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رفع اإ�سهامات النقل وتر�سيخ مكانة اململكة كمركز لوج�ستي عاملي

نيوم- وا�س
وافق جمل�س الوزراء، يف جل�شته، اأم�س ـ عرب االت�شال املرئي ـ برئا�شة خادم احلرمني ال�شريفني، 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، رئي�س املجل�س، حفظه الله، على تعديل الفقرة )2( من املادة 
وفقًا  ـ  "يعاقب  االآتي:  بالن�س  لتكون  التمويل،  �شركات  مراقبة  نظام  من  والثالثني(  )اخلام�شة 
ـ بغرامة ال يزيد حدها االأعلى على )2،000،000( مليوين ريال اأو بن�شبة  جل�شامة املخالفة 
ـ اأيهما اأكرث ـ وبال�شجن مدة ال تتجاوز  % ( من مقدار التمويل الذي ميار�شه املخالف   10  (
�شنتني، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من يخالف اأيًا من اأحكام هذا النظام والئحته، وذلك 

دون اإخالل مبا تق�شي به املادة )الرابعة والثالثون( من هذا النظام".

المستهدف سينما رائدة

ال�سجن والغرامة ملخالفي 
نظام مراقبة �سركات التمويل

البالد ـ احمد الحمدي ـ مرعي ع�سريي -
 عبد  الهادي املالكي ـ رانيا الوجيه 

نــظــرًا  ال�شحية؛  االحـــــرازات  تخفيف  �ــشــريــان  عــقــب 
للتقدم يف حت�شني املجتمع وبعد اإجراءات �شحية كبرية، 
و�شعت فيها حكومة خادم احلرمني ال�شريفني وويل العهد 
ـــ حفظهما الله ـــ �شحة االإن�شان اأوال، ثم ما  مت من خاللها 
فر�س قيود عدة ملنع تف�ّشي انت�شار الفريو�س ومن �شمنها 
التجول  منع  والداخلية، وفر�س  الدولية  الرحالت  اإيقاف 

واإيقاف  االأحياء،  يف  املو�ّشع  والفح�س  والكلي،  اجلزئي 
ال�شلوات يف امل�شاجد، كما واأنه بعد ان �شدر القرار برفع 
الطاقة  رفــع  �شمنها  من  والتي  االحــرازيــة  اال�شراطات 
قاعات  اأ�شبحت   %  100 اىل  املنا�شبات  اال�شتيعابية يف 
واأن  خ�شو�شا  االيــام   هــذه  يف  املجال�س  حديث  االأفـــراح 
تكاليف  �شقف  يرفعون   االفـــراح  قــاعــات  ا�شحاب  بع�س 
القف�س  يدخلون  العر�شان  يجعل  ما  الـــزواج  منا�شبات  

الوردي وهم مثقلون بالديون .

قاعات الأفراح تك�سر ظهور العر�سان
الريا�س- البالد

العودة  تاأجيل  عن  العام  للتعليم  الر�شمي  املتحدث  ك�شف 
عامًا   12 مــن  اأقــل  هــم  ملــن  والطالبات  للطالب  احل�شورية 
ا�شتكمال  حــني  اإىل   ،2021 اأكــتــوبــر   31 يف  واملـــقـــررة 
الدرا�شات العلمية املرتبطة باملخاطر الوبائية على هذه الفئة، 

وذلك حفاظًا على �شالمتهم و�شالمة اأ�شرهم.
تقدمي  يف  جهودها  �شتوا�شل  التعليم  وزارة  اأن  واأو�شح 
من�شة  خـــالل  مــن  الــعــمــريــة،  الــفــئــة  لــهــذه  ُبــعــد  عــن  التعليم 

"رو�شتي" ملرحلة  ومن�شة  االبتدائية،  "مدر�شتي" للمرحلة 
ريا�س االأطفال.

وال�شحة  التعليم  وزارتــي  بني  اجلهود  تكامل  اإىل  واأ�شار 
املتو�شطة  املرحلتني  لطلبة  التعليمية  العملية  انتظام  يف 
لقاح  مــن  جرعتني  على  احل�شول  اأكــمــلــوا  ممــن  والــثــانــويــة 
االحــرازيــة  لـــالإجـــراءات  مــن تطبيق  كــورونــا، ومــا حتقق 
والربوتوكوالت ال�شحية املعتمدة من "وقاية"، مبا اأ�شهم يف 

حماية الطالب والطالبات واحلفاظ على �شالمتهم.

تاأجيل ح�سور طالب املرحلة البتدائية 
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جدة ـ خالد بن مر�ساح 
منو  ت�شريع  اإىل  الـــدويل   ال�شينمائي  االحمر  البحر  مهرجان  يهدف 

كافة  مــن  اجلميع  متناول  يف  جعلها  يف  وامل�شاهمة  ال�شينما  �شناعة 
االأعمار، ومن خالل هذه املبادرة ي�شتهدف املهرجان ال�شباب ال�شعودي 

على وجه التحديد، الإلهام اجليل املقبل من ال�شباب الذين ال يعتربون 
و�شانعي  املواهب  من  لي�شبحوا  لهم  منا�شبة  مهنة  االأفــالم  �شناعة 

االأفالم، كما يقدم املهرجان الفر�شة جلميع �شاكني جدة للم�شاركة 
يف الربنامج والدورات املقامة واالأفالم.

