سكل 

يف اجلانب ال�سعودي و�سفاجة يف اجلانب امل�سري.

اأملج، واأ�سهرها  ويوجد العديد من اجلزر على �ساحل 

جبل ح�سان واأم �سحر �سبعة جزر متثل ما ُيعرف بجزر 

الفوايدة، وتقع �سمال اأملج 60 جزيرة تقريًبا وتعترب 

وجزيرة  احلبي�سي  جزيرة  ومنها  لها  تابعة  ا  تاريخيًّ

ال�سمرة  وجـــزيـــرة  احلــمــدة  وجـــزيـــرة  الــ�ــســريــ�ــســري 

وجزيرة املنزلوي وجزيرة ال�سنو�سي.وتعترب مدينة 

اأملج قدمًيا ثاين اأكرب مدينة جتارية بعد مكة املكرمة.

ازدهار محافظة الوجه
يف  الأحــمــر  البحر  �ساحل  على  تقع  حمافظة  والــوجــه 

يف  ال�سياحي  اجلــذب  مناطق  واإحـــدى  تبوك  منطقة 

اململكة، اإذ يقع فيها م�سروع البحر الأحمر الذي اأطلقه 

ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان وهي تقع على بعد 

)145 كم( اإىل اجلنوب من حمافظة �سباء  وتبعد عن 

تبوك مب�سافة ت�سل اإىل )325 كم( ويحدها من اجلنوب 

الــقــدميــة،  ال�ساحلية  املـــدن  مــن  وهـــي  اأمــلــج  حمــافــظــة 

ومدينة الوجه تقع على اإحدى ه�ساب ال�ساحل الغربي 

للبحر الأحمر.

وملحافظة الوجه ميناء قدمي ويوجد بها معمل لتحلية 

الأول من نوعه باململكة، وت�ستمل  املياه والذي يعترب 

ا على مطار داخلي ومير بها خط ال�ساحل الدويل  اأي�سً

اململكة بجنوبها وي�ساهم يف مرور  الذي يربط �سمال 

ال�سمال  من  ال�سعودية  حتد  التي  الــدول  من  احلجاج 

ك�سوريا والأردن وكذلك حجاج الرب من م�سر و�سمال 

ازدهار  يف  �ساهم  الذي  الأمر  وغريها  وتركيا  اإفريقيا 

ا. ا وعمرانيًّ املنطقة اقت�ساديًّ

ضباء ميناء قديم
اأما �سباء فهي حمافظة على �ساحل البحر الأحمر تتبع 

منطقة تبوك �سمال غرب اململكة، و�سميت �سباء لأن يف 

اأي  اأو �سّب مبعنى كامت  اب  ال�سمال اجلو �سَ اأهل  لغة 

ا، ورطب  ب اجلو اأي اأ�سبح حارًّ حار ورطب، ويقال �سّ

مبعنى مكتوم. وُعرفت وا�ستهرت قدمًيا بكونها ميناء 

الأحمر  البحر  �سمال  يف  وال�سيد  التجارة  ل�سفن  اآمن 

مدينة  ال�سمال  من  �سباء  ويحد  العذب،  مائها  وبوفرة 

ووادي  كفافة  وادي  اجلــنــوب  ومــن  اجلــديــدة  نــيــوم 

�سلمى وقرية العمود، وهي تقع عند تقاطع خط طول 

اإحــدى حمطات  27 وهي   ،21 دائــرة عر�س  5،40 مع 

امل�سري،  احلــج  بطريق  املــعــروف  ال�ساحلي  الطريق 

وقد اأُن�سئت فيها م�ساريع عدة من اأهمها حمطة لتحلية 

املياه املاحلة، حيث يخدم �سمال غرب اململكة، ويربطها 

اأُقيم  كما  املتو�سط،  البحر  حو�س  على  املطلة  بالدول 

فيها م�سنع لإنتاج الأ�سمنت.

جدة ـ يا�سر بن يو�سف - مها العواودة

كبريًا  انتعا�سًا  اململكة  ت�سهد  اأن  وامل�ستثمرين  القت�ساديني  من  عدد  توقع 

الداخلية  قرار وزارة  بعد  القطاعات اخلدمية والتجارية وال�سناعية،  يف 

اللتزام  وعدم  اليوم  من  بداية  ال�سحية  الحرتازية  الجــراءات  بتخفيف 

بارتداء الكمامة يف الأماكن املفتوحة، واإلغاء التباعد وال�سماح با�ستخدام 

باإقامة  ال�سماح  مع  العامة،  والأماكن  التجمعات  يف  ال�ستيعابية  الطاقة 

وح�سور املنا�سبا ت وعدم التقيد بعدد، واأكدوا اأن القرار اجلريئ يج�سد 

متانة الو�سع ال�سحي يف ال�سعودية، ويربهن على اأننا من اأكرث دول العامل 

�سيطرة على الوباء.

نموذج مبهر
اأن  جدة  غرفة  اإدارة  جمل�س  وع�سو  الأعمال  رجل  برتجي  ابراهيم  واأكــد 

ونزول  الأخــرية  الأونــة  يف  اململكة  �سهدته  الذي  الالفت  ال�سحي  التعايف 

اأرقام امل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد حتت الـ100، مع خلو عدد كبري 

حلكومة  الكبري  للعمل  طبيعية  نتيجة  الإ�سابات،  من  واملناطق  املدن  من 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز، وويل عهده الأمني 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان، حيث قدمنا اأمنوذجًا مبهرًا 

للعامل، من حيث التحلي بالجراءات الحرتازية ال�سارمة، وتعليق دخول 

فئات  ال�سامل جلميع  التح�سني  مع  بالتوازي  اململكة،  اإىل  املح�سنني  غري 

منطقية  نتيجة  ال�سحية  لالجراءات  التدريجي  التخفيف  ليكون  املجتمع، 

الـ75  ت�سهد  اأن  وتوقع  واملواطن.  الوطن  على  اليجابية  باآثارها  �ستعود 

جميع  يف  حقيقيا  انتعا�سا  اجلـــاري  املــيــالدي  الــعــام  مــن  الأخـــرية  يــومــًا 

التي  وال�سناعية  والتجارية  اخلدمية  القطاعات  راأ�سها  وعلى  القطاعات، 

تكون يف الغالب اأكرث تفاعاًل مع مثل هذه القرارات، م�سريًا اإىل اأن اململكة 

اأرقــام  انخف�ست  اأن  بعد  القت�سادي،  وازدهــار  حتول  مرحلة  على  مقبلة 

كبرية  مبكا�سب  اخلــروج  يف  القيادة  وجنحت  قيا�سية،  ب�سورة  الإ�سابة 

وا�ستطاعات  كلها،  العاملية  القت�ساديات  اأرهقت  التي  كورونا  جائحة  من 

واحلفاظ  الوطني  اقت�سادنا  حماية  يف  اململكة  طرحتها  التي  املــبــادرات 

الكيانات  على  من هذه اجلائحة  الناجتة  الأ�سرار  مقدراته وتخفيف  على 

والأفراد العاملني يف خمتلف الأن�سطة القت�سادية والتنموية يف اململكة.

الخامسة عالميًا في التعافي
بتخفيف  قراراتها  اأتخذت  اململكة  اأن  اجلفري  هاين  القت�سادي  ويرى 

الجراءات الحرتازية، بعدما برهنت جميع املوؤ�سرات العاملية واملحلية 

اململكة  اأن  واأ�ساف  الأزمــة،  على  ال�سيطرة  يف  متامًا  جنحت  اأنها  على 

وفقًا  كــورونــا  من  تعافيًا  الأكــرث  ــدول  ال بني  عامليًا  اخلام�س  املركز  يف 

الفريو�س  �سد  التلقيح  وتــرية  اإن  حيث  الأمــريــكــي،  بلومبريج  ملوقع 

التاريخ.  يف  تطعيم  حملة  اأكرب  العامل  ي�سهد  اإذ  احلا�سم،  العامل  كانت 

تراب  على  املطعمني  من   %  25 بن�سبة   15 املركز  ال�سعودية  واحتلت 

وتقدمت  »بــلــومــبــريج«.  �سلم  يف  نقطة   66.9 على  وح�سلت  اململكة، 

ال�سعودية الدول العربية الأكرث تعافيًا وفقًا للمقايي�س العاملية، متقدمة 

التي  18، وبفارق كبري عن م�سر  املركز  التي جاءت يف  الإمــارات  على 

منو  اأن  واأو�سح   .37 املركز  العراق  احتلت  فيما   ،33 املركز  يف  جاءت 

القت�ساد ال�سعودي خالل الن�سف الأول من العام اجلاري 2021، ويف 

للمملكة  احلقيقي  التعايف  على  برهن  اجلــاري،  العام  من  الثالث  الربع 

وبداأ احلياة الطبيعية، وعلى متانة الو�سع ال�سحي الذي قدم عماًل كبريًا 

على مدار عام ون�سف العام تقريبًا، واأفرز بطولت حقيقية على اأر�س 

الواقع، وما يجعلنا نزداد تفاوؤًل اأن ال�سبب الرئي�سي يف هذا النمو هو 

القطاعات غري النفطية؛ وهو ما يوؤكد جناح خطط تنويع م�سادر الدخل 

اأن الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي  يف القت�ساد ال�سعودي، لفتًا اإىل 

لل�سعودية قد حقق منًوا اإيجابًيا لأول مرة منذ بدء جائحة )كوفيد 19(، 

بن�سبة قدرها 1.5%  يف الربع الثاين من عام 2021، مقارنة بنف�س الفرتة 

من عام  2020، وذلك وفًقا لتقديرات الهيئة العامة لالإح�ساء، واأ�سار اإىل 

غري  الأن�سطة  حققته  الذي  الرتفاع  اإىل  يرجع  الإيجابي  النمو  هذا  اأن 

النفطية بن�سبة 10.1 %، بالإ�سافة اإىل الرتفاع يف الأن�سطة احلكومية 

مبقدار 0.7 % ح�سبما اأكدت الهيئة، بعدما توقع �سندوق النقد الدويل، 

يف تقرير »اآفاق القت�ساد العاملي« يف �سهر يوليو املا�سي ، منو اقت�ساد 

ال�سعودية بن�سبة 2.4%   خالل العام اجلاري، و4.8 % خالل عام 2022، 

مقارنة بتوقعاته يف تقرير اآفاق القت�ساد العاملي يف �سهر اأبريل املا�سي، 

بنمو قدره  2.9 %  هذا العام، و4 %  يف 2020.

عودة الحياة
حممد  للرتفيه  الأول  للرقم  التنفيذي  والرئي�س  الأعــمــال  رجــل  و�سدد 

املجالت  جميع  يف  الطبيعية  واحلياة  للعمل  العودة  اأن  على  اخللف 

اأ�سبحت مطلوبة، خا�سة اأن الكثري من القطاعات اخلدمية بالذات تاأثرت 

ب�سكل لفت على مدار العام ون�سف املا�سية، كحال الكثري من دول العامل 

ميزت  التي  الكبرية  احلكمة  اأن  اإىل  م�سريًا  ت�سررًا،  اأكــرث  كانت  التي 

مقدمة  يف  اململكة  تكون  باأن  عجلت  الأزمــة  بداية  من  ال�سعودي  القرار 

دول العامل التي بداأت تعي�س حياة طبيعية، وترفع الكمامة من الأماكن 

بكامل طاقتها وبدون عدد  املنا�سبات واحلفالت  العامة، وتعيد ح�سور 

املعتمرين  عدد  يف  كبريا  منوا  املقبلة  الفرتة  ت�سهد  اأن  متوقعًا  حمــدد، 

والزوار، ونه�سة �ساملة يف العا�سمة املقد�سة التي ميثل احلج اجلانب 

ال�سياحية والرتفيهية  القطاعات  ازدهار  الأكرب لقت�سادها، عالوة على 

املقبل،  نوفمرب  �سهر  بداية  يف  الريا�س  مو�سم  انطالق  مع  بالتواكب 

الن�ساطات  من  وغريها  يناير،  �سهر   خــالل  جــدة  يف  الربيع  ومهرجان 

للجميع بعد فرتة  �ست�سهد زخمًا كبريًا و�ستكون متنف�سًا  التي  احليوية 

طويلة من فر�س قيود حازمة.

يف  بحزم  الحــرتازيــة  الجـــراءات  تطبيق  يف  القرار  فطنة  اإىل  واأ�سار 

وارتداء  التباعد  تطبيق  ي�ستمر  حيث  ذلك،  حتتاج  التي  اجلهات  بع�س 

ال�سحية  احلالة  من  التحقق  تطبيق  يتم  ل  التي  املواقع  يف  الكمامات 

ملرتاديها من خالل تطبيق توكلنا، مع التاأكيد على القطاع العام واخلا�س 

وما يف حكمه؛ بالتحقق من حالة التح�سني يف تطبيق »توكلنا« جلميع 

من يرغب يف الدخول للمن�ساأة، ومتابعة اللتزام بالإجراءات الحرتازية 

مبا  اجلائحة  ملواجهة  املعنية  اجلهات  من  املتخذة  الوقائية  والتدابري 

ـ كل فيما يخ�سه  فيها لب�س الكمامة، والتاأكيد على اجلهات ذات العالقة 

الحــرتازيــة  ــالإجــراءات  ل املخالفني  بحق  املــقــررة  العقوبات  بتطبيق  ـ 

والتدابري الوقائية املتخذة من اجلهات املعنية ملواجهة اجلائحة.

انعكاسات اقتصادية إيجابية 
واأكد اخلبري القت�سادي ح�سني �سبك�سي اأن عودة احلياة اإىل طبيعتها 

القت�سادي يف كثري  الأداء  �ست�ساهم ب�سكل عملي وملمو�س يف تطور 

والقطاع  والغذاء  وال�سياحة  الرتفيه  بقطاعات  املتعلقة  املجالت  من 

ا�ستقبل  التي  الإيجابية  النف�سية  احلالة  اأن  لفتا  وال�سناعي،  اخلدمي 

فيها املواطنون هذا اخلرب لها انعكا�سات اقت�سادية اإيجابية يف اململكة.

من جانبه قال امل�ست�سار يف املنتدى القت�سادي العاملي يف دافو�س 

جناح  على  يوؤكد  جريئ  قــرار  اإنــه  ال�سحيمي  الدين  حميي  الدكتور 

للمجتمع  الكلي  التح�سني  لناحية  اجلائحة  ملف  بـــاإدارة  اململكة 

وحلقات التوعية والرعاية ال�سحية، فاملوافقة على ال�ستغالل للطاقة 

جماليًا  متكامل  اإيجابي  اأثــر  له  يكون  �سوف  ا�ستيعابيًا  ال�سباعية 

والداريــة  والقت�سادية  الجتماعية  ال�سعودية،  القطاعات  ملختلف 

و�سيكون الأثر ملمو�سًا وكبريًا.

فرص كبيرة للسياحة المستدامة

المرحلة القادمة ستشهد المزيد من االنتعاش االقتصادي

ينبع وأملج والوجه وضباء 

أكدوا متانة الوضع الصحي.. رجال أعمال ومستثمرون:

45 إصابة 
جديدة بكورونا

الريا�ض- البالد   

اأعلنت وزارة ال�سحة، اأم�س، عن ت�سجيل 45 حالة 

 41 19( وتعايف  اإ�سابة جديدة بكورونا ) كوفيد 

حالة، فيما بلغ عدد احلالت احلرجة 110 حالت.

 547890 وبلغ اإجمايل عدد الإ�سابات يف اململكة 

فيما  ــة،  حــال  536900 الــتــعــايف  وحــــالت  حــالــة 

اإىل  الإجــمــايل  لي�سل  وفـــاة،  حالتي  ت�سجيل  مت 

التح�سني  ل�ستكمال  الوزارة  8760 حالة. ودعت 

يف  للم�ساهمة  كورونا  لقاح  من  الثانية  باجلرعة 

بالت�سجيل  وامل�سارعة  املــتــحــورات،  مــن  الوقاية 

"توكلنا" للح�سول على  "�سحتي" اأو  يف تطبيق 

مركز  مع  بالتوا�سل  اجلميع  ن�سحت  كما  اللقاح، 

مدار  على  وال�ستف�سارات  لال�ست�سارات   )937(

ال�سحية  املــعــلــومــات  على  واحلــ�ــســول  الــ�ــســاعــة، 

واخلدمات ومعرفة م�ستجدات الفريو�س. 

