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البالد - مها العواودة 
والزيارة  والعمرة  احلج  لأن�شطة  الوطنية  اللجنة  رئي�س  نائب  ك�شف 
تخلف  ملف  ح�شم  ب���وادر  ع��ن  ال��ب��اد(  ل���)  خنجر  اأب��و  من�شور  الدكتور 
الو�شول  اإىل  م�شريًا  خارجية،  عمرة  �شركة   ٣٠٠ من  باأكرث  املعتمرين 
لتو�شية بتفعيل جميع ال�شركات بعد مراجعتها والتحقيق معها من قبل 

اإدارة الوافدين لعاج تراكمات قدمية مل�شكلة املتخلفني.

واأ�شاف اأنه يوجد للجنة الوطنية م�شاركة يف ت�شحيح اأو�شاع كثرية يف 
ن�شاط العمرة اخلارجية والزيارة من خال جلنة م�شرتكة وجه نائب الوزير 
بانعقادها على مدار ال�شاعة ملناق�شة احلدث حلظة وقوعه ومتابعة الأخبار 
والقرارات، كما عقدت اللجنة الوطنية اجتماعات مع ممثليات الدول التي 
يفد منها حجاج ومعتمرون وزائرون متخلفون اأثمرت عن و�شع ا�شرتاطات 

وتوجيهات واآلية عمل ت�شمن ك�شف ماهية مقدم الطلب.

�سيئول- وا�س
اطلع م�شتثمرون وقيادات �شركات كورية جنوبية على فر�س ال�شناعات 
الع�شكرية يف اململكة ، وذلك خال لقاء الهيئة العامة لل�شناعات الع�شكرية 
ال�شناعات  جم���الت  يف  م�شتثمرًا   40 م��ن  ب��اأك��رث  �شيئول  العا�شمة  يف 
الع�شكرية والدفاعية، بح�شور حمافظ الهيئة املهند�س اأحمد بن عبد العزيز 
وال�شركة  ال�شتثمار،  وزارة  القطاع؛  يف  الهيئة  �شركاء  وم��ن  العوهلي 

ال�شعودية لل�شناعات الع�شكرية "�شامي".

والدفاع  للف�شاء  الدويل  املعر�س  فعاليات  هام�س  على  الهيئة  وك�شفت 
دعم  يف  ا�شرتاتيجيتها  عن  الكورية  العا�شمة  يف  واملنعقد  )اأدي��ك�����س(، 
ومتكني جميع �شركائها ملوا�شلة م�شرية توطني القطاع وحتقيق الو�شول 
املعدات  على  احلكومي  الإن��ف��اق  من   50% عن  تزيد  توطني  ن�شبة  اإىل 
اأن اململكة باتت بذلك  2030، موؤكًدا  واخلدمات الع�شكرية بحلول العام 
القطاعات  وبقية  خا�س  ب�شكل  القطاع  هذا  يف  لا�شتثمار  مثالية  وجهًة 

ال�شناعية الأخرى ب�شكل عام.

امل�ستثمرون يتوافدون لقتنا�س الفر�س ح�سم ملف تخلف املعتمرين

تجارب ترفيهية راقية
مو�سم الريا�س
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مكاتب التطوير ال�سرتاتيجية ت�ساهم يف تعزيز تناف�سية املناطق 

الريا�س- البالد
 رحب وزير املالية حممد بن عبدالّله اجلدعان بتوقعات 
ال�شندوق لنمو القت�شاد ال�شعودي التي مت رفعها موؤخرًا 
اململكة  اأن  م��وؤك��دًا  الق��ت�����ش��ادي،  الن�شاط  حت�شن  ظ��ل  يف 
�شتوا�شل العمل يف دعم النمو والتعايف وتعزيز ال�شتدامة 

املالية.

يف  امل�شارك  اململكة  وفد  تروؤ�شه  خال  كلمته  يف  ذلك  جاء   
ال��دول��ي��ني،   وال��ب��ن��ك  النقد  ل�شندوق  ال�شنوية  الج��ت��م��اع��ات 
بح�شور حمافظ البنك املركزي ال�شعودي )�شاما( الدكتور فهد 

بن عبدالّله املبارك، وعدد من املخت�شني.
التغري  حتديات  مبعاجلة  اململكة  التزام  املالية  وزير  واأك��د 
م�شريًا  والعاملي،  والإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  املناخي 

ال�شعودية اخل�شراء وال�شرق  اإىل ا�شت�شافتها منتدى مبادرة 
الأو�شط الأخ�شر يف اأكتوبر اجلاري، كجزء من جهود اململكة 
حاثًا  املناخي،  التغري  ملكافحة  العاملية  امل�شتهدفات  لتحقيق 
جمموعة البنك الدويل على ت�شمني منهجية القت�شاد الدائري 
للكربون �شمن م�شاريعها، حيث دعمت جمموعة الع�شرين هذه 

املنهجية الفعالة يف مواجهة التغري املناخي.

ال�سعودية توا�سل تعزيز النمو وال�ستدامة املالية 
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نمو االستثمار 
الجريئ بالمملكة 

تغطية عجز 
الوثيقة التأمينية

تعزيز سالمة المستهلك بالمواصفات القياسية

الريا�س- البالد
 اأطلقت ال�شعودية لا�شتثمار اجلريء منتج ال�شتثمار 
يف �شناديق م�شرعات الأعمال وا�شتوديوهات ال�شركات 
النا�شئة، �شمن برنامج ال�شتثمار يف ال�شناديق؛ لتعزيز 

بناء وتوليد �شركات نا�شئة قابلة للنمو ال�شريع.
لا�شتثمار  ال�شعودية  ال�شركة  ا�شتثمارات  وجتاوزت 
اجلريء يف ال�شناديق وال�شركات النا�شئة ملياًرا و100 
ال�شتثمار اجلريء  بلغ عدد �شناديق  فيما  ريال،  مليون 
منذ  �شندوًقا،   20 فيها  ا�شُتثِمر  التي  النمو  و�شناديق 
عام  من  الثالث  الربع  نهاية  ال�شركة حتى  اأعمال  انطاق 

2021م.
للن�شف  اجلريء  "ماجنت" لا�شتثمار  تقرير  وك�شف 
الأول من عام 2021م، ارتفاع حجم ال�شتثمار اجلريء 

يف اململكة بن�شبة 65 %.
م�شتويات  ال�شعودية  حتقيق  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار 
قيا�شية يف قيمة ال�شتثمار اجلريء خال الن�شف الأول 
من   %  14 على  ا�شتحوذت  حيث  2021م،  ع��ام  م��ن 
ال�شرق  منطقة  يف  املمنوحة  ال�شتثمارات  قيمة  اإجمايل 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا.

الريا�س- البالد
�شندوق  ب��رن��ام��ج  ال�شحي  ال�شمان  جمل�س  اأط��ل��ق 
امل�شاريف  تغطية  اإىل  يهدف  ال��ذي  ال�شحي،  ال�شمان 
املحددة مبوجب وثيقة  التاأمينية  التغطية  تتجاوز  التي 
اإج����راءات  وف��ق  امل��ح��ددة،  للمن�شاآت  ال�شحي  ال��ت��اأم��ني 
و�شوابط حمددة بالتن�شيق بني املجل�س والبنك املركزي 
املخاطر  تقليل  اإيجاًبا يف عملية  ال�شعودي، مبا ينعك�س 

على �شركات التاأمني ال�شحي.
الوثيقة  تكلفة  تخفي�س  يف  ال��رن��ام��ج  ي�شهم  ك��م��ا 
ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى اأ����ش���ح���اب ال��ع��م��ل ل��ل��ف��ئ��ات امل���ح���ددة 
من  امل�شتفيدين  ع��اج  �شمان  اإىل  اإ�شافة  وامل�شتهدفة، 
جتاوز  حال  يف  حتى  بالرنامج  امل�شمولني  لهم  املوؤمن 
احلد الأعلى للتغطية التاأمينية، وتعزيز البيئة التنظيمية 
يف  والبتكار  ال�شتدامة  وحت�شني  للقطاع،  والت�شريعية 

�شوق التاأمني ال�شحي اخلا�س.
واأكد املتحدث الر�شمي للمجل�س اأحمد اأبو عمارة، اأن 
تطبيق  ملواءمة  ج��اء  ال�شحي  ال�شمان  �شندوق  اإن�شاء 
حمافظ الوقاية من املخاطر التاأمينية ال�شحية، من خال 

عدم حتميل اأطراف العاقة اأعباء مالية اإ�شافية.

%  65

ال�سمان ال�سحي

لبنان

حزب اهلل يوؤجج احلروب الأهلية

جدة - البالد
مراحلها،  اأ�شعب  ودخلت  الإخ��وان  تنظيم  قيادات  بني  ال�شراعات  ا�شتدت 
بينما بداأت تهم الف�شاد تاحق راأ�شي الأجنحة املت�شارعة، عندما اأطلق قيادي 
يف التنظيم الإرهابي ر�شالة حتذيرية بتكوين جناح ثالث، متهما القيادات 

احلالية بالف�شاد، لذلك ل ميكن النحياز لأي منهما.
بني  نختار  اأن  يعقل  "ل  الغفار:  عبد  اأ�شرف  الإخ��واين  القيادي  وق��ال 
فا�شدين"، ما يعك�س حالة التدمري الداخلي التي يعي�شها تنظيم الإخوان 
جراء احلرب امل�شتعلة والدائرة بني جبهة الأمني العام ال�شابق للجماعة 
منري،  اإبراهيم  مع�شكر  العام  املر�شد  باأعمال  والقائم  ح�شني،  حممود 

ب�شبب ال�شراع على املال واملنا�شب والنفوذ.
احلالية،  التنظيم  ق��ي��ادات  على  لذع��ا  هجوما  عبدالغفار،  و�شن 
له  جناح  كل  اأن  اإىل  م�شريا  �شخ�شية،  مل�شالح  ال�شراع  اأن  معترا 
لي�س  اخل��اف  اأن  يطمئن  ل  "الذي  واأ���ش��اف:  "ال�شيئون"،  رجاله 
اأو مواقف،  اأو م�شارات  اأهداف  اأو  على خطط ول ا�شرتاتيجيات 
اأن  يريد  هذا  لأن  اختلفوا  والآن  جرمية،  كل  يف  م�شرتكون  فهم 
واقع  اإىل  ي�شري  ما  اأن يظل يف موقعه"،  يريد  وذاك  كذا  يكون 
ماأزوم بني الأطراف املتناحرة. من جهته، انتقد الإخواين وليد 
�شو�شة، عدم وجود روؤية منهجية وا�شحة وحمددة للتنظيم، 
اأ�شبحت ل متتلك م�شروعًا  الإخ��وان جماعة  اأن  اإىل  م�شريًا 

�شيا�شيًا اإ�شاحيًا اأو تغيرييًا، اإمنا تخبطًا م�شتمرًا.

الف�ساد يالحق قيادات الإخوان املتناحرين رفع كفاءة 
عقارات الدولة 

الريا�س- البالد
الهيئة العامة لعقارات الدولة خططها لتحقيق   توا�شل 
تنمية م�شتدامة  العقارات وحتقيق  فعالية  بتعظيم  روؤيتها 
و14  م��ب��ادرة  و21  ا�شرتاتيجية  اأه���داف   4 اعتماد  ع��ر 
حتدي�د  يف  الأه�����داف  وتتمثل   ، الأداء  لقيا�س  م��وؤ���ش��رًا 
واإنفاذه،  الدولة  لعقارات  و�شفاف  متكامل  تنظيمي  اإط��ار 
ون�زع  الإيجار  نفقات  وتر�ش�يد  لها،  الأمثل  وال�شتخدام 
ك��ف��اءة  م��ع��اي��ري  تطبيق  م��ع  احل��ك��وم��ي��ة  للجه�ات  امللكي�ة 
الطاقة، وتطبيق اأف�شل املوا�شفات واملعايري يف العقارات 

احلكومية.
واأو���ش��ح��ت ال��ه��ي��ئ��ة اأن الأه�����داف ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مت 
بناوؤها على اأربع ركائز وهي )احلماية، الكفاءة، اجلودة، 
مراجعة  اأب��رزه��ا:  م��ب��ادرة   21 منها  وانبثق  الإنتاجية(، 
وح�شر  اجلديدة،  التنظيمية  واللوائح  الأنظمة  واإن�شاء 
وت��وث��ي��ق واإ����ش���دار وحت��دي��ث ���ش��ك��وك وع��ق��ود ع��ق��ارات 
وتخ�شي�س  الهيئة،  خلدمات  الرقمي  والتحول  ال��دول��ة، 
العقارات  وتاأجري  الحتياجات،  اإىل  بال�شتناد  الأرا�شي 
الدولة  عقارات  ا�شتخدام  كفاءة  ا�شتثماريًا،ورفع  املجدية 

7اخلارجية، وتوفري حلول مالية ومتويلية جديدة. 6

الريا�س - البالد
اأكد وزير التجارة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة الدكتور ماجد بن عبدالله 
البنية  منظومة  ومكونات  عنا�شر  خمتلف  يف  الوطنية  القدرات  تعزيز  يف  بالغًا  اهتمامًا  اأولت  اململكة  اأن  الق�شبي، 
واأحد  امل�شتهلك،  �شامة  لتعزيز  اأ�شا�شية  ركيزة  باعتبارها  القيا�شية  املوا�شفات  تطوير  ون�شاطات  للجودة،  التحتية 

املمكنات املهمة للنمو القت�شادي وعدالة التعامات التجارية. جاء ذلك خال افتتاحه للملتقى اخلام�س للموا�شفات 
الذي تنظمه هيئة املوا�شفات ال�شعودية بالتزامن مع الحتفال باليوم العاملي للموا�شفات لهذا العام 2021، 

حتت �شعار "روؤية م�شرتكة لعامل اأف�شل"، مب�شاركة عدد كبري من املخت�شني داخل اململكة وخارجها.
وعّر الق�شبي عن اعتزازه مبا حققته املوا�شفات ال�شعودية من نتائج تعزز من التواجد ال�شعودي 

الآن  حتى  ال�شادرة  ال�شعودية  املوا�شفات  عدد  جت��اوز  حيث  والدولية،  الإقليمية  امل�شتويات  على 
قيا�شية. موا�شفة   30.000

نائب رئي�س جلنة اأن�سطة احلج والعمرة لــ             :  
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نائب رئيس لجنة أنشطة الحج والعمرة لـ         :

البالد - مها العواودة 
ك�شف نائب رئي�س اللجنة الوطنية لأن�شطة احلج 
خنجر  اأب��و  من�شور  الدكتور  والزيارة  والعمرة 
ل�) البالد( عن بوادر ح�شم ملف تخلف املعتمرين 
باأكرث من ٣٠٠ �شركة عمرة خارجية، م�شريًا اإىل 
بعد  ال�شركات  جميع  بتفعيل  لتو�شية  الو�شول 
مراجعتها والتحقيق معها من قبل اإدارة الوافدين 

لعالج تراكمات قدمية مل�شكلة املتخلفني.
اللجنة واطالعها  اأنه من خالل م�شاركة  واأو�شح 
�شركات  اأن   ، امل�شكلة  ه��ذه  معاجلة  ط��رق  على 
العمرة اخلارجية حتملت نتائج بع�س التجاوزات 
، وخ�شعت لعقوبات وغرامات لي�س لها يد فيها ، 

اإىل جانب وجود اأنظمة كان يجب اأن 
تراجع ويعاد النظر فيها.

الوطنية  للجنة  يوجد  اأن��ه  واأ���ش��اف 
كثرية  اأو�شاع  ت�شحيح  يف  م�شاركة 
يف ن�شاط العمرة اخلارجية والزيارة 
نائب  وج��ه  م�شرتكة  جلنة  خ��الل  م��ن 
ال�شاعة  م��دار  على  بانعقادها  الوزير 

الأخبار  ومتابعة  وقوعه  حلظة  احل��دث  ملناق�شة 
اخلا�شة  التو�شيات  بع�س  ومنها  وال��ق��رارات 
توجيهات  وج���ود  اإىل  لف��ت��ا   ، التخلف  بق�شية 

ب���و����ش���ع م���ن���ظ���وم���ة وخ����ط����ة ع��م��ل 
التخلف  �شبب  لتاليف  وا�شرتاتيجية 
الوطنية  اللجنة  ع��ق��دت  وب���دوره���ا 
التي  ال��دول  ممثليات  مع  اجتماعات 
يفد منها حجاج ومعتمرون وزائرون 
ال�شودان-  )تون�س-  مثل  متخلفون 
عن  اأثمرت  وغريها(  -اجلزائر  م�شر 
ت�شمن  واآلية عمل  ا�شرتاطات وتوجيهات  و�شع 
اجلهات  لدى  لي�شبح  الطلب  مقدم  ماهية  ك�شف 
املعنية اليقني الن�شبي باأنه قادم لغر�س ماتقدم له 

ولي�س لغر�س اآخر.
وج��ود  خنجر  اأب���و  من�شور  ال��دك��ت��ور  واأك����د  
التي  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن  وحت���رك  ت��ع��اون 
ملنع  وال�شفارات  للملحقيات  توجيهات  قدمت 
للمملكة  القدوم  اأثناء  املتخلفني  م�شكلة  تكرار 
يف  ت�شدر  وبيانات  ترتيب  هناك  و�شيكون   ،
 ، التخلف  ح���دوث  مل��ن��ع  كتوجيهات  دول���ة  ك��ل 
الوطنية  اللجنة  ب��ني  مرتقب  لقاء  ع��ن  كا�شفا 
لأن�شطة احلج والعمرة والزيارة مع مدير اإدارة 
اجلوازات ملناق�شة هذا امللف والو�شول لنتائج 
دون  وحتول  ال�شركات  هذه  معاناة  من  تخفف 

تكرار م�شكلة التخلف.

أمير المدينة يلتقي مدير السجون المكلف

املدينة املنورة- البالد
اأم�س،  املنورة،  املدينة  منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  في�شل  الأمري  التقى 

العميد مطلق العتيبي مبنا�شبة تكليفه مديرًا لل�شجون باملنطقة.
وهناأ �شموه العميد العتيبي مبنا�شبة تكليفه مبهامه اجلديدة، متمنيًا له التوفيق 

وال�شداد لتقدمي املزيد من الأعمال واجلهود التي ترتقي مب�شتوى القطاع.
من جهته، ثمن العميد العتيبي املتابعة امل�شتمرة من �شموه لأعمال وجهود اإدارته، 

راجيًا من الله التوفيق والنجاح خلدمة قطاع ال�شجون باملنطقة.

 وزير الخارجية يستقبل السفير القطري

الريا�ض - البالد
اخلارجية،  وزي��ر  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�شل  الأم��ري  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
بن  بندر  اململكة  لدى  قطر  دول��ة  �شفري  اأم�س،  بالريا�س  ال��وزارة  مقر  يف  مبكتبه 
والأخوية  الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�س  ال�شتقبال  خالل  وجرى  العطية.  حممد 
املجالت،  خمتلف  يف  التعاون  واأوج��ه  ال�شقيقني،  وال�شعبني  البلدين  جتمع  التي 

اإىل جانب مناق�شة التطورات الإقليمية والدولية وامل�شائل ذات الهتمام امل�شرتك.

إطالق حملة التشجير بمحمية اإلمام تركي 
بن عبداهلل الملكية

الريا�ض- البالد
اأطلق الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة ع�شو جمل�س 
الله  عبد  بن  تركي  الإم��ام  اإدارة هيئة تطوير حممية  رئي�س جمل�س  ال��وزراء 
امللكية، حملة ت�شجري حممية الإمام تركي بن عبدالله امللكية ملو�شم 2٠21 - 
2٠22 . واأو�شح �شمّوه اأن هيئة تطوير حممية الإمام تركي بن عبد الله امللكية 
الغطاء  تنمية  اإىل  الهادفة  وامل��ب��ادرات  الربامج  من  العديد  تنفيذ  على  تعمل 
الربية  والنباتات  املحلية  الأ�شجار  وا�شتزراع  الت�شحر،  ومكافحة  النباتي، 

املتنوعة ، مّما ُي�شهم يف حت�شني جودة احلياة ومكافحة التغري املناخي.
وتعزيز  البيئي،  التنوع  على  احلفاظ  اأجل  من  تاأتي  احلملة  اأن  اإىل  واأ�شار 
حماية البيئة والنهو�س بالقطاع البيئي يف اململكة، يف ظل الدعم الكبري من 
ويل  و�شمو  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

العهد - حفظهما الله - للقطاع البيئي يف اململكة.
مبادرة  منتدى  انطالق  قرب  مع  بالتزامن  ياأتي  الإط��الق  هذا  اأن  �شموه  واأك��د 

ال�شعودية اخل�شراء، وقمة مبادرة ال�شرق الأو�شط الأخ�شر.
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اّطلع على إنجازات فرع البنك المركزي واستقبل رئيس محكمة االستئناف

أمير الشرقية يدشن مبادرة صحية لكبار السن ومبنى أكسفورد للطيران

الدمام- البالد
د�شن الأمري �شعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة ال�شرقية، مبكتبه يف الإمارة، اأم�س، 
حتت  الجتماعية  الرعاية  دور  يف  ال�شن  لكبار  املقدمة  ال�شحية  اخلدمات  حت�شني  مبادرة 

عنوان "امل�شاواة الرقمية لكل الأعمار".

من  العديد  اإط��الق  خ��الل  من  ال�شن  كبار  لرعاية  القيادة  توليه  ال��ذي  بالهتمام  �شمو  ون��وه 
املبادرات لتح�شني جودة احلياة ورفع م�شتوى اخلدمات يف دور الرعاية التي ت�شرف عليها 

وزارة املوارد الب�شرية والتنمية الجتماعية خا�شة.
بالدمام،  فهد  امللك  مطار  يف  للطريان  اأك�شفورد  اأكادميية  مبنى  �شموه  د�شن  اأخرى  جهة  من 
وبرنامج تدريب الطيارين املنتهي بالتوظيف، كما رعى الحتفال باإطالق روؤية جتعل اململكة 
 ، الطريان  الطيارين احلا�شلني على رخ�س  العامل، وتخريج عدد من  لتدريب طياري  وجهة 

فيما �شهد توقيع عدد من التفاقيات التي تخدم عامل التدريب يف قطاع الطريان.
واأ�شار �شموه يف لقائه مع الطلبة اإىل حتقيق اأحد اأهداف اإ�شرتاتيجية اململكة لقطاع الطريان 
التي ت�شمنت هدف رفع عدد وظائف هذا القطاع من 299 األف وظيفة اإىل مليون وظيفة بحلول 
العام 2٠٣٠". ومت خالل الحتفال توقيع اأكادميية اأك�شفورد ال�شعودية لعدد من التفاقيات، 
متثلت يف اتفاقية مع اأك�شفورد الربيطانية لال�شتفادة من مدربي الطريان ال�شعوديني للعمل 
يف مراكز اأك�شفورد حول العامل، واتفاقية لتوطني املدربني مع وزارة املوارد الب�شرية، اإ�شافة 
اإىل اتفاقية دعم و�شراكة مع جمعية الطيارين ملنح 12 مقعد تدريب طيارين منتهيًا بالتوظيف. 
على �شعيد اآخر ا�شتقبل �شموه مبكتبه، اأم�س، مدير فرع البنك املركزي ال�شعودي بالدمام علي 

الفرع، كما ا�شتقبل �شموه، يف  اإجنازات  اآل �شلطان، الذي قدم ل�شموه تقريًرا عن  بن �شعيد 
الإمارة اأم�س، ال�شيخ دخيل احلمد مبنا�شبة تعيينه رئي�شا ملحكمة ال�شتئناف باملنطقة . واأ�شاد 
�شموه بالتطور الكبري الذي ت�شهده املحاكم وتوظيف التقنية احلديثة لت�شريع اإجناز الق�شايا 

بداية من املحاكم املخت�شة و�شوًل اإىل حمكمة ال�شتئناف.