االأدوات  منحهم  خــالل  من  ال�شباب  �شغف  اإثــارة  عن  ف�شال 
الالزمة للنجاح وتعزيز مواهبهم، كما  يهدف مهرجان البحر 

اململكة  يف  رائــدًا  يكون  اأن  اإىل  الــدويل  ال�شينمائي  االأحمر 
وم�شابقات  الأن�شطة  لي�س  والــعــامل،  ال�شعودية  العربية 
االأجيال  �شنركه على  الذي  للتاأثري  فقط، ولكن  املهرجان 

املقبلة من خالل الربنامج اأي�شًا".
يف  الــدويل  ال�شينمائي  االأحمر  البحر  مهرجان  يقام 

من  جــزًءا  بو�شفها  القدمية،  التاريخية  جــدة  مدينة 
عليه  الذي مت احلفاظ  العريق،  تاريخ حمافظة جدة 
وعلى روح الت�شاميم املعمارية والثقافية فيه ب�شكل 

اإطــالق  اختيار  يــاأتــي  ال�شنني.  مــدار  على  مثايل 
املهرجان يف مدينة جدة القدمية حتديدًا؛ الإتاحة 

اململكة،  يف  اجلــاذبــة  املناطق  الإبـــراز  الفر�شة 
وثقافة  املدينة  عــن  حقيقية  �ــشــورة  وتــقــدمي 
اأهلها من خالل دعوة النا�س من جميع اأنحاء 

احلقيقية  الثقافية  ال�شورة  لروؤية  العامل 
للمملكة املتمّثلة يف مدينة جدة التاريخية 

القدمية.

3خادم احلرمني يراأ�س جل�سة جمل�س الوزراء

اإعالن العطاءات املر�سحة للطاقة املتجددة
تتضمن نسبة المحتوى المحلي 
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الريا�س - البالد
من  امل�شتلمة  للعطاءات  املر�شحة  القائمة  الطاقة  وزارة  اأعلنت 
الطاقة  مــ�ــشــروعــات  مــن  الثالثة  املــرحــلــة  يف  املــ�ــشــاركــني  املــطــوريــن 
توليد  م�شروعات   4 من  املرحلة  هذه  وتتكون   ، اململكة  يف  املتجددة 
 1200 تبلغ  اإجمالية  بقدرة  الكهرو�شوئية  ال�شم�شية  للطاقة  م�شتقل 

ب�شعة  الدوا�شر  وادي  م�شروع  االأوىل  فئتني:  اإىل  مق�شمة  ميجاواط 
تتكون  فيما   ، ميجاواط   80 ب�شعة  ليلى  وم�شروع  ميجاواط   120
الثانية من م�شروع الر�س ب�شعة 700 ميجاواط وم�شروع �شعد ب�شعة 

ميجاواط.  300
اأن  عليها  ي�شتلزم  االأربعة  امل�شروعات  جميع  اأن  الــوزارة  واأكــدت 

تتوافق مع متطلبات املحتوى املحلي بناًء على االآليات التي حددتها 
لتعزيز  ت�شعى  والتي  احلكومية،  وامل�شريات  املحلي  املحتوى  هيئة 

القيمة امل�شافة للمنتجات واخلدمات يف االقت�شاد الوطني.
و�شتوقع العطاءات الفائزة اتفاقيات �شراء الطاقة ملدة 25 �شنة مع 

الطاقة". ل�شراء  ال�شعودية  "ال�شركة 

لقطاعات الخدمات 
الطبية العسكرية

تؤكد على حقوق 
الشعب الفلسطيني

الريا�س- البالد
ال�شحية  للخدمات  العامة  االإدارة  اأطلقت 
م�شروع  من  النهائية  املرحلة  الــدفــاع  بـــوزارة 
والنقل  التخزين  "خدمات  اللوج�شتي  الدعم 
والتوزيع للم�شت�شفيات الع�شكرية" مع ال�شركة 
مب�شت�شفى  )نوبكو(  املوّحد  لل�شراء  الوطنية 
عبدالعزيز  املــلــك  بــقــاعــدة  امل�شلحة  الـــقـــوات 
اجلوية بالظهران، وم�شت�شفى القوات امل�شلحة 
باجلبيل،  البحرية  عبدالعزيز  املــلــك  بقاعدة 
للخدمات  العامة  االإدارة  عــام  مدير  بح�شور 
التنفيذي  والرئي�س  الدفاع  بــوزارة  ال�شحية 

لل�شركة الوطنية لل�شراء املوّحد )نوبكو(.
الدعم  اتفاقية  �شمن  االإطــالق  هذا  وياأتي 
التي  اخلــدمــات  اأداء  وم�شتوى  اللوج�شتي 
َعت بني اخلدمات ال�شحية و�شركة نوبكو،  ُوقِّ
للم�شت�شفيات  اللوج�شتية  اخلدمات  لتقدمي 

الع�شكرية.