محي الدين الشحيميحسين شبكشي ابراهيم بترجيمحمد الخلفهاني الجفري
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 يف هذا ال�سياق ترى  امل�ست�سارة الرتبوية الدكتوره 
املق�سف  بديل  اأن  نظرها  وجهة  مــن  الطجل  وفــاء 
م�سوؤولية  عــلــى  يــقــع  املــرحــلــة   هـــذه  املــدر�ــســي يف 
مبا  والأدرى  الأعلم  هي  الأم  وغالبا  الأمــور  اأولياء 
يحتاج اإليه طفلها من تغذية، ويف هذه الظروف مع 
فر�ص  تاأتي  باملدار�ص  املقا�سف  اإغــاق  اإ�ستمرارية 
البيت يف تقدمي  التي تعمل من  املنتجة  لاأ�سر  عمل 
اأن  وميكن  والطالبات،  للطاب  ال�سحية  الوجبات 
املنتجة   الأ�سر  الفئة من  الأمهات مع هوؤلء  تتعاون  
اأثناء  لأطفالها  وال�سليمة  ال�سحية  الوجبات  لتوفري 
الذهاب للمدر�سة خا�سة يف حال كانت الأم من�سغله 
والوقت ل ي�ساعدها،  من جانب اآخر اأتوقع ان عودة 
الأكرث  الأهلية هي  املدر�سي واملدار�ص  املق�سف  فتح 
قدرة يف تنظيم فتح املق�سف وخدمة الطاب، بالرغم 
من اأن من ال�سروري لناأمن �سامة الأطفال اأن ي�ستمر 
الفريو�ص،  اأزمـــة  اإنتهاء  حــن  اىل  املقا�سف  اإغـــاق 
يف  موجودة  فكرة  لي�ست  املدر�سي  املق�سف  ففكرة 
كل دول العامل فهي تعترب اإمتيازًا ومكمات ولي�ست 
هناك  يكون  اأن  امللحة  وال�سرورة  ملحة،  �ــســرورة 
نظافة وتباعد وتوعية وبالن�سبة للطعام لبد العتماد 
على م�سدر نظيف جدا وواٍع حلالت الطفل وبالتايل 
يقع العبء على الوالدين حيث اأن حقيبة الطعام التي 
تغ�سل يف البيت ويتم تعبئتها وجتهيزها من املنزل 

هي احلل البديل والأمثل. 

وجبات مغلفة 
كما علقت امل�سرفة العامة على احدى املدار�ص الأهلية 
حتكم  بقولها:  العتيبي  فاطمة  بنات  متو�سطة  لق�سم 
لأبنائه  الوجبات  الأمــر  ويل  يوفر  ان  الآن   الــعــادة 
اأمرا�ص مزمنة  اأما بالن�سبة ملن يعانون من  الطاب، 
كال�سكر اأو حالت خا�سة، فتقع رعايتهم حتت اإدارة 
امل�سرفة الطابية واملمر�سة املوجودة باملدر�سة ، ول 
وال�سحية،  املغلفة  الوجبات  بع�ص  نوفر  اأننا  نخفي 
املــغــلــقــة، ويــعــتــرب اغــــاق املق�سف  املــــاء  وعـــبـــوات 
م�سطرون  اأنــنــا  اىل  املــدر�ــســة  يف  اأزمــــة  املــدر�ــســي 
حفاظا على �سامة و�سحة الطالبات، من جانب اآخر 
األ  اأخرى  مرة  املدر�سية  املقا�سف  تعود  حن  اقرتح 
تقدمي  على  احلر�ص  دون  فقط  ربحيا  عملها  يكون 
وجبات �سحية تفيد �سحة الطالبات حيث نعاين يف 
املدر�سة ومننع الأهايل اأن ي�سطحب اأبناوؤهم بع�ص 
الطاقة  ترفع  بدورها  والتي  وال�سكولته  احللويات 
بالن�سبة  اأزمــة كورونا وهــذا  قبل  من  الأطــفــال  لــدى 

لريا�ص الأطفال والبتدائية. 

إجراءات احترازية 
بنات  الثانوي  لل�سف  الطابية  املر�سدة  وتو�سح 
الراهنة  الظروف  ظل  يف  بقولها:  اخلــويل  خواطر 
مع  الإحــرتازيــة  بــالإجــراءات  اللتزام  وا�ستمرارية 
مدر�سي  مق�سف  ليوجد  ح�سوريا  الدرا�سة  عــودة 
ولذلك   ، الف�سول  داخــل  الف�سحة  �ساعة  واأ�سبحت 
املق�سف  عــن  كبديل  جــديــدة  اآلــيــة  املــدر�ــســة  اتبعت 
وقامت اإدارة املدر�سة  بالتعاون مع م�سوؤولة املق�سف 
وم�ساعدتها بتقدمي الوجبات اخلفيفة على الطالبات 
من خال املرور على الف�سول وبيع الوجبات املغلفة 
واأي�سا  التزاحم،  عدم  ل�سمان  الطالبات  على  جيدا 
هناك طالبات يح�سرن  اىل املدر�سة ومعهن وجباتهن 
من املنزل، والأهم الذي حتر�ص عليه اإدارة املدر�سة 
عدم ال�سراكة والتجمع  يف تناول الطعام ويعترب هذا 

الإجراء هو البديل عن املق�سف املدر�سي. 

برادات المياه 
امل�ست�سار  امل�سند  عبدالعزيز  اأحمد  الدكتور  واأكــد 
الرتبوي والأ�سري والجتماعي:  اأن عودة الدرا�سة 
ح�سوريا ت�ستوجب اللتفات اإىل مو�سوع هام جدا 
وهو اإغاق املقا�سف وبرادات املياه يف الوقت الذي 
ي�سطر فيه الطالب اإىل حمل طعامه والذي قد يتعر�ص 
للف�ساد اأو التعفن ب�سبب احلرارة اأو لأ�سباب اأخرى 
مثل مرور وقت طويل على طهوه منذ ال�سباح الباكر 

اأو خطاأ يف التخزين اأو تلوثه بالبكترييا.
قد  الــطــالــب  حملها  الــتــي  املـــاء  كمية  اأن  على  ف�سا 
الكمية  تنفذ  ب�سبب احلــرارة وقد  كامل  ليوم  لتكفي 
منذ احل�سة الأوىل واجل�سم بحاجة اإىل �سرب املياه 
كون 7٥ % من ج�سم الإن�سان عبارة عن ماء لفتا اإىل 
اأن انقطاع املاء قد ي�سبب اأمرا�ص كثرية للطاب متل 
اجلفاف اأو تعطل بع�ص الأجهزة الداخلية وغريها. 

ب�سكل  جمراها  اإىل  الطبيعية  احلياة  "عودة  وتابع 
املياه  بـــرادات  فتح  مــن  مينع  الــذي  مــا  طبيعي  �سبه 
ومقا�سف املدار�ص مع احلر�ص على تعقيمها وزيادة 
ــطــاب مــن خـــال وجـــود اأخــ�ــســائــي تغذية  وعـــي ال
يح�سر للمدر�سة يتحدث فيها عن تعليمات هامة قبل 
التعقيم  اأبــرزهــا  املق�سف  وكذلك  لــلــربادات  التوجه 

والــربادات  املقا�سف  تفتح  ل  " ملــاذا  اجليد". وتابع 
والكافيهات  املطاعم  واأن  خا�سة  ال�سرتاطات  حتت 
موجودة  ال�ــســرتاطــات  هــذه  تكون  ل  ملــاذا  مفتوحة 
ب�سرورة  امل�سوؤولة  اجلهات  مناديا  املقا�سف"،  يف 
الــتــكــاثــف والــعــمــل �ــســويــا مــن اأجـــل اإعـــــادة احلــيــاة 
ال�سحة  �سروط  وفق  املدار�ص  يف  للطاب  الطبيعية 

البيئية.

وقت االستراحة 
ال�سامي  املجيب  اأمة  التطوير  م�ست�سارة  اأكــدت  كما  
املــيــاه يف  وبــــرادات  املقا�سف  فتح  عـــودة  �ــســرورة 
املياه- املدر�سة  كتوفري  جزئي  ب�سكل  ولو  املدار�ص 

الغذائية  والــوجــبــات  خــا�ــســة-  مغلقة  ــر  قــواري يف 

املغلفة كاملة العنا�سر الغذائية للطاب مع الهتمام 
ــالإجــراءات الحــرتازيــة و ذلــك من خــال ا�سرتاك  ب
اأن  على  رمزية  بر�سوم  الطلبة  من  يومي  اأو  �سهري 

توزع توزع وقت ال�سرتاحة.

وجبات خفيفة 
و�سحة  اطفال  ا�ست�سارية  اآمــال  الدكتوره  وتن�سح 
ــغــذاء الــذي  ــظــروف يعد ال عــامــة قــائــلــة: يف هــذه ال
ح�سوله  وطريقة  املرحلة  هــذه  يف  الطفل  يتناوله 
لاأطفال  يف�سل  ولذلك  الأهمية  غاية  يف  اأمــرا  عليه 
اأخذ وجبة الإفطار من املنزل ، واأي�سا �سرورة عدم 
تعري�ص الطلبة لأ�سعة ال�سم�ص خال تناول الطعام، 
لأن احلرارة توؤدي اإىل تلف املادة الغذائية، وبالتايل 
اأن اأغلب املناطق يف  يوؤدي اإىل ت�سممات، خ�سو�سا 
احلــرارة.  درجــات  يف  كبري  باإرتفاع  تتميز  اململكة  

ومن الأمثلة املفيدة لغذاء الطاب يف املدرا�ص. 
الع�سل  من  بقليل  حملي  دافــئ  حليب  كاأ�ص  لو  اأوًل 
والــرغــبــة  الــعــمــر  ح�سب  خفيفة  وجــبــة  الــطــبــيــعــي، 
مع  جــبــنــة   �ــســانــدوتــ�ــص   ، الف�سحه  وقـــت  للمدر�سة 
يف�سل  كــان  اإذا  اأو   ، الطفل  لــدى  املف�سل  اخل�سار 
الطفل احللو ، ف�سا عن توفري  توفري الفاكهة  التي 
يف�سلها فاالفواكه لها ميزات كبرية حتفظ بعد غ�سلها 

يف كي�ص با�ستيك نظيف )معقم (. 
الذهن  و�سفاء  اجل�سم  ل�سحة  مفيد  دائما  والتنوع   
والإقبال علي جميع انواع  التغذية املفيدة تتكون من 
كربوهيدرات للطاقة تقدم بحدود واملواد الربوتينية 
لبناء اجل�سم  والكربوهيدرات يحتاجها اجل�سم يف 
الذهني والتنوع  البدين والعقلي والن�ساط  الن�ساط 
جميعه جيد  ملد الطفل مبا يحتاجه اجل�سم ويح�سن 

من الإ�ستيعاب. 
وي�ستبدل  ويكفي  املبا�سر  ال�سكر  مــن  والتقليل   
�سغرية  وجبات  اىل  يق�سم  وممكن  دائًما،  بالفواكه 

بكميات منا�سبة يف اأوقات خمتلفة ومنا�سبة
املـــاء والــعــ�ــســريات يف زجــاجــة با�ستيكية   تــوفــري   

حتفظ الربودة ح�سب العمر والرغبة. 

اأكد خمت�سون اأن اإيقاف املقا�سف يف املدار�ص  ياأتي مبثابة اإجراء احرتازي للت�سدي لفريو�ص كورونا وتقليل فر�ص النت�سار، ون�سح اأولياء الأمور �سرورة اإر�سال وجبة اإفطار وعبوة مياه مع اأبنائهم حيث اأن اإيقاف 
املقا�سف املدر�سية جاء تلبية للو�سع الوبائي الذي مير به العامل وفر�سته جائحة كورونا ل�سمان �سامة الطاب والقدرة على حتقيق �سروط ال�سحة وال�سامة العامة والربوتوكول ال�سحي الذي تنفذه وزارة التعليم 

بالتعاون مع وزارة ال�سحة داخل املدار�ص يف اململكة.   ولكن  ال�سوؤال الذي يعلن عن نف�سه  ما هو البديل عن املق�سف املدر�سي يف ظل ا�ستمرار اغاقه ، م�سددين يف الوقت نف�سه على �سرورة اأن يتم تناول الطاب  
وجبة الفطور  باعتبارها من اأهم الوجبات الغذائية لل�سحة، اإذ تعترب امل�سدر الأول الذي مينح اجل�سم الطاقة الازمة للقيام باملهمات، كما متد اجل�سم بالن�ساط واحليوية، وتعمل على تقوية الذاكرة، كما اأنها ت�ساعد 

على عاج حالت تقلبات املزاج، وتعزيز املناعة، والتقليل من معدل الكولي�سرتول املرتفع بالدم، لأن وجبة الإفطار ت�ساعد على عملية التمثيل الغذائي ال�سحيح، كما ت�ساعد على التحكم يف الوزن الزائد، لأنها تقلل من 
ال�سعور باجلوع على مدار اليوم.وا�سافوا اأن من البدائل تتمثل يف توزيع وجبات غذائية على الطاب يف الف�سول مع احلر�ص على  الربتوكولت ال�سحية ومنع الكل  اجلماعي.

تطويق أخطار المقاصف المدرسية
البالد - مها العواودة - رانيا الوجيه  

أكدوا ضرورة اتباع اإلجراءات االحترازية لضمان سالمة الطالب .. مختصون:

التقليل من السكر المباشر واستبداله  بالفواكه وجبة اإلفطار تمد الجسم بالطاقة والحيوية

اآمال بدر الديناأمة ال�سامياأحمد امل�سند

اأن  يجب  اإذ  الفطور؛  وجبة  اإعـــداد  عند  بالتوازن  دائــمــًا  ُين�سح 
الغذائّية،  والألياف  والربوتينات،  الكربوهيدرات،  على  حتتوي 
كما  للج�سم،  الفورّية  الطاقة  ُتعّد م�سدر  الكربوهيدرات  اإّن  حيُث 
يف  الإفــراط  مينع  مما  بال�سبع،  ال�سعور  على  ت�ساعد  الألياف  اأّن 
تناول الطعام، وعند تناولها مع امل�سروبات ال�سحية، فاإّنها ت�ساعد 
الإ�سابة  خطر  وتقليل  اله�سمي  اجلهاز  يف  الطعام  حتريك  على 

بالإم�ساك على غرار باقي الوجبات يف اليوم، ُين�سح باأّن يحتوي 
احلبوب  مثل  املتنوعة،  الغذائّية  املجموعات  جميع  على  الفطور 
الكاملة،  احلبوب  من  الأقــل  على  ن�سفها  يكون  اأن  ُيف�سل  التي 
كالبي�ص،  والربوتينات  واخلــ�ــســروات،  الفواكه  اإىل  بالإ�سافة 
واللنب  كاحلليب واجلنب  الألبان  والبذور، ومنتجات  واملك�سرات 

ل اأن تكون قليلًة اأو خالية الد�سم. والتي ُيف�سّ

قائمة صحية الفطار الطالب

فرصة لألسر المنتجة 
لتقديم وجبات 

مغلقة في المدارس 

أصحاب األمراض 
المزمنة تحت إدارة 
المشرف والممرضة 



نمو  الصادرات غير النفطية 

تعزيز تنافسية المنتج السعودية

تنامي إمكانات قطاع التجارة 

رفع مســاهمة القطــاع الخــاص

انطالق استراتيجية االستثمار 
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الريا�س:

اإن العامل يتحول ..

العودة إلي الحياة ..
وبف�سل   .. كورونا  ب�سبب  �سهرا   18 ملدة   القا�سية  املعاناة  بعد 
اإىل  .. �سنعود بحذر   الدولة يف مكافحة اجلائحة  جناح جهود 
منازلنا  مــن  اخلـــروج  تعني  ــعــودة  ال هــذه  الطبيعية.  حياتنا 
وح�سور  الت�سوق  ومراكز  واجلامعات  املدار�س  اإىل  والذهاب 
عرو�س الأفالم ال�سينمائية. واخلروج للرتفيه على �ساطئ البحر 
واإىل املالهي .. والذهاب اإىل امل�ست�سفيات للتطبيب والعالج .. 