أخبار موجزة 30.000 مواصفة سعودية.. وزير التجارة:
المواصفات القياسية ركيزة أساسية لتعزيز سالمة المستهلك 

الريا�ض - البالد
ال�شعودية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  اأك���د 
عبدالله  بن  ماجد  الدكتور  واجل��ودة  واملقايي�س  للموا�شفات 

الق�شبي، اأن اململكة اأولت اهتمامًا بالغًا يف تعزيز القدرات 
الوطنيَّة يف خمتلف عنا�شر ومكونات منظومة البنية 

املوا�شفات  تطوير  ون�شاطاِت  للجودة،  التَّحتية 
القيا�شية باعتبارها ركيزة اأ�شا�شية لَتعزيز �شالمة 

املُ�شتهلك، واأحد املُمكنات املُهمة للُنمو القت�شادي 
خالل  ذل��ك  ج��اء  الّتجارية.  التَّعامالت  وع��دال��ة 
الذي  للموا�شفات  اخلام�س  للملتقى  افتتاحه 

تنظمه هيئة املوا�شفات ال�شعودية بالتزامن 
للموا�شفات  العاملي  باليوم  الحتفال  مع 

اأف�شل"،  لعامل  م�شرتكة  "روؤية  �شعار  حتت   ،2٠21 العام  لهذا 
مب�شاركة عدد كبري من املخت�شني داخل اململكة وخارجها. وعرّب 
الق�شبي عن اعتزازه مبا حققته املوا�شفات ال�شعودية من نتائج 
الإقليمية  امل�شتويات  على  ال�شعودي  التَّواجد  من  ُتعزز 
ال�شعودية  املوا�شفات  ع��دد  جت��اوز  حيث  ول��ي��ة،  وال��دَّ
ال�شادرة حتى الآن ٣٠.٠٠٠ موا�شفة قيا�شية، ُتعنى 
يف  املُتداولة  املُنتجات  من  الآلف  و�شالمة  بجودة 
ال�شعودي  د  وامُل����ورِّ للُمنتج  وحتفظ  الأ���ش��واق، 
كما  ول��ي��ة،  ال��دَّ الأ���ش��واق  يف  التَّناف�شية  ق��درت��ه 
حتفظ  التي  الآمنة  احل��دود  للُم�شتهلك  ُتوفر 
م�شتويات  وف��ق  املنتجات  �شالمة  ل��ه 

اجلودة التي يتطلع اإليها.

تطوير  يف  اأو���ش��ع  ب�شكل  للُم�شاركة  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  ودع���ا 
املوا�شفات القيا�شية واللوائح الفنيَّة ال�شعودية، لُنحقق الروؤى 
واخلدمات  املنتجات  و�شالمة  بجودة  بالرتقاء  والتطلعات 
اأّكد  جهته  من  امل�شتدامة.  التنمية  اأهداف  وحتقيق  ال�شعودية، 
حمافظ الهيئة الدكتور �شعد بن عثمان الق�شبي اأن املوا�شفات 
ال�شعودية ما�شيٌة يف جهودها لتطوير البنية التحتيَّة للجودة 
املُبتكرة،  احُللول  من  اتخاذ جمموعة  التَّحديات عرب  ومواكبة 
م�شريًا اإىل اأنها اأ�شدرت اأكرث من )٣٠( األف موا�شفة قيا�شية، 
عالمة  منح  متَّ  كما  والبيئة،  املُ�شتهلك  و�شالمة  ة  �شحَّ ل�شمان 
اجلودة ال�شعودية لأكرث من )92( األف ُمنتج يف اأكرث من )24( 
اأكرث  الإلكرُتونيَّة  �شابر  ة  من�شَّ �شجلت  فيما  العامل،  دولة حول 

من مليوين ُمنتج.

حسم ملف المتخلفين بشركات العمرة الخارجية 
اشتراطات وآلية عمل لكشف ماهية مقدم الطلب

من�صور اأبو خنجر

منتدى دولي لدعم مبادرة الشرق األوسط األخضر
مكة املكرمة - احمد االحمدي
للم�شوؤولية  ال����دويل  الحت����اد  ينظم 
للتنمية  ال��ع��امل��ي  امل��رك��ز  املجتمعية، 
امل�شتدامة، �شباح اخلمي�س القادم عرب 
لتحالف  الثاين  املنتدى  زوم،  تطبيق 
مبادرة  لدعم  املدين  املجتمع  منظمات 
لعام2٠21  الأخ�شر  الأو�شط  ال�شرق 
ال�شرق  م���ب���ادرة  لقمة  ت��اأي��ي��دًا  وذل���ك 

الأو�شط الأخ�شر. و�شيكون مو�شوع  
امل��ج��ت��م��ع  م��ن��ظ��م��ات  دور  امل���ن���ت���دى، 
الأو�شط يف دعم  ال�شرق  املدين بدول 
املناخ.  تغري  مكافحة  جهود  مبادرات 
وور����س  اأوراق  امل��ن��ت��دى  ويت�شمن 
تقدميها  يف  ي�����ش��ارك  عمل  وجل�شات 
ال�شرق  دول  م��ن  وخمت�شون  خ��رباء 

الأو�شط وخارجها.

تدشين أكبر مصنع للوجبات الصحية للحجاج
مكة املكرمة - البالد

مكة  يف  اآ�شيا  �شرق  جنوب  مطويف  موؤ�ش�شة  د�شنت 
املكرمة اأكرب م�شنع للوجبات ال�شحية للحجاج بطاقة 
�شنويًا،  غذائية  وجبة  مليون   25 اإىل  ت�شل  اإنتاجية 
وت�شاهم يف تغطية الحتياج العام للموؤ�ش�شة وباقي 
موؤ�ش�شات الطوافة والفنادق ودور ال�شيافة يف توفري 

الوجبات ال�شحية.
التي  التحول  عمليات  من  كجزء  امل�شنع  هذا  وياأتي 
ت�شري عليه املوؤ�ش�شة وفق خطتها لتحقيق م�شتهدفات 

روؤية اململكة 2٠٣٠.
رئ��ي�����س جمل�س  وك�����ش��ف 
املطوف  املوؤ�ش�شة  اإدارة 
ب���ن ح�شن  اأم����ني  حم��م��د 
امل�شنع  اأن  اأن���درق���ريي، 
ي���ق���دم وج���ب���ات���ه ب��ث��الث��ة 
"الوجبة  خمتلفة  اأن��واع 
امل����ع����ق����م����ة، وال����وج����ب����ة 
امل����ج����م����دة، وال���وج���ب���ة 
اإىل  م�����ش��ريًا  اجلاهزة"، 
على  اأق���ي���م  امل�����ش��ن��ع  ان 

م�شاحة ٣5 األف م2، وي�شتخدم تقنية البخار والهواء 
ال�شعة  اأن  واأو����ش���ح  احل��دي��ث��ة.  التقنيات  وب��ع�����س 
التقديرية للم�شنع ت�شل اإىل 25 مليون وجبة غذائية 
كما  ال�شفتني،  بنظام  العامني  تفعيل عمل  مع  �شنويًا، 

ميكن اأن يرتفع  العدد بح�شب احلاجة والطلب.
قرار  على  اأندرقريي:" بنًاء  قال  ال�شنع،  تكلفة  وعن 
 28٠ ق��دره��ا  ميزانية  ر���ش��دن��ا  العمومية  اجلمعية 
ن�شل  ونحن  اأع���وام،   ٣ خ��الل  وعملنا  ري��ال،  مليون 
ي�شل  ما  �شرفنا  اأن  بعد  الت�شغيل  مرحلة  اإىل  الآن 
ري�����ال،  م���ل���ي���ون   7٠ اإىل 
ب��اأح��دث  امل�شنع  جهز  وق��د 
امل�شاحة  اأن  كما  التقنيات 
للتو�شع ويف حني مت  قابلة 
جتهيز 16 معمال فاأن اخلطة 
م��رك��زي��ًا  امل��ع��م��ل  ي��ك��ون  اأن 
التغذية  وم��ط��اب��خ  مل�شانع 
مبكة املكرمة باأعلى درجات 
وهذا  للجودة  الخ��ت��ب��ارات 
اجلزء اخلا�س بالتو�شع فى 

املرحلة القادمة.

تأهيل المسطحات الخضراء بالعاصمة المقدسة 
مكة املكرمة - البالد

توا�شل اأمانة العا�شمة املقد�شة ممثلة 
يف الإدارة العامة للحدائق والتجميل 
امل��زروع��ات  ون��ظ��اف��ة  �شيانة  اأع��م��ال 
وت���اأه���ي���ل امل�����ش��ط��ح��ات اخل�������ش���راء، 
ل��الرت��ق��اء مب�����ش��ت��وى ج����ودة احل��ي��اة 
وت���ق���دمي اأف�����ش��ل اخل���دم���ات ال��ب��ل��دي��ة 

بالعا�شمة املقد�شة.

اأع��م��ال  تنفيذ  الأع���م���ال  وت�شمنت   
املزروعات  وري  والنظافة  ال�شيانة 
واإع�������ادة ت��اأه��ي��ل ح��دي��ق��ة ب���اوزي���ر، 
بالنوارية،  ال�شيارات  حجز  وحديقة 
وح��دي��ق��ة ال�����ش��رائ��ع، م��ن خ���الل ِف��رق 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة ل��ل��ع��ن��اي��ة ال���زراع���ي���ة 
وم���ع���اجل���ة امل���الح���ظ���ات م���ن ن��ظ��اف��ة 

ة. م�شتمرة و�شيانة احلدائق العاَمّ
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توا�سل اململكة م�ساعيها على امل�ستوى 
الأزمـــات  مــن  العديد  ملعاجلة  الـــدويل 
على  خــا�ــســة  اآثـــارهـــا  مــن  والتخفيف 
الدول النامية، ومنها تداعيات جائحة 
عرب  اجلهود  ت�سريع  واأهمية  كورونا 
مبا  واملــنــتــديــات،  املـــبـــادرات  خمتلف 
ــول املــتــكــافــئ  ــو�ــس ـــك �ــســمــان ال يف ذل
وموا�سلة  اللقاحات،  اإىل  وال�سريع 
الـــدول الأعــ�ــســاء الأكـــر ت�سررًا  دعــم 
ل�سمان التعايف امل�ستدام من اجلائحة، 
الديون  عــبء  تخفيف  اإىل  بالإ�سافة 
�سمن  الــدخــل  منخف�سة  الــــدول  عــلــى 
وحتديات  الع�سرين  جمموعة  مبادرة 
اململكة  وا�ست�سافة  املــنــاخــي  التغري 
وال�سرق  اخل�سراء  ال�سعودية  مبادرة 
الأو�سط الأخ�سر خالل ال�سهر احلايل.
اجلدعان  حممد  املالية  وزيــر  اأكــد  لقد   
ل�سندوق  ال�سنوية  الجــتــمــاعــات  يف 
اململكة  حر�ص  الدوليني،  والبنك  النقد 
النمو  دعــم  يف  العمل  ا�ستمرار  على 
املالية  ال�ستدامة  وتعزيز  والتعايف 
النامية  للدول  الدعم  تقدمي  اأهمية  مع 
على  توا�سلها  التي  النجاحات  مــع   ،
 ، الداخل  يف  ال�ساملة  التنمية  �سعيد 
من  ال�سعودي  القت�ساد  وماي�سهده 
اأمنوذجا  تعد  كربى،  تنموية  حتولت 
رائعا يحظى بتقدير املوؤ�س�سات املالية 
وتناف�سيتها   ، الدولية  والقت�سادية 
ــدارة الــعــديــد مــن املــوؤ�ــســرات  عــلــى �ــس

العاملية.
القوي  ال�سعودية دعمها    كما توا�سل 
تعايف  الــــدويل يف  املــجــتــمــع  جلــهــود 
البيئي  والإ�سحاح  العاملي  القت�ساد 
واملــنــاخــي حلــمــايــة كــوكــب الأر�ـــــص ، 
ا�ستثنائية  ملا بذلته من جهود  امتدادا  
ملجموعة  رئا�ستها  خــالل  عــاديــة  غــري 
والتعاون  التن�سيق  لتفعيل  الع�سرين 
واملــبــادرات  املـــوارد  وح�سد  امل�سرتك 

ملواجهة التحديات. 

مواجهة التحديات
كلمة

                                                                           

الريا�س- وا�س
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  تلقى 
بن  هيثم  ال�سلطان  جاللة  اأخيه  من  خطية،  ر�سالة  ـ  الله  حفظه  ـ 
الثنائية  بالعالقات  تتعلق  ُعمان،  �سلطان  تيمور  بن  طارق 
البلدين  بــني  تــربــط  الــتــي  والــوطــيــدة  املتينة  ــة  الأخــوي
يف  وتعزيزها  دعمها  و�سبل  ال�سقيقني  وال�سعبني 

خمتلف املجالت وعلى كافة الأ�سعدة.
في�سل  الأمـــري  ال�سمو  �ساحب  الر�سالة  وت�سلم 

اأم�ص، وزير  بن فرحان بن عبد الله وزير اخلارجية، خالل ا�ستقباله، 
خارجية �سلطنة ُعمان ال�سيد بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي، حيث 
رحب �سموه باأخيه وزير خارجية �سلطنة ُعمان والوفد املرافق له يف 
بلدهم الثاين اململكة العربية ال�سعودية. وجرى خالل ال�ستقبال بحث 
�ستى  يف  تعزيزها  و�سبل  ال�سقيقني،  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
الإقليمية  الق�سايا  حيال  النظر  وجهات  تبادل  اإىل  اإ�سافة  املجالت، 
وزارة  وكيل  ال�ستقبال  ح�سر  املــ�ــســرتك.   الهتمام  ذات  والــدولــيــة 

اخلارجية لل�سوؤون ال�سيا�سية والقت�سادية ال�سفري عيد الثقفي.

على والة األمر حريصون على التنمية الشاملة بالمناطق يطلع  بالنيابة  مكة  أمير 
أنشطة التنمية الزراعية 

اعتماد الجدول المحدث للمخالفات والجزاءات البلدية 
الريا�س- البالد

املخالفات  جدول  والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزير  اعتمد 
الــرفــع مــن جــودة  اإىل  يــهــدف  ـــذي  املــحــّدث، وال البلدية  واجلــــزاءات 
املــدن  يف  العامة  وال�سحة  النظافة  مب�ستوى  والرتــقــاء  اخلــدمــات 

وتعزيز ال�سفافية يف القطاع البلدي.
واأو�سحت الوزارة اأن التعديل اجلديد �سمل )9( جمموعات للمخالفات 
العامة  النظافة  وخمالفات  التجارية،  الأن�سطة  خمالفات  بينها  من 
النفايات التجارية، وخمالفات الطرق وال�سوارع، وخمالفات  وناقلي 
ــوقــود، وخمــالــفــات الــر�ــســوم البلدية  الــبــنــاء، وخمــالــفــات حمــطــات ال
املرتبطة بن�سبة من املبيعات، وخمالفات اللوحات الدعائية والعالنية، 
امل�ستفيدين  داعيًة  ال�سحية،  املن�ساآت  وخمالفات  البيع،  وخمالفات 

لالطالع على تفا�سيل التحديثات بزيارة املوقع الإلكرتوين للوزارة.
جمموع  مــن   %43  - يــعــادل  مــا  وهــو  خمالفة،   )127( اأن  واأ�ــســافــت 

املخالف  بتنبيه  والكتفاء  بحقها  اجلزاء  تطبيق  وقف  يتم  املخالفات 
للمرة الأوىل قبل اإيقاع اجلزاء، وذلك يف اإطار حر�ص القطاع البلدي 

على رفع معدلت المتثال لالأنظمة واللوائح وال�سرتاطات.
فرتة  بالالئحة  امل�سمولة  واملن�ساآت  املــحــالت  منح  الــقــرار  وت�سمن 
ي�ستمر  اأن  على  اأو�ساعها،  لتوفيق  يومًا   )180- 90( ما بني  ترتاوح 
احلالية  البلدية  املخالفات  عن  واجلـــزاءات  الغرامات  بالئحة  العمل 
من  جمموعة  بكل  اخلا�سة  الأو�ــســاع  توفيق  فــرتة  انتهاء  حني  اإىل 
املخالفات البلدية. واأكدت الوزارة اأن التعديالت اجلديدة �ست�سهم يف 
رفع معدلت المتثال، وتوفري البيئة املنا�سبة والعادلة للمناف�سة بني 

املن�ساآت التجارية، واحلد من مظاهر الت�سوه الب�سري.
والعقوبات،  املخالفات  ن�سو�ص  بو�سوح  املحًدثة  الالئحة  وتتميز 
وت�سنيف املخالفات ح�سب الأمانات والبلديات حيث روعي يف حتديد 
الغرامات الختالف بني م�ستويات املدن من الناحية القت�سادية، مما 

راأت معه الوزارة ت�سنيف الغرامات وفقًا لذلك على خم�ص م�ستويات 
تتدرج فيها قيمة الغرامة وفقًا لو�سع املدينة القت�سادي.

دون  بالتنبيه  فيها  يكتفى  التي  املخالفات  ن�سبة  ارتفاع  اأن  اأكدت  كما 
من  �سيعزز  الأوىل،  املــرة  يف  املخالفة  ارتــكــاب  عند  الغرامة  تطبيق 
البلدية  وال�سرتاطات  واللوائح  بالأنظمة  باللتزام  الوعي  م�ستوى 
ارتكاب املخالفة  اإل عند  الواردة يف اجلدول  الغرامة  حيث لن تطبق 
على  التنبيه  خالل  من  اطلع  قد  املخالف  يكون  اأن  بعد  الثانية  للمرة 

املخالفة املرتبكة وما يرتتب عليها من جزاء واآثار.
ومن جهة اأخرى، فاإن ثبات قيمة الغرامة من �ساأنه اأن يتالفى التفاوت 
التقديرية  ال�سلطات  من  واحلد  املتماثلة  املخالفات  يف  العقوبات  بني 
املرتكبة  املخالفة  ج�سامة  مــع  العقوبة  درجــة  ومــالءمــة  للمراقبني، 
التي  التبعية  للعقوبات  وا�سحًا  حتديدًا  اجلــدول  و�سمل  واآثــارهــا، 

تطبق على بع�ص املخالفات.

جدة - البالد
املكرمة  مكة  منطقة  اأمري  �سلطان  بن  بدر  الأمــري  ا�ستقبل 
بالنيابة، يف مقر الإمارة بجدة، مدير عام �سندوق التنمية 
�سّلم  والذي  الزهراين،  عامر  املهند�ص  باملنطقة  الزراعية 
اإىل  �سموه  وا�ستمع  لل�سندوق.  ال�سنوي  التقرير  �سموه 
عن  اإح�ساءات  يحوي  الــذي  التقرير  حمتوى  عن  �سرح 
الريفية  التنمية  وبرامج  واملبادرات،  الإقرا�ص،  خدمات 
اطلع  كما  ــزراعــي،  ال والت�سويق  امل�ستدامة،  الــزراعــيــة 

�سموه على اإ�سرتاتيجية ال�سندوق واأن�سطته امل�ستقبلية 
املنطقة،  مبحافظات  ــزراعــي  ال الــقــطــاع  تنمية  وخــطــط 
ل�ستدامة  الرامية  امل�ستفيدين  دعــم  لــربامــج  بالإ�سافة 
التنمية الزراعية. كما ا�ستقبل �سموه مبقر الإمارة بجدة، 
مدير �سرطة املنطقة اللواء �سالح اجلابري، يرافقه قائد 
القوات اخلا�سة لأمن الطرق باملنطقة املُعني حديثًا العميد 
الدكتور با�سم البدري. وقدر �سموه اجلهود التي تبذلها 

القوات اخلا�سة لأمن الطرق باملنطقة .

جازان- البالد
رفع الأمري حممد بن نا�سر بن عبدالعزيز اأمري منطقة جازان، با�سمه 
احلرمني  خلــادم  والتقدير  ال�سكر  خال�ص  املنطقة  اأهــايل  عن  ونيابة 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ول�ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، اإثر اإعالن �سمو ويل العهد رئي�ص 
اإ�سرتاتيجية  مكاتب  اإطــالق  والتنمية  القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�ص 
لتاأ�سي�ص  نــواة  لتكون  وجـــازان،  واجلــوف،  الباحة،  مناطق  لتطوير 
هيئات تطوير م�ستقباًل، بهدف تعظيم ال�ستفادة من املميزات الن�سبية 
والتناف�سية لكل منطقة ، اإ�سافة اإىل تطوير البيئة ال�ستثمارية لتكون 

مناطق جاذبة لال�ستثمار بال�سراكة مع القطاع اخلا�ص.
املناطق  يف  الإ�سرتاتيجية  املكاتب  عن  الإعــالن  �سموه،  وعد 

على  وحر�سهم  الأمــر  ولة  اهتمام  على  دليل  الثالث، 
اأن تطال التنمية ال�ساملة جميع مناطق ومدن اململكة 
اقت�ساد  وخلق  املــواطــنــني،  على  بالنفع  يعود  مبــا 
خالل  من  طموح،  لـوطن  حيوي  وجمتمع  مزدهر 

اإ�سرتاتيجية  مكاتب  تاأ�سي�ص  على  العمل 
هيئات  بها  يوجد  ل  التي  املناطق  يف 

اإ�ــســرتاتــيــجــيــة،  مــكــاتــب  اأو  تــطــويــر 
كافة  اململكة  مناطق  تطوير  بهدف 
النتباه،  �سموه  ولفت  ا�ستثناء.  بال 

اإىل دور املكاتب الإ�سرتاتيجية يف الهتمام بجميع مكونات التنمية 
التي تقام بها، من خالل الرتكز على ا�ستثمار املقومات  يف املناطق 
منها  ا�ستفادة  اأعلى  لتحقيق  منطقة  كل  بها  تزخر  التي  التنموية 
وحتويلها اإىل عنا�سر داعمة لالقت�ساد، بالإ�سافة اإىل قيامها باأعمال 
التطوير والتن�سيق واملتابعة مع اجلهات احلكومية كافة، للعمل على 
بها،  املكانية  املكونات  تنمية  يف  اخلا�ص  القطاع  واإ�ــســراك  حتفيز 
املناطق، ورفع  لأبناء جميع  الوظيفية  الفر�ص  توفري  والتو�سع يف 
يف  التحتية  والبنى  الأ�سا�سية  باخلدمات  والرتقاء  احلياة  جودة 

جميع مناطق ومدن اململكة.
واأ�سار �سموه اإىل ما تزخر به املنطقة من امليز الن�سبية القت�سادية 
من  بها  يتوافر  وما  والرتاثي،  والزراعي،  اللوج�ستي،  القطاع  يف 
مقومات واإمكانات وبنى حتتية ومنها توفري ميناء دويل مبدينة 
وميناء  والتحويلية  الأ�سا�سية  لل�سناعات  جـــازان 
�ساحل  على  اململكة  موانئ  ثالث  يعد  الذي  جازان 
لتنوعها  اإ�سافة  ال�سعة،  حيث  من  الأحمر  البحر 
من  كواحدة  لأهميتها  اإ�سافة  واملناخي،  البيئي 
به  متتاز  ملا  اململكة؛  يف  الزراعية  املناطق  اأهم 
املواقع  وتوفر  متنوعة،  زراعية  حما�سل  من 
فر�سان  جــزر  يف  خا�سة  والرتاثية  ال�سياحية 
ــال الــقــهــر وفــيــفــا وبــنــي مــالــك والــريــث  وجــب

والعبادل و�سال واحل�سر .

خادم الحرمين يتلقى رسالة 
خطية من سلطان عُمان

ثمن جهود القوات الخاصة ألمن الطرق رفع الشكر للقيادة .. أمير جازان:

يسري تطبيقه بعد توفيق أوضاع المحالت والمنشآت

وزير اخلارجية يت�سلم الر�سالة من نظريه العماين

أمين جدة يرأس اجتماع 
الحديقة الثقافية

الربيعة يبحث مع األمم المتحدة 
تنفيذ المشاريع اإلنسانية 

 جدة- يا�سر بن يو�سف
راأ�ص اأمني جدة �سالح بن علي الرتكي، وبح�سور امل�سرف العام مللتقى مكة 
الثقايف الدكتور مناجي الكناين، اجتماعًا تن�سيقيًا للجنة التنفيذية للحديقة 
" كيف  �سعار  حتت  الأمانة  مبادرات  �سمن  تندرج  والتي  الرقمية  الثقافية 
تكون قدوة؟ يف العامل الرقمي" �سمن ملتقى مكة الثقايف برعاية م�ست�سار 

خادم احلرمني ال�سريفني اأمري منطقة مكة املكرمة.
ا�ستعدادات  �سوء  يف  امل�ساركة  اجلهات  ممثلي  بح�سور  الجتماع  وعقد 
 03 املوافق  /1443هـــ   4/  28 يف  تنطلق  �سوف  التي  للفعالية  جدة  اأمانة 
/11 /2021 يف الواجهة البحرية ب�ساحة "النور�ص" حيث جرى مناق�سة 
اأمني جدة �سالح  التح�سريات الالزمة قبل بدء م�ساركة اجلهات، كما �سدد 
بن علي الرتكي على اأهمية ت�سافر اجلهود بني الأمانة واجلهات امل�ساركة 
الثقافية  احلركة  دفــع  �ساأنها  من  والتي  م�سرفة  ب�سورة  املنا�سبة  لإظهار 

وال�سياحية باملحافظة.