نيويورك- وا�س
التنمية، واحلق  اأن احلق يف  اململكة،  اأكدت 
من  احلياة  هي  يف  واحلــق  امل�شري،  تقرير  يف 
الــدويل  القانون  يكفلها  التي  احلقوق  اأب�شط 
ــعــامل بــال ا�ــشــتــثــنــاء، ورغــم  ال جلميع �ــشــعــوب 
من  حمرومًا  الفل�شطيني  ال�شعب  ذلــك  ال  يزال 
اأب�شط حقوقه، مبينة اأن ال�شلطات االإ�شرائيلية 
الفل�شطيني  ال�شعب  حــقــوق  تكتف  ب�شلب   مل 
دولة  بناء  يف  حقه  �شلبت  بل  فقط  التنمية  يف 
م�شتقلة قابلة   للحياة حتت�شن اآماله وطموحاته. 
 جاء ذلك يف كلمة التي القاها ال�شفري املعلمي 
املنعقدة،  واملــالــيــة  االقت�شادية  اللجنة  اأمـــام 
بـاالنعكا�شات  املتعلق  البند  اأمــ�ــس،  ملناق�شة 
االقت�شادية واالجتماعية لالحتالل االإ�شرائيلي 
الفل�شطيني  لل�شعب  االأحـــوال  املعي�شية  على 
فيها  مبــا  املــحــتــلــة،  الفل�شطينية  االأر�ــــس  يف 
القد�س ال�شرقية، ولل�شكان  العرب يف اجلوالن 

ال�شوري املحتل. 

�سراء موحد

اململكة

حزب اهلل

يهدد اللبنانيني بالويل والثبور 

اخلرطوم - البالد
اإذ  مت�شارعة،  بوترية  ال�شوداين  ال�شارع  يف  االحتقان  حالة  تت�شاعد 
الكفاءات، بينما  اأخرى من  ي�شر حمتجون على حل احلكومة وتكوين 
ي�شعى رئي�س الوزراء عبدالله حمدوك لراأب ال�شدع بني مكونات احلكم 
"اعت�شام  يف  املتواجدون  فمنهم  اجتاهني،  على  املنق�شم  وال�شارع 
الق�شر"، ومنهم الداعمون لالنتقال املدين الدميوقراطي، ويح�شدون 
تطلب  )اخلمي�س(،  غدا  العا�شمة  �شوارع  كل  تعم  مليونية  مل�شرية 
يظل  وذاك  هذا  وبني  للمدنيني،  ال�شيادي  املجل�س  رئا�شة  ت�شليم 
لوقف  اأزمة"  "خلية  حمدوك  �شكل  لذلك  مطمئنًا،  غري  الو�شع 
والتوحد  االحتقان،  واإنهاء حالة  االأطراف،  الت�شعيد من جميع 

نحو هدف واحد، وهو العبور لالنتقال الدميوقراطي.    
وبينما ي�شتمر االعت�شام اأمام مقر جمل�س الوزراء والق�شر 
ال�شودانية  الداخلية  وزارة  اأكــدت  اخلرطوم،  يف  الرئا�شي 
الدولة،  موؤ�ش�شات  حماية  واجبها  من  اأن  )الثالثاء(،  اأم�س 
مــ�ــشــددة عــلــى اأن مــا قــامــت بــه الــ�ــشــرطــة االثــنــني املا�شي 
بالت�شدي للمعت�شمني املتجهني اإىل جمل�س الوزراء ياأتي 
�شمن واجباتها.من جهته، دعا جتمع املهنيني ال�شودانيني 
اإىل ت�شكيل جمل�س ت�شريعي ثوري ميثل فيه كافة قوى 
البالد، وت�شليم  للمدنيني يف  ال�شلطة  الثورة، وت�شليم 

املطلوبني للمحكمة اجلنائية الدولية فورا.

ال�سودان .. خلية الأزمة اأمام اختبار اإنهاء الحتقان  جولة الكتشاف 
الموهوبين والموهوبات

الريا�س- البالد
الكت�شاف  �شنوية  رحلة  اأكــرب  الــيــوم  تنطلق 
العلمية  املــجــاالت  يف  واملــوهــوبــات  املوهوبني 
يف خمتلف مناطق اململكة برعاية وزير التعليم 
ال�شف  من   ، ال�شيخ  اآل  حممد  بن  حمد  الدكتور 
الــثــالــث االبــتــدائــي حتى الــثــاين الــثــانــوي، من 
خالل موؤ�ش�شة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 
مع  اإ�شراتيجية  ب�شراكة  "موهبة"،  واالإبـــداع 
وزارة التعليم، وهيئة تقومي التعليم والتدريب 
يف  املتميزة  التعليم  اإدارات  تكرمي  يتم  كما   ،