وياأتي على راأ�س القائمة .. العودة اإىل املطارات لل�سفر.
لزال  الأعــمــال  لأداء  ال�سفر  حجم  اأن  اإىل  الــدرا�ــســات  ت�سري     
منكم�سا ومل ينتع�س بعد .. ولكن كل املوؤ�سرات تقول باأن الطلب 
على ال�سفر ال�سياحي عاد بن�سبة  82 % عن اأرقام ون�سب ما قبل 
اأن هناك فئة من امل�سافرين لزالوا يعانون  كورونا .. وال�سبب 
بالب�سر  والحتكاك  ال�سفر.   يف  والـــرتدد  الــعــدوى  من  اخلــوف 
الأوراق  ومل�س  العف�س  ونقل  الأمــن  اأجهزة  وعرب  املطارات  يف 
وم�ستندات ال�سفر وخطورة الإختالط يف املطاعم ومل�س اأبواب 

احلمامات واملرافق املختلفة ..الخ.
مراكز  رواد  على  اأي�سا  ينطبقان  اخلوف  وهذا  املحاذير  هذه     
الت�سوق .. واأماكن الرتفيه واملدار�س واجلامعات .. لذلك اأزعم 
تعيد  اأن  ت�ستطيع  حتي  كبرية  حتديات  املن�ساآت  هــذه  اأمــام  اأن 
ترتيب اأو�ساعها لتلك العودة اجلديدة لأداء اأعمالها .. وتعوي�س 

خ�سائرها املا�سية واإن حتقق اأرباحا جمزية قادمة.
    ومن هذه التحديات اأ�سوق لكم ما ميكن عمله لإعادة �سياغة 
املمتنعني  تغري  واإجراءات جديدة بحيث  اإ�سرتاتيجيات ونظم 
يف  والــثــقــة  الطماأنينة  نبعث  حتي   .. ال�سفر  يف  واملــرتدديــن 
الطبيعية  حياتهم  وممار�سة  ال�سفر  اإيل  يــعــودوا  كي  نفو�سهم 

بحذر ..  ومنها:
وذلــك   .. الهتمام  بـــوؤرة  يف  امل�ستهلك  اأو  العميل  و�سع   **    
بتحويل اهتمام املن�ساآت من مفهوم ال�سلعة اأو املنتج اإىل مفهوم 

�سحة و�سالمة العميل وتلبية احتياجاته. 
التعامالت الورقية وا�ستبدالها بتكنولوجيا  التخل�س من   **   
ــاء  ــذك ال .. وتــوظــيــف  .. 5 جـــي  تــطــبــيــقــات  عـــرب  التـــ�ـــســـالت 
ال�سطناعي والتعقيم والتطهري الإ�سعاعي داخل �سالت املطار 

ومرافقه وداخل الطائرات.
تو�سيل  يف  الروبوتية  اخلــدمــات  تكنولوجيا  توظيف   **    
طلبات الطعام يف �سالت املطارات ومراكز الت�سوق حتي ميكن 

تخفي�س اأعداد الطوابري اأمام املطاعم واملقاهي. 
   ** اإيجاد مكائن لبيع طعام رحالت الطريان مع اإمكانية تناولها 

علي الأر�س بدل من داخل الطائرة.
والعينني  الوجه  ب�سمات  فح�س  ومعدات  اأجهزة  اإيجاد   **    
عند  اأمنيا وتدقيق هوياتهم  امل�سافرين وفح�سهم   على  للتعرف 

دخولهم مباين املطار وبوابات الطائرات.
    ** توظيف اأجهزة ك�سف اأمنية متطورة تقنيا لفح�س الركاب 
واأغرا�سهم من خالل بوابات دخول دون خلع مالب�سهم وتفتي�س 

اأغرا�سهم يدويا .. 
الأبـــواب  خــالل  مــن  والتنقل  ال�سفر  اإجـــــراءات  حتــويــل   **    
اأو  اأوتــومــاتــيــكــيــا  تتعامل  بــل   .. مل�سية  غــري   .. بتكنولوجيا 
وعرب  والإ�ـــســـارات  ال�سوتية  والأوامــــر  احلركية  ــالميــاءات  ب

تطبيقات الهواتف الذكية ... 
ــكــار والــنــمــاذج       والــقــائــمــة تــطــول .. ولــكــن هـــذه بع�س الف
واملدار�س  الت�سوق  ومراكز  املطارات  يف  تطبيقها  ميكن  األتي 
واجلامعات .. وكل اأماكن التجمعات حفاظا علي �سالمة و�سحة 

الب�سر  وممار�ستهم حلياتهم خارج منازلهم..   

ameenzain@yahoo.com

زين اأمني 
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صندوق االستثمارات يطلق أحدث مشاريعه السياحية

 تسهيالت تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

الريا�س- البالد
 اأطلق �سندوق ال�ستثمارات العامة 
 ، "THE RIG" م�سروع  اأم�س 
ويعد اأحدث م�ساريع ال�سندوق يف 
�سمن  والرتفيه،  ال�سياحة  قطاعي 
يركز  الــتــي  الرئي�سية  الــقــطــاعــات 
اإيجابي  اأثـــر  لها  و�سيكون  عليها 

على القت�ساد املحلي.
وا�سعة  جمموعة  امل�سروع  ويقدم 

وجمموعة  فــنــادق،  ثالثة  على  ت�ستمل  التي  ال�سياحية  اخلــيــارات  مــن 
الأن�سطة  مــن  والــعــديــد  املــروحــيــة،  للطائرات  ومهابط  عاملية،  مطاعم 
املتنوعة والريا�سات اجلريئة ، ويهدف اإىل املحافظة على بيئة املنطقة 
تعزيًزا  العاملية،  واملمار�سات  املعايري  اأف�سل  باتباع  عليها  �سيقام  التي 
املتوقع  ومن  اجلذابة،  وال�سياحية  البيئة  على  للحفاظ  اململكة  جلهود 
اأن ي�ستقطب العديد من ال�سياح من خمتلف اأنحاء العامل، وب�سكل خا�س 

اخلليج  دول  ومقيمي  مــواطــنــي 
�سياحية  جتــربــة  لعي�س  الــعــربــي 

ا�ستثنائية.
املــ�ــســروع اجلديد  اإطـــالق  ويــاأتــي 
�سندوق  ا�سرتاتيجية  مع  متا�سًيا 
-2021 ــعــامــة  ال ــارات  ــم ــث ــت ــس ال�
الهادفة لتمكني البتكار يف   2025
داخل  والرتفيه  ال�سياحة  قطاعي 
بالفر�س  يــزخــر  والــــذي  املــمــلــكــة، 
روؤية  اأهــداف  �سمن  القت�سادي  التنوع  حتقق  التي  الواعدة  التنموية 

اململكة 2030.
 ويوا�سل ال�سندوق تاأ�سي�س ودعم العديد من امل�ساريع وال�سركات يف 
خمتلف املناطق بهدف تعزيز جهود اململكة لت�سبح وجهة �سياحية رائدة 
على خارطة ال�سياحة العاملية، مثل �سركة البحر الأحمر للتطوير، و�سركة 

ال�سودة للتطوير، و�سركة كروز ال�سعودي.

جدة - البالد
ومتناهية  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  املقدمة  الت�سهيالت  ارتفعت 
ال�سغر من القطاع امل�سريف و�سركات التمويل يف ال�سعودية بنهاية الربع 
اإىل نحو 198.2 مليار ريال، وبزيادة قدرها 25% مقارنة  الثاين 2021، 

بنف�س الفرتة من العام 2020 والتي بلغت اآنذاك 158.03 مليار ريال.
بلغت  "�ساما"،  ال�سعودي  املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  للبيانات  وطبقا   
التمويالت املقدمة من القطاع امل�سريف 184.8 مليار ريال، ما ميثل %93 

التمويل  �سركات  من  املقدمة  الت�سهيالت  وبلغت  الت�سهيالت،  اإجمايل  من 
13.5 مليار ريال ما يعادل 7%. وا�ستحوذت املن�ساآت املتو�سطة على %72 
الثاين  الربع  بنهاية  امل�سريف  القطاع  من  املقدمة  الت�سهيالت  اإجمايل  من 
2021، ما يعادل 132.1 مليار ريال، بينما بلغت ح�سة املن�ساآت ال�سغرية 
44.2 مليار ريال.  كما ا�ستحوذت املن�ساآت ال�سغرية على 6.1 مليار ريال 
ح�سة  بلغت  كما  التمويل،  �سركات  من  املقدمة  الت�سهيالت  اإجــمــايل  من 

املن�ساآت املتو�سطة نحو 4.66 مليار ريال بنهاية الربع الثاين 2021. 

اأكد تاريخها احلافل بالإجنازات..عبد العزيز بن �سلمان:

37  % ارتفاع يف الن�سف الأول

 السعودية يحتذى بها لكل مصادر الطاقة

 نمو قياسي للصادرات غير النفطية 

عوا�سم - وكالت
اأكد الأمري عبد العزيز بن �سلمان وزير الطاقة، 
مزيج  حتـــول  يف  تــقــدمــا  اأحــــرزت  اململكة  اإن 
الطاقة، م�سريا اىل اأنها �ست�سبح بحلول 2030 
منتجا يحتذى به لكل م�سادر الطاقة. واأ�ساف 
�سموه  خالل فعاليات اأ�سبوع الطاقة الرو�سي، 
ذلك  وفوق  وفاعلية،  كفاءة  الأكرث  "�سن�سبح 

�سنقلل النبعاثات باأرقام اأقل ما يقال عنها اإنها 
مذهلة، لأن لنا تاريخا حافال بالإجنازات". 

لديها  اململكة  اأن  اىل  الــطــاقــة  وزيـــر  واأ�ـــســـار 
وامليثان  الغاز  احتجاز  يف  رائعة  جناح  ق�سة 
�سركة   توجد  ل  اأنــه  م�سيفا  منه،  وال�ستفادة 
يف  واأرامكو  ال�سعودية  على  التفوق  باإمكانها 

احتجاز غاز امليثان. 

 من جهة ثانية وعلى ال�سعيد النفطي ، �سهدت 
ارتفاعها  العاملية  الأ�ــســواق  يف  النفط  اأ�سعار 
متجاوزة  �سنوات  ثــالث  يف  م�ستوى  لأعــلــى 
85 دولرا للربميل ، مدعومة بتوقعات بنق�س 
املا�سية،  القليلة  ال�سهور  خــالل  املــعــرو�ــس 

وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على ال�سفر.
ــتــعــايف مـــن جائحة  وانــتــعــ�ــس الــطــلــب مـــع ال

عن  ال�سناعة  حتــول  عــن  ف�سال  كــوفــيــد-19، 
الوقود  اإىل زيت  الثمن،  الغاز والفحم باهظي 
الإمــــدادات  تظل  اأن  املتوقع  ومــن   ، والــديــزل 
الــعــاملــيــة حتــت �ــســغــط بــفــعــل انــخــفــا�ــس حــاد 
الــتــعــاون  منظمة  يف  الــنــفــط  خمـــزونـــات  يف 

القت�سادي والتنمية، ويف الوليات املتحدة.
املتوقع  من  اإن  الدولية  الطاقة  لوكالة  وطبقا   

اأن تعزز اأزمة الطاقة الطلب على النفط بواقع 
اإىل  ذلك  يــوؤدي  ، وقد  يوميا  برميل  األــف   500
برميل  األــف   700 بنحو  املعرو�س  يف  فجوة 
ت�سيف  اأن  اإىل  العام،  هــذا  نهاية  حتى  يوميا 
وحلفاوؤها  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة 
)اأوبــك+( مزيدا من الإمــدادات كما هو خمطط 

له يف يناير املقبل.

جدة - البالد
رئي�سًا  مــدخــاًل  القت�سادي  التنويع  ي�سّكل 
من   ،  2030 املــمــلــكــة  روؤيـــــة  حتــقــيــق  نــحــو 
النفطية يف  غــري  الــقــطــاعــات  اإ�ــســهــام  خـــالل 
هذه  اإطــار  هذا  ويف  املتنوع.  املحلي  الناجت 
ال�سعودية  ال�سادرات  حققت   ، امل�ستهدفات 
غري النفطية قفزة كبرية، م�سجلة اأعلى قيمة 
 ،2021 احلــايل  العام  من  الأول  الن�سف  يف 
بارتفاع نحو 37  مليار ريال  حمققة 125.3 
املا�سي  العام  من  الأول  بالن�سف  قيا�سا   ،  %
ومن   ، ريــال  مليار   91.7 خالله  بلغت  الــذي 
بنهاية  ــال  ري مليار   255 حتقق  اأن  املتوقع 

العام احلايل.
ــنــمــو هــــذا الـــقـــطـــاع �ــســّجــلــت   تــفــ�ــســيــال ل
حيث  من  ارتفاًعا  النفطية  غري  ال�سادرات 
ي�ساوي 34.7  ما  اأي   % بن�سبة 8  الكميات 
وبــالــتــايل   ، الأول  للن�سف  طــن  مــلــيــون 
اإىل  وعودتها  والكمية  القيمة  يف  حت�سنًا 
املوؤ�سرات  بح�سب  الطبيعية  م�ستوياتها 
املجال  هــذا  ويف   ، الر�سمية  والــبــيــانــات 
قيمة  اأعلى  البرتوكيماويات  قطاع  حقق 
لل�سادرات بقيمة بلغت 73.6 مليار ريال ، 
بنمو يقّدر بـ 44 %، مقارنة بـ 51.2 مليار 
 ، العام املا�سي  ريال يف الفرتة نف�سها من 
وتربز هنا اأهمية رفع ن�سبة ال�سادرات غري 
النفطية من 16 % اإىل 50 % على الأقل من 

اإجمايل الناجت املحلي غري النفطي.

    كفاءة الت�سدير
ال�سعودية  ــادرات  ــ�ــس ال تنمية  هيئة  تــبــذل   
الت�سدير،  بيئة  كفاءة  حت�سني  نحو  جهودها 
والــرتويــج  الت�سديرية،  الــقــدرات  وتطوير 
بتقدمي  وخدماتهم،  ومنتجاتهم  للم�سدرين 
بناء  مــن  بـــدءًا  اخلــدمــات  مــن  متنوعة  حزمة 
قدرات امل�سدرين من خالل التدريب والتقييم 
وتوفري تقارير الأ�سواق وال�سلع املتخ�س�سة، 
مرورًا بدعم امل�سدرين ال�سعوديني باحلوافز 
خالل  مــن  م�سرتين  اإيــجــاد  يف  وم�ساعدتهم 

املعار�س الدولية والبعثات التجارية.
وال�سترياد  الت�سدير  بنك  اأعلن  ومــوؤخــرا    
برين"،  "احتاد  اإىل  ان�سمامه  عن  ال�سعودي 
على  الــتــاأمــني  يف  الــرائــدة  العاملية  املنظمة 

عمليات الت�سدير العاملية وال�ستثمار.

عالمة  الحتـــاد  اإىل  البنك  ان�سمام  وي�سكل 
ـــــدوره املـــحـــوري يف  فـــارقـــة فــيــمــا يــتــعــلــق ب
واخلدمات  املنتجات  ت�سدير  تناف�سية  تعزيز 
ــات  ــان ــك ـــربز تــنــامــي الإم الــ�ــســعــوديــة، كــمــا ي
والفر�س املتاحة يف قطاع التجارة ال�سعودي 
من�سة  الحتــاد  اإىل  البنك  ان�سمام  ويوفر   ،
فريدة لبناء ال�سراكات مع املوؤ�س�سات الرائدة 
ائــتــمــان  بــقــطــاع  املتعلقة  املــ�ــســاكــل  ملــجــابــهــة 
ال�سادرات، كما يت�سق مع هدف البنك املتمثل 
يف تنمية ت�سدير املنتجات الوطنية عرب عقد 
�سراكات مع املوؤ�س�سات واملنظمات التمويلية 

الوطنية والدولية.

   الأداء املايل والقت�سادي
قويا  داعما  النفطية  غري  ال�سادرات  منو  يعد    

قــدرة  لتنوع  اإيــجــابــيــا  ومــوؤ�ــســرا  الــعــام  للنمو 
تقرير  اأظــهــره  مــا  وهــو   ، ال�سعودي  القت�ساد 
الن�سف  عن  للمملكة  والقت�سادي  املايل  الأداء 
املحلي  الــنــاجت  ت�سجيل   2021 عــام  مــن  الأول 
الإجـــمـــايل غـــري الــنــفــطــي منــــوًا قــــدره 5.4 % 
اخلا�س  للقطاع  املحلي  الناجت  بنمو  مدعومًا 
فيما   .%  7.5 قدره  اقت�ساديا  منًوا  �سجل  الذي 
توقع التقرير منوا لالقت�ساد الوطني الإجمايل 
7.5 % يف 2022 ، مقارنة بـ 2.6 % منوا متوقعا 
خالل العام اجلاري، يف الوقت الذي يعزز فيه 
يف  الفاعل  دوره  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق 
التنموية،  ال�سناديق  وكذلك   ، ال�ساملة  التنمية 
من  مزيد  واإتاحة  التخ�سي�س،  برامج  وتقدمي 
يف  للم�ساركة  اخلــا�ــس  القطاع  اأمـــام  الفر�س 

م�ساريع البنية التحتية؟

   الأن�سطة ودعم النمو
 هناك العديد من العوامل التي من �ساأنها دعم 
معدلت منو الناجت املحلي غري النفطي منها:

- ا�ستمرار التقدم يف تنفيذ برامج وم�ساريع 
الكربى، وتطوير  الروؤية، وامل�ساريع  حتقيق 

القطاعات الواعدة يف القت�ساد.
ال�ساملة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإنــطــالق   -

لال�ستثمار.
- حتفيز ال�سناعة وال�سادرات غري النفطية.

اإىل  واملجتمعية  الرئي�سة  الأن�سطة  عــودة   -
طبيعتها.

الرقمي  والتحول  الأعمال  ممار�سة  ت�سهيل   -
واحللول التقنية.

جاذبيته،  ــــادة  وزي الــعــمــل  �ــســوق  تنظيم   -  
وحراك القطاع ال�سياحي.

املهمة  واملعطيات  العوامل  هــذه  تكامل  ومــع 
اأهداف برنامج التخ�سي�س  للنمو ، تتوا�سل 
خــالل الــعــام الــقــادم 2022 ، مــن خــالل طرح 
م�ساريع  ودعم  التخ�سي�س،  فر�س  من  املزيد 
على  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة 
من  العديد  يف  ـــدويل  وال املحلي  امل�ستويني 
اخلــا�س  القطــاع  م�ســاهمة  ورفع  القطاعات، 
اإلـى   %  40 مـن  الإجمايل  املحلـي  الناتـج  فــي 
اأي�سا  حمققا   ،  2030 عـــــام  بحلـول   %  65
للمواطنني  الوظائف  خلق  هــو   ، مهما  هدفا 

واملواطنات وتعزيز قطاع ريادة الأعمال.