الريا�س- وا�س
�سلمان  امللك  مركز  على  العام  امل�سرف  امللكي  بالديوان  امل�ست�سار  التقى 
لالإغاثة والأعمال الإن�سانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اأم�ص، 
النائب العام واملدير التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة خلدمات امل�ساريع جريت 
والإغاثية  الإن�سانية  املركز  م�ساريع  الربيعة  الدكتور  وا�ستعر�ص  فريمو. 
التي بلغت 1،776 م�سروًعا، نفذت يف 75 دولة حوال العامل، بقيمة اإجمالية 
الن�سيب  على  اليمن  ا�ستحوذ  اأمريكي،  دولر  مليار   5.5 من  اأكــر  بلغت 
الأوفر منها، اإىل جانب ما مت تقدميه من م�ساعدات للت�سدي جلائحة كورونا 

)كوفيد-19( للعديد من الدول.
وتناول اجلانبان خالل اللقاء، عن بعد، التعاون امل�سرتك بينهما يف جمال 
تنفيذ امل�ساريع الإن�سانية والإغاثية من اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة يف 
الدول ذات الحتياج، وحت�سني الظروف املعي�سية للمت�سررين والتخفيف 
التي  امللمو�سة  الإن�سانية  باجلهود  فريمو  جريت  ونوهت  معاناتهم.  من 
اأعمال  اأن  موؤكدًة  العامل،  دول  خمتلف  يف  املركز  خالل  من  اململكة  تبذلها 

املركز ا�ستهدفت قطاعات حيوية ومهمة لدى الفئات الأكر �سعًفا.

تعزيز الشراكة التعليمية بين المملكة وبريطانيا
الريا�س- البالد

بن  حمد  الــدكــتــور  التعليم  وزيــر  التقى 
اخلا�ص  املمثل  اأم�ص،  ال�سيخ،  اآل  حممد 
للتعليم  املتحدة  اململكة  وزراء  لرئي�ص 
الــدكــتــور الــ�ــســري �ــســتــيــف �ــســمــيــث، يف 
التعليمي  التعاون  فر�ص  تعزيز  اإطـــار 
اأف�سل  وم�ساركة  والبحثي،  والأكادميي 
ــات واخلــــــربات بـــني الــبــلــديــن  ــس ــار� ــم امل

ال�سديقني.
وناق�ص اجلانبان ما حتقق من جناحات 
العربية  اململكة  بني  التعليمية  لل�سراكة 
ال�سعودية واململكة املتحدة كاإحدى ثمار 
العهد  ويل  ل�سمو  التاريخية  الــزيــارة 

الأمري حممد بن �سلمان، حفظه الله، اإىل 
بريطانيا عام 2018، حيث وقع البلدان 
جمل�ص  خالله  اأُطــلــق  م�سرتك  بيان  على 
اململكة  بــني  الإ�ــســرتاتــيــجــيــة  الــ�ــســراكــة 

وبريطانيا.
ــنــاول الــلــقــاء اجلــهــود الــكــبــرية التي  وت
الهتمام  يف  وبريطانيا  اململكة  تبذلها 
ــيــم، وجمــــالت  ــعــل ــت اخلـــا�ـــص مبــلــف ال
التعليم  جــوانــب  يف  امل�سرتك  الــتــعــاون 
التعليمية،  املــنــاهــج  وتــطــويــر  الـــعـــام، 
وبرنامج نظام امل�سارات للثانوية العامة، 
ذوي  والطلبة  املوهوبني  تعليم  وكذلك 
اللقاء  تناول  كما  اخلا�سة،  الحتياجات 

التعليم  جمـــالت  يف  الــتــعــاون  مناق�سة 
والعرتاف  العلمي،  والبحث  اجلامعي، 
باملوؤهالت العلمية، اإ�سافة اإىل ال�سراكات 
يف  اجلــامــعــات  بــني  والبحثية  العلمية 
يف  التعاون  تعزيز  جانب  اإىل  البلدين، 

جمال التعليم املدمج والتعليم عن ُبعد.
اخلا�ص  املمثل  مع  معاليه  وا�ستعر�ص 
للتعليم  املتحدة  اململكة  وزراء  لرئي�ص 
التي  امللفات  اأبـــرز  لــه؛  املــرافــق  والــوفــد 
املنتدى  اجتماعات  طاولة  على  �ستطرح 
�سيعقد  الذي   )EWF( للتعليم  الــدويل 
راأ�سها  وعلى   ،2022 املقبل  العام  مطلع 

التحديات امل�سرتكة يف جمال التعليم.

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ولي عهد الكويت
الريا�س - وا�س

الأمـــري  املــلــكــي  ال�سمو  �ــســاحــب  تلقى 
ويل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد 
الــــوزراء  نــائــب رئــيــ�ــص جمل�ص  الــعــهــد 
وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ ر�سالة خطية 
من اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ م�سعل 
الــ�ــســبــاح ويل عهد  ــر  الأحـــمـــد اجلــاب
بالعالقات  تتعلق  الكويت،  دولة 
ـــــــروابـــــــط  الأخــــــــويــــــــة وال
التي  الرا�سخة  التاريخية 
تربط البلدين وال�سعبني 

ال�سقيقني و�سبل تعزيزها وتنميتها يف 
املجالت كافة.

الأمري  ال�سمو  �ساحب  الر�سالة  وت�سلم 
الــلــه وزيــر  بــن عبد  فــرحــان  بــن  في�سل 
ديوان  يف  ا�ستقباله  خالل  اخلارجية، 
علي  ال�سيخ  اأم�ص،  بالريا�ص  ــوزارة  ال
الــ�ــســبــاح �سفري دولــة  اخلــالــد اجلــابــر 

الكويت لدى اململكة.
ح�سر ال�ستقبال وكيل وزارة اخلارجية 
والقــتــ�ــســاديــة  ال�سيا�سية  لــلــ�ــســوؤون 

ال�سفري عيد الثقفي.
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دبي- وا�س

بن  بندر  الدكتور  الأمـــر  ال�سمو  �ساحب   زار 

الداخلية  وزيــر  م�ساعد  م�ساري،  بــن  عبدالله 

ل�سوؤون التقنية، جناح وزارة الداخلية امل�سارك 

دبي.  يف   2021 للتقنية  جيتك�س  اأ�سبوع  يف 

اأرجــاء اجلناح، واطلع على  وجتول �سموه يف 

التي  الذكية  والتطبيقات  الإلكرتونية  اخلدمات 

تقدمها العديد من اجلهات والقطاعات امل�ساركة 

بجناح الوزارة.

فخره  عــن  اجلــولــة،  خــتــام  �سموه يف   واأعــــرب 

وزارة  حتققها  ــتــي  ال املــتــتــالــيــة  بــالــنــجــاحــات 

الداخلية من خالل تواجدها امل�ستمر يف معر�س 

على  ال�سابع  للعام  للتقنية  جيتك�س  اأ�ــســبــوع 

التوايل.

العام  هــذا  تــ�ــســارك  الداخلية  وزارة  اأن   يذكر 

"حلول  عنوان  حتت  رئي�سية  حمــاور  بخم�سة 

الرقمية  املمكنات  ت�سمل  اآمن"،  لوطن  تقنية 

ــمــة خلــدمــة املــتــعــامــلــن،  ودورهــــــا يف احلــوك

 ، الرحمن  ل�سيوف  املقدمة  الـــوزارة  وخدمات 

واإجـــراءات  والأزمـــات  الأحـــداث  مع  والتعامل 

الأمــنــي  والــعــمــل  اخلــدمــات  وم�ستقبل  الــعــمــل، 

اجلرمية  مكافحة  يف  احلديثة  التقنيات  ودور 

المثل  وال�ستخدام  اأمــانــًا،  اأكــر  املــدن  وجعل 

لتمكن جميع  داخلية«  »اأب�سر  للتقنية من خالل 

من  الب�سرية  وكـــوادرهـــا  الـــــوزارة  من�سوبي 

وتنفيذ  والب�سرية  املالية  الــوزارة  موارد  اإدارة 

الجــــــراءات الــداخــلــيــة واخلـــدمـــات املــ�ــســانــدة 

 ، رقــمــي  ب�سكل  الــــوزارة  وملجتمع  ملن�سوبيها 

بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على جهود وزارة 

ومــبــادرات  البيئة  على  احلــفــاظ  يف  الداخلية 

ــــوزارة يف جمــال الإبــــداع والبــتــكــار، ويتم  ال

التقنية  الطرق  من  بعدد  اجلناح  لزوار  عر�سها 

التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود واإجنازات 

القطاعات امل�ساركة.

النجاحات  اإبــراز  اإىل  اخلم�سة  املحاور   وتهدف 

يف  الداخلية  وزارة  حققتها  التي  والإجنـــازات 

ظل روؤية اململكة 2030م، حيث �سيحظى الزوار 

بالتعرف على الن�سخة اجلديدة من التطبيقات.

الدمام- البالد

رئي�س  اللوج�ستية  واخلــدمــات  النقل  وزيــر  تفقد 

جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطران املدين املهند�س 

�سالح بن نا�سر اجلا�سر، قرية ال�سحن النموذجية 

عددًا  ت�سم  التي  بالدمام،  الــدويل  فهد  امللك  مبطار 

اللوج�ستية،  اخلــدمــات  ومــوقــع  امل�ستودعات  مــن 

ومنطقة الإيداع واإعادة الت�سدير، بح�سور  رئي�س 

الهيئة العامة للطران املدين عبدالعزيز بن عبدالله 

حممد  املهند�س  املديرين  جمل�س  ورئي�س  الدعيلج، 

ملطارات  التنفيذي  والرئي�س  املن�سور  عبدالله  بن 

الدمام فهد بن �سليمان احلربي.

اإىل  اللوج�ستية  واخلدمات  النقل  وزيــر  وا�ستمع  

عن  الــدمــام  ملــطــارات  التنفيذي  الرئي�س  مــن  �سرح 

املقدمة  والت�سهيالت  لال�ستثمار،  املتاحة  الأرا�سي 

الدمام  مطارات  اأن  اإىل  م�سرًا   ،2030 روؤيــة  وفق 

تعمل على النتهاء من ال�سرتاتيجية العامة والتي 

الباطن  بحفر  القي�سومة  مــطــار  ربــط  على  تعمل 

بال�سحن  الدويل  فهد  امللك  مبطار  الأح�ساء  ومطار 

وخدمة امل�سافرين، مرتكزة على املميزات التناف�سية 

لكل مطار.

كما زار اجلا�سر �سركة )SATS( ال�سنغافورية التي 

ال�سحن،  ل�سركات  الأر�سية  املناولة  خدمات  تقدم 

وتفقد �سر العمل يف �سركات النقل ال�سريع، موجهًا 

بتكثيف اجلهود وت�سريع الإجناز و�سوًل لتحقيق 

النقل  اإ�ــســرتاتــيــجــيــة  يف  الــطــمــوحــة  امل�ستهدفات 

الزيارات  هذه  تاأتي  حيث  اللوج�ستية،  واخلدمات 

والطمئنان  التطويرية  الربامج  ملتابعة  امليدانية 

وت�سعى  اململكة.  مــطــارات  يف  الأداء  كــفــاءة  على 

الأوىل بن  تكون  اأن  اإىل  النموذجية  ال�سحن  قرية 

و�سيفاتها على م�ستوى الإقليم، ومركًزا لوج�ستيًا 

و�سائل(  اأو  )�ُسبل  الو�سائط  كافة  يوفر  متطورًا 

و�سركات  اللوج�ستية  اخلــدمــات  ملقدمي  املتعددة 

قرية �سحن  اأول  اإىل كونها  بالإ�سافة  الفني،  الدعم 

روؤيتها  عرب  وخالقة  مبتكرة  حلوًل  تقدم  باململكة 

مع  والرئي�سية  ال�سرتاتيجية  املواقع  جميع  لربط 

نقاط الو�سول املتعددة وتربطها بالعامل اخلارجي 

برًا وبحرًا وجوًا.

الريا�ض-البالد

في�سل  امللك  مل�ست�سفى  العامة  للموؤ�س�سة  التنفيذي  العام  امل�سرف  كرم 

التخ�س�سي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفيا�س، بح�سور الرئي�س 

 30 با�سري�س،  اأحمد  املهند�س  احلياة  جودة  برنامج  ملركز  التنفيذي 

تنظيمه جلميع موظفي  افرتا�سي جرى  ماراثون  لأول  وفائزة  فائزًا 

�سهر  املنورة خالل  الريا�س وفرعيه يف جدة واملدينة  امل�ست�سفى يف 

�سبتمرب املا�سي، بهدف تعزيز جودة احلياة ملن�سوبيه والت�سجيع على 

اإدارة  تاأ�سي�س  عن  التكرمي  حفل  خالل  الفيا�س  الدكتور  واأعلن  ذلك. 

التخ�س�سي  في�سل  امللك  م�ست�سفى  من�سوبي  و�سالمة  ب�سحة  تعنى 

فيما   2030 اململكة  روؤيــة  اأحــد حمــاور  مع  الأبــحــاث، متا�سيًا  ومركز 

يتعلق بخلق جمتمع حيوي �سحي وتعزيز جودة احلياة.

وكان م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث قد اأطلق عدة 

مبادرات لتعزيز ال�سحة البدنية والنف�سية والجتماعية وبتوفر منط 

�سحي وحميط يوفر بيئة اإيجابية جاذبة ملن�سوبيه من بينها مبادرة 

�سهر  خالل  افرتا�سيًا  ماراثونًا  ت�سمنت  يتحّرك" التي  "التخ�س�سي 
�سبتمرب املا�سي.

مساعد وزير الداخلية يزور جناح الوزارة في جيتيكس للتقنية

وزير النقل يتفقد قرية
الشحن بمطار الملك فهد الدولي

التخصصي يكرم منسوبيه
في أول ماراثون افتراضي

38 إصابة
جديدة بكورونا

2000 مظلة للمصلين 
والمعتمرين بصحن المطاف

مجلس الضمان الصحي
يطلق برنامج صندوق الضمان

إزالة أحواش
وإغالق منشآت بجدة

الريا�ض- البالد
اأعلنت وزارة ال�سحة، اأم�س، عن ت�سجيل )38( حالة اإ�سابة 

حالة،   )52( وتعايف   )19 كورونا)كوفيد  بفرو�س  موؤكدة 

اإجمايل  وبلغ  حــالــة،   )100( احلــرجــة  احلـــالت  بلغت  فيما 

التعايف  وحــالت  حالة،   )547969( اململكة  يف  الإ�سابات 

)536999( حالة، ومت ت�سجيل حالتي وفاة لي�سل الإجمايل 

اإىل )8765( حالة.

واأكدت الوزارة اأهمية اأخذ اجلرعة الثانية من لقاح كورونا 

بالت�سجيل  واملبادرة  املتحورات،  ملواجهة  بها  وال�ستعجال 

يف تطبيق )�سحتي( اأو )توكلنا( للح�سول على اللقاح، كما 

لال�ست�سارات   )937( مركز  مع  بالتوا�سل  اجلميع  ن�سحت 

وال�ستف�سارات على مدار ال�ساعة، واحل�سول على املعلومات 

ال�سحية واخلدمات ومعرفة م�ستجدات الفرو�س.

مكة املكرمة- البالد
التطوعية  والأعــمــال  الجتماعية  اخلــدمــات  وكــالــة  وزعــت 

ممثلة يف الإدارة العامة لتن�سيق الأعمال التطوعية، حوايل 

)2000( مظلة على الزوار واملعتمرين يف �سحن املطاف.

واأو�سح وكيل الرئي�س العام للخدمات الجتماعية والأعمال 

الإدارة  اأن  احلازمي  عاي�س  بن  اأجمــد  املهند�س  التطوعية 

للمعتمرين والقا�سدين، مع احلر�س  قامت بتوزيع املظالت 

على تطبيق جميع الإجراءات الحرتازية والتدابر الوقائية 

يف عملية التوزيع، بالتعاون مع اجلهات امل�ساركة يف عملية 

واأرقــى  اأف�سل  لتقدمي  املتطوعن  اأعـــداد  ـــادة  وزي الــتــوزيــع 

اخلدمات ملرتادي البيت العتيق.

الريا�ض- البالد
ال�سمان  �سندوق  برنامج  ال�سحي  ال�سمان  جمل�س  اأطلق 

تتجاوز  التي  امل�ساريف  تغطية  اإىل  يهدف  الــذي  ال�سحي، 

ال�سحي  التاأمن  وثيقة  مبوجب  املحددة  التاأمينية  التغطية 

للمن�ساآت املحددة، وفق اإجراءات و�سوابط حمددة بالتن�سيق 

اإيجاًبا  ال�سعودي، مبا ينعك�س  بن املجل�س والبنك املركزي 

يف عملية تقليل املخاطر على �سركات التاأمن ال�سحي.

التاأمينية  الوثيقة  تكلفة  تخفي�س  يف  الربنامج  ي�سهم  كما 

اإ�سافة اإىل  على اأ�سحاب العمل للفئات املحددة وامل�ستهدفة، 

�سمان عالج امل�ستفيدين من املوؤمن لهم امل�سمولن بالربنامج 

حتى يف حال جتاوز احلد الأعلى للتغطية التاأمينية، وتعزيز 

ال�ستدامة  وحت�سن  للقطاع،  والت�سريعية  التنظيمية  البيئة 

والبتكار يف �سوق التاأمن ال�سحي اخلا�س.

واأكد املتحدث الر�سمي للمجل�س اأحمد اأبو عمارة، اأن اإن�ساء 

حمافظ  تطبيق  ملــواءمــة  جــاء  ال�سحي  ال�سمان  �ــســنــدوق 

عدم  خــالل  مــن  ال�سحية،  التاأمينية  املــخــاطــر  مــن  الــوقــايــة 

يتما�سى  كما  اإ�سافية،  مالية  اأعباء  العالقة  اأطــراف  حتميل 

احل�سول  من  امل�ستفيدين  لتمكن  املجل�س  اإ�سرتاتيجية  مع 

الكاملة  احلماية  وتــقــدمي  الــالزمــة،  ال�سحية  الرعاية  على 

لأ�سحاب العمل، ومتكينهم من التاأمن على موظفيهم بتكلفة 

�سمان  مع  التاأمن  �سركات  على  املخاطر  تقليل  ظل  يف  اأقل، 

حقوق مقدمي اخلدمة، مما يعزز �سمولية التغطية ال�سحية، 

والتحقق من توزيع املخاطر عماًل مببداأ التعاون، وامل�ساهمة 

يف زيادة كفاءة تغطية م�ستحقي التاأمن ال�سحي.

جدة- يا�سر بن يو�سف
امل�سهد  حت�سن  يف  امل�ستمرة  جدة  حمافظة  اأمانة  جهود  �سمن 

احل�ساري على الطرق وداخل الأحياء، وا�سلت بلدية برميان 

مب�ساندة  مكثفة  ميدانية  بجولت  الرقابية  حمالتها  الفرعية 

مكافحة  بــهــدف  بــالأمــانــة  املعنية  والإدارات  البلدية  �سرطة 

عن  الأول،  اأم�س  جولة،  واأ�سفرت  بالنطاق،  ال�سلبية  الظواهر 

�سبعة  مب�ساحة  ــدرت  ق حكومية  اأرا�ـــسِ  مــن  احــداثــيــات  ـــة  اإزال

اآلف و�ستمائة مرت. واأو�سح رئي�س البلدية تركي الذروي اأنه 

جرى اإزالة اأحد ع�سر من "الأحوا�س" بحي "برميان" ال�سعبي 

واملقامة بال م�ستم�سكات �سرعية مما ا�ستوجب اإزالة التعديات 

جهود  و�سمن  اأخــرى  جهة  من  النظامية.  الإجـــراءات  وتطبق 

امل�سهد  وحت�سن  الب�سري  التلوث  مظاهر  مكافحة  يف  الأمانة 

ــة  اإزال يف  اأعمالها  الفرعية  ال�سفا  بلدية  وا�سلت  احل�ساري 

املخالفات ومنع الظواهر ال�سلبية يف الأحياء الواقعة بنطاقها، 

ومتابعة  الع�سوائي"  "البيع  مكافحة  اأعمال  تكثيف  ذلك  �سمل 

م�سادرة  عن  اأ�سفرت  والتي  بالنطاق،  البلدية  املخالفات  كافة 

مــن اخلــ�ــســروات والــفــواكــه وت�سليمها  اأطــنــان   )6( مــن  اأكـــر 

الب�سرية  امل�سوهات  من   )244( ومعاجلة  اخلرية،  للجمعيات 

رئي�س  واأو�سحت  املخلفات.  من   )132( رفــع  اإىل  بالإ�سافة 

بلدية ال�سفا عهود ال�سمراين اأن حمالت البلدية خالل الأ�سبوع 

املا�سي �سملت زيارة )360( من املحال حيث جرى اإغالق )31( 

الرقابة على  اإطار  )211( موقعا، ويف  واإ�سعار  من�ساآة خمالفة 

الرقابية  الفرق  اأن  ال�سمراين  اأبانت  الب�سري  الت�سوه  مظاهر 

نفذت حملة على اأحياء النطاق ر�سدت خاللها نحو )23( موقعا 

املنجزة  العمل  مهمات  �سملت  كما  البناء  �سروط  خمالفات  من 

اللوحات  ورفع  املخلفات،  واإزالــة  الع�سوائية  الكتابات  طم�س 

املخالفة، واإزالة الكتابات الع�سوائية.
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ما هو معر�ض اإندوني�سيا التجاري؟ ما الغاية منه؟
  °

على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية، حققت اإندوني�سيا موؤ�سرات 

اإيجابية يف منو ال�سادرات اإىل الأ�سوق العاملية �سمن جمموعة 

على  احلــفــاظ  يجب  والــتــي  واخلــدمــات،  املنتجات  مــن  متنوعة 

جودتها والعمل على حت�سينها، لأن اإندوني�سيا تتناف�ض اأي�سًا مع 

دول اأخرى يف ا�ستك�ساف الفر�ض عامليًا وال�سعي يف اغتنامها.

متيزت  الوطنية،  الــ�ــســادرات  اأداء  حت�سني  موا�سلة  اأجــل  مــن 

وزارة التجارة الإندوني�سية بدور رائد يف دعوة رجال الأعمال 

اأجل  / �سيدات الأعمال وامل�ستثمرين وامل�سرتين واجتذابهم من 

يتعلق  فيما  الإندوني�سيني  املوردين  مع  مبا�سرة  �سفقات  اإمتــام 

مبنتجات الت�سدير يف املعر�ض التجاري ال�سنوي، والذي ُيعرف 

با�سم معر�ض اإندوني�سيا التجاري، وكذلك اخلدمات املتعلقة به.

التجارة  وزارة  تقوم  اجلائحة،  اأحدثتها  التي  املتغريات  ب�سبب 

الت�سدير،  اأداء  حت�سني  ملوا�سلة  حمــاولــة  يف  الإنــدونــيــ�ــســيــة 

اإىل  التقليدي  التجاري  اإندوني�سيا  معر�ض  منــوذج  بتحويل 

عام  يف   )TEI-DE( الرقمي  التجاري  اإندوني�سيا  معر�ض 

.2021

على  يــركــز  دويل  جتـــاري  مــعــر�ــض  عــن  ــارة  عــب  TEI-DE
ال�سادرات  لتعزيز منو  معامالت ال�سركات "B2B" وهو م�سمم 

يف   36  TEI-DE معر�ض  قــدم  الت�سدير.  �ــســوق  واإزدهـــــار 

"اإنعا�ض التجارة العاملية" للرتويج للمنتجات  2021 �سعار  عام 

جتارية  من�سة  عــر  اإندوني�سيا  يف  امل�سنوعة  اجلـــودة  عالية 

تطوير  على  وتعمل  العاملية،  لالأ�سواق  خم�س�سة  الإنرتنت  عر 

ت�سم  معار�ض  واإقــامــة  ال�ستثمار،  وحت�سني  الأعــمــال،  �سبكات 

اأف�سل املنتجات الإندوني�سية املتميزة.