تر�شيح الطالب للربنامج يف دورته املا�شية.
ــتــهــدف الـــربنـــامـــج طــــالب الــ�ــشــفــوف   ويــ�ــش
الطلبة  من  عدد  اأكرب  لتمكني  املحددة،  الدرا�شية 
من  الق�شوى  واال�ــشــتــفــادة  الك�شف  فر�شة  مــن 
ت�شمن  كما  للموؤهلني،  املخ�ش�شة  اخلــدمــات 
مــوحــدة  تــوفــري من�شة  الــعــام  هـــذا  ــامــج  الــربن
للت�شجيل، ت�شهل على الطالب ا�شتكمال ت�شجيله 
العربية  باللغتني  ويــقــدم  و�شهولة،  ي�شر  بكل 

7واالإجنليزية.
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مهرجان البحر الأحمر

الهالل لنهائي آسيا



الريا�ض- البالد
بن  ماجد  والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�س�ؤون  وزي��ر  �سهد 
عبدالله احلقيل، اأم�س، حفل تكرمي الدفعة الثانية من برنامج 
الذي تقيمه ال�زارة بالتعاون مع  القادة" التدريبي  "تط�ير 
ومديري  الأول  ال�سف  قيادات  لتاأهيل  للأعمال"  "هارفارد 
الإدارات يف قطاعي البلدية والإ�سكان، بهدف تط�ير مهارات 
املنا�سب  تقلد  على  ق��درات��ه��م  وت��ع��زي��ز  ال�طنية  ال��ك��ف��اءات 
ولروؤية  لل�زارة  الإ�سرتاتيجية  للأهداف  حتقيقًا  القيادية، 

اململكة 2030.
ال���زارة ت�سعى  اأن  واأو�سح احلقيل يف كلمته خلل احلفل، 
اأهدافها  �سمن  امل�ؤهلة  ال�طنية  الك�ادر  وتط�ير  جذب  اإىل 
كربى  اأهمية  من  الب�سري  العن�سر  ميثله  ملا  الإ�سرتاتيجية 
للرتقاء بج�دة اخلدمات املقدمة للم�اطنني �سمن منظ�متي 
خادم  ِقبل  من  املحدود  غري  الدعم  ظل  يف  والإ�سكان  البلدية 
احلرمني ال�سريفني، و�سم� ويل عهده الأمني – حفظهما الله-

.
و"هارفارد  ال����زارة  ب��ني  الفاعلة  ال�سراكة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
تنمية  برنامج  م�ستهدفات  لتحقيق  ام��ت��دادًا  تاأتي  للأعمال" 
لتط�ير   ،2030 اململكة  روؤية  برامج  اأحد  الب�سرية،  القدرات 

من  لتمكينهم  ومهنيًا  عمليًا  ال�سع�ديني  ال�سباب  م��ه��ارات 
املناف�سة عامليًا، لفتًا النظر اإىل اأن ال�سراكة اأ�سهمت يف تاأهيل 
�سهدت  مرحلتني،  �سمن  ال����زارة  قيادات  من  م�ساركًا   136
الأوىل تخريج 66 قياديًا، واجتياز 70 قياديًا �سمن املرحلة 

الثانية.
قيادات  بني  الت�ا�سل  تعزيز  يف  الربنامج  اأهمية  اإىل  ون��ّ�ه 
املنظ�مة لتبادل اخلربات املعرفية، م�سددًا على تطلع ال�زارة 
اإىل م�ا�سلة تقدمي الربامج التدريبية اللزمة لتنمية قدرات 
جه�دها  على  للأعمال  ل��ه��ارف��ارد  �سكره  مقدمًا  من�س�بينا، 
يف  للقياديني  ال�ظيفي  الأداء  كفاءة  م�ست�ى  لرفع  املبذولة 

املنظ�مة بال�ستفادة من اأف�سل املمار�سات العاملية.
ُيذكر اأن برنامج هارفارد للأعمال ُيعد اأحد امل�ساريع التنم�ية 
ال��ك���ادر  لتط�ير  ال������زارة  تنظمها  ال��ت��ي  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
والقيادات التنفيذية، وي�سمل جمم�عة من الدرو�س النظرية 
والتطبيقية، والعديد من التجارب الناجحة عامليًا يف الإدارة 
برنامج  وي�ستعر�س  والتخطيط،  الأداء  وج���دة  والقيادة 
ال�سلة  الدرا�سات اجلديدة ذات  للأعمال" عددًا من  "هارفارد 
لدى  التحليلية  ال��ق��درات  تعزيز  بهدف  وال��ق��ي��ادة  ب��ال��ري��ادة 
امل�ساركني من خلل الأن�سطة التفاعلية اجلماعية املتخ�س�سة.