التنوع االقتصادي 

ا�ستعر�ست منوذجها يف ال�ستدامة وال�ستثمار

 المملكة تؤكد على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
نيويورك- وا�س

يف  دورهــا  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأكــدت 
دعم التعاون الدويل ملكافحة التدفقات املالية 
اجليدة  املمار�سات  وتعزيز  امل�سروع،  غري 
املــالــيــة، م�سددة  بــ�ــســاأن ا�ــســتــعــادة الأ�ــســول 
اململكة  روؤيــــة  ـــادرات  ومـــب ــرامــج  ب اأن  عــلــى 
وتطوير  ال�سفافية  تعزيز  يف  ت�سهم   2030
التي  الثغرات  و�سد  والإجــراءات  ال�سيا�سات 

ميكن اأن ينفذ منها الف�ساد.
املناق�سة  خـــالل  اململكة  كلمة  يف  ذلـــك  جـــاء 
ب�سيا�سات  املتعلقة  "امل�سائل  لبند  الــعــامــة 
اأعمال  �سمن  وذلــك   ")18( الكلي  القت�ساد 
خالل  )الثانية(  واملالية  القت�سادية  اللجنة 
الدورة الـ 76 للجمعية العامة لالأمم املتحدة، 
األقتها رئي�سة اللجنة القت�سادية واملالية يف 
وفد اململكة الدائم لدى الأمم املتحدة رمي بنت 

فهد العمري.
على  حتر�س  اململكة  اأن  العمري،  واأو�ــســحــت 

ت�سخري اإمكاناتها ومواردها يف خدمة الق�سايا الإن�سانية، 
ومنظماتها  ووكالتها  املتحدة  الأمم  مع  الكامل  بالتعاون 

واملجتمع الدويل.
الدويل  التعاون  يف  مهما  دورا  للمملكة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

دول  جمموعة  رئا�ستها  خالل  متكنت  حيث  الــدول،  ودعــم 
الع�سرين يف 2020 ويف ظل انت�سار جائحة )كوفيد ـ 19( 
فبادرت  عامليًا،  اجلهود  وتن�سيق  توحيد  على  العمل  من   ،
اجلائحة،  لآثــار  العاملية  لال�ستجابة  ا�ستثنائية  قمة  بعقد 
اإيجابي  ب�سكل  ال�ستثنائية  القمة  هــذه  نتائج  واأثــمــرت 
اأعباء  لتخفيف  اآلية  الآثــار، واأطلقت  تلك  التخفيف من  يف 

املنخف�س  الدخل  ذات  للدول  الدعم  لتتيح  الديون 
ملكافحة  الإمــكــانــات  جميع  ت�سخري  من  ومتكينها 

اجلائحة وتخفيف اآثارها القت�سادية.
الإ�سالحات  ب�سن  اململكة  �سرعت  كما  واأ�سافت:    
القت�سادية امل�ستمرة، التي اأ�سهمت بتاأ�سي�س نظام 
اتخاذ  من  ومتّكنت  اململكة،  يف  ومــرن  قوي  مايل 
الآثار  ا�ستيعاب  ل�سمان  قوية وحا�سمة  اإجــراءات 

القت�سادية ال�سلبية الناجتة عن الوباء.
  وبّينت العمري اأن اململكة تويل اأهمية كبرية لأهداف 
التنمية امل�ستدامة، كما اتخذت خطوات فعالة لتنفيذ 
من  ة  املــقــَرّ  2030 امل�ستدامة  التنمية  اأهـــداف  خطة 
الأمم املتحدة مبا ين�سجم مع خطط التنمية الوطنية، 
املختلفة  وامل�ساريع  واملــبــادرات  الربامج  خــالل  من 

التي تندرج حتت روؤية اململكة 2030.
اململكة  اأطلقت  املنطلق،  هذا  من  اأنه  على  و�سّددت 
املمكنات  اأحد  لال�ستثمار  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 
2030،اإْذ  روؤيـــة  م�ستهدفات  لتحقيق  الرئي�سية 
�سُت�سهم الإ�سرتاتيجية بالنمو القت�سادي وتنويع 
بني  الفاعلية  زيـــادة  يف  وت�سهم  وا�ــســتــدامــتــه،  مــ�ــســادره 
وتعزيز  الأعــمــال  بيئة  وحت�سني  واخلا�س  العام  القطاع 
للتمويل،  حلول  وتقدمي  امل�ستثمرين،  ومتكني  جاذبيتها، 
يف  لال�ستثمار  فر�س  وتطوير  التناف�سية،  القدرة  ورفــع 

القطاعات القت�سادية الواعدة.
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جدة - البالد
ب�سقوط  ينبئ  ما  الإخــوان،  �سفوف  يف  وت�سدع  ان�ساقاقات،  عميقة..  خالفات 

و�سيك للتنظيم الإرهابي، الذي �سعى للخراب والدمار يف خمتلف بلدان املنطقة 

اأن  غري  الواحد،  الوطن  اأبناء  بني  وال�ستات  الفرقة  زرع  حتاول  ذيوله  تزال  ول 

ال�سعوب فطنت خلبثهم، واحلكومات اتخذت كل الإجراءات الالزمة للق�ساء على 

ال�سعوب  واإراحــة  فتنته،  واإيقاف  خطره  من  للتخل�ص  الإجرامي،  التنظيم  هذا 

اأوروبــا  اأو  العربية  املنطقة  كان يف  اأن  �سواء  اأقــرب وقت ممكن  �سروره يف  من 

املتحدة  الوليات  جانب  اإىل  اإرهابيا  وت�سنفه  التنظيم  هذا  ب�سدة  حتارب  التي 

تداعيات  اأظهرته  ما  وهو  ف�سيئا،  �سيئا  الإرهــابــي  التنظيم  ويتفكك  الأمريكية. 

اخلالفات الأخرية بني اأجنحة جماعة الإخوان، واعرتف به القائم بعمل املر�سد 

العام جلماعة الإخوان اإبراهيم منري، وفقا لف�سائية "احلوار" الإخوانية، متحدثا 

ال�سدع  راأب  وحماولته  �سفوفها،  �سربت  التي  والن�سقاقات  اجلماعة  اأزمة  عن 

ال�سابق  العام  الأمــني  جبهتي  بني  ال�سراعات  اأن  خ�سو�سا  بالف�سل،  باءت  التي 

�سرية  حمادثات  ت�سربت  اإذ  ت�ستفحل،  منري  واإبراهيم  ح�سني،  حممود  للجماعة 

عن اخلالفات بني قيادات اجلبهة، حول النتخابات، و�سط اتهامات متبادلة بني 

الطرفني. 

التي  واأكد منري وجود خالفات كبرية وعميقة بني جمموعته وجمموعة ح�سني 

بعدم  للجماعة  ال�سابق  العام  الأمــني  ح�سني  متهما  ال�سلح،  مبادرات  كل  رف�ست 

تزويده واإبالغه باملعلومات ال�سحيحة لكي يتخذ بناء عليها قرارات �سليمة، كما 

اأعلن تعيني اأ�سامة �سليمان و�سهيب عبد املق�سود متحدثني ر�سميني جديدين با�سم 

جماعة الإخوان بعد اإقالة طلعت فهمي املتحدث الإعالمي ال�سابق واملح�سوب على 

جبهة حممود ح�سني، وموؤكدا اأن الأجيال ال�سابقة وكبار ال�سن انتهى دورهم يف 

اجلماعة، واأن النتخابات الأخرية جاءت بال�سباب ويجب ت�سليم الراية لهم، ما 

ي�سري اإىل عمق اخلالفات وعدم العودة للتوحد كما كان يف ال�سابق، ليبداأ كيان 

ب�سبب  ال�سراع بني جبهتي منري وح�سني  بالتداعي وال�سقوط. وا�ستد  التنظيم 

مكتب  انتخابات  هما  اجلماعة،  يف  الأزمــة  عمق  ي�سكالن  باتا  رئي�سيني  ملفني 

لتبداأ  لــالإخــوان،  التابعة  القنوات  يف  ال�سباب  من  عدد  عمل  واإيقاف  اجلماعة، 

ت�سمل  متبادلة  حمالت  �سن  يف  ال�سراع  جلبهتي  التابعة  الإلكرتونية  اللجان 

انتقادات لكال الطرفني، واتهمت اجلبهتني بتكري�ص التحزب وال�سخ�سنة، معرتفة 

يتوا�سل  وبينما  ال�سيئة.  ممار�ساته  ب�سبب  التنظيم  هجروا  ال�سباب  بع�ص  باأن 

يتبَقّ  فيما مل  ليبيا،  الأخرية يف  نف�سه  التنظيم  يلفظ  الإخوانية  القيادات  �سراع 

لورقة  اللجوء  �سوى  �سعبي  بقرار  ال�سلطة  �سرح  من  املتهاوين  تون�ص  لإخــوان 

العنف،  مربع  اإىل  بالبالد  تــزج  اأهلية  بحرب  التلويح  اأو  والإرهـــاب  الفو�سى 

واأجربته  اأفريقيا،  ب�سمال  معاقله  اأحــد  يف  التنظيم  دحــرت  املتتالية  فال�سربات 

على النح�سار بزاوية �سيقة معلقة بني ال�سلطة وهام�سها، عقب تدابري رئا�سية 

واأطاحت  تركيبته،  على  يهيمنون  كانوا  الــذي  الربملان  عمل  جمدت  ا�ستثنائية 

برئي�ص احلكومة ال�سابق املوايل لهم.

من  نــواب  �سد  الق�سائية  املالحقات  بــداأت  بل  احلــد،  ذلك  عند  الأمــر  يتوقف  ومل 

التنظيم وحلفائه، وفتحت حتقيقات ظلت معلقة باأوامر منه للتغطية على ملفات 

ف�ساد مت�ص الأمن القت�سادي وحتى القومي للدولة، قبل اأن يقرر الرئي�ص قي�ص 

�سعيد اإعفاء اأع�ساء ديوان رئي�ص الربملان- زعيم الإخوان- را�سد الغنو�سي من 

مهامهم. وبعد �سقوطهم املريع يف ال�سودان باأمر ال�سعب، مل يجد الإخوان طريقا 

نظموا  اإذ  النتقالية،  الفرتة  لقطع  حاليا  يخططون  لذلك  ال�سلطة،  اإىل  للعودة 

م�سرية اأم�ص بال�سرتاك مع اأحزاب وكيانات �سغرية كانت ت�ساركهم ال�سلطة يف 

عهد املخلوع عمر الب�سري. وما يوؤكد املخطط اخلبث هو بيان وايل اخلرطوم اأمين 

منر، الذي قال اإن جمموعات ع�سكرية منعت القوات الأمنية من و�سع احلواجز 

بينما  احل�سا�سة،  احلكومية  واملن�ساآت  املقار  اإىل  املوؤدية  الطرق  يف  التاأمينية 

والعبث  الــوزراء  جمل�ص  اقتحام  تت�سمن  الإخــوان  خطة  اأن  اإىل  تقارير  اأ�سارت 

مبحتوياته؛ حيث اأظهرت ت�سريبات لجتماع جمموعة اإخوانية يف اأحد الأحياء 

وحرق  قتل  عمليات  وتنفيذ  الفو�سى  خلق  على  تقوم  خطة  اخلــرطــوم  ب�سرق 

اأن  غري  البالد،  يف  الــطــوارئ  حالة  لإعــالن  املنا�سبة  الظروف  لتهيئة  وتخريب 

ال�سعب واحلكومة كانت باملر�ساد لوقف املخططات التخريبية الإخوانية، لقطع 

طريق العودة عليهم، وبالتايل يتوا�سل تفكيك الإخوان يف خمتلف دول املنطقة، 

لي�سبح �سقوطهم الكلي و�سيكا.

الصراعات تنخر جسد اإلخوان

بريوت - البالد 
اأكد حزب الله جمددا تهديده لأمن اللبنانيني، عندما 

املحقق  يد  بكف  البالد  يف  ال�ستقرار  حتقيق  رهن 

العديل امل�سوؤول عن حتقيقات جرمية مرفاأ بريوت 

الله  حزب  يكتِف  مل  حيث  البيطار،  طــارق  القا�سي 

الرتباط  وحدة  م�سوؤول  وّجهها  التي  بالتهديدات 

والتن�سيق يف احلزب وفيق �سفا، بـاقتالع البيطار 

وا�سعًا  ت�سعيده  يف  بعيدًا  ذهــب  بل  من�سبه،  من 

لبنان اأمام معادلة "خلق الفو�سى اأو اإقالة بيطار".

ويرى مراقبون اأن احلزب الإرهابي بات يعترب اأن 

الأ�سا�سية،  معركته  اأ�سبح  البيطار  طارق  القا�سي 

كن الرتاجع عن خو�سها لإبعاد التهم  وبالتايل ل ميمُ

الله  حزب  اأن  اإىل  م�سريين  احلــزب،  م�سوؤويل  من 

ّملهم  حتمُ جبهة  هناك  اأن  يعتربون  باتوا  وحلفاوؤه 

م�سوؤولية ما ح�سل يف مرفاأ بريوت، لذلك يريدون 

كف يد البيطار لكي ل يظهر تورطهم يف اجلرمية.

وهدد وزراء حزب الله وحركة اأمل و"تيار املرده" 

لبيطار  حــاّلً  جتد  مل  اإذا  احلكومة  من  بالن�سحاب 

ملطالبة  ترجمة  يف  وذلك  التحقيق،  عن  يده  وتكّف 

الق�ساء  جمل�ص  ومعه  الـــوزراء  جمل�ص  ن�سرالله 

الأعلى مبعاجلة ق�سية القا�سي.

بيطار،  القا�سي  على  ال�سغوطات  تتواىل  وفيما 

ل�سيما بعد الأحداث الدامية التي �سهدتها العا�سمة 

اللبنانية اخلمي�ص املا�سي، واأتت بعد حملة تهديد 

وانتقادات طالت القا�سي لأ�سابيع على ل�سان حزب 

اجلل�سة  اللبناين  ال�سارع  يرتقب  واإعــالمــه،  الله 

وتتجه  املقبلة.  الأيام  �ستعقد خالل  التي  الق�سائية 

اأنظار اأهايل ال�سحايا اإىل ما �سيحل مب�سري بيطار، 

وما اإذا كانت �ستكف يده عن امللف اأم ل ؟، فيما اأكد 

رئي�ص الوزراء جنيب ميقاتي اأن احلكومة حري�سة 

الق�ساء.  يخ�ص  ملف  اأي  يف  الــتــدخــل  عــدم  على 

بنف�سها  تتخذ  اأن  الق�سائية  ال�سلطة  "على  واأ�ساف 

اأن  على  م�سددا  اإجراءات"،  مــن  منا�سبا  تــراه  مــا 

ا�ستباكات  من  بريوت  يف  ح�سل  ملا  الكامل  "امللف 
الق�ساء  بــاإ�ــســراف  المنية  الأجــهــزة  عهدة  يف  هــو 

املخت�ص".

ميقاتي ووزيــر  بــني  اجتماع  اأعــقــاب  ذلــك يف  جــاء 

ــعــدل ورئــيــ�ــص جمــلــ�ــص الــقــ�ــســاء الأعـــلـــى، حــول  ال

الأحــــداث الأخــــرية، تــقــرر خــاللــه، دعـــوة القا�سي 

يوم  الق�ساء  جمل�ص  رئي�ص  مع  اجتماع  اإىل  بيطار 

اأن  اإىل  م�سادر  اأ�ــســارت  وقــت  يف  املقبل،  الثالثاء 

جمل�ص الوزراء ل ي�ستطيع اّتخاذ قرار بحّق املحقق 

فاإن  لذلك  ال�سلطات،  مبداأ ف�سل  انطالقًا من  العديل 

فيما  بالق�ساة،  املعنية  املوؤ�س�سة  عرب  تتم  املعاجلة 

على  احلــا�ــســل  بالتطاول  لبنان  ق�ساة  نـــادي  نــدد 

اجل�سم الق�سائي.

والقذائف،  بالر�سا�ص  ا�ستباكات  بريوت  و�سهدت 

لعنا�سر  الثقيلة  بالأ�سلحة  ا�ستعرا�ص  عن  ف�سال 

التي  اأمـــل  حــركــة  وحليفته  الــلــه  حلـــزب  ــني  ومــوال

يتزعمها بري، بعد اأن تظاهر اأن�سار احلزبني اأمام 

ق�سر العدل للمطالبة بتنحية القا�سي. اإل اأن الأمور 

�سرعان ما تدهورت اأمنيا بعد اأن مت وقوع اإ�سكال، 

القنا�سة،  بع�ص  قبل  مــن  الر�سا�ص  اإطـــالق  تــاله 

والأ�سلحة  القذائف  وتبداأ  بعدها.  الأمــور  لتتفلت 

الثقيلة تظهر على اأكتاف اأن�سار احلزبني، فيما اأكد 

قائد حزب القوات اللبنانية �سمري جعجع اأن ال�سعي 

قتل  هدفه  بــريوت  مرفاأ  انفجار  يف  القا�سي  لإقالة 

نتيجة  اإىل  يتو�سل  لن  لبنان  اأن  معتربا  التحقيق، 

من  لــذا  املــرفــاأ  انفجار  ب�ساأن  املحلي  التحقيق  يف 

الأف�سل الذهاب باجتاه جلنة تق�سي حقائق دولية.