الأن�سطة  من  �سل�سلة  اأي�سًا  احلــدث  يقدم  املعر�ض،  جانب  واإىل 

وجل�سات  الــتــجــاري  واملــنــتــدى  املعر�ض  ت�سم  التي  الإ�سافية 

ال�ست�سارية.  واخلــدمــات  الأعــمــال  ومنتدى  امل�ساريع  تن�سيق 

�سيعقد املعر�ض يف الفرتة من 21 اأكتوبر حتى 4 نوفمر 2021 

 2021 دي�سمر   20 وحتى  الإنــرتنــت  عــر  التفاعلية  للجل�سة 

جلل�سة العر�ض.

 هارتونو

كيف ي�ساهم هذا املعر�ض ال�سنوي يف دفع عجلة القت�ساد 
 °

الإندوني�سي؟ القت�ساد العاملي؟

والتي  ب�سبب اجلائحة،  التنقل  على حركة  املفرو�سة  القيود  مع 

توؤثر �سلبًا على الطلب وال�ستهالك املحلي، يتعني على اإندوني�سيا 

اأن تكون قادرة على تعزيز ال�سادرات الوطنية وتدعيم توازنها 

الوطني.  القت�سادي  النمو  على  احلــفــاظ  اأجــل  مــن  الــتــجــاري 

�ست�ساعد  اآ�سيا،  يف  القت�سادات  اأكــر  من  واحــدة  وباعتبارها 

الزدهار  على  العاملي  القت�ساد  اإندوني�سيا  يف  القت�ساد  حركة 

املعر�ض  يتيح  ذلـــك،  اإىل  بــالإ�ــســافــة  اإيــجــابــي.  ب�سكل  والــنــمــو 

التجاري اأي�سًا فر�ض لي�ض فقط لل�سركات الكبرية يف اإندوني�سيا 

منتجاتها  لعر�ض  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  اأي�سًا  ولكن 

من  اأكــر  ي�سكلون  الذين  الأجــانــب  امل�سرتين  مع  �سفقات  وعقد 

90 ٪ من ن�سبة التوظيف يف اإندوني�سيا. وبالتايل، فاإن من �ساأن 

ذلك تدعيم القت�ساد الإندوني�سي لي�ض فقط على ال�سعيد املحلي 

ولكن اأي�سًا على ال�سعيد العاملي.

 هارتونو

معر�ض  من  الدوليون  امل�ساركون  يتوقعه  اأن  ميكن  الــذي  ما 
 °

ال�سناع؟  احل�سور؟  اأو  للم�ساركة  املوؤهل  من  TEI-DE؟ 
الأفـــراد؟ هل هناك �سروط  الأعــمــال؟  الأعــمــال / �سيدات  رجــال 

للت�سجيل؟

TEI- با�سم  اإندوني�سيا،  يف  افرتا�سي  معر�ض  اأكــر  �سيوفر 

DE 2021، الكثري من املزايا للعار�سني وللحا�سرين كم�سرتين 
غري  عمل  فر�ض   TEI-DE معر�ض  �سيوفر  حيث  زوار.  اأو 

حمدودة، بالإ�سافة اإىل م�ساركة اأحدث املعلومات حول مراجعات 

التجارة وال�سوق يف اإندوني�سيا. �سيوفر هذا احلدث اأي�سًا ميزة 

رقمية تفاعلية تتيح لك التوا�سل مبا�سرة مع العار�سني واأع�ساء 

جلنة منتدى الأعمال.

جديدة  جتــارب  مع  املعر�ض  يف  مميزة  اأن�سطة  هناك  �ستكون   

لتكت�سفها. و�سيت�سمن املعر�ض عر�ض املنتجات ومنتدى الأعمال 

 TTI ومنتدى  لــالأعــمــال  املكثفة  والــــدورة  الأعــمــال  حلقات   /

امل�ساريع.  تن�سيق  وجل�سات  وال�ستثمار(  وال�سياحة  )التجارة 

كما �سنوفر اأي�سًا خدمات درد�سة مبا�سرة للم�سرتين والعار�سني 

اإر�سال  دعم  �سيتم  كما  الدرد�سات،  عر  فــوري  ب�سكل  للتوا�سل 

امللفات مثل امل�ستندات اأو ال�سور اأو مقاطع الفيديو.

نتوقع ح�سور زوار وم�ساركني من خمتلف الفئات مثل امل�سرتين 

وامل�ستوردين ومندوبي ال�سراء واملوزعني وجتار اجلملة وجتار 

التجزئة وامل�ستثمرين والرابطات التجارية والأكادمييني وكذلك 

امل�ساركني من عامة النا�ض.

املا�سي،  الــعــام  معر�ض  يف  ال�سعودية،  العربية  اململكة  كانت 

و�سجلنا  م�ساركًا،   118 �سمت  حيث  م�ساركة  دولة  اأكر  خام�ض 

العربية  اململكة  مــع  املعامالت  مــن  اأمريكي  دولر  مليون   1.2

اأن ي�سجل املزيد من رجال الأعمال / �سيدات  ال�سعودية. وناأمل 

الأعمال يف اململكة العربية ال�سعودية، واأن ي�ساركوا يف معر�ض 

من  ال�ستفادة  ميكنهم  اأنه  اإىل  بالإ�سافة   ،2021  TEI-DE
هذا املعر�ض من خالل عمل تعاقدات جتارية مع العار�سني. من 

ال�سهل جدًا على رجال الأعمال / �سيدات الأعمال باململكة العربية 

خالل  من  فقط  التجاري  املعر�ض  هــذا  يف  امل�ساركة  ال�سعودية 

 tradexpoindonesia.com ت�سجيل اأنف�سهم و�سركاتهم من خالل

واتباع التعليمات.

 هارتونو

ما اأهم املنتجات التي يوفرها املعر�ض ويتميز بتقدميها؟
 °

هناك 8 فئات من املنتجات واخلدمات تنق�سم ما بني:

اأ. املنتجات امل�سنعة )مثل زيت النخيل، اللب، الورق وقطع غيار 

ال�سيارات(،

ب. اأ�ساليب احلياة الرقمية واخلدمات )مثل التجارة الإلكرتونية 

واحلمالت الرقمية(،

ج. الرعاية الطبية وال�سحية )مثل امل�ستلزمات الطبية، الأدوية، 

الفيتامينات واملكمالت الغذائية(

د. الطاقة املتجددة )مثل الديزل احليوي(

هـــ. الأطــعــمــة واملــ�ــســروبــات )مــثــل القهوة والــ�ــســاي والــكــاكــاو، 

الفورية  املنتجات  الب�سكويت،  اخلفيفة،  الوجبات  الــتــوابــل، 

واملــجــمــدة، املـــاأكـــولت الــبــحــريــة، اأعـــالف الأ�ــســمــاك، املنتجات 

امل�سنعة، الأطعمة املعلبة، املكمالت الغذائية الع�سبية، الع�سائر 

وم�سروبات الطاقة(

و. و�سائل الراحة املعي�سية )مثل م�ستلزمات املنازل، الديكورات، 

الأر�سيات  بــالط  والق�ض،  اخل�سبي  الأثـــاث  الــيــدويــة،  احلــرف 

واجلدران والزينة(

الإك�س�سوارات ذات  الأزياء،  ز. منتجات املو�سة واجلمال )مثل 

الطابع الإ�سالمي، طباعة املن�سوجات، املالب�ض، الزينة، الأحذية، 

م�ستلزمات  التجميل،  م�ستح�سرات  املــجــوهــرات،  احلــقــائــب، 

العناية ال�سخ�سية ومنتجات العناية باجل�سم(

والأطعمة  التجميل  م�ستح�سرات  )مثل  "حالل"  منتجات  ح. 

وامل�سروبات(

 عبا�ض

 كيف ت�سف دور اململكة العربية ال�سعودية يف هذا املعر�ض؟ كيف 
 °

�ساركت الغرف التجارية ال�سعودية؟ ماذا عن الأعمال التجارية؟

اململكة العربية ال�سعودية �سريك مهم بالن�سبة لنا. باعتبارها قبلة 

امل�سلمني وت�ستقبل املاليني من امل�سلمني �سنويًا من جميع اأنحاء 

العربية  اململكة  مع  خا�سة  بعالقة  اإندوني�سيا  وتتمتع  العامل. 

اإىل  الإندوني�سيني  من  الكثري  جاء  ال�سنني.  مر  على  ال�سعودية 

لأداء  اجلائحة،  قبل  ال�سنني  مر  على  ال�سعودية  العربية  اململكة 

املنتجات  انت�سار  زيادة  ذلك يف  والعمرة، و�ساهم  منا�سك احلج 

الإندوني�سية يف اململكة العربية ال�سعودية.

املا�سي،  العام  معر�ض  يف  ال�سعودية،  العربية  اململكة  كانت 

و�سجلنا  م�ساركًا،   118 �سمت  حيث  م�ساركة  دولة  اأكر  خام�ض 

العربية  اململكة  مــع  املعامالت  مــن  اأمريكي  دولر  مليون   1.2

ال�سعودية.

تلعب الغرف التجارية ال�سعودية دورًا رئي�سيًا يف دعمنا لت�سهيل 

الت�سال ون�سر املعلومات لرجال الأعمال/ �سيدات الأعمال داخل 

نطاقها. رحبت بنا الغرف ال�سعودية ترحيبًا حارًا عندما كنا نقوم 

بالرتويج ملعر�ض TEI-DE 2021 ونقدر دعمهم الكامل.

يف  تفاعلهم  ومــدى  ال�سعوديني  امل�ساركني  اأعـــداد  اإىل  بالنظر 

املعر�ض ال�سابق، فاإننا نعتقد اأنه ميكن لرجال الأعمال / �سيدات 

الأعمال من اململكة العربية ال�سعودية ال�ستفادة من هذا املعر�ض 

لي�ض  جديدة  فر�ض  واإيجاد  اأعمالهم  �سبكات  تو�سيع  خالل  من 

وال�سياحة  ال�ستثمار  يف  اأي�سًا  ولكن  التجارة  قطاع  يف  فقط 

واخلدمات.

 عبا�ض

اإندوني�سيا التجاري لهذا العام  اأن معر�ض  مت الإعالن على 
 °

ذلك  اأن  تعتقد  هــل  الإنــرتنــت.  عــر  افرتا�سيًا  اإقامته  �سيتم 

�سيوؤثر على نتائج احلدث؟ ب�سكل اإيجابي؟ ب�سكل �سلبي؟ وهل 

�سيظل حدًثا رقميًا حتى يف امل�ستقبل القريب؟ اأم اأن هذا موؤقت 

فقط ب�سبب اجلائحة؟

نظرًا للجائحة العاملية التي و�سعت قيودًا على التجمعات، حّول 

الرقمي،  العامل  اإىل  الواقع  اأر�ــض  من  حدثه  اإندوني�سيا  معر�ض 

نريد  باأمان.  املعر�ض  وزيارة  امل�ساركة  من  اجلميع  يتمكن  حتى 

با�ستمرار،  تتطور  التي  التكنولوجيا  مــن  ن�ستفيد  اأن  اأي�سًا 

التطورات  اأحــدث  ي�ستخدم   TEI-DE معر�ض  فــاإن  وبالتايل 

التكنولوجية مبيزاتها اجلديدة، مما يجعل الو�سول اإليه اأ�سهل 

واأكر تفاعلية باعتباره من�سة اأعمال متطورة. ومن اأجل حتقيق 

جتربة م�ستخدم اأف�سل، يوفر معر�ضTEI-DE 2021 كتالوج 

الفئات  ت�سفح  ب�سهولة  لــلــزوار  ميكن  حيث  تفاعلي  اإلــكــرتوين 

الأ�سا�سية اأو الفئات الفرعية اأو البحث عنها ح�سب اهتماماتهم، 

."marketplace" متامًا مثل املتجر

ملعر�ض  الأفــ�ــســل  اخلــيــار  هــو  الفــرتا�ــســي  املفهوم  اأن  ونعتقد 

الو�سع  اإىل  بالنظر  وذلـــك   2021 لــعــام  الــتــجــاري  اإندوني�سيا 

لإجــراء  اإمكانية  هناك  فــاإن  الو�سع،  يتح�سن  وعندما  الــراهــن. 

الواقع  اأر�ـــض  على  احلــدث  اإقــامــة  �سيتم  حيث  م�سرتك  منــوذج 

وافرتا�سيًا لتقدمي جتارب م�ستخدم اأف�سل.

 هارتونو

بعدما  ال�ستعدادات،  اأثناء  واجهتموها  التي  التحديات  ما 
 °

من  التي  العقبات  ما  افرتا�سيًا؟  اإقامة احلدث  قرار  اتخاذ  مت 

املتوقع حدوثها وكيف �ستتغلب عليها؟

املعار�ض  اإىل  الواقع  اأر�ــض  على  املعار�ض  من  املفهوم  نحول  عندما 

املــوارد  جلميع  التفكري  طريقة  تغيري  اإىل  نحتاج  فاإننا  الفرتا�سية، 

فقط  لي�ض  وذلـــك  احلـــدث،  مــع  للتعامل  واإعـــدادهـــا  املعنية  الب�سرية 

ــذيــن يــعــمــلــون عــلــى اإعـــــداد احلـــدث ولــكــن اأيــ�ــســًا  ملنظمي احلـــدث ال

للعار�سني وامل�سرتين. وبالتايل، فاإننا نتعاون مع العديد من اأ�سحاب 

امل�سلحة اأثناء التح�سري للحدث، مبا يف ذلك ال�سفارات الإندوني�سية 

والقن�سليات واملمثلني التجاريني يف اخلارج.

 عبا�ض

التجارة  "اإنعا�ض  الــعــام  هــذا  �سعار  حــول  املــزيــد  اأخــرنــا 
 °

اأنه  اأم  لإندوني�سيا،  خ�سي�سًا  معد  ال�سعار  هذا  هل  العاملية". 

يحقق منفعة كذلك للدول امل�ساركة؟

التي  واللــتــزام  اجلهد  اأ�سكال  اأحــد  الفرتا�سي  احلــدث  هــذا  يعد 

قدمتها وزارة التجارة الإندوني�سية لتحقيق انتعا�ض قوي للتجارة 

العاملية. جرى تنظيم املعر�ض �سمن جهود اأخرى مبذولة لت�سريع 

انتعا�ض  حتقيق  يف  �ست�ساعد  والتي  الوطني  القت�سادي  النمو 

فر�سة  مبثابة  املعر�ض  يكون  اأن  املتوقع  من  العاملي.  لالقت�ساد 

الفر�سة  لنتهاز  �سي�سعون  الذين  الإندوني�سيني،  الأعمال  لرجال 

وال�ستفادة من الوترية املت�سارعة لتعايف القت�سادات حول العامل.

 هارتونو

ياأتي اإطالق الن�سخة ال�ساد�سة والثالثني من معر�ض اإندوني�سيا التجاري، يف يوم 21 اأكتوبر، يف مرحلة متاأخرة من اجلائحة التي 

اأ�سابت القت�ساد حول العامل بالتدهور يف العديد من النواحي. تاأثرت التجارة العاملية وب�سكل اأ�سا�سي من تبعات اجلائحة ولكنها 

بداأت بوادر انتعا�ض خالل الأ�سهر الأخرية، وي�سعى معر�ض اإندوني�سيا التجاري يف لعب دور اأ�سا�سي يف تعزيز جهود التعايف، 

من اأجل حتقيق و�سول اأف�سل وراحة اأكر للعمالء، �سيقدم املعر�ض خدماته عر الإنرتنت لهذا العام عر من�سة رقمية، على عك�ض 

احلدث القائم على اأر�ض الواقع كما يف ال�سنوات ال�سابقة. حتت �سعار »اإنعا�ض التجارة العاملية«، �سيجري اإقامة الإ�سدار الرقمي 

ملعر�ض اإندوني�سيا التجاري )TEI-DE( يف الفرتة بني 21 اأكتوبر وحتى 4 نوفمر. �سيقدم املعر�ض للم�ساركني جمموعة كبرية 

ومتنوعة من املنتجات الإندوني�سية املختارة بعناية وذات اجلودة العالية، والتي ت�سمل قطاعات خمتلفة مثل الطاقة والرعاية 

ال�سحية والأغذية وامل�سروبات والأزياء واجلمال والعديد من ال�سلع امل�سنعة. ُيعد القطاع اخلا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية 

م�ساركًا دائمًا واأ�سا�سيًا يف معر�ض اإندوني�سيا التجاري. وبوجود الثقافة الرقمية القوية والبنية الأ�سا�سية املتميزة يف اململكة 

العربية ال�سعودية، ميكن لل�سركات ال�سعودية اغتنام مزايا احلدث ال�سنوي على اأف�سل نحو، والعك�ض �سحيح. يتم اإدارة الكثري 

من العالقات التجارية ال�سعودية-الإندوني�سية من خالل مركز ترويج التجارة الإندوني�سية )ITPC(، الواقع على �ساحل البحر 

الأحمر، ومبقره الرئي�سي يف جدة. ملعرفة املزيد من التفا�سيل عن املعر�ض الرقمي، األقت جريدة البالد مقابلة مع معايل ال�سيد اإيكو 

هارتونو، القن�سل العام الإندوني�سي يف جدة، يرافقه حممد رفاعي عبا�ض، مدير مركز ترويج التجارة الإندوني�سية بجدة.

ولد اإيكو هارتونو يف مدينة �سوراكارتا عام 1963، وبداأ درا�سته اجلامعية يف الثمانينات، 

يف جامعة غاجاه مادا، حيث ح�سل على درجة البكالوريو�ض يف العالقات الدولية. انطلق 

هارتونو للح�سول على درجتي املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية وال�سيا�سة العامة، وذلك من 

خالل الدرا�سة يف اململكة املتحدة و�سنغافورة.

توىل هارتونو رئا�سة عدة قطاعات يف وزارة اخلارجية الإندوني�سية ويف 

البعثات الدبلوما�سية يف اخلارج، قبل اأن يتوىل من�سب القن�سل العام يف 

دافاو يف الفلبني ويف جدة باململكة العربية ال�سعودية. ول يزال يتوىل 

هارتونو من�سب القن�سل العام لإندوني�سيا بجدة حتى اليوم، منذ اأن مت 

تعيينه يف عام 2020.

معايل ال�سيد. اإيكو هارتونو

القن�سل العام جلمهورية اإندوني�سيا بجدة

ولد حممد رفاعي عبا�ض يف مدينة مانادو 

عام 1977، وبداأ درا�سته اجلامعية يف 

اأوائل عام 2000 يف جامعة �سريف هداية 

الله الإ�سالمية حيث ح�سل على درجة 

البكالوريو�ض يف اللغة العربية واأدابها. 

وتابع تعليمه يف نف�ض اجلامعة من اأجل 

احل�سول على درجة املاج�ستري يف الفكر 

ال�سيا�سي الإ�سالمي، قبل اأن ينتقل اإىل 

هولندا للح�سول على درجة املاج�ستري 

يف اإدارة الأعمال.

بداأ عبا�ض حياته املهنية يف وزارة 

التجارة الإندوني�سية عام 2012. وذهب 

للعمل يف اخلارج كنائب مدير يف 

مركز ترويج التجارة الإندوني�سية يف 

بوداب�ست، ومديًرا للفرع يف جدة.

ول يزال يتوىل حممد رفاعي من�سب 

مدير مركز ترويج التجارة الإندوني�سية 

بجدة اإىل اليوم، منذ اأن مت تعيينه يف 

عام 2019.

ال�سيد. حممد رفاعي عبا�ض

مدير مركز ترويج التجارة 

الإندوني�سية بجدة

تحويل نموذج المعرض التجاري
إلى رقمي لتحسين نمو الصادرات

معرض إندونيسيا التجاري )TEI(.. القنصل العام ومدير مركز الترويج:



الريا�ض- البالد
الدولة  لعقارات  العامة  الهيئة  تعمل   
فعالية  بتعظيم  روؤيتها  حتقيق  على 
تنمية  وحت��ق��ي��ق  ال����دول����ة  ع����ق����ارات 
م�����س��ت��دام��ة ع���ر اع��ت��م��اد 4 اأه����داف 
و14  م���ب���ادرة  و21  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
وتتمثل   ، الأداء  ل��ق��ي��ا���س  م����ؤ����س���رًا 
تنظيمي  اإط���ار  حتدي�د  يف  الأه����داف 
م��ت��ك��ام��ل و���س��ف��اف ل��ع��ق��ارات ال��دول��ة 
واإن���ف���اذه، وال���س��ت��خ��دام الأم��ث��ل لها، 
وت��ر���س�����ي��د ن��ف��ق��ات الإي����ج����ار ون�����زع 
امللكي�ة للجه�ات احلك�مية مع تطبيق 
معايري كفاءة الطاقة، وتطبيق اأف�سل 
العقارات  يف  واملعايري  امل�ا�سفات 

احلك�مية.
الأه�����داف  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو����س���ح���ت   
اأربع  على  بناوؤها  مت  ال�سراتيجية 
رك���ائ���ز وه���ي )احل���م���اي���ة، ال��ك��ف��اءة، 
 21 منها  انبثق  الإنتاجية(،  اجل���دة، 
م��ب��ادرة اأب��رزه��ا )م��راج��ع��ة واإن�����س��اء 
الأن���ظ���م���ة وال����ل�����ائ����ح ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
واإ�سدار  وت�ثيق  وح�سر  اجلديدة، 
وحت��دي��ث ���س��ك���ك وع��ق���د ع��ق��ارات 
خلدمات  الرقمي  والتح�ل  ال��دول��ة، 
ال��ه��ي��ئ��ة، وت��خ�����س��ي�����س الأرا�����س����ي 
وتاأجري  الحتياجات،  اإىل  بال�ستناد 
ال���ع���ق���ارات امل���ج���دي���ة ا���س��ت��ث��م��اري��ًا، 
وا����س���رج���اع ع���ق���ارات ال���دول���ة غري 

بال�سراكة  مقرات  وت�فري  امل�ستغلة، 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، وال���س��ت��خ��دام 
الأمثل للم�اقع املميزة ملقرات اجلهات 
اتفاقيات  عقد  اإىل  اإ�سافة  احلك�مية، 
ورف��ع  بالتملك،  املنتهي  ال�ستئجار 

العقارات،  ملكية  نزع  تكاليف  كفاءة 
ورفع كفاءة ا�ستخدام عقارات الدولة 
اخلارجية، وو�سع اأف�سل امل�ا�سفات 
وت�فري  العقارات،  لإدارة  واملعايري 

حل�ل مالية ومت�يلية جديدة(.

اأنها ت�سعى لتنفيذ ر�سالتها  واأكدت 
باحلفاظ على عقارات الدولة ورفع 
والقت�سادية  الإنتاجية  كفاءتها 
اإىل  م�سرية  ابتكارية،  حل�ل  عر 
املا�سية  الفرة  خ��ال  حققت  اأنها 
ع����ددًا م��ن امل���ؤ���س��رات الإي��ج��اب��ي��ة 
اأ�سهمت يف حماية وتط�ير  والتي 
وتعظيم  الدولة،  عقارات  منظ�مة 
الر�سيد  ورف���ع  ال��ت��ن��م���ي  دوره����ا 
ال���ع���ق���اري و���س��خ��ه يف ال���رام���ج 
الكرى  والتنم�ية  الق��ت�����س��ادي��ة 

وفق روؤية اململكة 2030.
 وخ�����س�����س��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع������ددًا من 
جميع  على  للرد  الت�ا�سل  قن�ات 
امل��اح��ظ��ات،  وتلقي  ال���س��ت��ف�����س��ارات 
الت�ا�سل  مركز  على  الت�سال  منها 
من�سة  يف  الهيئة  وح�ساب  امل���ح��د، 

ت�ير.