نيويورك- وا�ض
امل�سري،  تقرير  يف  واحل��ق  التنمية،  يف  احل��ق  اأن  اململكة،  اأك��دت 
القان�ن  يكفلها  التي  احلق�ق  اأب�سط  من  احلياة  هي  يف  واحل��ق 
ذل��ك  ل  يزال  ورغ��م  ا�ستثناء،  ب��ل  ال��ع��امل  �سع�ب  جلميع  ال���دويل 
ال�سعب الفل�سطيني حمرومًا من اأب�سط حق�قه، مبينة اأن ال�سلطات 
الإ�سرائيلية  مل تكتف  ب�سلب حق�ق ال�سعب الفل�سطيني يف التنمية 
حتت�سن  قابلة   للحياة  م�ستقلة  دولة  بناء  يف  حقه  �سلبت  بل  فقط 

اآماله وطم�حاته. 
اللجنة  اأم����ام  املعلمي  ال�سفري  ال��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمة  يف  ذل���ك   ج���اء 
املتعلق  البند  اأم�����س،  ملناق�سة  امل��ن��ع��ق��دة،  وامل��ال��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ب�النعكا�سات القت�سادية والجتماعية للحتلل الإ�سرائيلي على 
الفل�سطينية  الأر���س  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  الأح����ال  املعي�سية 
اجل�لن  يف  ولل�سكان  العرب  ال�سرقية،  القد�س  فيها  مبا  املحتلة، 

ال�س�ري املحتل. 
والأخلقية  ال�سيا�سية  م�س�ؤولياته  بتحمل  الأم��ن  جمل�س  ونا�سد 
للقرارات  الإ�سرائيلي  بال�ستجابة  الحتلل  �سلطات  اإل��زام  نح� 
وال��ق���ان��ني ال��دول��ي��ة ال��ق��ا���س��ي��ة ب��اإن��ه��اء الح���ت���لل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

فيها  مب��ا  املحتلة،  العربية  م��ن  الأرا����س���ي  ال��ك��ام��ل  والن�����س��ح��اب 
امل�سروع  غري  ال�ستغلل  عن  والكف  ال�س�ري  العربي  اجل���لن 
اململكة  م�قف  على  التاأكيد  املعلمي  وج��دد  الطبيعية .    م�اردها 
حل  عادل  واإيجاد  الفل�سطينية  الق�سية  دعم  يف  والرا�سخ  الثابت 
للق�سية ي�ؤمن احلق�ق امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني، مبا فيه حقه 

الطبيعية،  م���ارده  على  الكاملة  وطنه،  و�سيادته  اإىل  الع�دة  يف 
وحقه امل�سروع يف اإن�ساء دولته امل�ستقلة وفقًا ملا اأكدت عليه  قرارات 
ال�سرعية الدولية، ومبادرة ال�سلم العربية التي تقدمت بها اململكة. 

 من جهة اأخرى اأكدت اململكة، على �سرورة ت�سافر اجله�د الدولية 
من اأجل حماية الأ�سخا�س  يف حالت الك�ارث حيث يعد ذلك مبداأً 
ظل  يف  �سيما  ل  الإن�ساين،  ال��دويل  القان�ن  مبادئ  من  اأ�سا�سيًا 

 ازدياد عدد الك�ارث يف العامل و�سرعة انت�سارها.  
وفد  يف  القان�نية  اللجنة  رئي�سة  القتها  التي  الكلمة  يف  ذلك   جاء 
اأم��ام  اأب�علي،  ن��داء  امل�ست�سار  املتحدة  ل��دى  الأمم  الدائم  اململكة 
اللجنة ال�ساد�سة يف دورة اجلمعية العامة  للأمم املتحدة ال�ساد�سة 
الأ�سخا�س  حماية   )87( البند  ملناق�سة  الي�م  املنعقدة  وال�سبع�ن 

 وقت الك�ارث.
واأبانت اأب� علي، اأن تف�سي جائحة ك�فيد-19 اأثبت �سه�لة ت�سخم 
يف  والتعاون  لل�ستجابة  اإط��ار  عاملي  اإن�ساء  و�سرورة  الك�ارث 
قبل  للك�ارث  اللزمة  التدابري  اتخاذ  واأهمية  ال��ك���ارث،  ح��الت 
اجله�د  ت�سافر  مبادئ  على  العاملية  اجله�د  وق�عها،  وارتكاز 

والتعاون الدويل يف هذا املجال.  

محليات
الأربعاء 13 ربيع الأول 1443ه� امل�افق 20 اأكت�بر 2021م ال�سنة 91 العدد 223472

أمير الشرقية يرعى تمرين )استجابة6( 

الدمام- البالد
يرعى الأمري �سع�د بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة ال�سرقية، الثنني القادم، 
للرقابة  الذي ينظمه املركز ال�طني  التعب�ي )ا�ستجابة 6(،  التمرين  حفل تد�سني 

على اللتزام البيئي، يف حمافظة اخلرب مب�ساركة قيادات لأكرث من 40 جهة.
اأن رعاية �سم�ه للتمرين تعك�س  واأكد املتحدث الر�سمي للمركز عبدالله املطريي، 

قيمة العمل البيئي يف زمن الروؤية.
�سفري  اأم�����س،  الإم����ارة،  ب��دي���ان  �سم�ه  مبكتب  �سم�ه  ا�ستقبل  اأخ���رى  جهة  م��ن 

جمه�رية فنلندا لدى اململكة انتي روت�ف�وري. 