عدن - البالد
ق�سفت  الــعــزل،  املدنيني  جتــاه  جلرائمها  موا�سلة 

العبدية يف  ميلي�سيا احلوثي �ست قرى يف مديرية 

حمافظة ماأرب، ودمرتها بالكامل، ول تزال الهجمات 

ب�سكل  ــنــزوح  ال مــوجــة  ت�ساعدت  بينما  م�ستمرة 

اإىل  اإ�سافة  املديرية  يف  قرى  عدة  من  م�سبوق  غري 

اليمني  اجلي�ص  قــوات  تت�سدى  وقــت  يف  مركزها، 

الواقعة  املديرية  يف  قرية   18 على  اأخــرى  لهجمات 

جنوب ماأرب.

الإريــــاين، من  اليمني معمر  الإعـــالم  وحــذر وزيــر 

من  نــحــذر  قــائــال:  م�سبوقة،  غــري  اإنــ�ــســانــيــة  كــارثــة 

جرائم اإبادة جماعية ترتكبها امليلي�سيات بحق اأبناء 

املديرية بعد تهديدات اأطلقتها عرب و�سائل اإعالمها، 

ا�ستمرار  جــراء  م�سبوقة  غري  اإن�سانية  كارثة  ومن 

اآمنة  احل�سار اجلائر ورف�ص امليلي�سيا فتح ممرات 

ومواثيق  الدولية  للقوانني  ا�ستباحة  يف  للمدنيني 

توا�سل  امليلي�سيا  اأن  مو�سحا  الإنــ�ــســان،  حــقــوق 

مطبق  ح�سار  بعد  العبدية  مديرية  باأهايل  التنكيل 

منذ قرابة �سهر، وق�سف الن�ساء والأطفال يف املنازل 

وخمتلف  الهاون  وقذائف  البالي�ستية  بال�سواريخ 

جماعية  واإبـــادة  حــرب  جرائم  يف  الأ�سلحة  اأنـــواع 

واأممي  دويل  �سمت  و�سط  الإن�سانية  �سد  وجرائم 

وقوف  ا�ستغرابه  عن  معربا  مربر،  ول  مفهوم  غري 

والإبـــادة  احلــرب  جرائم  من  املتفرج  موقف  العامل 

العبدية،  يف  احلــوثــيــون  يرتكبها  التي  اجلماعية 

وجتاهله ملاأ�ساة املدنيني من الأطفال والن�ساء وكبار 

ال�سن.

اليمن،  يف  ال�سرعية  دعــم  حتالف  اأعلن  جهته،  من 

لآليات  ا�ستهداف  عملية   32 تنفيذ  ال�سبت،  اليوم 

وعنا�سر ميلي�سيا احلوثي يف العبدية مباأرب خالل 

عن  اأ�سفرت  ال�ستهداف  عملية  اأن  مبينا  �ساعة،   24

موؤكدا  اآلية،   11 وتدمري  حوثيا  عن�سرا   160 مقتل 

اليمني حلماية  الوطني  ا�ستمراره يف دعم اجلي�ص 

املدنيني من انتهاكات ميلي�سيا احلوثي.

النقالبية  احلوثي  ميلي�سيا  بــداأت  ثانية،  جهة  من 

خطوات ال�ستحواذ على اأموال 14 �سخ�سًا من كبار 

التجار، وال�سيطرة على اثنني من البنوك التجارية 

الــذي  اجلــبــايــة  م�سل�سل  �سمن  ميتلكونها،  الــتــي 

امليلي�سيا منذ �سنوات يف مناطق �سيطرتها  تنتهجه 

الإ�سالمي،  �سباأ  بنك  على  �سيطرتها  وعقب  باليمن. 

عرب  امليلي�سيا  وّجهت  طرفها  من  له  اإدارة  وتعيني 

نيابة الأمــوال العامة التي تديرها يف اخلام�ص من 

اأر�ــســدة  على  التحفظي  باحلجز  اجلـــاري  اأكــتــوبــر 

بنك  اإدارة  جمل�ص  ي�سّكلون  التجار  كبار  مــن   12

عرب  امللي�سيا  اأقدمت  اأن  بعد  وذلك  واخلليج،  اليمن 

ت�سكيل  على  �سنعاء  يف  اليمني  املركزي  البنك  فرع 

جلنة لو�سع اليد على البنك، واألغت كافة �سالحيات 

تلك  كل  ونقل  التنفيذية،  والإدارة  الإدارة  جمل�ص 

ال�سالحيات اإىل جلنة و�سع اليد التابعة لها.

الحوثي ينهب البنوك.. ويدمر القرى

انقسامات.. انسالخ.. والسقوط يقترب 

العراق.. اكتمال فرز
االنتخابات واتجاه لتمكين المرأة

بغداد - البالد
ل�سوؤون  الـــوزراء  رئي�ص  م�ست�سار  اأعلن 

)ال�سبت(  اأم�ص  الــعــراق،  يف  النتخابات 

ترتقب  بينما  ـــيـــدوي،  ال الــفــرز  اكــتــمــال 

ــيــة  ــيــا�ــس الأحــــــــــزاب والـــــتـــــيـــــارات الــ�ــس

النهائية  النتائج  عــن  الر�سمي  الإعــــالن 

م�ست�سار  واأكــــد  الــنــيــابــيــة.  لــالنــتــخــابــات 

الهنداوي،  احل�سني  عبد  ــوزراء  ال رئي�ص 

جميع  يف  الــيــدوي  والــفــرز  الــعــد  اكتمال 

مبينا  املــحــجــورة،  النتخابية  املحطات 

مطابقة  جــاءت  اليدوي  الفرز  "نتائج  اأن 

لالإلكرتوين".

ــا املــ�ــســتــقــلــة  ــي ــعــل ــة ال ــي ـــت املــفــو�ــس ـــان وك

لالنتخابات، اأعلنت يف وقت �سابق اليوم 

اليدوي يف جميع  الفرز  95  %  من  اإجناز 

ع�سو  ـــال  وق  .3681 الــبــالــغــة  املــحــطــات 

جميل  عماد  باملفو�سية  الإعالمي  الفريق 

متطابقة  جــاءت  الــيــدوي  العد  اإن"نتائج 

مــع الــنــتــائــج الإلــكــرتونــيــة، وهـــذا الأمـــر 

واملراقبني  الكيانات  مراقبي  بوجود  مت 

هــذه  "نتائج  اأن  مــو�ــســحــا  الدوليني"، 

املــحــطــات متـــت اإ�ــســافــتــهــا اىل الــنــتــائــج 

اأن عدد ال�سكاوى الكلي  الأولية"، م�سيفا 

الذي  ال�سدري،  التيار  وحقق   .356 بلغ 

يتزعمه مقتدى ال�سدر جناحا لفتا يف هذا 

بح�سب  حا�سدا  النتخابي،  ال�ستحقاق 

فيما  مقعدا،   70 من  اأكرث  الأولية  النتائج 

ف�سائل  ي�سم  الــذي  الفتح  حتالف  �سجل 

من احل�سد ال�سعبي، خ�سارة موؤملة. وقال 

امل�سوؤول يف تيار ال�سدر ح�سن العذاري، 

اإن من�سب رئا�سة الوزراء لي�ص حكرا على 

الرجال. واأ�ساف "املراأة ن�سف املجتمع"، 

يتجه  قد  التيار  بــاأن  البع�ص  ف�سره  ما  ما 

الــوزاريــة  الت�سكيلة  ت�سم  اأن  تاأييد  اإىل 

ا�ستبعاد  مــع  الن�ساء،  مــن  مــزيــدا  املقبلة 

املقبلة  احلكومة  راأ�ــص  على  امــراأة  تعيني 

يف الظروف احلالية.

قوية  �سغط  ورقـــة  ميلك  الــ�ــســدر  وبـــات 

بعد  الــــوزراء  رئي�ص  اختيار  م�ساألة  يف 

املكا�سب التي حققها يف النتخابات، لكن 

�سيا�سية  قــوى  مع  التوافق  عليه  يــزال  ل 

اأخرى لت�سكيل احلكومة.

حزب اهلل يرهن استقرار لبنان باستبعاد قاضي المرفأ
في تأكيد جديد على تهديده لألمن

واشنطن تطالب ليبيا
بالتحقيق في مقتل مهاجرين

البالد – حممد عمر
الأمريكية  اخلــارجــيــة  وزارة  طالبت 

ــلــطــات الــلــيــبــيــة بــالــتــحــقــيــق يف  ــ�ــس ال

تقارير متداولة عن وفيات يف اأو�ساط 

كما  ليبيا،  يف  �سرعيني  غري  مهاجرين 

تخفيف  على  الليبية  احلكومة  ح�ست 

معاجلة  اإىل  داعية  املهاجرين،  حمنة 

اكتظاظ مراكز احتجاز املهاجرين غري 

ال�سرعيني.

وقالت مفو�سية الأمم املتحدة حلقوق 

اإن قــوات  الإنــ�ــســان يف وقــت �ــســابــق، 

على  الــقــوة  ا�ستخدمت  الليبية  الأمـــن 

متنا�سب"  وغــري  �سروري  "غري  نحو 

واأطلقت  اأفــارقــة  مهاجرين  لحتجاز 

اأودى بحياة بع�سهم،  النار عليهم مما 

مطالبًة باإجراء حتقيقات فورية.

املتحدة  الأمم  منظمة  قالت  بــدورهــا، 

 250 نحو  اإن  )يوني�سف(،  للطفولة 

كانوا  الر�سع  من  ع�سرات  منهم  طفال 

احلملة  يف  املحتجزين  اآلف  �سمن 

يواجهون  اأنــهــم  واأ�ــســافــت  الأخــــرية. 

العتقال  مراكز  مبا�سرة" يف  "خماطر 
يف طرابل�ص.

من جهة ثانية، قال اخلبري املتخ�س�ص 

فــــى الــــ�ــــســــوؤون الـــدولـــيـــة الـــدكـــتـــور 

اأي  ت�سهد  مل  ليبيا  اإن  ح�سن،  م�سعود 

على  م�سددا  املرتزقة،  ب�سبب  ا�ستقرار 

اأقــرب  يف  البالد  من  اأخراجهم  اأهمية 

لال�ستقرار  عــائــق  اأكـــرب  لأنــهــم  ـــت،  وق

وعلى  احلــيــاة  على  خطرا  وي�سكلون 

اإىل  لفتا  ليبيا،  يف  ال�سيا�سية  العملية 

اأن وجـــودهـــم هــو اأكـــرب حتـــدى اأمـــام 

مرهون  وجناحها  الليبية،  احلكومة 

بتفكيكهم ووقف انتهاكاتهم.
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البالد ــ مها العواودة 
بها،  مبالغ  ب�سورة  ت�ستهلكه  وظيفة  يف  يعمل  املــرء  كان  اإذا 
فقد يكون من ال�سعب عليه ال�سرتخاء بعد �ساعات من انتهاء 
يوم العمل. ويف بع�ض الأحيان، �سوف تخالط م�ساكل العمل 
واأن  مرهًقا،  يكون  اأن  املمكن  من  الــذي  الأمــر  وهــو  اأحــامــه، 
طرق  هناك  ولكن  الطويل.  املدى  على  �سحية  خماطر  ي�سكل 
عبري  بالعمل،واأكدت  املرتبطة  الع�سبية  ال�سغوط  لإدارة 
كلية  النف�ض  علم  ق�سم  م�ساعد  اأ�ــســتــاذ  خياط  حممد  ح�سني 
اأول  اأن  عبدالعزيز  امللك  جامعة  الإن�سانية  والعلوم  الآداب 

هي  العمل  �سغط  مــع  التعامل  طــريــق  يف  اخلــطــوات 
حتديد م�سادرها.

بع�ض  خياط   طرحت  ال�سغوط  هــذه  وملواجهة   
ال�سرتتيجيات التي �ساعدت الكثري وكان لها اأثر 
اإيجابي منها: الدعم النف�سي من الأهل والأ�سدقاء 
هو  ال�سغط  لتخفيف  اإليه  حتتاج  ما  كل  اأحياًنا 

م�ساركة ما ت�سعر به مع �سخ�ض قريب منك خا�سة 
وجهًا لوجه- قد يكون و�سيلة فعالة لراحتك. 

الآخــر  ال�سخ�ض  يــحــّل  اأن  لي�ض  الــهــدف 
م�سكلتك، بل اأن ي�ستمع اإليك وح�سب.

وكذلك الهتمام بالغذاء، الريا�سة 
ــــن اأهـــــــم الـــعـــومـــل  والـــــنـــــوم م
املــ�ــســاعــدة ل�ــســتــعــادة هــدوئــك 
يوميا  دقيقة   30( والريا�سة 
قــوة اجل�سد  مــن  تــزيــد  ( حيث 
مــثــل الــركــ�ــض واملــ�ــســي، وهــي 

وا�سرتخاء  الرتكيز،  وزيــادة  املــزاج،  لتح�سني  فعالة  و�سيلة 
العقل واجل�سم وراحة الأع�ساب وتخفيف ال�سغط خا�سة ملن 

يجل�سون كثريا اأمام احلا�سوب. 
بالإ�سافة اإىل و�سع جدول يومي ملماَر�سة الريا�سة، مثًا ميكن 
الت�سجيل  اأو ميكنك  الرك�ض كل �سباح،  نف�سك على  تعّود  اأن 
الريا�سات  تلعب  اأن  ميكنك  اأو  الريا�سة،  ملمار�سة  نــادي  يف 
مع  الأ�سبوع  يف  مرتني  اأو  مــرة  القدم،  كــرة  مثل  اجلماعية، 
الأ�سدقاء اأو زماء العمل، فذلك �سيفيدك يف حت�سني مزاجك 

وتخفيف ال�سغط عنك وتقوية عاقاتك بالآخرين.
واأ�سافت "يجب احلر�ض على الغذاء اجليد لأنه �سبب 
املــزاج. والنوم 8 �ساعات يوميا على  يف حت�سني 
قدر امل�ستطاع ملا له اأثر كبري على ال�سحة العامة 
و التزان وكذلك القيلولة من العوامل امل�ساعدة 

كذلك ل�ستعادة الن�ساط لبقّية اليوم".
وا�ستطردت اأن حتديد الولويات وتنظيم الوقت 
يجعل  فذلك  العمل  �سغط  تخفيف  طــرق  اإحــدى 

ال�سخ�ض اأقدر على اأداء املهام املوكلة اإليه. 
كــمــا طــرحــت خــيــاط بــعــ�ــض الــنــ�ــســائــح 
احلياة  بني  املوازنة  حاول  للم�ساعدة 
املهنية  و  والجتماعية  ال�سخ�سية 
مــنــهــا عـــدم الــبــحــث عــن الــكــمــال يف 
الأداء فهذا بحد ذاته �ساغط لل�سحة 
وال�سراعات  امل�ساكل  عن  والبتعاد 
يف مقر العمل وجتنب اقحام النف�ض 

بني ال�سراعات  والعداوات.

البالد - يا�سر بن يو�سف - احمد االحمدي
بالإعان عن �سدور املوافقة الكرمية بتخفيف 
ـــداء مـــن الــيــوم  ـــت الحــــــــرتازات الــ�ــســحــيــة اب
وح�سور  بــاإقــامــة  ال�سماح  مــن  ت�سمنته  ومــا 
بدون  وغريها  الأفـــراح  قاعات  يف  املنا�سبات 
تطبيق  على  التاأكيد  اأهمية  مع  للعدد،  تقييد 
ــــة نـــظـــرًا خلــطــورة  الإجـــــــــراءات الحــــرتازي
الــ�ــســلــوكــيــات املــرتــبــطــة بــــه، ثــمــن عــــدد من 
مواجهة  خطة  جناح  وامل�ستثمرين  املخت�سني 
واإ�سراف  بدعم  )كوفيد19(  كورونا  فريو�ض 
ومتابعة القيادة الر�سيدة وت�سافر جهود كافة 

اجلهات املخت�سة.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة عـــفـــاف 
مكافحة  ا�ست�سارية  املغام�سي 
العدوى، اإن تخفيف الجراءات 
بكورونا  اخلا�سة  الحــرتازيــة 
يــعــنــي جنــــاح خــطــة مــواجــهــة 
ــ�ــســر�ــض ، ولــكــن  الـــفـــريو�ـــض ال
الأمــــــر ل يــعــنــي عــــدم الأخــــذ 
الازمة  الوقائية  بالحتياطات 
وتعقيمهما  اليدين  غ�سل  مثل 
ـــا عـــنـــد مــامــ�ــســة  وخـــ�ـــســـو�ـــسً

من  قائمة  زالت  ما  اخلطورة  اإن  اإذ   ، الأ�سطح 
وعدم  الكمامة  فرفع  الفريو�ض،  ن�ساط  حيث 
املفتوحة  الأماكن  التباعد اجل�سدي يف  وجود 

ل يعني جتاهل التدابري الوقائية. 
الإ�ــســابــات  منحنى  انخفا�ض  اأن  واأ�ــســافــت 
ال�سعودي  جمتمعنا  يف  ــا  كــورون بــفــريو�ــض 

املجتمعي  الوعي  علي  ودللــة   ، ايجابي  اأمــر 
الوباء  مواجهة  يف  الأ�سا�ض  حجر  باعتباره 
اجلهود  كانت  مهما  لأنــه  انت�ساره؛  واحــتــواء 
تظل  فاإنها  الحــرتازيــة،  واخلطوات  الوقائية 
قبل  من  بها  الكامل  اللــتــزام  دون  جــدوى  با 
ا�ستهانت  التي  فاملجتمعات  املجتمع،  اأفـــراد 
تعاين  تزال  ما  والإر�سادات  التعليمات  بتنفيذ 
املجتمع  وعــي  اأهمية  على  موؤكدة  الآن،  حتى 
الإجراءات الحرتازية  بكافة  الكامل  والتزامه 
والوقائية، فم�سوؤولية الفرد اأ�سبحت يف هذه 
رفع  باعتبار  ال�سابقة  املراحل  من  اأهم  املرحلة 
احلظر ب�سكل كبري، وبالتايل فاإن 
يعيد  ثغرات  اأو  خلل  اأي  وجــود 
اأن  لبد  لذا  اخللف،  اإىل  اجلهود 
دوره  املجتمع  فرد يف  كل  يــدرك 

يف تطويق فريو�ض كورونا.