جدة ـ يا�سر بن يو�سف
مناطق  ت�سهد  اأن  وم�ستثمرون  اقت�سادي�ن  ت���ق��ع 
الباحة وجازان واجل�ف نقلة تنم�ية �ساملة يف جميع 
�سم�  اإط��اق  مع  الأ�سعدة،  خمتلف  وعلى  القطاعات 
املناطق،  تلك  لتط�ير  ا�سراتيجية  مكاتب  العهد  ويل 
�سمن  اململكة  ت�سهدها  التي  الكبرية  الطفرة  وت�اكب 
روؤية 2030 التي متثل خارطة طريق وا�سحة املعامل 
الإمكانات  اأن  واأك��دوا  وامل�ستدامة.  ال�ساملة  للتنمية 
ت�ؤهلها  الثاثة،  املناطق  بها  تتمتع  التي  الطبيعية 
يف   ، القت�سادي  ال�سعيد  على  كبرية  طفرة  لتحقيق 
والفر�س  املناطق،  جلميع  التنم�ية  التناف�سية  اإط��ار 
فر�س  وت�فري  اخلا�س  القطاع  ل�ستثمارات  الذهبية 
لل�سركات،  الجتماعية  امل�����س���ؤول��ي��ة  وحت��ق��ق  العمل 
وتع�د بالنفع على املجتمع والقت�ساد الكلي لل�طن.                                                 
م�سرف  ج��دة  مبحافظة  العقار  طائفة  رئي�س  يق�ل   
الغامدي اأن جميع املدن ال�سع�دية ب�سكل عام ومنطقة 
الباحة على وجه اخل�س��س كانت �سغ�فة على مدار 
يف  والتط�ير  التنمية  حركة  باإطاق  املا�سية  الفرة 

ال�سراتيجية  املكاتب  و�ستك�ن  رب�عها، 
اجلديدة حمرك رئي�سي للعمل، حيث ت�سم 
املنطقة كن�ز �سياحية وترفيهية �ستفاجئ 
ال�سائح  قبل  نف�سه  ال�����س��ع���دي  ال�سائح 
وتعتر  وال��ع��امل��ي،  وال��ع��رب��ي  اخلليجي 
يف  ال�اعدة  اململكة  مناطق  اأف�سل  �سمن 
جمال ال�سياحة، والزراعة، وهي من اأكر 

املناطق اململكة يف عدد الغابات.
واأ�سار اإىل اأن قرار ويل العهد ، حفظه الله ، 

يحقق التنمية املت�ازنة يف جميع مدن ومناطق اململكة، 
حيث �سيك�ن من�ط باملكتب اإعداد ال�سيا�سات واخلطط 
ال�ساملة بكل منطقة ، وكذلك مراجعة اخلطط التي تعدها 

الأجهزة احلك�مية وغريها.

تنمية وفر�ض عمل
اأن  اىل  الأع���م���ال  رج���ل  خ��ي��اط  ���س��دي��ق  �سعيد  ول��ف��ت 
تخفيف  مع  بالت�اكب  ال�سراتيجية  املكاتب  اإط��اق 
الإج������راءات الح���رازي���ة ل��ك���رون��ا، وع�����دة احل��ي��اة 

الطبيعية يف ال�سارع ال�سع�دي، يحمل معاين ودللت 
كبرية، فه� ي�ؤكد قبل كل �سيء اهتمام القيادة الر�سيدة 
امل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  تعم  اأن  على  وحر�سها 
ياأتي  حيث  ا�ستثناء،  با  اململكة  ومناطق  مدن  جميع 
تط�ير  ا�سراتيجية  اإطاق  من  قليلة  اأيام  بعد  القرار 
منطقة ع�سري، وبعد العديد من امل�ساريع العماقة التي 
املن�رة  واملدينة  املكرمة  مكة  وجدة  الريا�س  �سهدتها 
واملنطقة ال�سرقية، وه� ما �سيع�د بالنفع على امل�اطن 
ال�سع�دي، ويخلق مايني فر�س العمل واآلف الفر�س 
ال�ستثمارية، التي ينبغي اأن يقتن�سها القطاع اخلا�س 

ويعمل على تط�يرها.
رئي�س  ي�ؤكد  جانبه  من   
جل��ن��ة ال��ن��ق��ل ال���ري يف 
غرفة جدة �سعيد بن علي 
الب�سامي اأن قرار اإطاق 
الإ�سراتيجية  املكاتب 
وج��ازان  الباحة  ملناطق 
واجل������������ف، ج�������اء يف 
بداية  مع  املنا�سب  ال�قت 
ع�دة احلياة الطبيعية، لياأخذ زخمًا اأكر وي�سبح اأكرث 
املناطق  عا�ستها  التي  الفرح  حالة  اإىل  م�سريًا  فاعلية، 
الثاث، ل�سيما يف منطقة جازان ل�ؤل�ؤة اجلن�ب، التي 
ال�قت  يف  ومتتلك  ال�طن،  لهذا  الأم��ني  احل�سن  تعد 
تك�ن  ب��اأن  مهيئة  جتعلها  ا�ستثنائية  امكانات  نف�سه 
منطقة جذب �سياحية، بل ميكن اأن ت�سطلع بدور مهم 
اململكة  ومناطق  مدن  لكل  الغذائي  الأم��ن  حتقيق  يف 

مبزارعها اخل�سراء الغناء.
الطبيعية  ب���ال���رثوات  ت��زخ��ر  ج����ازان  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

من  اجلميلة،  الطبيعة  �س�ر  فيها  وتتن�ع  والثقافية، 
�س�اطئ ذات رمال بي�ساء، ومياه بحر فريوزية، وغابات 
خ�سراء وجبال �سخرية �ساهقة، وتعد نقطة انطاق نح� 

جزر فر�سان ا�سافة اإىل مناطقها الأثرية ال�سهرية.

  �سلة غذاء
وي�����س��دد الق��ت�����س��ادي حم��م��د اخل��ل��ف ع��ل��ى اأن اإط���اق 
مناطق  يف  ال�سراتيجية  للمكاتب  الر�سيدة  القيادة 
رب�ع  يف  املت�ازنة  التنمية  �سيحقق  الثاث  اململكة 
اململكة  �سمال  اجل�ف  منطقة  اأن  اإىل  وي�سري  ال�طن، 
ال�سع�دية"،  غ��ذاء  "�سلة  لتك�ن  كبري  ب�سكل  مهيئة 
وعاوة على مياهها اجل�فية العذبة وتربتها اخل�سبة، 
ال��زراع��ي��ة  امل����زارع وامل�����س��اري��ع  ال��ك��ث��ري م��ن  حتت�سن 
واخل�سار  التم�ر  بني  منتجاتها  وتن�عت  ال��ك��رى، 
والف�اكه والزيت�ن وم�ستقاته ، وما تنتجه املنطقة من 
الأعاف وما حتت�سنه من م�سانع غذائية، اإ�سافة اإىل 
اإنتاج  ما متتلكه من ما�سية ومزارع دواجن، و تعزيز 

الزيت�ن.
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الريا�ض:

40 م�ستثمرا كوريا اطلعوا على الفر�ض

السعودية وجهة مثالية الستثمارات الصناعات العسكرية 
�سيئول-وا�ض

جن�بية  ك�رية  �سركات  وقيادات  م�ستثمرون  اطلع 
وذلك  اململكة،  يف  الع�سكرية  ال�سناعات  فر�س  على 
يف  الع�سكرية  لل�سناعات  العامة  الهيئة  لقاء  خال 
العا�سمة �سيئ�ل باأكرث من 40 م�ستثمرًا يف جمالت 
حمافظ  بح�س�ر  والدفاعية،  الع�سكرية  ال�سناعات 
الع�هلي  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  اأح��م��د  املهند�س  الهيئة 
ال�ستثمار،  وزارة  القطاع؛  يف  الهيئة  �سركاء  ومن 
وال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الع�سكرية "�سامي".

وك�سفت الهيئة خال ور�سة العمل التي نظمتها على 
والدفاع  للف�ساء  ال��دويل  املعر�س  فعاليات  هام�س 
)اأديك�س(، واملنعقد يف العا�سمة الك�رية اجلن�بية 
دعم ومتكني جميع  ا�سراتيجيتها يف  عن  �سي�ؤول، 
وحتقيق  القطاع  ت�طني  م�سرية  مل�ا�سلة  �سركائها 
ال��س�ل اإىل ن�سبة ت�طني تزيد عن 50% من الإنفاق 
احلك�مي على املعدات واخلدمات الع�سكرية بحل�ل 
العام 2030، بالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�سها لأبرز فر�س 
ببيئة  والتعريف  ال���اع��دة،  ال�ستثمارية  القطاع 
�سعيد  على  م�سب�ق  غري  حراًكا  ت�سهد  التي  القطاع 

متكني امل�ستثمرين املحليني والدوليني.
قد  ك��ان��ت  الهيئة  اأن  الع�هلي   املهند�س  واأو���س��ح 

و�سعت اأُطًرا تنظيميًة لا�ستثمار يف القطاع بحيث 
الراغب  الأجنبي  امل�ستثمر  قي�د على  اأي  تت�سمن  ل 
بالدخ�ل اإىل �س�ق ال�سناعات الع�سكرية يف اململكة 
الت�طني  م�سرية  يف  لنا  �سريًكا  �سيك�ن  اأن��ه  طاملا 
باتت  اململكة  اأن  م�ؤكًدا  التقنيات،  ونقل  والت�ظيف 
بذلك وجهًة مثالية لا�ستثمار يف هذا القطاع ب�سكل 
ب�سكل  الأخ��رى  ال�سناعية  القطاعات  وبقية  خا�س 

عام.
البلدين  بني  التاريخية  بالعاقات  املحافظ  واأ���س��اد 
ال�سديقني واملمتدة لأكرث من 5 عق�د، وما حتظى به 
من ثقة متبادلة ج�سدتها روؤية ال�سع�دية 2030 التي 
جاءت لت�ؤكد الرغبة احلقيقة يف النتقال اإىل ما ه� 
اأبعد من ال�سراكات التقليدية من خال اإقامة �سراكات 
ا�سراتيجية وبحث التعاون امل�سرك يف دعم تنمية 
جمالت  يف  التعاون  ياأتي  حيث  البلدين،  اقت�ساد 
العملياتية  قدراتهما  وتعزيز  الدفاعية  ال�سناعات 
التي  الأخ��رى  املجالت  من  العديد  �سمن  امل�سركة 
البلدبن،  بني  امل�سركة  الطم�حة  الروؤية  ت�ستهدفها 
وك���ادر  �سخمة  فر�س  م��ن  البلدان  يحت�سنه  وم��ا 
اقت�سادية مزدهرة، يجعل  واإمكانات  م�ؤهلة  ب�سرية 

من تكاملهما اأمرًا طبيعيًا على جميع الأ�سعدة.

دعما للحماية واجلودة االقت�سادية

توقعوا نقلة تنموية للباحة وجازان واجلوف..اقت�ساديون: 

21 مبادرة لرفع كفاءة عقارات الدولة

مكاتب التطوير االستراتيجية تعزز تنافسية المناطق

أهداف ومبادرات 

االستخدام األمثل للعقارات 

تعظيم دورها التنموي

التحول الرقمي للهيئة

 أفضل المعايير اإلدارية

1
2
3

4

حممد اخللف�سعيد خياط �سعيد الب�ساميم�سرف الغامدي

"العدل" تطلق حزمة خدمات إلكترونية للرهون

65 % نمو االستثمار الجريء في المملكة 

الريا�ض- البالد
�سندوق  مع  بالتعاون  العدل  وزارة  اأطلقت 
من  ح��زم��ة  ال�����س��ع���دي  ال�سناعية  التنمية 
بالره�ن؛  املتعلقة  الإل��ك��رون��ي��ة  اخل��دم��ات 
يف  ال�طني  التح�ل  لرنامج  وتنفيًذا  دعًما 
ال�زارة ولاإ�سهام يف حتقيق اأوجه التكامل 
بني ال�زارة واجلهات الداعمة لتحقيق روؤية 
اململكة 2030، التي ميكن للم�ستفيد اإجراوؤها 

عر ب�ابة ناجز الإلكرونية.
واأع��ل��ن��ت ال�������زارة اإت���اح���ة اأرب�����ع خ��دم��ات 
ت�ثيق  من  امل�ستفيد  ن  متكِّ للرهن  اإلكرونية 
الرهن وفك الرهن دون الذهاب لكتابة العدل، 
من  اللحظي  التحقق  خدمة  اإىل  بالإ�سافة 
حالة الرهن اإلكرونيًا وخدمة عر�س الره�ن 

للم�ستفيد بح�سابه من خال ب�ابة ناجز.
ومت���ت���از اخل���دم���ات الأرب������ع ب�����س��ح��ة ودق���ة 
خال  من  الرهن  طلب  ُين�ساأ  حيث  البيانات، 
الطلب  واإحالة  ال�سناعية  التنمية  �سندوق 

خال  من  رف�سه  اأو  لعتماده  امل�ستفيد  اإىل 
بعد  ال��ره��ن  وُت�����س��َدر وثيقة  ن��اج��ز.  ب���اب��ة 
اعتماد امل�ستفيد )الراهن( مبا�سرة عر ب�ابة 
ناجز، بحيث تعد وثيقة الرهن �سندًا تنفيذيًا 

ت�سري عليها اأحكام الأنظمة ذات العاقة.
جميع  ع��ل��ى  الط����اع  للم�ستفيد  مي��ك��ن  ك��م��ا 
اأي  العدل يف  له لدى وزارة  الره�ن امل�ثقة 
وقت، اإ�سافة اإىل خدمة "التحقق من الرهن" 
ال��ل��ح��ظ��ي ب��ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل��ج��ه��ات والأف�����راد 
التحقق من �سحة وثيقة الرهن وحالة الرهن 

اإلكرونيًا من خال ب�ابة ناجز.
اخل��دم��ات  م���ن  الرهن"  "فك  خ��دم��ة  وت��ع��د 
التنمية  ���س��ن��دوق  ���ن  مت���كَّ ال���ت���ي  احل��دي��ث��ة 
ال�سناعية )املرتهن( من فك الرهن القائم لدى 
وزارة العدل على امل�ستفيد اإلكرونًيا يف حال 
مت ت�س�ية الرهن، اإ�سافة اإىل اإ�سعار امل�ستفيد 
قائمة  على  مبا�سرة  ال��ره��ن  حالة  وحت��دي��ث 

الره�ن يف ب�ابة ناجز لدى امل�ستفيد.

الريا�ض- البالد
ال�سع�دية لا�ستثمار اجلريء منتج  اأطلقت   
الأعمال  م�سرعات  �سناديق  يف  ال�ستثمار 
�سمن  النا�سئة،  ال�سركات  وا�ست�دي�هات 
لتعزيز  ال�سناديق؛  يف  ال�ستثمار  برنامج 
للنم�  قابلة  نا�سئة  ���س��رك��ات  وت���ل��ي��د  ب��ن��اء 

ال�سريع.
ال�سع�دية  ال�سركة  ا�ستثمارات  وجت���اوزت 
لا�ستثمار اجلريء يف ال�سناديق وال�سركات 
النا�سئة ملياًرا و100 ملي�ن ريال، فيما بلغ 
ال�ستثمار اجلريء و�سناديق  عدد �سناديق 
منذ  �سندوًقا،   20 فيها  ا�سُتثِمر  التي  النم� 
الربع  نهاية  حتى  ال�سركة  اأع��م��ال  ان��ط��اق 

الثالث من عام 2021م.

"ماجنت" لا�ستثمار اجلريء  وك�سف تقرير 
للن�سف الأول من عام 2021م، ارتفاع حجم 

ال�ستثمار اجلريء يف اململكة بن�سبة 65 %.
ال�����س��ع���دي��ة  اإىل حت��ق��ي��ق  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 
م�����س��ت���ي��ات ق��ي��ا���س��ي��ة يف ق��ي��م��ة ال���س��ت��ث��م��ار 
ع��ام  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ����ال  اجل�����ريء 
من   %  14 على  ا���س��ت��ح���ذت  حيث  2021م، 
يف  املمن�حة  ال���س��ت��ث��م��ارات  قيمة  اإج��م��ايل 
اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
الثانية  للمرتبة  اململكة  ل�سع�د  قاد  ما  وه� 
من حيث احل�سة يف اإجمايل قيمة ال�ستثمار 
الأو�سط و�سمال  ال�سرق  اجلريء يف منطقة 
 %  22 ن�سبته  ما  على  با�ستح�اذها  اأفريقيا، 

من ال�سفقات يف املنطقة.
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جدة - البالد
لأ�سعب  الإخــوان  تنظيم  قيادات  بني  ال�سراعات  دخلت 

مراحلها، بينما بداأت تهم الف�ساد تالحق راأ�سي الأجنحة 

املت�سارعة، عندما اأطلق قيادي اآخر يف التنظيم الإرهابي 

القيادات  متهما  ثالث،  جناح  بتكوين  حتذيرية  ر�سالة 

لأي  النحياز  اختيار  ميكن  ل  لذلك  بالف�ساد،  احلالية 

منهما.

وقال القيادي الإخواين اأ�سرف عبد الغفار: "ل يعقل اأن 

الداخلي  التدمري  حالة  يعك�س  ما  فا�سدين"،  بني  نختار 

امل�ستعلة  احلــرب  جــراء  الإخـــوان  تنظيم  يعي�سها  التي 

والدائرة بني جبهة الأمني العام ال�سابق للجماعة حممود 

اإبراهيم  مع�سكر  العام  املر�سد  باأعمال  والقائم  ح�سني، 

منري، ب�سبب ال�سراع على املال واملنا�سب والنفوذ.

و�سن عبدالغفار، وفقا لـ"العني الإخبارية"، هجوما لذعا 

على قيادات التنظيم احلالية، معتربا اأن ال�سراع مل�سالح 

�سخ�سية، م�سريا اإىل اأن كل جناح له رجاله "ال�سيئني"، 

لي�س على خطط  اأن اخلالف  "الذي ل يطمئن  واأ�ساف: 

ول ا�سرتاتيجيات اأو اأهداف اأو م�سارات اأو مواقف فهم 

م�سرتكون يف كل جرمية، والآن اختلفوا لأن هذا يريد اأن 

يكون كذا وذاك يريد اأن يظل يف موقعه"، ما ي�سري اإىل 

عبدالغفار  واأ�سار  املتناحرة.  الأطراف  بني  ماأزوم  واقع 

داخــل  حــا�ــســرة  والع�سوائية  غائبة  الــ�ــســورى  اأن  اإىل 

لـ"الكومبار�س"، يف ظل  التنظيم، وا�سفا ح�سني ومنري 

عدم ظهور "الالعبني احلقيقيني"، بينما تفاعل عدد كبري 

اإ�سارة  الغفار، يف  الإخــوان مع عبد  من �سباب وقيادات 

اإىل انقا�سامات حادة توؤكد تفتت التنظيم الإرهابي.

وجــود  عــدم  �سو�سة،  وليد  الإخـــواين  انتقد  جهته،  مــن 

اإىل  م�سريًا  للتنظيم،  وحمــددة  وا�سحة  منهجية  روؤيــة 

اأ�سبحت ل متتلك م�سروعًا �سيا�سيًا  اأن الإخوان جماعة 

وي�ستمر  م�ستمرًا.  تخبطًا  اإمنــا  تغيرييًا،  اأو  اإ�سالحيًا 

الداخلية،  ال�سراعات  ب�سبب  الإخــواين  امل�سهد  ارتباك 

اإذ بدا لفتا ت�سابق بع�س رموز ال�سف الأول الإخواين 

التي  خلطواته  ورف�سهم  ح�سني،  حممود  مــن  للتربوؤ 

يف  القوي  القيادي  اأبــرزهــم:  بـ"النقالبية"،  و�سفوها 

ال�سابق  التنظيم حممد البحريي، ويو�سف ندا املفو�س 

للعالقات الدولية يف التنظيم الدويل، وحممود الإبياري، 

بالإخوان، وجمال ح�سمت، ع�سو  الإر�ساد  مكتب  ع�سو 

جمل�س �سورى اجلماعة، فيما و�سل اخلالف اإىل ذروته 

ال�سابق  العام  الأمــني  حتويل  املر�سد،  نائب  قــرار  بعد 

للجماعة ح�سني وجمموعة من القيادات املح�سوبني على 

تياره، اإىل التحقيق بتهم ف�ساد اإداري ومايل، بعد عزلهم 

جميعا من منا�سبهم.

قــيــادات   6 بــاإيــقــاف  مــنــري  �ــســابــق، مل يكتف  ويف وقـــت 

"خمالفات  خلفية  على  للتحقيق  اأحالهم  بل  بــالإخــوان، 

الأمــني  املوقوفني:  لئحة  وت�سمل  وتنظيمية".  اإداريـــة 

حممود  الإر�ساد  مكتب  وع�سو  للجماعة  ال�سابق  العام 

باخلارج  امل�سريني  الإخــوان  رابطة  وم�سوؤول  ح�سني، 

حمــمــد عــبــدالــوهــاب، وعــ�ــســو جمل�س الــ�ــســورى الــعــام 

يو�سف،  علي  هــمــام  ال�سابق  تركيا  مكتب  ومــ�ــســوؤول 

واأع�ساء جمل�س ال�سورى العام.

تهم الفساد تالحق قيادات اإلخوان المتناحرين

اخلرطوم - البالد 
الق�سر  اأمــام  حمتجون  نفذه  الذي  العت�سام  متدد 

الــطــرق  مــن  عـــددا  لي�سمل  ــ�ــســوداين،  ال الــرئــا�ــســي 

قــوات  دفــع  مــا  الــــوزراء،  جمل�س  مقر  مــن  القريبة 

الأمن لفر�س طوق اأمني حول مقر احلكومة، بعدما 

اإغالقه اإىل حني قيام رئي�س  اأعلن حمتجون عزهم 

بينما  بحلها،  حمدوك  عبدالله  ال�سوداين  الــوزراء 

اأطلقت ال�سرطة الغاز امل�سيل للدموع ملنع حمتجني 

من دخول رئا�سة جمل�س الوزراء.

قرروا  اإنهم  الق�سر"،  "اعت�سام  �سكرتارية  وقالت 

موا�سلة الت�سعيد واإغالق حميط جمل�س الوزراء، 

احلكومة  حل  وهو  وا�سح  مطلبهم  اأن  مو�سحني 

الوزراء  ملجل�س  متجهني  اأنهم  موؤكدين  التنفيذية، 

ملطالبة حمدوك بحل احلكومة.

عبدالله  ال�سوداين  الــوزراء  رئي�س  عقد  باملقابل، 

)الثنني(،  اأم�س  طارئًا،  وزاريــًا  اجتماعًا  حمدوك 

لوكالة  وفــقــا  ــبــالد،  ال يف  ــراهــن  ال الــو�ــســع  لبحث 

اأي  الجتماع  ي�سدر  مل  بينما  ال�سودانية،  الأنباء 

قــرارات �سيا�سية حــول الأزمـــة، وقــد جــرى نقا�س 

اجتماع  اأن  كما  احلـــوار،  ا�ستكمال  حــول  مو�سع 

جمل�س الوزراء مل يناق�س حل احلكومة اأو ا�ستقالة 

الوزراء.

وتعترب م�سكالت املرحلة النتقالية من اأهم الأزمات 

رئي�س  اأعلن  حيث  احلالية،  احلكومة  تواجه  التي 

اأنــه  املا�سية،  اجلمعة  حــمــدوك  عبدالله  الـــوزراء 

ال�سيا�سية  الأطـــراف  مع  طريق  خريطة  "و�سع 
الت�سعيد  خف�س  اأن  على  م�سددا  الأزمة"،  لإنهاء 

واحلوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، 

اأمــام  تتهاون  لــن  بـــالده  �سلطات  اأن  على  م�سددا 

حماولت اإجها�س الفرتة النتقالية عرب النقالبات 

اأو التخريب، لفتا اإىل اأنه اجتمع مع كل الأطراف 

يف الفرتة املا�سية بغر�س معاجلة اخلالفات.