أمير نجران يثمن جهود التدريب التقني 

جنران- البالد
امل�ؤ�س�سة  منطقة جنران جه�د  اأمري  م�ساعد  بن  عبدالعزيز  بن  الأمري جل�ي  ثمن 
ومراكز  التقنية  الكليات  خ��لل  من  تقدمه  وم��ا  واملهني  التقني  للتدريب  العامة 
التدريب املهني يف املنطقة ، وجناح التدريب عن بعد يف الفرتة املا�سية ، وم�ساركة 
العهد، حفظه  �سم� ويل  اأطلقها  التي  الب�سرية  امل�ارد  تنمية  برنامج  امل�ؤ�س�سة يف 

الله، ك�سريك مع كافة اجلهات ذات العلقة.
العامة  امل�ؤ�س�سة  حمافظ  الإم���ارة  مبقر  اأم�����س،  �سم�ه،  ا�ستقبال  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 

للتدريب التقني واملهني الدكت�ر اأحمد بن فهد الفهيد .

إقفال طرح أكتوبر للصكوك المحلية 
بـ8.500 مليارات ريال

الريا�ض - البالد
طلبات  ا�ستقبال  من  النتهاء  )الثلثاء(،  اأم�س  الدين  لإدارة  ال�طني  املركز  اأعلن 
�سك�ك  برنامج  حتت  2021م  اأكت�بر  ل�سهر  املحلي  اإ���س��داره  على  امل�ستثمرين 
اإجمايل  مببلغ  الإ�سدار  حجم  حتديد  مت  حيث  ال�سع�دي،  بالريال  اململكة  حك�مة 

قدره 8.500 مليارات ريال �سع�دي.
الأوىل  اإىل �سريحتني،  الإ�سدارات  فقد ق�سمت  املركز  ال�سادر من  البيان  وبح�سب 
تبلغ 3.905 مليارات ريال �سع�دي ل�سك�ك ُت�ستحق يف عام 2029 ميلدي، فيما 
عام  يف  ُت�ستحق  ل�سك�ك  �سع�دي  ريال  مليارات   4.595 الثانية  ال�سريحة  بلغت 

2033 ميلدي.
اأعلن  التي  2021م،  لعام  ال�سن�ية  الق��رتا���س  خطة  �سمن  الإ���س��دار  ه��ذا  وياأتي 
www.ndmc.gov. الإلكرتوين  م�قعه  عرب  املايل  العام  بداية  املركز  عنها 
اأيام عم��ل  م��ع  لتتنا�س��ب  املحلي��ة،  اإ�سداراته  sa والتي ي�ستعر�س عربها ج��دول 

ال�س���ق الدولي��ة فيم��ا يتعل��ق باإعلنات الإ�س��دار وم�اعي��د الت�س���ية.

أخبار موجزة

تعزيز العالقات العسكرية بين المملكة وكوريا

تكريم الدفعة الثانية من برنامج تطوير القادة التدريبي

المملكة تناشد مجلس األمن إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي

بحضور الحقيل وبالتعاون مع هارفارد لألعمال" 

دعت لحماية األشخاص في حاالت الكوارث

1796 دعوى عمالية 
بالشرقية تمت تسويتها

الريا�ض- البالد
الأول  الفريق  العامة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  راأ���س 
الأول،  اأم�����س  ال��روي��ل��ي،  حامد  ب��ن  فيا�س  ال��رك��ن 
اللجنة  اجتماع  يف  امل�سارك  ال��دف��اع  وزارة  وف��د 
الدفاعي  للتعاون  الك�رية  ال�سع�دية  ال���زاري��ة 
ب������زارة ال���دف���اع ال��ك���ري��ة ب��ج��م��ه���ري��ة ك���ري��ا 
اجلن�بية، بح�س�ر ع�س� اللجنة رئي�س امل�ؤ�س�سة 
بن  حممد  املهند�س  الع�سكرية  لل�سناعات  العامة 
حمد املا�سي.كما راأ�سه من اجلانب الك�ري نائب 

وزير الدفاع ال�طني بارك جاي مني.
العلقات  ا�ستعرا�س  الج��ت��م��اع  خ��لل  وج���رى 

والتعاون بني وزارتي الدفاع يف البلدين، و�سبل 
تعزيزها مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة، خا�سة يف 

املجالت الع�سكرية والدفاعية.
واأك����د رئ��ي�����س هيئة الأرك�����ان ال��ع��ام��ة، اع��ت��زازه 
ب��ال��ع��لق��ات ال��را���س��خ��ة م���ع ج��م��ه���ري��ة ك���ري��ا 
اجل��ن���ب��ي��ة، م�����س��رًيا اإىل ح��ر���س��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
مزيًدا  لت�سهد  امل�ستقبلية  املرحلة  جه�د  تن�سيق 
امل�سرتكة  امل�سالح  يلبي  نح�  على  التعاون  من 
ًنا تقديره العميق للجه�د املبذولة  ُمبيِّ للجانبني، 
املرحلة  خ���لل  وال��دف��اع��ي  الع�سكري  ل��ل��ت��ع��اون 

املقبلة.