المسؤولية المجتمعية
ا�ست�سارية  اأكــــدت  جــانــبــهــا  مــن 
منرية  ــدكــتــورة  ال الــفــريو�ــســات 
الله،  اأعزها  الــدولــة،  اأن  عا�سم، 
ال�سحة  ووزارة  الكثري،  بــذلــت 
تــبــذل جـــهـــودًا كــبــرية اإذ و�ــســعــت اإجـــــراءات 
واملقيم،  املواطن  من  املطلوب  الــدور  وحــددت 
رفع  مع  واملقيم  املواطن  على  يجب  وبالتايل 
مع  دورهما  ليتكامل  بواجبهما  القيام  احلظر 

دور الدولة ملا فيه م�سلحتهما.
واأو�سحت اأن ما حتقق يف الق�ساء على كورونا 

يف اململكة جاء بتوفيق من الله ثم بتوجيهات 
كافة  وجهود  الدقيقة  ومتابعتهم  الأمــر  ولة 
ال�سحة  وزارة  وتت�سدرها  املعنية  القطاعات 
التعليم وكافة اجلهات  املدن ووزارة  واأمانات 
مكافحة  اأن  باعتبار  ا�ستثناء،  دون  الأخـــرى 
دون  حمــددة  جهات  على  تقت�سر  مل  اجلائحة 
الأخرى، بل �سملت جميع اجلهات والقطاعات 

حتت منظومة �سحية ومظلة واحدة.
ــــدور الــوعــي  واأ�ــــســــادت الـــدكـــتـــورة مــنــرية ب
اجلائحة  انت�سار  منذ  تفاعل  الــذي  املجتمعي 

نحو  ر�سالته  يــوا�ــســل  زال  ومــا 
مـــكـــافـــحـــة كـــــورونـــــا وتــطــبــيــق 
والوقائية،  الحرتازية  التدابري 
مما كان له الأثر الإيجابي الكبري 
واإدراكـــًا  الإ�سابات،  تراجع  يف 
منهم باأن فريو�ض كورونا مازال 
بعد  الآن  اإىل  تــهــديــدًا  يــ�ــســكــل 
جديدة  اأمناطًا  واتخاذه  حتوره 
�سالة  تتقدمها  الــ�ــســالت  مــن 
املجتمع  مــن  يتطلب  ممــا  دلــتــا، 
الر�سالة  اإكــمــال  يف  ال�ستمرار 
حلماية  وال�سحية  الإنــ�ــســانــيــة 

اأنف�سهم واملجتمع باأكمله.

عودة قاعات األفراح
ــي الـــعـــمـــريي اأحـــد  ـــن عــل ــف ممـــــدوح ب ــس ــ� وك
املكرمة  مبكة  الأفــراح  ق�سور  يف  امل�ستثمرين 
ـــراح  ـــاأف ل قـــاعـــة  اأكـــــر مـــن 100  عـــن عـــــودة 

ال�ــســرتاحــات  اإىل  ــافــة  بــالإ�ــس واملــنــا�ــســبــات 
ال�ستثمارية مبكة املكرمة اإىل العمل بعد فرتة 
توقف ب�سبب اجلائحة وتعليق اإقامة احلفات 
الفرتة  باأن  واأو�سح  الجتماعية.  واملنا�سبات 
�ــســالت  عــلــى  كــبــريا  اإقـــبـــال  �ست�سهد  املــقــبــلــة 
خال  العامة  الإ�سغال  ن�سبة  و�ستزيد  الأفــراح 
خال  خــا�ــض  وب�سكل  املقبلة  القليلة  الــفــرتة 
العام  منت�سف  واإجـــازة  الدرا�سية  الإجـــازات 
و�سالت  ق�سور  اأ�سعار  اأن  واأبــان  الدرا�سي. 
ريال  األــف   1٥ من  اأ�سعارها  تــرتاوح  الأفـــراح 
ريــال  األــف   80 نحو  اإىل  وت�سل 
لليلة الواحدة مبينًا اأن الأ�سعار 
ــزات  ــي تــخــتــلــف بــحــ�ــســب جتــه
واخلــدمــات  وم�ساحته  الق�سر 
التي تقدم خال اإقامة املنا�سبة .

أسعار القاعات
ال�سريف  بــن حمــمــد  رعـــد  وبـــني 
مدير عام الإدارة العامة للعاقات 
العامة والإعام باأمانة العا�سمة 
اأن  الر�سمي  ومتحدثها  املقد�سة 
واأماكن  الأفـــراح  ق�سور  اأ�سعار 
للعر�ض والطلب ونوع  اإقامة الحتفالت تعود 
ومراقبة  اأ�سعارها  حتديد  اأما  املطلوبة  اخلدمة 
فلي�ض  التجارة  وزارة  م�سوؤولية  من  فهي  ذلك 
كما  ولكن  ذلــك  يف  عاقة  والبلديات  لاأمانات 
ونوع  والطلب  بالعر�ض  تتعلق  فالأ�سعار  قلت 

اخلدمة التي يطلبها العميل ملنا�سبته.

مختصون: الوعي المجتمعي يعزز جهود تخفيف القيود
قاعات األفراح تتهيأ لعودة المناسبات االجتماعية 

رعد الشريفممدوح العميري

الريا�ض ـ البالد    
وافق  وزير املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية رئي�ض جمل�ض اإدارة 
�سليمان  بن  اأحمد  املهند�ض  الربحي  غري  القطاع  لتنمية  الوطني  املركز 
اململكة،  تاريخ  يف  لاأفام  مهنية  جمعية  اأول  تاأ�سي�ض  على  الراجحي 
مبجل�ض اإدارة يراأ�سه م�سعل املطريي، وع�سوية كل من ح�سام احللوة، 
املــا، واإبــراهــيــم احلــ�ــســاوي، وهــنــاء العمري،  وجمانة زاهـــد، واأحــمــد 
وعبدالعزيز  الأ�سطا،  وفهد  الــدو�ــســري،  و�سعد  النمر،  وعبداملح�سن 
املزيني، وفهد التميمي.  وتعد اجلمعية اأول جمعية مهنية لاأفام تندرج 
لربنامج  التابعة  الثقافية"  املهنية  اجلمعيات  "تاأ�سي�ض  مبادرة  حتت 
جودة احلياة، وقد انطلقت يف تاأ�سي�سها من ا�سرتاتيجية وزارة الثقافة 
للقطاع غري الربحي التي اعتمدها �ساحب ال�سمو الأمري بدر بن عبدالله 
املنظمات  من  متنوعة  بناء منظومة  ت�ستهدف  التي  موؤخًرا،  فرحان  بن 
غري الربحية يف خمتلف القطاعات الثقافية ويف عموم مناطق اململكة، 
وت�سمل تكوين 16 جمعية مهنية يف 13 قطاع ثقايف. وتتميز جمعية 
الأفام باأنها اجلمعية املهنية الوحيدة يف اململكة، التي تخت�ض بع�سوية 
ال�سينمائية  اجلمعيات  بقية  بخاف  ومتثيلهم،  القطاع  يف  املحرتفني 
التخ�س�سية والأهلية، ويت�سع نطاق ع�سويتها لي�سمل املهتمني والهواة 
على حد �سواء. وكانت ا�سرتاتيجية وزارة الثقافة للقطاع غري الربحي 
هي:  قــوالــب،  خم�سة  يف  الربحية  غري  الثقافية  املنظمات  �سّنفت  قد 
اجلمعيات املهنية، ونظريتها التخ�س�سية، واملوؤ�س�سات الأهلية، واأندية 
فّنيًا على ثاث  الثقافة  التعاونية. وت�سرف وزارة  الهواة، واجلمعيات 
و�ستني منظمة غري ربحية، بينها �ست منظمات يف جمال الأفــام، هي 
مهرجان  وموؤ�س�سة  ال�سرقية،  باملنطقة  )التخ�س�سية(  ال�سينما  جمعية 
ونــادي  ال�سينما،  ـــوان  األ ونـــادي  ـــدويل،  ال ال�سينمائي  الأحــمــر  البحر 
جمعية  اإىل  اإ�سافة  جدة،  يف  اآكت،  عرب  ونادي  ال�سينمائي،  ال�سالون 

الأفام املهنية اجلديدة.

العال ــ البالد    
ملحافظة  امللكية  الهيئة  اأطــلــقــت 
فــعــالــيــات مهرجان  اأمــ�ــض   الــعــا 
العا للتمور بن�سخته الثانية يف 
منطقة »الفر�سان«، مب�ساركة عدد 
من اجلهات احلكومية واخلا�سة، 
العا  ملــزارعــي  الفر�سة  لإتــاحــة 
يف  واملــهــتــمــني  املجتمع  واأفـــــراد 
قـــطـــاع الـــتـــمـــور مـــن املــ�ــســرتيــن 
وامل�ستثمرين لت�سويق منتجاتهم 
وميتد  وخارجها.  اململكة  داخــل 
حيث  اأ�سابيع،  لثاثة  املهرجان 
اأيام اجلمعة وال�سبت من  �ستقام 
الفرتة  و�ستخ�س�ض  اأ�سبوع،  كل 
من  التجاري،  للمزاد  ال�سباحية 
وحتى  �سباحًا  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
و�ستخ�س�ض  �سباحًا،  التا�سعة 

التمور،  ل�سوق  امل�سائية  الفرتة 
وذلك من اخلام�سة ع�سرًا وحتى 
احلــــاديــــة عــ�ــســر مـــ�ـــســـاًء، حيث 
�سي�سم املهرجان فعاليات متعددة 
من �سمنها الأ�سر املنتجة للِحرف 
بالنخيل  الــعــاقــة  ذات  الــيــدويــة 
 . املتنوعة  الأن�سطة  من  وغريها 
يزيد  مبا  العا  حمافظة  وتتمّيز 
عن مليوين وثاثمئة األف نخلة، 
 90،000 نحو  اإنتاجها  يتجاوز 
طن من التمور �سنويًا، وُيعد متر 
التمور  اأنواع  اأكر  هو  »الربين« 
ــيــوعــًا، حــيــث ميــكــن الــعــثــور  �ــس
النخلة  يف  مــنــه  اأنـــــواع   3 عــلــى 
وامل�سروك  »املــربوم  مثل  نف�سها، 
ــعــادي« وغــريهــا مــن الأنـــواع  وال

الأخرى املختلفة.

تأسيس أول جمعية
مهنية لألفالم في المملكة

انطالق مهرجان العال للتمور في نسخته الثانية 

أستاذة علم نفس لـ            : 
المشي30 دقيقة يوميا يكافح ضغوط العمل

الريا�ض- البالد    
نفذتها  حملة  خــال  البيئي،  لاأمن  اخلا�سة  الــقــوات  �سبطت 
على موقع لبيع احلطب يف مدينة الريا�ض، يديره مقيمان من 
 160 بحوزتهما  البيئة،  لنظام  خمالفان  ال�سودانية  اجلن�سية 

مرًتا مكعًبا من احلطب املحلي املعرو�ض للبيع.
البيئي  لــاأمــن  اخلا�سة  للقوات  الر�سمي  املتحدث  واأو�ــســح 

الرائد، رائد املالكي، اأنه مت تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما 
للجهات  امل�سبوطة  الكميات  وت�سليم  املعنية،  اجلــهــات  مــن 
املتحدث  ــنّي  وب ــزراعــة.  وال واملــيــاه  البيئة  بـــوزارة  املخت�سة 
ت�سل  غرامة  املحلي  احلطب  نقل  اأو  بيع  عقوبة  اأن  الر�سمي 
اإىل )16( األف ريال لكل مرت مكعب، حاًثا اجلميع على الإباغ 
عن اأي حالت متثل اعتداًء على البيئة اأو احلياة الفطرية على 

و   )999( و  والريا�ض،  املكرمة  مكة  مبنطقتي   )911( الرقم 
)996( يف جميع مناطق اململكة.

الداخلية  وزارة  بها  تقوم  التي  احلملة  اإطــار  يف  ذلــك  وياأتي 
ن�ساطات  متابعة  يف  البيئي  لاأمن  اخلا�سة  بالقوات  ممثلة 
هذا  يف  ين�سر  ومــا  املحلي،  احلطب  نقل  اأو  بيع  اأو  ت�سويق 

املجال عرب خمتلف املن�سات الإلكرتونية.

16 ألف ريال عقوبة بيع أو نقل الحطب المحلي
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جدة – هالل �سلمان
الثامنة  اجلولة  الأحــد  اليوم  تختتم 
من دوري كاأ�س الأمري حممد بن �سلمان 
يحل  حيث  مــبــاريــات،   3 بـــ  للمحرتفني 
 5:50 الـ  يف  الفتح  على  �سيفا  التعاون 
يف  الفي�سلي  مع  احلــزم  ويلعب  م�ساء، 
فريق   �سمك  وي�ستقبل  م�ساء،   6:15 الـ 

الحتاد يف الـ 6:25 م�ساء.
حــيــث يــحــر�ــس الحتــــاد عــلــى تــاأكــيــد 
ال�سدارة  على  مناف�سة  اأمـــام  �ــســدارتــه 
نغمة  ا�ستعادة  الفتح  ياأمل  بينما  �سمك 
يخيم  فيما  التعاون.  امــام  النت�سارات 
والفي�سلي  احلـــزم  لــقــاء  على  الــتــكــافــوؤ 

نقطيًا وم�ستوى.

قمة الصدارة تجمع ضمك واالتحاد.. والفتح يواجه التعاون

)يف زحام ال�سم�س .!(

الوطن.. وخارطة الطريق 
لكأس العالم.!

د.عدنان املهنا

التكتيكي  بذكائه  يظل  اأن  الوطني  املنتخب  يف و�سع 
حتظى   ) حا�سمة  فنية  )حجة  ذا  عنا�سره  ونخبوية 

بتقاطره لنهائيات كاأ�س العامل
الكروي  باحل�س  والحرتا�س  باليقظة  اللتزام  عند 
يف  بدلئهم  ُيــْدلُــون  يزالون  ل  الذين  مناف�سيه  جتــاه 
وعدم  لــ�آن!  املفتوحة  التاأهل  حظوظ  على  ال�سراع 

اإغفال الإ�سارة حل�سورهم وحظوظهم.
يبلغ  ر�سيق(..  )فريق  الوطني  املنتخب  باأن  �سعداء 
من العمر )ع�سرات ال�سنني(!! اأو مبزيد من الدقة فاإن 
تقدم �سفوف منتخبات  قد  يكون  ال�سعودي  الأخ�سر 
والذهني(  واملهاري  اجل�سدي  )العمل  ذوي  الرجال 

اخلال�س!!
من  وجد  قد  رينارد(  هرييف  )الفرن�سي  كان  *ورمبــا 
)الناحية النظرية وامليدانية ( اإجنازات ل�عبيه على 
ال�سعيد )الكمي( اأو على ال�سعيد )الكيفي( بعد الفوز 
الرابع على التوايل اأمام ال�سني 3/2 بعد الفوز اأمام 
اليابان املتعاظمة بكرتها وعمان وفيتنام، ولتدخ�ت 
العنا�سر  التكتيكي وخيارية  الفني يف منهجه  املدير 

والراأي والنقد اإبان �سوطي كل مباراة.
الكروية  الريا�سية  واحلــ�ــســاريــة  الثقافية  الهوية 
التي  اخلا�سة  واخلططية  الفنية  الذهنية  باأعماله 
امللعب  م�ساحات  عن  وللذود  املبا�سر  للك�سب  توؤهلة 
جتعل  عقلية  وحجة  فنية  فكرية  وتعبئة  جــراأة  بكل 

لعبينا؛
ا�ستمرار  اأقــدامــهــم  بــني  تبقى  )ر�ــســاقــة(  اأكـــر  اأوًل: 
والتوا�سج  الفر�س  خلق  و�سنائع  الكروية  الهيمنة 
اخل�سم  مرمى  جتاه  الثقافية  واملواقف  بالتمريرات 
باحلميمية التي لي�س يف مقدور �سباك اخل�سم ردها!!
ــافــة( لــلــقــائــد �ــســلــمــان الــفــرج  ــا: واأكـــــر )حــ�ــس ــي ــان ث
الــ�عــبــون  يخلعها  الــتــي  للنجومية  ــم  ث وزمـــ�ئـــه، 
واملدرب واملهارات والقدرات اخلا�سة يف كل مباراة 

)بالإيثار(.
*بهذه املباراة زفَّ ال�عبون زميلهم )�سامي النجعي 

( لي�سجل هدفني
املنتخب  روح  وت�سبح  الربيكان(،  )فرا�س  هدف  مع 
بــهــا )فــطــرة  ــنــظــرات وتــهــيــم  ال بــهــا  الـــوارفـــة تتعلق 
 12 الــكــامــلــة  بــالــعــ�مــة  الآخـــريـــن  جتـــاه  املنت�سرين 
)هناك( �سمن دورة  الأدمغة  بها  ( وبلغة تظفر  نقطة 
اأربع مباريات ل تفقدها ن�سوة  الك�سب املتوا�سل يف 
الفنية وجعل  ال�سيطرة  العميق بجمال  الفوز والوله 
بجغرافية  واحلبور  الن�سوة  و�سط  يرفل  اجلمهور 
وجدان الوطن!! ثالثًا: واأ�سبح املنتخب اأكر )ح�سًا( 
العامل  لكاأ�س  الروؤيا  اأبعاد  النظر  فيه  يطوي  بطوليًا 
بقطر وللمرة ال�ساد�سة، مب�سيئة الله، حتى ل ي�سبح 
للعني �سوى م�ساءات درامية انت�سارية لعامل املنتخب 
منه  واحليطة  اخل�سم  واحـــرتام  بالرجولة  الــزاخــر 

واحلذر.
يف  فنيًا  )التزاما(  اأكر  الوطني  الفريق  بات  رابعا: 
نيل  على  الــواثــق  بــالإ�ــســرار  للعامل  الطريق  خارطة 
وبعدم  الــتــحــرري  ــكــروي  ال بالفكر  لعبيه  ذكــــاءات 

التلون اأو اللتفاف �سوى حول عباءة )الوطن(!!
*مرحى للوطن اأو ) ال�سعودية العظمى( هنا اأي�سًا:

مبمار�سة ذكاءات الفكر الكروي الذي ي�ستهوي الآراء 
لوجود  املــرتادفــة  النت�سارات  تدمغها  التي  الفنية 
العظمى(  )لل�سعودية  امل�سيئة  بالقيم  الطموحات 

بهوية تذعن فيها الريا�سة لروؤية 2030
والذود  حممد"  عهده  وويل  املفدى  �سلمان  ل�سيدي" 

عنها كونها نب�سًا من نب�سات اإن�سان الوطن.