ال�سودانيني  مــئــات  اعــتــ�ــســام  ــودان،  ــس ــ� ال و�ــســهــد 

للمطالبة  اخلرطوم  يف  التوايل  على  الثالث  لليوم 

ما  البالد،  يف  وحدهم  ال�سلطة  الع�سكريني  بتويل 

رئي�س  و�سفها  التي  ال�سيا�سية  الأزمة  تعقيد  يزيد 

اإطاحة  منذ  والأخطر"  بـالأ�سواأ  حمدوك  الــوزراء 

املتحدث  قال  فيما  الب�سري،  عمر  ال�سابق  الرئي�س 

)املجموعة  ح�سن  جعفر  والتغيري  احلرية  با�سم 

املدنيني(:  اإىل  بالكامل  ال�سلطة  لنقل  تدعو  التي 

وقطع  النقالب  �سيناريو  من  جزء  هو  يحدث  "ما 
حماولة  وهي  الدميقراطي  التحول  على  الطريق 

النظام  اأن�سار  ذلك  يف  وي�سارك  اعت�سام  ل�سناعة 

جمل�س  ــوؤون  �ــس وزيـــر  �ــســدد  وقــت  يف  ال�سابق"، 

اأن  على  يو�سف،  عمر  بــالــ�ــســودان  خالد  الــــوزراء 

اأولويات حكومة الفرتة  اأهم  �سياغة الد�ستور هي 

عملية  لإجنـــاح  الأ�ــســا�ــســي  والــ�ــســامــن  النتقالية 

التحول الدميقراطي وحتقيق ال�ستقرار ال�سيا�سي 

بالبالد.

بالإ�سراع  الوطني  الإجــمــاع  قــوى  دعــت  ذلــك،  اإىل 

واملــفــو�ــســيــات  الت�سريعي  املجل�س  تــكــويــن  اإىل 

والنائب  الق�ساء  وجمل�س  الد�ستورية  واملحكمة 

واملراجع العام ونقل ال�سلطة للمدنيني يف موعدها 

الع�سكري  القطاع  �سركات  ت�سليم  مع  نوفمرب  يف 

يف  بالإ�سراع  مطالبة  املالية،  لــوزارة  القت�سادية 

عر�س نتائج التحقيق يف ف�س العت�سام، كما دعت 

اأج�سام  ال�سيا�سية من دخول  اإىل حماية احلا�سنة 

مرتبطة بالنظام ال�سابق.

اإن  لها،  بيان  يف  الوطني  الإجــمــاع  قــوى  وقــالــت 

يــوم  مــ�ــســرية   يف  �سيخرج  ــوداين،  ــ�ــس ال ال�سعب 

اخلمي�س املقبل للرد على الفلول، وعلى حتركاتهم 

ــيــجــدد متــ�ــســكــه بــاخلــيــار  الــيــائــ�ــســة املـــهـــزومـــة، ل

الدميقراطي، والتجاوب مع طرح رئي�س الوزراء، 

يف التعاطي مع الأزمة، ودعم جهوده ملعاجلتها.

بغداد - البالد 
الربملانية  النــتــخــابــات  يف  الــفــائــزة  الكتل  ـــداأت  ب

لت�سكيل  م�سارواتها  الأولــيــة،  النتائج  �سوء  على 

التيار  زعيم  و�سول  بعد  وذلــك  املقبلة،  احلكومة 

ال�سدري مقتدى ال�سدر اإىل بغداد، اأم�س )الثنني(، 

ــلــقــاء �ــســخــ�ــســيــات �ــســيــا�ــســيــة والإ�ــــســــراف على  ل

املفاو�سات مع الكتل الفائزة بالنتخابات لت�سكيل 

ال�سدري،  التيار  يف  الــقــيــادي  اأكــد  اإذ  احلــكــومــة، 

اأن تياره ما�ٍس  النائب ال�سابق ريا�س امل�سعودي، 

على  وقــادرة  قوية  �سيا�سية  حتالفات  ت�سكيل  يف 

اإعالن حكومة جديدة يف القريب العاجل، مو�سحًا 

ومنهجية  ا�سرتاتيجية  حمــددات  ميتلك  التيار  اأن 

وا�سحة للمرحلة املقبلة.

وتت�سارع الأحداث يف العراق ب�ساأن ردود الأفعال 

نحو  وتتجه  الربملانية،  النتخابات  نتائج  حــول 

مزيد من الت�سعيد، بعد رف�س حتالف الفتح، الذي 

النتخابات،  نتائج  امل�سلحة،  القوى  غالبية  ي�سم 

هذه  عــن  املفو�سية  تــرتاجــع  مل  مــا  بــالــرد  متوعدا 

النتائج، ومنظما مع قوى اأخرى مقربة من احل�سد 

دياىل  ال�سعبي تظاهرات وقطع طرق يف حمافظة 

اأعلنت  فيما  النــتــخــابــات،  نتائج  على  احتجاجا 

املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات اأم�س، جتاوز 

هذه  اإن  قــالــت  لكنها  طــعــن،   1000 الــطــعــون  عــدد 

الطعون "ل تغري نتائج النتخابات".

عماد  املفو�سية  يف  الإعالمي  الفريق  ع�سو  وقــال 

اإن  العراقية،  الأنــبــاء  لوكالة  وفقا  حم�سن،  جميل 

ا�ستقبال الطعون يف النتائج �سي�ستمر حتى نهاية 

اأيام بعد الإعالن عن   3 اأي  الدوام الر�سمي اليوم، 

النتيجة. بعد ذلك، �ستكون الأيام املقبلة خم�س�سة 

لعملية البت بهذه الطعون، وهنا ياأتي دور الهيئة 

حم�سن  بح�سب  بالطعون،  �ستنظر  التي  الق�سائية 

بهذا  الق�سائية  الهيئة  قــرارات  اأن  اإىل  اأ�سار  الــذي 

ال�ساأن تكون ملزمة للمفو�سية.

مــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــ�ــس الــعــراقــي بــرهــم �سالح 

اأم�س، اإن البالد متر بظرف دقيق واأمامنا حتديات 

اإىل  داعيا  كــربى،  وطنية  وا�ستحقاقات  ج�سيمة 

لــغــة احلـــوار،  الــوطــنــي وتغليب  الــ�ــســف  تــوحــيــد 

وتقدمي م�سالح البلد العليا، والنطالق نحو تلبية 

احلياة  يف  العراقيني  وتطلعات  البلد  ا�ستحقاقات 

ال�سعب  اإرادة  بــاحــرتام  مطالبا  الكرمية،  احلــرة 

والعملية الد�ستورية وامل�سار ال�سلمي.

ــعــراقــي، م�سطفى  ال ـــــوزراء  ال فــيــمــا دعـــا رئــيــ�ــس 

والجــتــهــادات  اخلــالفــات  "جتاوز  اإىل  الكاظمي، 

النواب  على  اأنه  موؤكدا  ال�سخ�سية"،  اأو  احلزبية 

بالعمل  ــا�ــس  ــن ال ثــقــة  ــعــادة  ــت ــس ا� اجلــــدد واجــــب 

ال�سيا�سي وبالدميقراطية يف البالد. وقال: "اليوم 

نزيهة  انتخابات  باإجراء  �سعبنا،  اأمام  بعهدنا  نفي 

مبكرة. النا�س اختاروا من ميثلهم، وهوؤلء النواب 

الــنــواب  جمل�س  يف  دورهـــم  �سيمار�سون  اجلـــدد 

النواب  عاتق  على  تقع  اأنــه  على  م�سددا  اجلديد"، 

اجلدد واجبات اأخالقية ووطنية جتاه �سعبهم، بل 

ال�سيا�سي  بالعمل  النا�س  ثقة  اإعــادة  واجب  عليهم 

واإعادة الثقة بالدميقراطية. واأ�سار بلهجة حازمة، 

البع�س،  لــدى  تعني  اأ�سبحت  "ال�سيا�سة  اأن  اإىل 

البتزاز والكذب وال�سراع وخداع النا�س".

اأم�س،  اأعلنت ال�سلطات يف العراق  من جهة ثانية، 

اعتقال العقل املدبر لتفجري دموي وقع عام 2016 

نحو  مقتل  عن  واأ�سفر  جتاريا  مركزا  وا�ستهدف 

اآخرين.  وخم�سني  مائتني  واإ�سابة  �سخ�س   300

واأكد رئي�س جمل�س الوزراء م�سطفى الكاظمي يف 

 2016 الــكــرادة  هجوم  منفذ  على  القب�س  تغريدة 

بعد مالحقته يف اخلارج. وقال الكاظمي: بعد اأكرث 

من خم�س �سنوات على جرمية تفجري الكرادة التي 

اأدمت قلوب العراقيني، جنحت قواتنا البطلة، بعد 

مالحقة خمابراتية معّقدة خارج العراق، يف اعتقال 

عبيدة  بـــ)اأبــو  امللقب  الزوبعي،  غــزوان  الإرهــابــي 

بغداد(، امل�سوؤول عن هذه اجلرمية وجرائم اأخرى.  

اإىل ذلك دمر الطريان العراقي اأم�س، اأوكارا لداع�س 

يف حمافظة كركوك، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، 

مو�سحة اأنه بناًء على معلومات ا�ستخبارية دقيقة 

العمليات  لــقــيــادة  التابعة  ال�ــســتــهــداف  خلية  مــن 

بوا�سطة  اجلــويــة  الــقــوة  طـــريان  نفذ  املــ�ــســرتكــة، 

25 �سربات جوية،  F_16 وال�سوخوي  طائرات 

ا�ستهدفت خاللها اأوكارا لالإرهابيني يف وادي �ساي 

مبحافظة كركوك. واأ�سافت: خرجت قوة من فرقة 

ال�سربات  هذه  مكان  لتفتي�س  الثامنة  الآيل  امل�ساة 

حتتوي  ا�ستهدافها  مت  اأوكــار  خم�سة  على  وعرثت 

مواد طبية واأخرى غذائية واأفر�سة واأغطية وخلية 

�سم�سية ون�سائد وكامريا.

تلويح باالنشقاق وتكوين جناح ثالث

طوق أمني حول مقر رئاسة الوزراء

القبض على إرهابي.. وبرهم والكاظمي يدعوان لتوحيد الصف

السودان.. استمرار التصعيد 
والحكومة تبحث استكمال الحوار

مشاورات بين الكتل العراقية الفائزة لتشكيل الحكومة

حذر من حرب أهلية.. مفتي لبنان:
سالح حزب اهلل المنفلت 

يقود للفتنة والدمار

بريوت - البالد
دريـــان،  اللطيف  عبد  لبنان  مفتي  حــذر 

الــلــه املنفلت،  مــن خــطــورة �ــســالح حــزب 

اإ�سهاره يف وجه ال�سعب يقود  اأن  معتربا 

البالد وجرها  ودمار  الطائفية  الفتنة  اإىل 

منطقة  بــاأحــداث  منددا  اأهلية،  حــرب  اإىل 

الــطــيــونــة، كــمــا و�ــســف اأحـــــداث بــريوت 

الأخرية بامل�سينة واملعيبة.

وقــــال دريـــــان، اأمـــ�ـــس )الإثــــنــــني(، وفــقــا 

احلايل  امل�سار  لالإعالم:  الوطنية  للوكالة 

الأهلية.  احلرب  ببدايات  يذكر  انتحاري 

القتتال  اأما  م�سروع،  الــراأي  يف  اخلالف 

كان  اأيــا  وممنوع  فمرفو�س  ال�سارع  يف 

ال�سلمية،  بالطرق  يكون  واحلــل  ال�سبب، 

ل با�ستعمال ال�سالح املتفلت يف ال�سوارع 

بقتل  بـــريوت  العا�سمة  يف  وخ�سو�سا 

اأن  معتربا  حرماتهم"،  وانتهاك  النا�س 

يعي�س  من  لكل  م�سروع  حق  "املواطنة 
كان،  منطقة  اأي  ويف  لبنان،  �سماء  حتت 

فال�سالح ل يجوز اأن ي�سهر بوجه بع�سنا 

الفتنة  لإ�سعال  يوؤ�س�س  هــذا  لأن  بع�سا، 

لأي  ن�سمح  ل  التي  واملذهبية  الطائفية 

لبنان  يف  "نحن  وتابع:  باإيقاظها".  كان 

وق�ساوؤها  ود�ساتريها  قوانينها  لها  دولة 

ينبغي  التي  الأمــنــيــة،  وقــواهــا  وجي�سها 

حلفظ  الــوحــيــد  املـــالذ  لأنــهــا  بها  التم�سك 

منه  رف�س  ويف  واملواطن".  الوطن  اأمــن 

ل�ستخدام ال�سارع من قبل بع�س الفرقاء، 

الت�سيي�س  "خماطر  مـــن  ـــــان  دري حــــذر 

الكربى"،  الوطنية  للم�سائل  والتطييف 

قائال :"على كل لبناين عاقل، اأن ل يدخل 

يف النتحاريات، واأن ي�سر على الد�ستور 

ول  الأهــلــي.  وال�سلم  امل�سرتك،  والعي�س 

�سيء غري ذلك". و�سهدت منطقة الطيونة 

لأن�سار  احتجاجات  املــا�ــســي  اخلمي�س 

برحيل  تطالب  اأمـــل،  وحــركــة  الله  حــزب 

انفجار  ملف  يف  العديل  التحقيق  قا�سي 

مـــرفـــاأ بــــريوت الــقــا�ــســي طــــارق بــيــطــار، 

مــا اأ�ــســفــر عــن مــواجــهــات قــتــل خــاللــهــا 6 

ب�سبب  اآخـــرون   32 واأ�سيب  اأ�سخا�س، 

بينما  النار،  لإطالق  وتبادل  اأمني  اإ�سكال 

باإدانة وا�سعة يف  اأحــداث بريوت  قوبلت 

وم�سوؤولني  ديـــن،  رجـــال  قبل  مــن  لبنان 

و�ــســيــا�ــســّيــني، ا�ــســتــنــكــروا الـــدخـــول يف 

بع�س  وا�ــســتــعــادة  م�سلحة،  مــواجــهــات 

الأطراف ل�سبح احلرب الأهلية.

الجيش اليمني يدمر 
مدرعات حوثية بمأرب

عدن - البالد
)الثــنــني(،  اأمــ�ــس  اليمني  اجلــيــ�ــس  كــبــد 

ملي�سيا احلوثي النقالبية خ�سائر فادحة 

بينما  ماأرب،  جنوب  والأرواح  العتاد  يف 

دمـــر طــــريان الــتــحــالــف عـــربـــات مــدرعــة 

النقالبية  للميلي�سيات  ثقيلة  واأ�سلحة 

"العقبة"، التي منيت بخ�سائر  يف منطقة 

املكتب  وثــق  فيما  املــعــارك،  خــالل  كبرية 

اليمني، جانبا  الوطني  للجي�س  الإعالمي 

قوات  تخو�سها  التي  الليلية  املعارك  من 

جنوبي  احلوثية  امليلي�سيا  �سد  اجلي�س 

مـــــاأرب. واأعـــلـــن اجلــيــ�ــس الــيــمــنــي جتــدد 

ملحافظة  اجلنوبية  اجلبهة  يف  املــعــارك 

يف  عنيفة  مــواجــهــات  وانـــــدلع  مـــــاأرب، 

مناطق اجلوبة وملعاء بدعم من طائرات 

ميلي�سيات  ملواقع  ا�ستهداف  يف  التحالف 

على  املــواجــهــات  ا�ستداد  ومــع  احلــوثــي. 

اجلبهات، طالبت اإدارة خميمات النازحني 

الحتياجات  بتوفري  الإن�سانية  املنظمات 

الالزمة للنازحني من تلك املناطق.

الع�سكرية  الــقــيــادات  مــن  اثــنــان  ولــقــي 

ميلي�سيا  �سفوف  يف  ــبــارزة  ال امليدانية 

معارك  يف  م�سرعهما  النقالبية  احلوثي 

املركز  رئي�س  نائب  اأكد  اإذ  مــاأرب،  جبهات 

�سالح  املــقــدم  اليمني  للجي�س  الإعــالمــي 

�صالح  "اأبو  املــدعــو  ــاأن  ب اأمــ�ــس  القطيبي 

احلوثية  امليلي�سيات  من  املعني  املداين"، 

الأركان"،  "نائب رئي�س هيئة  يف من�سب 

ُقتل مع عدد من مرافقيه يف جبهات ماأرب، 

"حممد ح�سني  فيما لقي القيادي احلوثي 

"قائد قوات  البنو�س"، املعني يف من�سب 

املن�ساآت"، م�سرعه  الحتياط يف حرا�سة 

هو الآخر يف نف�س اجلبهة.

التنفيذية  ــوحــدة  ال مــديــر  حـــذر  بــــدوره، 

للنازحني يف حمافظة ماأرب من ا�ستمرار 

اخلــروج  من  املدنيني  منع  يف  احلوثيني 

اآمــنــة،  مناطق  اإىل  العبدية  مــديــريــة  مــن 

القرى  �سكان  مــن  الع�سرات  واخــتــطــاف 

املحيطة باملديرية، موؤكدا ارتكاب ميلي�سيا 

احلوثي جرائم �سد الإن�سانية يف مديرية 

اإىل  بالإ�سافة  مــاأرب،  مبحافظة  العبدية 

قــرى  يف  مــدنــيــني  �ــســد  ج�سدية  ت�سفية 

للقوانني  �ــســارخ  اخــــرتاق  يف  حمــيــطــة 

الدولية والإن�سانية.

من جهته، �سدد املبعوث الأممي اإىل اليمن 

ــدبــرغ، عــلــى اأهــمــيــة اإنــهــاء  هــانــ�ــس غــرون

عملية  والـــدخـــول يف  الــيــمــن  الــعــنــف يف 

واملعاناة  احلــرب  تنهي  �ساملة،  �سيا�سية 

الإنــ�ــســانــيــة وتــعــيــد الأمــــن وال�ــســتــقــرار 

لليمن واملنطقة، فيما اأكد وزير اخلارجية 

امليلي�سيا  اأن  مــبــارك  بــن  اأحــمــد  اليمني  

بحق  انتقامية  جــرائــم  ترتكب  احلوثية 

املتحدة  الأمم  داعيًا  واجلرحى،  املدنيني 

ال�سالم  على  احلري�س  الــدويل  واملجتمع 

العاجل  والــتــدخــل  م�سوؤولياته  لتحمل 

لإنهاء هذه اجلرائم واإنقاذ املدنيني.
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جدة - يا�سر بن يو�سف 
العاملي  باليوم   غــد  يــوم  ال�سحية  القطاعات  حتتفل   
من  اكتوبر   20 يــوم  ي�سادف  الــذي  العظام،  له�سا�سة 
وطرق  باملر�ض  والتعريف  الوعى  لرفع  وذلك  عام   كل 
الأمرا�ض  من  العظام  ه�سا�سة  تعترب  اإذ  منه،  الوقاية 

املنت�سرة حول العامل وت�سيب ماليني من النا�ض.
اأ�ستاذ  العربية  امل�ست�سفيات  احتــاد  عــام  اأمــني  وحــذر 
واملجتمع  الأ�ــســرة  وطــب  العامة  ال�سحة  وا�ست�ساري 
املجتمع  اأفـــراد   ، خــوجــة  احــمــد  توفيق  الربوفي�سور 
العظام  له�سا�سة  متهد  التي  العوامل  مــن  ال�سعودي 
يت�سبب  اإنه  حيث  ال�سامتة،  الأمرا�ض  من  تعترب  التي 
فى  نق�ض  اإىل  يــوؤدى  تدريجًيا حتى  العظام  فى �سعف 
كثافة وقوة العظام ، مو�سًحا اأن منظمة ال�سحة العاملية 
ت�سنف ه�سا�سة العظام، بني اأكرث 10 اأمرا�ض انت�سارا 
الأمــرا�ــض  مــن  الــعــظــام  ه�سا�سة  معتربة  ــعــامل،   ال يف 
بعد  الن�ساء  من   %30 ت�سيب  التي  ال�سامتة  اخلطرية 
عاما،   50 �سن  بعد  الــرجــال  مــن  و%10  عاما   50 �سن 
ويوؤدي اإىل تدهور يف كثافة وقوة العظام ما يوؤدي اإىل 

الك�سور .
ال�سماء  الغدد  وا�ست�ساري  اأ�ستاذ  يّو�سح  جانبه  من 
عبدالعزيز  املــلــك  جامعة  يف  الــطــب  بكلية  وال�سكري 
بالغذاء  الهتمام  اإّن  الأغـــا،  عبداملعني  الربوفي�سور 
اجلّيد املتوازن بتناول املواد الربوتينّية وكذلك �سرب 
احلليب الغني مباّدة الكال�سيوم والتعّر�ض لل�سم�ض من 

اأهم العوامل الأ�سا�سّية لبناء وتقوية العظام.
يف  يكون  العظمي  الن�سيج  اأن  علمّيًا  ثبت  ــه  اأن وبــني 
اأق�سى حالت البناء منذ الطفولة وحّتى مرحلة البلوغ 
يف  العظم  �سالبة  تبداأ  الأربعني  �سن  وبعد  وال�سباب، 
حّتى  عديدة  �سنوات  مــدى  على  تدريجّيًا  النخفا�ض 
زيــادة  مــع  وذلــك  وه�سا�سة  رّقــة  اأكــرث  العظام  ت�سبح 
عمر الإنــ�ــســان، وقــد ورد ذكــر هــذا املــر�ــض يف الــقــراآن 
رِبّ  )قــال  رّبــه  ال�سالم  عليه  زكرّيا  نــادى  عندما  الكرمي 
اأكن  ومل  �سيبًا  الراأ�ض  وا�ستعل  مني  العظم  وهن  اإّن 
�سياء  الدكتور  يوجه  ذلــك  اإىل  �سقّيا(.   رّب  بدعائك 
العظام  وه�سا�سة  الروماتيزم  يف  املتخ�س�ض  ح�سني، 
ثالث ن�سائح مهمة ملر�سى ه�سا�سة العظام، متثلت يف 
وتقليل  الــوزن  وخف�ض  الريا�سية،  التمارين  ممار�سة 

ال�سمنة، واحل�سول على قدر كاٍف من النوم ال�سحي.

وقال اإن ممار�سة التمارين الريا�سية، تقلل الآلم التي 
بع�ض  اأداء  على  الــقــدرة  من  العظام  ه�سا�سة  ت�سببها 
ل  الأمـــر  هــذا  ولكن  الريا�سية،  والتمارين  احلــركــات 
الريا�سة  ممار�سة  عــن  التخلي  الــفــرد  على  اأن  يعني 

تقوية  على  ت�ساعد  املنتظمة  فالتمارين  نهائية،  ب�سفة 
ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  وهــذا  املفا�سل،  حــول  الع�سالت 
على جتنب امل�ساعفات غري ال�سرورية، كما اأن ممار�سة 
تقلل  يوميا  دقيقة   30-20 بني  تــراوح  ملــدة  الريا�سة 

ت�سلب احلركة، ومتنع حدوث نوبات اأمل، وميكن للفرد 
امل�سي اأو ال�سباحة اأو القيام بتمارين التمدد.

املبكرة  اله�سا�سة  وتــفــادي   D فيتامني  اأهمية  وحــول 
خالد  الدكتور  واملجتمع  الأ�سرة  طب  ا�ست�ساري  يقول 
من  بالفعل  يعانون  املجتمع  اأفــراد  من  العديد  باواكد: 
م�سكلة نق�ض فيتامني D ويت�ساهلون يف عالجه، مبيًنا 
ال�سم�ض،  اأ�سعة  با�سم فيتامني  الفيتامني يعرف  اأن هذا 
ومنذ 50 عامًا م�ست لحظ الأطباء اأن القليل فقط من 
النامية يعانون من ت�سوهات  البالد ال�ستوائية  اأطفال 
تلك  �سفاتها  يف  ت�سابه  ــنــان  والأ�ــس الــعــظــام  منــو  يف 
الت�سوهات الناجتة عن مر�ض الك�ساح، بينما كثري من 
اأو  املناخ  املعتدلة  البالد  يف  يعي�سون  الذين  الأطــفــال 

الت�سوهات  هذه  من  يعانون  املتقدمة  ال�سناعية  البالد 
اأ�سعة  فيتامني  يف  هو  وال�سبب  والأ�سنان،  العظام  يف 
ال�ستوائية  البالد  يف  الأطفال  لأن  ذلك   )D( ال�سم�ض 

يتعر�سون لأ�سعة ال�سم�ض طوال العام.
ا�ست�ساري  عــواد  وائــل  الدكتور  و�سف  ال�سياق  ويف   
باأنه  العظام  ه�سا�سة  مر�ض   ، والتوليد  الن�ساء  طب 
مر�ض يجعل العظام �سعيفة و�سريعة النك�سار لدرجة 
اأن اأي كدمة اأو �سقطة ب�سيطة ميكن اأن توؤدي اإىل ك�سر 
خطري، مبيًنا اأنه ي�ساب حواىل ن�سف الن�ساء فوق �سن 
ال�ستني بك�سر نتيجة هذا املر�ض، اإذ يطلق على ه�سا�سة 
العظام ا�سم املر�ض ال�سامت، حيث ل تكون له عادة اأية 
اأعرا�ض اإىل اأن ت�ساب املراأة بك�سر ما، واأكرث الأماكن 
واملف�سل  الفقري  والــعــمــود  الـــورك  هــي  لــذلــك  عر�سة 
واحلو�ض.واأ�سار اإىل اأن العظم ن�سيج حي يتكون من 
اأوعية دموية، وخاليا، واألياف ع�سبية واأمالح معدنية 
مكونات  من  مهما  جــزءا  ي�سكل  الــذي  الكال�سيوم  مثل 
وت�سهد  بــهــا،  يتميز  الــتــي  ال�سالبة  ويعطيه  العظم، 
العظام كغريها من مكونات اجل�سم عمليات هدم وبناء 
على  بعيد  حد  اإىل  تعتمد  وهــي  ومتوازنة  متوا�سلة 
فاإذا زادت  م�ستوى هورمون ال�سرتوجن يف اجل�سم، 
عمليات الهدم على معدل البناء حتدث ه�سا�سة للعظام. 
وبدءا من حواىل �سن 45 عاما ينتج ج�سم املراأة عادة 
البناء  عــن  الــهــدم  فيزيد  الأ�ــســرتوجــن  مــن  اأقــل  كميات 
يف  باملائة   2 اإىل   1 حــواىل  مبعدل  العظم  قــوة  تقل  و 
معدلت  ت�ستمر  ال�سهرية  الدورة  انقطاع  وبعد  ال�سنة، 
ال�سرتوجن بالنخفا�ض مما يوؤدي اإىل �سرعة خ�سارة 
قوة العظم بحيث ي�سل معدل ذلك اإىل حواىل 2 اإىل 4 

باملائة يف ال�سنة.