آل جابر يلتقي فريق المنظمة الدولية للهجرة في اليمن
الريا�ض- وا�ض

التقى امل�سرف العام على الربنامج ال�سع�دي لتنمية 
واإعمار اليمن ال�سفري حممد اآل جابر مبقر الربنامج 
اأم�س،  بالريا�س،  اليمن  واإعمار  لتنمية  ال�سع�دي 
ل��لأمم  التابعة  ال��دول��ي��ة  الهجرة  منظمة  م��ن  بفريق 
الدولية  املنظمة  بعثة  رئي�س  م��ن  امل��ك���ن  امل��ت��ح��دة 
وكبري  روتن�ستايرن،  كر�ستينا  اليمن  يف  للهجرة 
من�سقي بعثة املنظمة يف اليمن فرا�س بديري، ومدير 
ف�زي  اململكة  ل��دى  للهجرة  الدولية  املنظمة  مكتب 

الزي�د، وعدد من املخت�سني يف املنظمة الدولية.
وبداأ اللقاء بالتعريف عن الربنامج ال�سع�دي لتنمية 
اليمن وت��سيح م�ساريعه ومبادراته، حيث  واإعمار 
ومبادرات  م�سروعات   204 من  اأك��رث  الربنامج  قدم 
تنم�ية نفذها يف خمتلف املحافظات اليمنية، يف 7 
واملياه،  وال�سحة  التعليم،  وهي:  اأ�سا�سية،  قطاعات 
قدرات  وبناء  ال�سمكية،  والرثوة  والزراعة  والنقل، 
امل���ؤ���س�����س��ات احل��ك���م��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال��ربام��ج 
التنم�ية. وبلغت م�ساريع قطاع التعليم 41 م�سروعًا 
ويف  تعليمية،  وم�ؤ�س�سات  م��دار���س  م��ن  وم��ب��ادرة 

قطاع ال�سحة بلغت م�ساريعه 22 م�سروعًا ومبادرة 
عامة  �سحية  وم��راك��ز  م�ست�سفيات  ب��ني  متن�عة 
فيما و�سلت م�ساريع ومبادرات قطاع  وتخ�س�سية، 

وم��ط��ارات،  ط��رق  من  وم��ب��ادرة  م�سروعًا   36 النقل 
وعدد م�ساريع قطاع الزراعة 18 م�سروعًا ومبادرة، 
اأن قطاع الطاقة حيث بلغ عدد م�ساريعه  اإ�سافة اإىل 

قطاع  م�ساريع  و�سلت  فيما  ومبادرة،  م�سروعًا   26
م�سروعًا   17 احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  ق���درات  ب��ن��اء 
امل�ساريع  ع��دد  امل��ي��اه و���س��ل  ق��ط��اع  وم���ب���ادرة، ويف 
منظ�مة  لتعزيز  ومبادرة  م�سروعًا   32 وامل��ب��ادرات 

ا�ستدامة املياه.
كما تطرق اللقاء اإىل احلديث عن الأعمال التي تق�م 
بها املنظمة يف اليمن حالًيا، و�سرح م�جز عن طبيعة 

اأعمالهم و�سركائهم على الأر�س.
امل�سرتكة  امل�����س��روع��ات  تط�ير  بحث  ج��رى  فيما 
اليمن  يف  ج��دي��دة  تنم�ية  تعاونية  اآف���اق  وف��ت��ح 
وت��سيع جمالت ال�سراكة لت�سمل تبادل اخلربات 
واملعل�مات احلي�ية يف العمل التنم�ي. بدورها، 
يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  بعثة  رئي�سة  اأب���دت 
يف  املنظمة  بعثة  من�سقي  وكبري  كر�ستينا  اليمن 
اليمن والفريق املخت�س، �سعادتها عما طرح خلل 
الجتماع من اإ�سهامات الربنامج يف اليمن، م�ؤكدة 
م�ساريع  يف  الربنامج  مع  للعمل  املنظمة  ا�ستعداد 
املحافظات  خمتلف  يف  بالنازحني  تتعلق  م�سرتكة 

اليمنية.

الدمام- البالد
ال�سرقية  باملنطقة  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  امل���ارد  وزارة  فرع  اأنهى 
ممثًل يف اإدارة الت�س�يات ال�دية خلل �سهر �سبتمرب املا�سي 2021م ت�س�ية 
وا�سرتداد  الدع�ى،  اأط��راف  بني  والرتا�سي  بال�سلح  عمالية  دع�ى   1796
مبلغ اجمايل 22،554،225 ملي�ن ريال حق�ق للعمالة يف القطاع اخلا�س 
مبختلف مدن وحمافظات املنطقة. واأكدت اإدارة الت�س�يات ال�دية باملنطقة 
ال�سرقية على متابعة كافة الق�سايا املتعلقة بالعمالة وحفظ حق�ق العاملني 

بالقطاع اخلا�س بكفاءة وتاأدية العمل وفقًا لأنظمة ول�ائح العمل.