صراع الوسط يجمع الحزم والفيصلي

حقق  فوزه األول هذا الموسم

خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي اآلسيوي 

الملكي استفاق بنقاط االتفاق

الهالل يسقط بيرسيبوليس ويلحق بجاره

متابعة - حممود العو�سي
عادي،  غري  وتاألقا  رائعة   مباراة  بعد 
اأول فوز  جنح فريق الأهلي يف حتقيق 
�سيفه  على  تغلبه  بعد  املو�سم  هــذا  لــه 

ــة، يف الــلــقــاء  ــاعــي ــرب ـــاق ب ـــف الت
الأمري  ملعب  �سهده  الــذي 

ــه الــفــيــ�ــســل؛  ــل ــدال عــب
لــيــحــ�ــســد الأهـــلـــي 

الث�ث نقاط.
بــــــداأت املـــبـــاراة 
ب�سغط من الفريق 
الأهــــــــــــ�وي مــنــذ 

ــــوج  ــــة، وت ــــداي ــــب ال
الأهــــلــــي جمــهــوداتــه 

الدقيقة  يف  اأول  بــهــدف 

الـ22 عن طريق عمر ال�سومة من ركلة جزاء. 
براداريت�س  اأ�ــســاف  الــثــاين،  ال�سوط  ويف 
الهدف  ثــم    ،47 الدقيقة  يف  الثاين  الهدف 
الثالث يف الدقيقة 58. وا�سل الأهلي فر�س 
الـ68  الدقيقة  ويف  اللقاء،  على  هيمنته 
ــرحــمــن غــريــب  �ــســجــل عــبــد ال
لتنتهي  الـــرابـــع،  ــهــدف  ال
املــــــبــــــاراة بــربــاعــيــة 
ـــي؛  ـــراق ـــل نـــظـــيـــفـــة ل
ـــــي  ـــــع الأهـــــل ـــــريف ل
ر�سيده اإىل 8 نقاط 
الــــــ11  املــــركــــز  يف 
ر�سيد  جتمد  بينما 
نقاط   7 عــنــد  التــفــاق 

يف املركز الـ13.

متابعة  - هالل �سلمان
ت�سوير- عثمان ال�سمراين 

حلق فريق اله�ل بجاره الن�سر اإىل ن�سف نهائي دوري اأبطال اآ�سيا بعد 
فوزه اأم�س على بري�سيبولي�س الإيراين )3-0( على ا�ستاد الأمري في�سل 

بن فهد.
حت�سل اله�ل على اأوىل فر�سه اخلطرية بعد 7 دقائق عندما �سدد الربازيلي 
الأي�سر  القائم  ولم�ست  بري�سيبولي�س  مدافعي  باأحد  ا�سطدمت  كرة  برييرا 
ال�سباك  الدو�سري كرة قوية يف  الإيراين حامد لك، ثم �سدد �سامل  للحار�س 
اجلانبية بعدها بدقيقة، ثم �سدد غوميز كرة قوية ا�سطدمت بالدفاع، قبل اأن 
اله�ليون بركلة جزاء  يبعد فر�ساد فرجي عر�سية الربيك )د 11(، ثم طالب 

ل�ستباه مل�سة يد بعد كرة برييرا لكن احلكم الياباين ريوجي �ساتو مل يحت�سب 
�سيئا )د 19(، ثم جاءت اأخطر فر�س بري�سيبولي�س براأ�سية ر�سا اأ�سدي التي 
اأبعدها املعيوف لركنية )د 21(، وجاء الهدف اله�يل الأول بعد مراوغة رائعة 
من �سامل وت�سديدة اأروع يف �سباك احلار�س لك )د 27(، وت�سدى املعيوف 
)د 34(،  اآل كثري  لأخطر فر�س بري�سيبولي�س عرب ت�سديدة قوية من عي�سى 
ال�سد  بحائط  ا�سطدمت  حرة  ركلة  من  ثان  هدف  ت�سجيل  برييرا  حاول  ثم 

وحتولت لركنية )د 36(، لينتهي ال�سوط الأول بتقدم اله�ل بهدف.
اأقائي على بطاقة �سفراء لتدخله على  الثاين، حت�سل �سعيد  ال�سوط  ويف 
الربيك )د 47(، ثم �سنحت فر�سة خطرية للفريق الإيراين حيث مرت كرة اآل 
كثري بجوار القائم)د 49(، قبل اأن يرد اله�ل بهدف ملعوب بعد لعبة م�سرتكة 

بني �سامل وبرييرا، ليمررها الأخري اإىل غوميز الذي اأودعها يف ال�سباك من 
على خط املرمى )د 50(، وكاد �سامل اأن ي�سيف الثالث لكن كرته ابتعدت عن 
املرمى )د 54(، ونال فرجي بطاقة �سفراء لتدخله على برييرا )د 57(، وبعدها 
نال ماريغا بطاقة �سفراء اأي�سا )د 61(، ثم �سدد �سامل وغوميز كرتني اأبعدهما 
احلار�س لك، قبل اأن ي�سيف اله�ل الثالث من متريرة �سامل وت�سجيل غوميز 
)د 70(، ونال بعدها البليهي اإنذارا )د 71(، واأ�سرك جاردمي �سالح ال�سهري 
)د  �سامل  على  لتدخله  بطاقة  �سريفي  ونال  �ساعة،  ربع  اآخر  يف  غوميز  مكان 
79(، ونزل حمد اليامي وم�سعب اجلوير مكان �سامل وبرييرا )د 83(، ثم لعب 
جحفلي واحلمدان مكان كنو وماريغا )د 90(، لكن النتيجة ظلت على حالها 

لتعلن عن ديربي تاريخي يف ن�سف النهائي الآ�سيوي بني قطبي الريا�س.
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حديث الرياضة

بالعامية... نيوكاسل 
برؤية سعودية

تداولت ُجل القنوات الف�سائية وال�سحف الأجنبية 
واملحلية خرب اإعالن ا�ستحواذ ال�سندوق ال�سعودي 
 ،" الإجنــلــيــزي  نيوكا�سل   " نــادي  على  لال�ستثمار 
وو�سفت هذا اخلرب باأنه اأحد اأهم الأخبار الريا�سية 
ال�سعيد  على  نوعية  نقلة  اإحـــداث  �ساأنها  من  التي 

ال�ستثماري وكذلك على ال�سعيد الريا�سي
جماهري  من  كبرًيا  ترحيًبا  اخلطوة  هــذه  ولقــت 
النادي الإجنليزي وزادت  طموح م�سجعي وع�ساق 
نيوكا�سل بعد هذا اخلرب واأ�سبحت تطالب بالتعاقد 
العيار  مــن  لعبني  مــع  املقبلة  ال�ستوية  الــفــرة  يف 
الثقيل لتعديل و�سع الفريق يف �سلم الرتيب احلايل 
الإجنــلــيــزي  الــــدوري  بطولة  حتقيق  يف  والــرغــبــة 

املمتاز يف املوا�سم القادمة.
 ،1892 عــام  تاأ�س�س  الــذي  نيوكا�سل  نــادي  ويعد 
حمقًقا  للبطولت  حتقيًقا  الإجنليزية  الأندية  �سابع 
الدوري الجنليزي املمتاز بواقع اأربع مرات وكاأ�س 
درع  كاأ�س  مرات وكذلك بطولة  �ست  بواقع  اجنلرا 
مرة واحدة وغريها  القدم  لكرة  الإجنليزي  الحتاد 

من البطولت يف جميع الدرجات.
ولكن ل يخفى على اجلميع باأن نادي نيوكا�سل مل 
وهذا  ميالدية   1969 عام  منُذ  كبري  منجز  بــاأي  يفز 
برحيل  يطالبون  الإجنليزي  النادي  اأن�سار  ماجعل 
على  النادي  تراأ�س  الذي  اآ�سلي  مايك  ال�سابق  مالكه 
مدى ثالثة ع�سر عاًما هبط خاللها النادي مرتني من 

الدوري املمتاز.
�سندوق  واهــتــمــام  بــرعــايــة  التجربة  هــذه  وتــعــد 
للتجربة  متــاًمــا  م�سابهة  الــ�ــســعــودي  ال�ــســتــثــمــار 
الذي يحظى بدعم  لنادي مان�س�سر �سيتي  الناجحة 
باري�س  الفرن�سي  النادي  وكذلك  اإماراتي،  واهتمام 
ـــذي يحظى بــدعــم قــطــري. وهــذا  �ــســان جــريمــان ال
جديدة  ا�ستثمارية  فر�س  خلق  اإمكانية  لنا  يتيح 

وا�ست�سافات عاملية.
ال�سفقة  قيمة  بلغت  املتداولة  امل�سادر  وبح�سب 

نحو 340 مليون جنيه ا�سرليني.
مهمة  خــطــوة  مبثابة  ال�ــســتــحــواذ  هــذا  و�سيكون 
وكبرية ل�سندوق ال�ستثمارات ال�سعودي، التي من 
الوقت  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  تركز  خاللها 
الراهن على ال�ستثمار يف الريا�سة والرفيه كجزء 
ال�سعودية  ال�ستثمارات  مداخيل  زيــادة  خطط  من 
يف القت�ساد الوطني، فمن املتوقع باأن يكون هناك 
�سخ مايل يف الأ�سهر املقبلة لتح�سني وتطوير البنية 
�سفوف  وتــدعــيــم  ــنــادي  ال مــرافــق  وكــذلــك  التحتية 

الفريق الكروي ليعود مناف�ًسا جلميع البطولت.
امل�ساريع  هــذه  مثل  نــرى  اأن  جـــًدا  اجلميل  فمن 
ُتعد  " وهــي   الريا�سية  " القت�سادية  ال�ستثمارية 
النمو القت�سادي والريا�سي  نقلة نوعية يف ف�ساء 
مملكتنا  لــروؤيــة  مواكبة  تكون  �سوف  �سك  بال  التي 
بن  حممد  الأمــري  العهد  ويل  بقيادة   2030 احلبيبة 

�سلمان بن عبدالعزيز.

حجز مقعده يف ن�سف نهائي دوري �أبطال �آ�سيا...

النصر يقسو على الوحدة  بخماسية

متابعة  - هالل �سلمان
ت�سوير- عبد�لعزيز �ملتعاين 

ــدور  ال بطاقات  اأوىل  الن�سر  فــريــق  حجز 
بعد  اآ�ــســيــا  اأبــطــال  لــــدوري  الــنــهــائــي  ن�سف 
 )1-5( الإمــاراتــي  الــوحــدة  �سيفه  اكت�ساح 

اأم�س على ملعب )مر�سول بارك(.
منذ  بــقــوة  �ساغطا  املــبــاراة  الن�سر  دخــل 
التقدم  هـــدف  ت�سجيل  يف  وجنـــح  الــبــدايــة 
الــرزاق  عبد  املغربي  اأنهاها  رائعة  لعبة  بعد 
من  متريرة  بعد  الوحدة  �سباك  يف  حمدالله 
ال�سابعة،  الدقيقة  ما�ساريبوف يف  الأوزبكي 

له  الثاين  الهدف  ي�سيف  اأن  حمدالله  وكــاد 
مدافعي  خلف  كــرة  تلقى  اأن  بعد  وللن�سر 
�ــســدد يف يد  بــاملــرمــى لكنه  فــانــفــرد  ــوحــدة  ال
حممد  ح�سل  ثم  ال�سام�سي،  حممد  احلار�س 
قا�سم ظهري الن�سر على اأول بطاقة �سفراء يف 
البطاقة  تالي�سكا  نال  وبعدها   ،)32 )د  اللقاء 
خطرة  مزدوجة  لعبة  بعد  الثانية  ال�سفراء 
)د  خمي�س  حممود  الوحدة  مدافع  راأ�س  على 
بطاقة  بيدرو  جــواو  الربازيلي  ونــال   ،)43
عبدالإله  مع  تدخل  بعد  ذاتــه  لل�سبب  �سفراء 
زمن  مــن  ال�سائع  بــدل  الــوقــت  يف  الــعــمــري 

ال�سوط الأول.
الــنــ�ــســر  ـــل  الـــثـــاين، وا�ـــس الــ�ــســوط  ويف 

جميلة  بت�سديدة  ثانيا  هدفا  و�سجل  �سغطه 
مــن مــا�ــســاريــبــوف غــالــطــت حــار�ــس الــوحــدة 
عبدالفتاح  واأ�ـــســـاف   ،)52 )د  الــ�ــســامــ�ــســي 
تلقى  اأن  بعد  للن�سر  الثالث  الهدف  ع�سريي 
الوحدة  بدفاع  الذي تالعب  كرة من حمدالله 
ومرر له اأمام املرمى اخلايل )د 56(، وت�سدى 
ي�سيف  كاد  الذي  تالي�سكا  لراأ�سية  ال�سام�سي 
متريرة  ليقدم  حمدالله  وعاد   ،)60 )د  الرابع 
بعدها   ،)64 )د  ملا�ساريبوف  الرابع  الهدف 
عبدالرحمن  الن�سر  مــدرب  اأ�ــســرك  مبا�سرة 
وع�سريي،  قا�سم  مكان  يحيى  واأميــن  العبيد 
بعد  اخلام�س  الهدف  فر�سة  ال�سليهم  واأهدر 
اأن تــالعــب بــالــدفــاع و�ــســدد فــوق املــرمــى )د 

احل�سن  وعلي  النجعي  �سامي  نزل  ثم   ،)67
ومل   ،)69 )د  وال�سليهم  ما�ساريبوف  مكان 
اخلام�س  الهدف  اإ�سافة  يف  النجعي  يتاأخر 
احلكم  احت�سبه  حيث  يحيى،  متــريــرة  بعد 
اأن  قبل  )د 74(،  الفيديو  لتقنية  الرجوع  بعد 
بكر  اأبــو  للكامريوين  مكانه  حمدالله  يــرك 
ثم  )د 80(،  �ساد�س  فر�سة هدف  اأ�ساع  الذي 
وبعده   )85 )د  �سفراء  بطاقة  النجعي  نــال 
اخليربي )د 90(، و�سجل املخ�سرم اإ�سماعيل 
الوقت  يف  براأ�سه  للوحدة  �سرفيا  هدفا  مطر 
ن�سراوي  بفوز  اللقاء  لينتهي  ال�سائع،  بدل 
اأول  نف�سه  به  ليعلن  ونتيجة،  اأداًء  م�ستحق 

اأطراف ن�سف نهائي دوري اأبطال اآ�سيا.