هشاشة العظام تبدأ صامتة وتنتهي بالكسور

الرياض »ونتر وندرالند«
 تعود بمساحة تزيد عن 40 %

البالد ـ خالد بن مر�ساح 
وندرلند" خالل  ونرت  "الريا�ض  منطقة  ت�ستعيد 
الفرتة من 26 اأكتوبر اجلاري وحتى نهاية مار�ض 
مو�سم  يف  ال�سابقة  جتربتها  2022م،  عــام  مــن 
العاملية  التجارب  اأهم  اأحد  ت�سكل  التي  الريا�ض، 
مناطق   6 خالل  من  والألعاب،  الرتفيه  جمال  يف 
وال�سغار،  للكبار  ــعــاب  األ  103 مــن  اأكـــرث  تــوفــر 
ا ترفيهية تلبي �سرائح املجتمع  واأن�سطة وعرو�سً
فعاليات  اإىل  اإ�سافة  العمرية،  الفئات  خمتلف  من 

عدة تقام يف الهواء الطلق و�سط اأجواء �ستوية.
ونظًرا حلجم الإقبال املتوقع على فعاليات منطقة 
وبعد  اجلمهور،  من  وندرلند"  ونرت  "الريا�ض 
الزوار  لرغبات  وال�ستجابة  الطلب  حجم  قيا�ض 
زاد  فقد  2019م،  الريا�ض  مو�سم  يف  الرتفيهية 
وات�سعت  الــفــعــالــيــات  منطقة  يف  الألـــعـــاب  عـــدد 
بلغت  بزيادة  م2،   376،025 لت�سبح  م�ساحتها 
حيث  ال�سابق،  املو�سم  يف  عليه  كانت  عما   %40
ي�سل عدد الألعاب املخ�س�سة للكبار اإىل 51 لعبة، 
"حلبة  و  الرعب"،  "بيت  و  لوب"  "�سكاي  منها: 
نافورة  حتيطها  مبهجة  اأجــواء  و�سط  التزلج"، 

راق�سة.

ونرت  "الريا�ض  لفعاليات   6 الـ  املناطق  وت�سمل 
باألعابها  كرنفال"  لند  "درمي  منطقة  وندرلند": 
"غابة  ومنطقة  ال�ساطعة،  بــالأ�ــســواء  املــزيــنــة 
ال�ــســتــمــتــاع  مــن  الـــــزوار  ــن  متــّك الثلوج" الــتــي 
بعرو�ض  املميزة،  الثلج  ومتاهة  التزلج  بحلبة 
"�سندوق  ومنطقة  ديــزن،  ك�سخ�سيات  متنوعة 
باألعابها  لالأطفال  املخ�س�سة  ال�سحرية"  الألعاب 

تقدم  التي  الرعب"  "مغامرات  ومنطقة  املمتعة، 
"طريق  ومنطقة  �سيقة،  وجتــارب  مثرية  األــغــاًزا 
الذي  ال�ستوي"  "املهرجان  ومنطقة  العجائب"، 
يجمع بني الثقافة والرتفيه يف بيئة جتذب الزوار 

من كافة اأنحاء العامل.
اأبــرزهــا:  عـــدة،  فعاليات  على  املنطقة  وحتـــوي 
"كوكوميلون"، التي تتيح لالأطفال فر�سة خو�ض 
بدًءا بتجربة  ال�سخ�سية،  الكاملة حلياة  التجربة 
العي�ض يف املنزل والذهاب اإىل املدر�سة واملزرعة، 
باإ�ساءتها  الــــزوار  جتــذب  مــداخــل  اإىل  اإ�ــســافــة 
م�سروبات  توفر  ومقاٍه  الفعاليات،  ل�ستك�ساف 

�ساخنة وماأكولت خفيفة.
"الريا�ض  منطقة  ت�سمها  التي  الفعاليات  ومــن 
ال�سريك"  "خيمة  ـــا:  اأيـــ�ـــسً وندرلند"  ونــــرت 
واملو�سيقية  البهلوانية  الــعــرو�ــض  تــقــدم  الــتــي 
بطاقات  ل�سحن  ك�سًكا   50 واأُ�سيف  وال�سوئية، 
األعاًبا  وندرلند"  ونرت  "الريا�ض  اللعب.وت�سم 
عاملية تقام للمرة الأوىل يف اململكة، ُجّهزت وفق 
الأمــر  العاملية،  وال�سالمة  اجلــودة  معايري  اأعلى 
الرتفيه  �سناعة  يف  اململكة  ريـــادة  يــوؤكــد  الـــذي 

مبعايري غري م�سبوقة.

العالم يدق ناقوس خطورته .. مختصون لـ               :

جدة ـ جنود النهدي 
من  للوقاية  ن�سائح  الــعــامــة  ال�سحة  هيئة  قــدمــت 
�سغط  عن  عبارة  وهو  النفقي"،  الر�سغ  "متالزمة 
التورم  ي�سبب  الر�سغ  يف  الأو�ــســط  الع�سب  على 

والحمرار يف الأوتار وغالف الوتر.
ب�سبب  حتدث  قد  الإ�سابة  هذه  اأن  الهيئة  واأ�سافت 
ب�سكل  احلا�سوب  فــاأرة  اأو  املفاتيح  لوحة  ا�ستخدام 
فرتات  باأخذ  ن�سحت  لــذا  طويلة،  ولفرتات  خاطئ 
متديدها  خــالل  من  لليد  متكررة  ق�سرية  ا�سرتاحة 
مع احلر�ض على متدد الر�سغ وثنيها برفق كل فرتة، 
و�سبط  اأمكن،  كلما  املهام  بني  التبديل  حماولة  مع 
الكتفني  انحناء  بتجنب  ون�سحت  اجل�سم.  و�سعية 
ثني  وكــذلــك جتنب  الــرقــبــة،  و�ــســد ع�سالت  لــالأمــام 
الر�سغ  اأن  لالأ�سفل، م�سيفة  اأو  لالأعلى  الر�سغ ب�سدة 
مع  معتدلة وم�سرتخية  يكون يف و�سعية  اأن  يجب 
اأقــل  اأو  املــرفــق  م�ستوى  يف  املفاتيح  لوحة  و�سع 
وا�ستطردت   دافئتني.  اليدين  بقاء  عن  ف�سال  بقليل، 
اأن هذه املتالزمة  حالة �سائعة حتدث ب�سبب حدوث 
�سغط على ع�سب املع�سم م�سبًبا وخز وخدر باليد. 
النفق الر�سغي مبثابة ممر �سيق داخل املعم يتكون 
الر�سغي  والرباط  ال�سفلي  اجلــزء  على  العظام  من 
اإىل  ال�ساعد  من  الو�سيط  الع�سب  مير  القمة،  على 
الثالثة  والأ�سابع  الإبهام  على  لل�سيطرة  اليد  كف 
كبرية  قابلية  لديهن  الن�ساء  اأن  اإىل  لفتة   ، الأوىل 
عن   ف�سال   ، بــالــرجــال  مقارنة  باملتالزمة  لالإ�سابة 
مر�ض  مثل  ال�سحية،  الــظــروف  وعــ�ــض  ال�سمنة  
وتتمثل  الروماتويدي.  املفا�سل  والتهاب  ال�سكري 
اعرا�ض  املتالزمة يف اأمل يف الأ�سابع، قد ميتد اإىل 
اأو  بوخز  الإح�سا�ض  اليدين.  الــذراع.خــدر  اأو  اليد 
اأو �سعوبة يف م�سك  دبابي�ض واإبر.  �سعف الإبهام 
الأ�سياء. من املمكن اأن يحدث تلف دائم يف الأع�ساب 
من  عالج  على  احل�سول  عدم  حالة  يف  والع�سالت 
الطبيب املخت�ض، لذا فاإن من �ساأن العالج احلد من 
جبرية  بوا�سطة   الــعــالج  ويتم  امل�ساعفات.  خطر 
م�سادة  وعــقــاقــري  الــكــورتــيــزون   وحــقــن   ، املع�سم 
لاللتهابات )امل�سكنات(، قد ت�ساعد على تخفيف الأمل 

على املدى الق�سري.

جدة - جنود النهدي 
ملا  الع�سل، وذلك  ل تخلو م�ساكننا من 
ح�سر  ل  وفوائد  ميزات  من  به  ميتاز 
ي�سم  غذائيًا  مكماًل  يعترب  حيث  لها، 
والأحما�ض  الفيتامينات  مــن  الكثري 
واملعادن، وم�سدرًا هاّمًا لطاقة اجل�سم 
الكثري  وغــريهــا  للجراثيم  ومــ�ــســادًا 

والكثري.
اأن  بد  ل  الع�سل؛  من  ن�ستفيد  وحتى 
ــًا من  ــي يــكــون ذا جــــودة عــالــيــة وخــال
الغ�ض، حيث تختلف م�ستويات جودته 
اآخر، ولكن بطبعنا؛ ل  اإىل  من م�سنع 
واإر�ساله  الع�سل  اختبار  على  نحر�ض 
واملــال،  الوقت  بع�ض  تاأخذ  ملختربات 
فــاإن  الع�سل  ل�ستخدام  نــركــن  واإمنـــا 
واإن  �ــســراءه،  على  داومنا  مميزًا  كــان 
مل يــكــن ا�ــســرتيــنــاه مـــن مــكــان اآخـــر، 
التعرف  اأما الآن فنحن ب�سدد  وهكذا، 
لختبار  املثلى  املنزلية  الــطــرق  على 
رائحته،  لختبار  وهي  الع�سل،  جودة 
التذويب،  التدفئة،  ملم�سه،  لزاجته، 
ــا�ــض، وكــــل ذلــــك عـــرب طــرق  المــتــ�ــس

ي�سرية ويف دقائق معدودة.
ويف هذا ال�سياق او�سحت  اخ�سائية 
الــتــغــذيــة الـــدكـــتـــورة نــــورة ابــراهــيــم 
املعجل  اأن الع�سل الطبيعي  له رائحة 

هذه  تتغري  اأن  وميكن  معتدلة  َزهرية 
والتربيد،وعندما  بالت�سخني  الرائحة 
للحرارة  الطبيعي  الع�سل  يتعر�ض 
اأي  ينتج  ول  اأكــرب  متا�سك  عنه  ينتج 
رغوة اأو فقاعات  كما اأنه ل يذوب يف 
اأن   كما  متما�سكة،  كتلة  وي�سبح  املــاء 
غري  الطبيعي  الع�سل  �سفات  اأهم  من  
املغ�سو�ض تكمن يف  اأنه ل يكون لزًجا 
جدًا وميكنك التحقق من ذلك عند فركه 
بني اأ�سابعك ، كما اأن  الع�سل الطبيعي 
ذو ملم�ض �سميك جًدا، وي�ستغرق وقًتا 

عند حتريكه.
الع�سل  يف  الثقاب  عــود  غم�ست  واإذا   
ب�سهولة  ا�ستعاله  �ستالحظ  الطبيعي 
الع�سل  على  �ستالحظ  كما  غمره.  بعد 
على  منها  �سغرية،  �سوائب  الطبيعي 
اللقاح  حبوب  من  اأجــزاء  املثال  �سبيل 

اأو بع�ض اجل�سيمات متغرية اللون.
ينفذ  ل  الــطــبــيــعــي  الــعــ�ــســل  واأيـــ�ـــســـا 
اإذا  ـــال،  ـــث بــ�ــســهــولــة، عــلــى �ــســبــيــل امل
الطبيعي  الع�سل  من  قطرات  و�سعت 
الأعلى  ف�ستبقى يف  ن�ساف،  على ورق 
ولن يتم امت�سا�سها، واإذا �سكبته على 
الع�سل  ي�سبغ  لن  ابي�ض   قما�ض  مادة 
ــزيــف فيتم  الــقــمــا�ــض، اأمــــا الــعــ�ــســل امل

امت�سا�سه ب�سرعة يف ورق الن�ساف.

الصحة: فأرة الحاسوب تسبب 
متالزمة الرسغ النفقي 

العسل الطبيعي 
ال يحدث رغوة 

توفيق خوجةضياء حسين  وائل عواد عبدالمعين األغاخالد باواكد

النساء أكثر تعرضا للهشاشة لهذه األسباب رفع وعي المجتمع عن عوامل الخطورة باإلصابة

أخصائية تغذية لـ            :
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جدة- حممد بن نافع  
وا�ــــســــل فــــريــــق الأنــــ�ــــســــار 
الدرجة  اأندية  لــدوري  �سدارته 
الثانية لكرة القدم، بعد اأن تغلب 
بهدف  القي�سومة  �سيفه  على 
الالعب حممد عبا�س لريفع بذلك 
جمعها   )9( النقطة  اإىل  ر�سيده 
متتالية،  انــتــ�ــســارات   )3( مــن 
ويــخــو�ــس الــفــريــق الأنــ�ــســاري 

اأر�سه  خــارج  القادمة  مباراته 
نظريه  على  �سيفًا  يحل  عندما 
ي�سعى  لقاء  يف  بحائل  الــريــان 
على  للحفاظ  ال�سيوف  خــاللــه 

ال�سدارة وتاأكيدها.  
فريق  ت�سدر  اأخـــرى،  جهة  مــن 
الأوىل  دوري  ــار  الأنــ�ــس �ــســبــاب 
من  جمعها  نقطة   )12( بر�سيد 

)4( انت�سارات متتالية.

األنصار يواصل صدارته لدوري" الثانية" 

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

نصر وهالل 
والتحدي اآلسيوي !

خالد الطياري

م�ساء  الــتــا�ــســعــة  عــلــى  �ساعته  �سي�سبط  الــكــل 
مر�سول  ملعب  الوجهة  املكرمة..  مكة  بتوقيت 
بارك.. احلدث ن�سف نهائي دوري اأبطال اآ�سيا.. 
والهدف  الهالل،  وال�سيف  الن�سر  امل�ست�سيف 
اإمكانياتهما  اأظهرا  فريقان  للنهائي.  الو�سول 
ربع  يف  الهجومية  وقوتهما  ع�سالتهما  ــرد  وف
الوحدة  على  ق�سا  الن�سر  الآ�ــســيــوي.  النهائي 
هيمنته  وا�سل  والــهــالل  بخما�سية،  الإمــاراتــي 
بري�سبولي�س  وهـــزم  الإيــرانــيــة  الــفــريــق  عــلــى 

بثالثية.
الن�سر الذي اأ�سرقت �سم�سه على ملعبه مر�سول 
بـــارك، وحتــت قــيــادة مــدرب اجلــديــد الربتغايل 
اأقوى  فار�س جند  قدم خاللها  اإميانويل،  بيدرو 
على  �سيطر  املــو�ــســم.  هـــذا  الــكــرويــة  عــرو�ــســه 
املباراة منذ بدايتها واأظهر لعبو الفريق قدراتهم 
يف  الأكيدة  ورغبتهم  اإ�سرارهم  ــدوا  واأب الفنية 
الو�سول للنهائي، ومل يرحموا �سيفهم الوحدة. 
الله  وحمد  تالي�سكا  الرباعي   فيها  اأبــدع  مباراة 
الــفــارق  ف�سنعوا  بــكــر،  واأبــــو  ومــا�ــســاريــبــوف 

ورجحوا كفة فريقهم.
على  التمام  بــدر  فكان  الهالل  الآخــر  ممثلنا  اأمــا 
جماهريه  وو�سط  فهد  بن  في�سل  الأمــري  ملعب 
على  فنية  لــوحــة  فر�سم   - ــاء  ــزرق ال الــقــوة   –
الإيــــراين  للفريق  ي�سمح  ومل  املـــبـــاراة  ملعب 
�سامل  ظهر  للنهائي.  الو�سول  يف  التفكري  جمرد 
ــري بــعــد فـــرة الــغــيــاب وكــاأنــه مل يغب  ــدو�ــس ال
فريقه  وقـــاد  اآخـــر  و�سنع  هــدف  اأجــمــل  و�سجل 
لن�سف النهائي وجنح املدرب الربتغايل جاردمي 
الكبري  غياب  وبرغم  مثالية،  توليفة  اإيجاد  يف 
لل�سهراين يا�سر وعبد الله عطيف اإل اأن الكتيبة 

الهاللية قدمت اأجمل الأحلان.
اآ�سيوية  كــرويــة  ب�سهرة  مــوعــود  الكل  والليلة 
وهالل؛  ن�سر  طرفيها  اأن  يكفى  �سعودية.  بنكهة 
ملا ميتلكانه من تاريخ حافل واإجنازات ولعبني 
حمليني واأجانب لهم وزنهم على م�ستوى القارة 

الآ�سيوية.
الن�سر امل�ست�سيف يريد اأن ي�سل لأول نهائي له 
يف تاريخه يف دوري اأبطال اآ�سيا، والهالل يريد 
وما  املا�سية،  الع�سرية  خالل  له  الرابع  النهائي 
�سيكون  �سك  بال  الهالل  وتاأكيد  الن�سر  حلم  بني 
يف  الكرة  ع�ساقة  هم  التناف�س  هذا  من  امل�ستفيد 

القارة الآ�سيوية.
م�ستواهما  تقدمي  الفريقان  يوا�سل  اأن  نــاأمــل 
النهائي،  ربــع  يف  به  ظهرا  الــذي  الرفيع  الفني 
ال�سعودية وما و�سلت  الكرة  يعك�سا تطور  واأن 
الوطني  منتخبنا  ت�سدر  بعد  خا�سة  موؤخرا  له 
ملجموعته يف الت�سفيات النهائية املوؤهلة لنهائي 

كاأ�س العامل قطر 2022 بالعالمة الكاملة..

 @khalidtayyari

بعد ا�ستحواذ �سندوق اال�ستثمارات على النادي العريق

"         " تتجول في مالعب ومرافق نادي نيوكاسل 

تقرير - بدر النهدي
ت�سوير - خالد العليان

موؤخرا، اأعلن �سندوق ال�ستثمارات ال�سعودي عن 
ال�ستحواذ على نادي نيوكا�سل يونايتد الإجنليزي، 
نيوكا�سل  مــيــالدي.   1892 عــام  يف  تاأ�س�س  الـــذي 
يونايتد ومقره يقع يف �سمال �سرق اململكة املتحدة، 
املوا�سفات،  من  بالعديد  ميتاز  القدم  لكرة  نــاد  هو 
التي جعلت �سندوق ال�ستثمارات ال�سعودي ي�سعه 
كهدف لال�ستحواذ عليه خالل الفرة املا�سية. النادي 
متتاز  التي  تــايــن،  اأبـــون  نيوكا�سل  مدينة  يف  يقع 
خمتلف  من  وعوائلهم  للطالب  عاملية  وجهة  بكونها 
تعد  كما  الدرا�سة،  اإكمال  يف  الراغبني  العامل  بلدان 
املنطقة من ع�ساق كرة القدم وحتديدًا للنادي العريق 

نيوكا�سل، بعد اأن ت�سيد اأمام نادي �سنادرلند 
 129 فمنذ  املنطقة،  يف  التقليدي  املناف�س 
عاما وجد النادي اأجيال تلو اأجيال ملوؤازرته، 
الإجنليزية  الأندية  اأكرث  �سابع  النادي  ويعد 
حتقيقًا للبطولت، كما اأنه يحمل يف �سجالته 

4 بطولت للدوري الإجنليزي.
النادي  داخــل  جتولت  بــدورهــا  "البالد"   
للجماهري  لتك�سف  ا�ستق�سائية،  جولة  يف 
ــفــيــديــوهــات عن  الــ�ــســعــوديــة بــالــ�ــســور وال
مــن ملعب جيم�س  ــداًء  ــت اب ــادي،  ــن ال اأروقــــة 
بارك" ملعب النادي الرئي�س" وهو من اأكرب 
متجر  وكذلك  اإجنــلــرا،  يف  املالعب  واأقـــدم 
النادي الذي �سجلت عد�سة" البالد" الإقبال 
عن  الإعـــالن  بعد  عليه،  الكبري  اجلماهريي 

ال�ستثمارات  �سندوق  قبل  من  ال�ستحواذ 
جديد  من  تدب  احلياة  جعل  الذي  الأمر  ال�سعودي؛ 
يف املدينة ب�سكل عام، وحتديدًا من اأن�سار الفريق، 

بعد اأن مر ناديهم مبنعطفات �سعبة، و�سلت به اإىل 
الهروب ب�سكل فعلي من الهبوط اإىل م�ساف الدرجة 
اأهايل  الإجنليزية.  القدم  كرة  م�سابقات  من  الأدنــى 

ل�سندوق  ملكية  انتقال  من  التاأكد  وبعد  نيوكا�سل 
�سعادتهم  عــن  عـــربوا  الــ�ــســعــودي،  ال�ــســتــثــمــارات 
و�سائل  مت�سدرين  املا�سية،  الأيــام  طيلة  وفرحهم 
نوعية  بنقلة  متفائلني  اخلــرب،  بهذا  الــعــامل  اإعـــالم 
على  املنطقة  اأهـــايل  حــر�ــس  كما  الــعــريــق،  لــلــنــادي 
عن  للتعبري  ظهورهم؛  يف  ال�سعودي  الــزي  ارتــداء 

اغتباطهم و�سرورهم.
منذ  املنطقة  اأهــايل  اأفعال  ردود  تابعت  "البالد"   
الإعــالن وواكبت الأحــداث اأول بــاأول؛ حتى خا�س 
الفريق اأوىل لقاءاته حتت الإدارة اجلديدة، و�سهدت 
من  ــرًيا  كــب اإقـــبـــاًل  بـــارك  جيم�س  ملعب  مـــدرجـــات 
ال�سعودي  بالزي  �سعادتهم  عن  معربين  اجلماهري، 
نــظــريه فريق  اأمـــام  الــفــريــق  الـــذي خا�سه  لــقــاء  يف 

توتنهام �سمن مناف�سات الدوري الإجنليزي.

جماهير نيوكاسل متفائلون بمستقبل ناديهم

ضمن الجولة 7 من دوري" يلو"

نجران يواجه العين .. وجدة يستقبل الجيل
حائل - خالد احلامد

من  ال�سابعة  اجلولة  مناف�سات  اليوم  م�ساء  تتوا�سل 
دوري يلو لأندية الدرجة الأوىل، باإقامة 4 لقاءات..

العني VS جنران
تهم  مواجهة  يف  بالباحة،  جنــران  مع  العني  يلتقي 
فريق العني الذي يحل �سابعا بر�سيد 6 نقاط، ويرغب 
يف حتقيق ثاين فوز له، بينما جنران الـ 16 بر�سيد 6 

نقاط فيطمح يف الفوز والتقدم لالأمام.