يف �فتتاح �جلولة �لثامنة من دوري �ملحرتفني

الشباب يتخطى الباطن.. وأبها يتغلب على الطائي
�لريا�ض - هاين �لب�سر 

ت�سوير- عبد�لرحمن �خلزمي

كاأ�س  دوري  مناف�سات  عجلة   عادت 
للمحرفني  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــري 
حيث  يوما؛   14 توقف  بعد  لــلــدوران 
باإقامة  الثامنة،  اجلولة  اأم�س  انطلقت 

3 مواجهات،
الباطن  التقى  ففي املواجهة الأوىل، 
نــادي  مــلــعــب  عــلــى  الــ�ــســبــاب  ب�سيفه 
ــاطــن يف حــفــر الـــبـــاطـــن، وكــ�ــســب  ــب ال
اأهداف  ثالثة  بنتيجة  املباراة  ال�سباب 
دون مقابل، �سجلها كارلو�س جونيور 
24 وهتان باهربي 29 واإيجالو 72، 
ويتجمد   12 للنقطة  ال�سباب  لي�سل 

ر�سيد الباطن عند 6 نقاط. 
ملعب  على  جــرت  الثانية  املواجهة 
مدينة املجمعة الريا�سية، حيث التقى 

فريق الفيحاء مع فريق الرائد، وجنح 
فــريــق الــفــيــحــاء يف  حــ�ــســد الــعــالمــة 
ــة، بــعــد فــــوزه بــهــدف وحــيــد  ــل ــام ــك ال
الدقيقة  عند  رامـــون  �سجلة  رد  دون 
 13 للنقطة  الفيحاء  فريق  لي�سل   35
ويتجمد ر�سيد الرائد عند 11 نقطة.  

مدينة  يف  فجرى   الثالث  اللقاء  اأمــا 
الطائي  فريق  ا�ست�ساف  حيث  حائل؛ 

اأبــهــا، وذلـــك على ملعب  نــظــريه فــريــق 
م�ساعد  بــن  عبدالعزيز  الأمـــري   مدينة 
ــيــة، وقــــد ا�ــســتــطــاع الــفــريــق  ــريــا�ــس ال
املواجهة  نتيجة  ح�سم  يف  ــاوي  ــه الأب
بهدف دون رد، �سجله ريا�س �سراحيلي 
اأبها  ر�سيد  لريتفع   45 الدقيقة  عند 
الطائي  ر�سيد  ويتجمد  نقاط،  ل�سبع 

عند النقطة ال�سابعة اأي�سا.
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نفاد تذاكر افتتاح موسم الرياض خالل ساعة
الريا�ض - البالد

 20 لها  املــقــرر  الــريــا�ــض  مو�سم  افــتــتــاح  م�سرية  تــذاكــر  نــفــدت 
لهفة  مــدى  يوؤكد  ما  فقط،  ب�ساعة  طرحها  عقب  اجلـــاري،  اأكتوبر 
للرتفيه،  العامة  الهيئة  وقالت  املميزة.  الفعالية  حل�سور  اجلميع 
احل�سور  يف  الراغبني  اأن  مبينة  كبرية،  ب�سرعة  نفدت  التذاكر  اإن 
حجزوا التذاكر خالل اأقل من �ساعة بعد طرحها جمانًا عرب املوقع 

الإلكرتوين للحجز، م�سرية اإىل اأن امل�سرية �ستبداأ عند ال�ساعة الـ4 
ع�سرًا، وي�سارك فيها اأكرث من 1.5 األف موؤٍدّ باأزياء تنكرية، اإ�سافة 

اإىل وجود األعاب نارية.
�سيكون  اأنــه  الريا�ض"،  لـ"مو�سم  الر�سمي  احل�ساب  اأعلن  فيما 
على  يتح�سلوا  مل  من  ليتمكن  الفتتاح  مل�سرية  مبا�سر  بث  هناك 
تطبيق  مــوؤكــدًا  املبا�سر،  البث  عرب  املنا�سبة  ح�سور  من  التذاكر 

نعي�ض  "ع�سان  �سعار  حتت  اجلديدة،  الحرتازية  الإجـــراءات  كل 
خيالنا.. بكامل �سحتنا".

 "RUSH" اإىل ذلك، ينطلق يوم 22 اأكتوبر اجلاري مهرجان
لالألعاب الإلكرتونية يف منطقة واجهة الريا�ض الرتفيهية؛ اإحدى 
2021م، وي�ستمر  14 �سمن فعاليات مو�سم الريا�ض  الـ  املناطق 

املهرجان ملدة خم�سة اأيام تنتهي يف 26 اأكتوبر اجلاري.

الريا�ض - البالد
اأن  ــيــة،  ــداخــل ال وزارة  اأعــلــنــت 
احلـــمـــالت املـــيـــدانـــيـــة املــ�ــســرتكــة 
اأنظمة  خمــالــفــي  و�ــســبــط  ملتابعة 
الإقــامــة والــعــمــل واأمـــن احلـــدود، 
كافة  اململكة  مناطق  التي متت يف 
اأكتوبر   13  -  7 من  الفرتة  خالل 
اجلاري، اأوقفت 16550 خمالًفا، 
لــنــظــام  ـــا  خمـــالـــًف  7318 ــهــم  مــن
لنظام  خمالًفا  و7190  الإقــامــة، 
خمالًفا  و2042  احلــــدود،  اأمـــن 

لنظام العمل.
خــالل  �سبطهم  مت  مــن  اإجـــمـــايل  اأن  احلــمــلــة  وبــيــنــت 
 325 بلغ  اململكة  داخــل  اإىل  احلـــدود  عبور  حماولتهم 
ا، 50 % منهم مينيون، و46 % اإثيوبيون، و4  �سخ�سً
ا ملحاولتهم  % جن�سيات اأخرى، كما مت �سبط 55 �سخ�سً
 107 �سبط  مت  فيما  اململكة،  خــارج  اإىل  احلــدود  عبور 
متورطني يف نقل واإيواء وت�سغيل خمالفي اأنظمة الإقامة 
اإخ�ساع  ويتم  عليهم،  والت�سرت  احلــدود  واأمــن  والعمل 
منهم  الأنظمة،  تنفيذ  لإجراءات  خمالًفا  وافدًا   86626

امــــراأة،  و8969  رجــــاًل،   77657
لبعثاتهم  خمالًفا   70771 اأحيل  فيما 
وثائق  على  للح�سول  الدبلوما�سية 
ل�ستكمال  خمــالــًفــا  و2889  �ــســفــر، 
 8941 وترحيل  �سفرهم،  حــجــوزات 

خمالًفا.
كل  اأن  ــيــة  الــداخــل وزارة  واأكـــــدت 
اأمــن  نظام  خمالفي  دخــول  ي�سهل  مــن 
داخــلــهــا  نقلهم  اأو  للمملكة  احلــــدود 
اأي  لهم  يقدم  اأو  املـــاأوى  لهم  يوفر  اأو 
�ــســكــل من  ــــاأي  ب ــة  اأو خــدم مــ�ــســاعــدة 
مدة  ال�سجن  اإىل  ت�سل  لعقوبات  نف�سه  يعر�ض  الأ�سكال، 
15 �سنة، وغرامة مالية ت�سل اإىل مليون ريال، وم�سادرة 
اإىل  اإ�سافة  لــالإيــواء،  امل�ستخدم  وال�سكن  النقل  و�سيلة 

الت�سهري به.
الكبرية  اجلرائم  من  تعد  اجلرمية  هذه  اأن  واأو�سحت 
حاثة  والأمـــانـــة،  بال�سرف  واملخلة  للتوقيف،  املوجبة 
الرقم  على  خمالفة  حــالت  اأي  عن  الإبـــالغ  على  اجلميع 
و)999(  والــريــا�ــض،  املــكــرمــة  مكة  مبنطقتي   )911(

و)996( يف جميع مناطق اململكة.

جدة - البالد
التخل�ض  ويريدون  الوجه،  بثور  من  الكثريون  يعاين 
باجللد  عناية  خــرباء  ن�سح  لذلك  ميكن،  ما  باأق�سى  منها 

بت�سع طرق ملعاجلتها خالل فرتة ق�سرية.
يف  خطوة  اأول  هو  املنا�سب  العالج  اختيار  اأن  وبينوا 
حتتوي  مراهم  ا�ستخدام  من  لبــد  لذلك  التعافى،  طريق 

وحم�ض  البنزويل  بريوك�سيد  على 
منّظف  وا�ستخدام  ال�سالي�سيليك، 

وكــــرمي  مــقــ�ــســر،  مـــفـــعـــول  ذي 
ــيــزون،  ــيــدروكــورت ــه ــال غــنــي ب

والبــــتــــعــــاد عــــن املـــكـــونـــات 
ـــة، وال�ـــســـتـــعـــانـــة  ـــي ـــت ـــزي ال

بــحــقــن الـــكـــورتـــيـــزون، 
العالجات  اإىل  واللجوء 

املــنــزلــيــة املــفــيــدة مثل 
ـــبـــرييـــن  حـــبـــة ال�ـــس

وا�ــــســــتــــخــــدامــــهــــا 
وخلطها  كــبــودرة 

املــاء  مــن  بقليل 
لتغطية البثور 

بقطعة  ك�سمادات  الثلج  مكعبات  وا�ستخدام  بها،  الطارئة 
قما�ض ناعمة، وتغيري غطاء الو�سادة با�ستمرار، مع جتنب 
التي  امل�ستح�سرات  خ�سو�سا  امل�سام،  ي�سد  الذي  املاكياج 
التي حتتوي على الزيوت املعدنية والالنولني وا�ستبدالها 
تكون  والتي  ال�سالي�سيليك  التي حتتوي على حم�ض  بتلك 

خم�س�سة للب�سرات املعر�سة لالإ�سابة بحب ال�سباب.

مالحقة مخالفي أنظمة اإلقامة  9 طرق للتخلص من بثور الوجه

تحذير من مادة تقتل
 100 ألف سنويًا

6 حاالت تشملها التغطية 
التأمينية لحليب األطفال

إنستغرام يصيب 
المراهقين باالكتئاب

الخبز المحمص يسبب 
متاعب صحية

جدة - البالد
هيو�سنت  مدينة  يف  تك�سا�ض  جامعة  اأجرتها  حديثة  درا�سة  ك�سفت 
الأمريكية، اأن حتمي�ض اخلبز وتناوله يف فطور ال�سباح؛ يت�سبب يف 

العديد من املخاطر ال�سحية.
دث تفاعالت  وقالت الباحثة مارينا فن�سي، اإن اآلة حتمي�ض اخلبز حتحُ
ت�سغيلها،  الهواء مبجرد  اإىل  �سامة  اإر�سال جزيئات  اإىل  توؤدي  �سريعة 
نظرًا  كــبــرية  خمــاطــر  ي�سبب  اخلــبــز  �سريحة  اإحـــراق  اأن  اإىل  م�سرية 

للتفاعالت الكيميائية الناجتة عن عملية الإحراق.
ون�سحت فن�سي، الأ�سخا�ض احلري�سني على تناول اخلبز املحم�ض 
التحمي�ض  اآلــة  اأن  مبينة  "التو�ست"،  بت�سخني  يكتفوا  بــاأن  �سباحًا، 
وباقي الأغرا�ض التي ينبعث منها الدخان تحُعّر�ض النا�ض لتلوث يفوق 

ما يحُجرى ت�سجيله عند تقاطع الطرق.

إتاحة تشفير نسخ المحادثات 
االحتياطية بـ»واتساب«

وا�شنطن - وكاالت
لتطبيق  املــالــكــة  "في�سبوك"  ــركــة  �ــس اأتـــاحـــت 
طرف  من  املحُ�سفرة  الحتياطية  الن�سخ  "وات�ساب"، 
الت�سغيل  لــنــظــامــي  "وات�ساب"  ملن�سة  اآخـــر  اإىل 

"iOS" و"اأندرويد".
ــ�ــســاعــد املـــيـــزة اجلـــديـــدة يف احلــ�ــســول على  وتحُ
الحتياطية  للن�سخ  الت�سفري  مــن  عـــاٍل  مــ�ــســتــوى 
اخلطوة  هــذه  اتــخــاذ  معلنة  باملحُ�ستخدم،  اخلا�سة 
لإغالق اإحدى الطرق ال�سعبة التي ميكن من خاللها 
اخرتاق الت�سال اخلا�ض بني الأفراد عرب التطبيق.

الن�سخ  تــاأمــني  يتيح  اجلــديــد  التغيري  اأن  وبينت 
بكلمة  "وات�ساب"  ملن�سة  ال�سحابية  الحتياطية 
فيما  رقمًا،   64 من  مكون  ت�سفري  مفتاح  اأو  مــرور، 
يف  الت�سفري  مفتاح  تخزين  �ستخدمني  للمحُ ميكن 
من  املــرور  كلمات  مدير  يف  اأو  الت�سال  عدم  و�سع 
اختيارهم اأو ميكنهم اإن�ساء كلمة مرور تدعم مفتاح 

الت�سفري اخلا�ض بهم.

جدة - البالد
حذرت درا�سة اأمريكية من اأن التعر�ض اليومي ملادة كيميائية و�سفتها باأنها ت�ستخدم 
يف كل �سيء تقريبًا، من العبوات البال�ستيكية اإىل املكياج، قد يكون ال�سبب وراء حوايل 

�سنويا. الأمريكيني  من  ال�سن  كبار  بني  وفاة  حالة  األف   100
الفثالت  هي  املــادة  اإن  نيويورك،  بجامعة  الطب  كلية  اأعدتها  التي  الدرا�سة  وقالت 
مئات  يف  موجودة  وهي  ال�سماء،  والغدد  الهرمونات  على  وتوؤثر   ،)Phthalate(
اأن  مبينة  األرت"،  "�ساين�ض  ملوقع  وفقا  وال�سامبو،  واملالب�ض  الألــعــاب  مثل  املنتجات 
بال�سمنة  مرتبطة  وهي  املــادة،  هذه  مثل  خالل  من  اجل�سم  تدخل  اأن  لل�سموم  ميكن  اأنه 
وال�سكري واأمرا�ض القلب، اإذ اأظهرت الدرا�سة، التي �سملت حوايل 5000 بالغ ترتاوح 
اأعمارهم بني 55 و64 عاما، اأن اأولئك الذين لديهم تركيزات اأعلى من الفثالت يف البول 
من  الأعلى  الرتكيزات  اأن  يبدو  ل  حني  يف  القلب،  باأمرا�ض  للوفاة  عر�سة  اأكــرث  كانوا 

الفثالت تزيد من خطر املوت بال�سرطان.

جدة - البالد
اأكد جمل�ض ال�سمان ال�سحي، اأن وثيقة ال�سمان ال�سحي املوحدة تغطي حليب الأطفال 
 24 عمر  حتى  طبًيا،  اإليه  املحتاجني  للر�سع  احلليب  ل�سرف  الحتياج  �سوابط  ح�سب 

�سهًرا.
الأطفال  حليب  تكاليف  تغطية  �سوابط  اإن  "تويرت"،  على  تغريدة  عرب  املجل�ض  وقال 
الوطني  الربنامج  اأمرا�ض  الغذائي،  التمثيل  اأمرا�ض  التالية:  ال�ست  احلــالت  ت�سمل 
للفح�ض املبكر حلديثي الولدة للحد من الإعاقة، ح�سا�سية احلليب اأو ال�سكر، م�ساكل يف 
المت�سا�ض، الطفل اخلديج وناق�ض النمو اأو ناق�ض الوزن ال�سديد للعمر احلملي بحيث 

يحتاج �سعرات حرارية اأو معززات منو اإ�سافية حلليب الأم، والأمرا�ض ال�ستقالبية.

جدة - البالد
اأكدت اأخ�سائية نف�سية كندية اأن تطبيق "اإن�ستغرام"، قد يت�سبب يف اأمرا�ض نف�سية 
الق�سرية  والفيديوهات  ال�سور  مل�ساركة  تطبيق  جمرد  يعد  مل  لكونه  وذلك  خطرية، 
وجذب  الآخرين  اإعجاب  عن  والبحث  واملقارنة  للتباهي  ف�ساء  واإمنا  الأ�سدقاء،  مع 

املتابعني. 
ولفتت اأخ�سائية علم النف�ض الإكلينيكي واملحا�سرة يف جامعة �سريبروك الكندية، 
اأندريه اآن ليجغاري، وفقا لـ"�سكاي نيوز"، اإىل اأن كرثة ا�ستعمال التطبيق من طرف 
اأمرا�ض نف�سية خطرية من الكتئاب الذي يوؤدي  الكبار قد تت�سبب يف  املراهقني كما 

ب�ساحبه اإىل النتحار.
وقالت: "�سخ�سيًا اأعالج العديد من ال�سباب الذين يواجهون �سعوبات اأكرث اأو اأقل 
حدة، تتعلق با�ستخدامهم لل�سبكات الجتماعية والإنرتنت ب�سكل عام. واألتقي يف اإطار 
بحوثي العلمية باملراهقني الذين يعانون من �سعوبات ب�سبب ال�سبكات الجتماعية. 
خطر  بزيادة  الجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  املكثف  ال�ستخدام  يرتبط  عام،  وب�سكل 
املعاناة من اأعرا�ض القلق اأو الكتئاب اأو تدين احرتام الذات اأو عدم الر�سى عن �سكل 

اجل�سم".

مشاهد تراثية
�شهد مهرجان العقيالت ملزاد االإبل يف منطقة الق�شيم، جمموعة من الفعاليات والربامج االجتماعية والثقافية والرتاثية، مب�شاركة عدد من اجلهات 
اأ�شر منتجة، ومعار�ض ُتعنى برجال العقيالت، واأخرى للرتاث وال�شيارات الكال�شيكية، فيما بلغت ح�شيلة مزاد مهرجان   100 احلكومية واأكرث من 

العقيالت ملزاد االإبل خالل الثالثة اأيام املا�شية اأكرث من 32 مليون ريال، و�شط ح�شور 450 من اأ�شهر مالك االإبل على م�شتوى اململكة.
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