العروبة VS اأحد
كل  ي�سعى  حيث  اأحــــد.؛  نــظــريه  الــعــروبــة  ي�ست�سيف 
بر�سيد  رابعا  ياأتي  العروبة  الثالث.  النقاط  ح�سد  منهما 
ياأمل  فيما  املقدمة،  على  املناف�سة  يف  ويرغب  نقطة،   14
من  اللقاء  بنقاط  العودة  يف  نقاط   8 بـر�سيد  اأحدالتا�سع 

اأجل دخول معرك املناف�سة.

اجليل VS جدة
نظريه  جــدة  ي�ستقبل   ، قوية  مواجهة  ويف 
ــــ14  اجلــيــل عــلــى رديــــف اجلـــوهـــرة. جـــدة ال
بر�سيد 7 نقاط، يرغب يف التعوي�س والتطلع 
 ، نقاط   8 بر�سيد  العا�سر  اجليل  اأما  للمقدمة. 
اللقاء ومزاحمة فرق  بنقاط  العودة  فياأمل يف 

ال�سدارة.

العدالة VS ال�ساحل
يف الأح�ساء ي�ستقبل العدالة نظريه ال�ساحل يف مواجهة 
حا�سمة؛ اإذ يطمح  العدالة، ل�سرداد �سدارة الرتيب بعد 
ثانيا  اللقاء  يدخل  العدالة  العني.  اأمــام  املا�سية  خ�سارته 
اختبارًا  يخو�س  ال�ساحل  املقابل  .يف  نقطة   13 بر�سيد 
يف  ميتلك  الفريق  الأخــــرية،  اجلــيــدة  النتائج  بعد  قــويــًا 

ر�سيده 8 نقاط باملركز الثامن. 
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                     للمرة األولى..            قطبا الرياض يتواجهان آسيويًا

جدة - هالل �سلمان
 9 ـــ  ال يف  بـــارك(  )مــر�ــســول  ا�ستاد  يحت�سن 
قطبي  بــن  تاريخية  مــواجــهــة  الــيــوم  م�ساء 
نهائي  ن�سف  يف  والــهــالل  الن�سر  الــريــا�ــض 
دوري اأبطال اآ�سيا، وهو اأول ديربي يجمعهما 

على ال�سعيد القاري خالل تاريخهما.
املواجهة املرتقبة حتظى باهتمام جماهريي 
كبري؛ كون الفائز بها �سيحظى بفر�سة فريدة 

يف  اآ�سيا  اأبــطــال  دوري  نهائي  خو�ض  وهــي 
�سرق  نهائي  ن�سف  من  الفائز  اأمــام  الريا�ض 
القارة الذي يجمع اأول�سان هيونداي الكوري 

اجلنوبي ومواطنه بوهانغ �ستيلرز.
للمرة  النهائي  الن�سر يف بلوغ ن�سف  جنح 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوايل بــعــد فـــوز كــبــري على 
املا�سي،  ال�سبت  الإمـــاراتـــي)1-5(  الــوحــدة 
فيما تغلب الهالل على بري�سيبولي�ض الإيراين 

بثالثية نظيفة.
ويــــديــــر املــــواجــــهــــة احلـــكـــم الأ�ـــــســـــرايل 
على  الفريقان  واتــفــق  بيث،  كري�ض  الـــدويل 
املــدرجــات  يف  اجلماهريي  احل�سور  تقا�سم 

بالت�ساوي.
ويف ح�سور ال�سافرة الأجنبية، التقى قطبا 
الــهــالل يف 25  فــاز  مــبــاراة،  الريا�ض يف 43 

منها، مقابل 9 للن�سر وتعادل 9 مرات.

ويتعن على 3 من لعبي الن�سر احلذر لأنهم 
تلقيهم  النهائي يف حال  بالغياب عن  مهددون 
النجعي  �سامي  وهم"  الديربي  يف  ـــذارات  اإن
ذاته  واحلــال  وتالي�سكا"  اخليربي  وعبدالله 
البليهي  عــلــي  الهالل"  ثــالثــي  عــلــى  ينطبق 
كظهري  للم�ساركة  )املر�سح  الدو�سري  ونا�سر 
اأي�سر بدل عن يا�سر ال�سهراين(، بالإ�سافة اإىل 

مو�سى ماريغا.

مواجهة برتغالية
الفريقن،  مدربي  اللقاء مواجهة بن  يحمل 
الــربتــغــالــيــن بـــيـــدرو اإميـــانـــويـــل )الــنــ�ــســر( 

وليوناردو جاردمي )الهالل(.
و�سبق للمدربن اأن تواجها 3 مرات من قبل 
الربتغايل، وانت�سر جاردمي يف  الــدوري  يف 

مباراتن وتعادل مرة واحدة.

العالمي والزعيم.. 
نصف نهائي أليم

قبل ديربي الرياض.. خبراء فنيون لـ"           ":

مفاتيح الفوز للنصر أكثر تأثيرًا من الهالل

جدة-  با�سم حممد احلربي
لديربي  ال�سعودية  الكرة  حمبي  اأنــظــار  تتجه 
والن�سر  الــهــالل  يجمع  الـــذي  الكبري  الــريــا�ــض 
"البالد"  اآ�سيا..  اأبطال  دوري  نهائي  ن�سف  يف 
حيث  اللقاء؛  حول  فنين  خرباء  اآراء  ا�ستطلعت 
اأكدوا على �سعوبة املواجهة، خا�سة يف ظل توفر 
�ستكون  التي  للفريقن،  الهجومية  القوة  مكامن 

مفتاح الفوز لأحد الطرفن..

الهجوم موؤثر
قال املدرب الوطني علي كميخ اإن اللقاء �سيظهر 
ب�سورة قوية بن الفريقن وهذا ما تعودنا عليه 
وتــقــارب  املناف�سة  لــقــوة  الأخـــرية  ال�سنوات  يف 
بحكم  الأف�سلية  ميتلك  رمبا  الن�سر  امل�ستويات. 
يف  الكبري  الن�سجام  وكــذلــك  املعنوية،  ـــروح  ال
الهالل  فيما  خطوطه،  جميع  يف  الفريق  �سفوف 
ا�ستطاع  الــذي  جــاردمي  ليوناردو  مدربه  بقيادة 
اأن يعيد تاألق الفريق ب�سورة جيدة ومغايرة هذا 
املو�سم، خا�سة مع عودة �سامل الدو�سري والفرج، 
جاردمي  و�سيكون  قوميز،  الفريق  مهاجم  وتاألق 
الن�سر  لعــبــي  خــطــورة  بــاإيــقــاف  الــيــوم  مطالب 
الذين ميتازون ببناء الهجمات عن طريق الكرات 
تالي�سكا  يجيدها  التي  العمق  وكذلك  العر�سية 
لعبدالرزاق حمدالله. هذا  بالإ�سافة  و�ساريبوف، 
بحكم  للفريق  املدبر  العقل  يعترب  الــذي  الثالثي 
�سناعتهم لالأهداف وكذلك اإجادتهم الت�سويب من 
خارج املنطقة، وهذه تعترب قوة الن�سر احلقيقية، 
واأعتقد اأن على اجلهاز الإداري يف الفريقن عمال 
كبريا يقومون به من ناحية اإعداد الالعبن نف�سيا 

لهذه املواجهة من خالل رفع معدل الثقة والإ�سرار 
لديهم واإبعادهم عن ال�سغوط اجلماهريية.

مفاتيح الفوز للعاملي اأكرث
فقال:  الدغيرث  عبدالعزيز  الريا�سي  املحلل  اأما 
يف البداية لبد اأن نعلم اأن الرهاق �سيوؤثر على 
مع  الدولية  م�ساركاتهم  ب�سبب  الفريقن  لعبي 
منتخباتهم، ما �سيوؤثر على م�ستواهم الفني خالل 
اأن  فاأعتقد  الفنية  الأمور  اأما عن  اللقاء.  جمريات 
مدرب الن�سر اإميانويل ا�ستطاع يف فرة ب�سيطة 
ال�ستقرار  وعــدم  التخبط  مــن  الفريق  انت�سال 
الفني التى كان يعاين منها مع الربازيلي  مينيز؛ 
حيث �ساهدنا اعتماد املدرب الربتغايل على القوة 
كانت  الــتــي  الفريق  بها  ميــتــاز  الــتــي  الهجومية 
وا�سحة يف مواجهة الوحدة الإماراتي بالعتماد 
مثل  املــقــدمــة  خــط  يف  املميزين  املــحــرفــن  على 
ميتاز  حيث  وتالي�سكا؛  و�ساريبوف،  حمدالله، 

وكذلك  اجليد،  والت�سويب  بالتوغل  الثالثي  هذا 
على امل�ستوى الدفاعي يتواجد وليد عبدالله الذي 
عاد لأجواء اللقاءات يف الفرة املا�سية، ويوجد 
ان�سجام كبري بن قلبي الدفاع عبد الإله العمري 
وعبدالله مادو وهذا مينح اجلماهري الن�سراوية 
الهالل  وقــوة  خــطــورة  تتمثل  فيما   ، الطمئنان 
اخلارج  من  والت�سويب  الهجمة  بناء  �سرعة  يف 
بتواجد لعبي الو�سط املميزين ك�سامل الدو�سري 
مميزون  مهاجمون  يتواجد  الهجوم  خــط  ويف 
وتــاأثــري  خــطــورة  تظل  ولــكــن  ومــاريــغــا  كقوميز 
الهالل  جنوم  من  اأقوى  الهجومية  الن�سر  لعبي 

الذي ميتاز بال�سالبة الدفاعية.

و�سط امللعب �سيحدد الفائز
الريا�سي  واملحلل  ال�سابق  الــهــالل  لعــب  اأكــد 
اأف�سل  يعي�سان  الفريقن  اأن  مبارك  �سعد  احلايل 
فــراتــهــمــا عــلــى املــ�ــســتــوى الــفــنــي، خــا�ــســة بعد 

الإمــاراتــي  الــوحــدة  على  للن�سر  الكا�سح  الــفــوز 
بري�سبولي�ض  عــلــى  لــلــهــالل  وكــذلــك  بخما�سية، 
ال�ستقرار  ميتلكان  فالفريقان  بثالثية،  الإيــراين 
الفني، ففي الن�سر دفاع الفريق يت�سم بالن�سجام 
الدفاعي  اخلط  اأنهما  بحكم  والعمري  مــادو  بن 
تناغم  اأي�سا  الهالل  ويف  ال�سعودي،  للمنتخب 
والبليهي،  �سون  هيون  جانغ  الكوري  بن  كبري 
بتميز  للفريقن  الــهــجــوم  خــط  يف  احلـــال  كــذلــك 
واأبو  "تالي�سكا  القوي  الرباعي  بتواجد  الن�سر 
بكر وحمدالله و�ساريبوف" ويف الهالل" قوميز 
اأن  اأعتقد  لذلك  والدو�سري؛  وبــرييــرا   وماريغا 
خط املنت�سف هو الفا�سل لتحقيق اأحد الفريقن 
خط  اأن  بحكم  البطولة  للنهائي  التاأهل  بطاقة 
الدفاعي  ال�سق  بن  القوي  الــرابــط  هو  الو�سط 
وقلة  التكتيكي  الن�سباط  حالة  ويف  والهجومي 
تاأثري  له  البينية �سيكون  التمريرات  الأخطاء يف 

كبري يف حتقيق النت�سار.

 ثاني ديربي سعودي 
في نصف النهائي

جدة- البالد
الن�سر  فريقي  الريا�ض  قطبي  لقاء  يكون  لــن   
والهالل، يف ن�سف نهائي دوري اأبطال اآ�سيا، اأول 
الثاين؛  �سيكون  بل  البطولة،  يف  �سعودي  ديربي 
يف  �سعودين  فريقن  جمع  ديربي  اأول  كان  حيث 
عام  ن�سخة  يف  اآ�سيا،  اأبطال  دوري  نهائي  ن�سف 
والأهلي،  الحتــاد  فريقي  جدة  قطبي  بن   ،2012

على ملعب الأمري عبد الله الفي�سل.
بهدف  احتادي  بفوز  الذهاب  مباراة  انتهت  وقد 
لال �سيء، لكن فريق الأهلي جنح يف قلب الطاولة 
ل�ساحله يف مواجهة الإياب وتاأهل لنهائي البطولة  
املباراة  اأن يخ�سر  قبل  بهدفن نظيفن،  فوزه  بعد 

اخلتامية اأمام اأول�سان الكوري.
نهائي  لن�سف  الــتــاأهــل  يف  الــنــ�ــســر  جنــح  وقـــد 
الوحدة  نظريه  اأق�سى  اأن  بعد  احلالية،  الن�سخة 
بــوابــة  مــن  الــهــالل  تــاأهــل  فيما   ،5/1 الإمـــاراتـــي 

بري�سبولي�ض الإيراين، بالفوز عليه 3/0.

مبارك: وسط الملعب.. كلمة السر
كميخ: األسلحة الهجومية في الفريقين فاعلة
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»11« نشاطًا تستعد للتوطين في الباحة
الريا�ض - البالد

الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  ــــوارد  امل وزيـــر  ــدر  اأ�ــس
يق�سي بتوطني  قراًرا  الراجحي  �سليمان  بن  اأحمد  املهند�س 
)11( ن�ساًطا يف منطقة الباحة، وذلك �سمن برنامج التوطني 
منطقة  اإمــارة  مع  بال�سراكة  املنطقة  يف  ينفذ  الذي  املناطقي 
فر�س  مــن  املــزيــد  لتوفري  ــــوزارة  ال خطط  و�سمن  الــبــاحــة 

ن�سبة  ورفع  الوطن  وبنات  لأبناء  واملنتجة  املحفزة  العمل 
م�ساركتهم يف �سوق العمل.

و�سمل القرار توطني منافذ بيع: املالب�س اجلاهزة، الأثاث 
الكتب  اأنواعه،  بجميع  ال�سجاد  املنزلية،  الأواين  املنزيل، 
الأجهزة  الهوائية،  والدراجات  الألعاب  املكتبية،  والأدوات 
الكهربائية، املواد البال�ستيكية وال�سابون واملنظفات، املياه 

والهدايا  والتمور،  واخلــ�ــســروات  الفواكه  وامل�سروبات، 
وامل�سغولت بن�سبة 100 %، )ما عدا املهن امل�ستثناة وهي 
�سمل  كما  وال�سائقني(؛  والتفريغ،  وال�سحن  النظافة،  مهن 
القرار توطني ن�ساط املقاهي بن�سبة 50 %، ون�ساط املطاعم 
بن�سبة 40 %. و�سيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداًء من 14 

يناير القادم.

ديزين - وكاالت
حقق فيلم الرعب اجلديد »هالوين كيلز«، جناحا كبريا 
يف ال�سينمات حول العامل، ل�سيما الإيرادات يف اأمريكا 
 50.35 م�سجال  الأ�سبوع،  نهاية  عطلة  يف  ال�سمالية 
كرتي�س،  يل  جيمي  بــطــولــة  والــفــيــلــم   ، دولر  مــلــيــون 
وجــودي جرير، واآنـــدي، ومــن اإخــراج ديفيد غــوردون 

غرين.

تامي  »نو  والإثــارة  فيلم احلركة  �سهد  ذاته  الوقت  يف 
الأ�سبوع  الذي احتله  الأول  املركز  تو داي« تراجعا من 
مليون   24.298 م�سجال  الثاين،  املركز  اإىل  املا�سي 

دولر.
»فينوم:  العلمي  واخليال  املغامرة  فيلم  تراجع  كما 
ليت ذير بيكارنيدج« من املركز الثاين اإىل املركز الثالث، 

م�سجال 16.5 مليون دولر.

بريوت - وكاالت
الطبية  النقاهة  فرتة  يق�سي  حيث   ، امل�ست�سفى  كفوري  وائل  اللبناين  الفنان  غادر 
مبنزله ، عقب تعر�سه حلادث �سري مرّوع، ليل اجلمعة، �سمايل العا�سمة بريوت، اأّدى 

اإىل حتّطم �سيارته، وخ�سوعه لعالج مكثف جراء النزيف.
يوم   يخرج  اأن  املفرت�س  مــن  كــان  كــفــوري  اإن  م�سادر  وقــالــت 

حتت  بــقــاءه  ف�سلوا  الأطــبــاء  لكن  امل�ست�سفى،  مــن  ال�سبت 
املراقبة خوفًا من اأي نزيف قد يطراأ فجاأة ، وقد �سمح له قبل 
له يف غرفته اخلا�سة  الأ�سدقاء واملقربني  بزيارة  املغادرة 

ولدقائق قليلة.
وتعّر�س كفوري لر�سو�ٍس يف ج�سمه ووجهه ا�ستوجبت 
طماأن  وقــٍت  يف  ليومني،  امل�ست�سفى  يف  اإبــقــاءه 
ال�سحّية  حالته  ــاأّن  ب منه  املقّربني  من  عــدٌد 
ي�ستاأنف  اأن  وميكنه  بخري  وهو  م�ستقّرة 

ن�ساطه الفّني قريبًا.

عّمان - وكاالت
تعليق  الأردنـــيـــة  والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة  اأعــلــنــت 
الدرا�سة يف عدٍد من مدار�س حمافظتي جر�س وعلجون 
املعدية   "�سيغيال"  انت�سار  ب�سبب  وذلك  البالد؛  �سمايل 
تنمو  متحركة  وغري  ال�سكل  ع�سوية  جرثومة  وهي   ،
بذلك  و�سميت  الأوك�سجني،  وجــود  عدم  اأو  وجــود  يف 
الذي  �سيغا  كيو�سي  الياباين  اجلراثيم  عامل  اإىل  ن�سبة 

ال�سيغيال  م�سهورة؛ هي  اأنواع   4 ولل�سيغيال  اكت�سفها. 
الزحارية ، وال�سيغيال ال�سونية ، وال�سيغيال الفلك�سرنية 

واخريا البويدية.
وت�سيب  اخلريف  ف�سل  يف  اجلرثومة  تلك  وتن�سط 
الكبار وت�سبب عدوى معوية،  من  اأكرث  ب�سكل  الأطفال 
اأو ب�سبب  اأن تنتقل من خالل الأطعمة امللوثة  وميكنها 

ال�سرب من املياه امللوثة اأو ال�سباحة فيها.

 50 مليون دوالر إيرادات فيلم رعب

كفوري يقضي نقاهة منزلية بعد الحادث

» شيغيال« تعّلق الدراسة باألردن

أطعمة تحفز هرمون السعادة

أبشر تُحذر من مواقع احتيال مشبوهة 

ضبط صاحب فيديو 
مسيئ ومروجي مخدرات

الريا�ض - البالد
من  مقيم  على  القب�س  الريا�س  مبنطقة  الأمنية   اجلهات  األقت   
اجلن�سية الفل�سطينية يف العقد الرابع، ظهر يف مقطع فيديو متداول 
العام  والنظام  الوطني  بالأمن  امل�سا�س  �ساأنها  من  باألفاظ  يتحدث 
والإ�ساءة لولة الأمر - حفظهم الله، ويقوم بتعاطي املخدرات، ون�سر 
ذلك عن طريق ال�سبكة املعلوماتية، و�سرح املتحدث الإعالمي ل�سرطة 
املنطقة الرائد خالد الكريدي�س، باأن املتهم جرى اإيقافه واتخذت بحقه 

الإجراءات النظامية الأولية واإحالته للنيابة العامة.
ملكافحة  العامة  للمديرية  الر�سمي  املتحدث  �سرح  ثانية  جهة   من   
الفيديو  مقاطع  �ساحب  ب�سبط  النجيدي،  حممد  الرائد  املــخــدرات 
العقد  توثق لآخر تباهيه بعر�س مواد خمــدرة،  وهما مواطنان يف 
الثالث من العمر، و�سبط بحوزتهما 500 جرام من مادة احل�سي�س 
خا�سًعا  ا  قر�سً و5467  خمــدر،  اإمفيتامني  قر�س  و793  املخدر، 
لتنظيم التداول الطبي، وجرى اإيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات 

النظامية.

منع فيسبوك من 
تتبع صور آيفون

جدة - البالد
جديدة  اأدوات  ا�ستخدام  اأبــل  �سركة  بــداأت   
ومنع  امل�ستخدمني  خ�سو�سية  يف  للتحكم 
التي  في�سبوك  خا�سة   ، تتبعهم  من  ال�سركات 
م�ستخدميها،  عن  املعلومات  من  الكثري  جتمع 
التي  الهاتف  من�سة  عــن  النظر  بغ�س  وذلــك 

ي�ستخدمونها.
اأبــل اجلــديــدة ي�ستطيع  اأدوات   ومــن خــالل 
املعلومات عندما  اإىل  الو�سول  امل�ستخدم منع 
ي�ساألك في�سبوك عن تتبع معلوماتك وجمعها ، 
وذلك ما جعلها تتحدث كثرًيا عن �سيا�سات اآبل 

وكيف اأثرت عليها مادًيا.
البيانات  من  في�سبوك  تتخل�س  ل  وعــادة    
ـــا، حــيــث تــقــوم هـــي فــقــط بــحــذفــهــا من  متـــاًم
لت�ستخدمها  اآخر  مكان  �سورتك وتخزينها يف 

يف توجيه الإعالنات املخ�س�سة لك.

جدة - البالد
بها  ال�ستعانة  ميكن  التي  الأطعمة  من  جمموعة  اإىل  حديثة،  درا�سة  اأ�ــســارت 
لتجاوز ال�سدمات اجل�سدية اأو العاطفية من اأجل تخطيها، واحلفاظ على ال�سحة 
اإنتاج هرمون ال�سريوتونني الذي ُيطلق عليه  وحت�سني احلالة املزاجية ،وحتفيز 
�سكاي"  "بولد  مبوقع  ن�سرت  التي  الدرا�سة  واأو�سحت  ال�سعادة".  "هرمون  ا�سم 
اأن بع�س الأطعمة ُت�ساهم يف �سفاء القلب املك�سور، والوقاية من الإ�سابة ببع�س 

الأمرا�س الب�سيطة.
واأطعمة   ، الــداكــنــة  خا�سة  ال�سيكول  لل�سعادة  املــحــفــزة  القائمة  هــذه  ومــن   
الفيتامينات واملعادن  العديد من  الورقية والربوكلي لحتوائها على  اخل�سروات 
واأي�سا   ، بالكربوهيدرات  الغنية  احللوة  البطاطا  وكذلك  الأك�سدة،  وم�سادات 
التوت وحتديدًا الأزرق والكرز والفراولة التي تعد من الأطعمة ال�سحية ، نظرًا 

لحتوائه على "فيتامني C" ، كما ت�سم القائمة املك�سرات والأ�سماك. 

جدة - البالد
تقدمي  تدعي  م�سبوهة  مواقع  مع  التعامل  خطورة  من  "اأب�سر"،  من�سة  حذرت   

خدمات اإلكرتونية بغر�س ا�ستغالل بيانات املواطنني واملُقيمني.
امل�سبوهة  اجلهات  قبل  من  التحايل  حمــاولت  من  احلــذر  اإىل  املن�سة  ودعــت 
تهدف  املحاولت  اأن هذه  مبينًة  "اأب�سر"،  الدخول يف  ل�سفحة  ُمزيفة  عرب روابط 

للح�سول على البيانات وا�ستغاللها.
اإىل  الو�سول  حماولة  عند  الــروابــط  �سحة  من  التاأكد  �ــســرورة  على  و�ــســددت 

املن�سة اأو بوابة وزارة الداخلية.

توعية مبكرة
جنران - البالد

برعاية االأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�شاعد اأمري منطقة جنران د�ّشنت �شحة املنطقة، فعاليات املعر�ض التوعوي امل�شاحب للحملة الوطنية للك�شف 
املبكر عن �شرطان الثدي مبركز جنران رويال �شنرت، بح�شور مدير عام ال�شوؤون ال�شحية باملنطقة الدكتور اإبراهيم بني هميم ، وت�شتمر الفعاليات حتى 
نهاية �شهر اأكتوبر اجلاري . وتاأتي هذه احلملة يف �شياق اجلهود التوعوية التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على �شحة و�شالمة اأفراد املجتمع وتعزيزًا 

الأمناط احلياة ال�شحية والتخفيف من اأعباء املر�شى، متا�شيًا مع مبادرات منظومة ال�شحة يف الربنامج الوطني للتحول وروؤية 2030.
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