السعودية نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب
القاهرة- وا�ض

للعامني  التنفيذي  مكتبه  العرب  النقل  وزراء  جمل�س  انتخب 
القادمني )2022 – 2023(، وت�سمن الت�سكيل اجلديد م�سر 
من  كل  وع�س�ية  نائبًا،  ال�سع�دية  العربية  واململكة  رئي�سًا 

واليمن.  والأردن،  والعراق،  وال�س�دان،  واجلزائر،  ت�ن�س، 
جاء ذلك يف القرار ال�سادر عن اجتماع الدورة ال�)34( ملجل�س 
وزراء النقل العرب برئا�سة الأردن، التي ُعِقدت، اأم�س، مبقر 

الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

التنفيذي  للمكتب  ال���)68(  القادمة  ال��دورة  عقد  على  واتُِّفق 
ملجل�س وزراء النقل العرب بت�سكيلته اجلديدة ي�مي 26 و27 
من اإبريل عام 2022م، مبقر الأمانة العامة للجامعة العربية 

بالقاهرة.
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قالئل،  اأيــام  بعد  اململكة  ت�ست�سيف 
قادة وروؤ�ساء دول وحكومات العامل 
منتدى  يف  وامل�ساركني  وممثليهم 
مبادرة  وقمة  اخل�سراء،  ال�سعودية 
انطالقًا  الأخ�سر،  الأو�سط  ال�سرق 
من دورها الريادي يف احلفاظ على 
املناخ، ودعم جهود املجتمع الدويل 
يف مواجهة التحديات الرئي�سة ذات 

ال�سلة بالبيئة.
العهد  ويل  اأعلن  اللتان  فاملبادرتان 
الأمــــر حمــمــد بــن �ــســلــمــان، حفظه 
توجه  تر�سمان  اإطالقهما  عن  الله، 
الأر�ض  حماية  يف  واملنطقة  اململكة 
والــطــبــيــعــة وو�ــســعــهــا يف خــارطــة 
طريق ذات معامل وا�سحة وطموحة 
حتقيق  يف  قــوي  ب�سكل  وال�ــســهــام 
عليه  اأكد  وما  العاملية،  امل�ستهدفات 
�سموه باأن اململكة باعتبارها منتجًا 
ن�سيبها  تــدرك  للنفط،  ــدًا  رائ عامليًا 
عجلة  ــــع  دف يف  املـــ�ـــســـوؤولـــيـــة  مـــن 
مكافحة اأزمة املناخ، وقيادة احلقبة 

اخل�سراء القادمة.
البيئية  اجلهود  املبادرتان  وتعزز    
ارتفاع  ملواجهة   2030 روؤيــة  وفــق 
درجــات احلـــرارة ومــوجــات الغبار 
والــتــ�ــســحــر وانـــخـــفـــا�ـــض نــ�ــســبــة 
العامة  ال�سحة  وتعزيز  الأمــطــار، 
ــتــوى جــــــودة احلـــيـــاة  ــس ورفــــــع مــ�
لــلــمــواطــنــني واملــقــيــمــني بــالإ�ــســافــة 
الــريــادي  اململكة  دور  تعظيم  اإىل 
امل�سرتكة،  الدولية  الق�سايا  جتــاه 
وت�ستند يف جهودها حلماية البيئة 
النمو  بــني  الـــتـــوازن  حتقيق  عــلــى 
ودافعها  والجتماعي،  القت�سادي 
الديني  ــواجــب  ال الأول  املــقــام  يف 
وامل�سوؤولية  والإن�ساين  والوطني 
ــذلــك  اأمـــــام الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة، ول
والتنمية  البيئة  �سون  بني  وازنــت 
امل�ستدامة �سمن م�ستهدفات روؤيتها 

امل�ستقبلية الطموحة.

حماية الكوكب
كلمة

إضافة ممثل من وزارة الطاقة للجنة المساهمات العقارية

بعث رسالة لرئيس جنوب السودان

مليونا ريال غرامة مخالفي 
نظام مراقبة شركات التمويل

نيوم- وا�س
وافق جمل�س الوزراء، يف جل�صته، اأم�س ـ عرب االت�صال املرئي 
بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني،  احلــرمــني  خــادم  برئا�صة  ـ 
على  اهلل،  حفظه  املجل�س،  رئي�س  �صعود،  اآل  عبدالعزيز 
املادة )اخلام�صة والثالثني( من  الفقرة )2( من  تعديل 
االآتي:  بالن�س  لتكون  التمويل،  �صركات  مراقبة  نظام 

"يعاقب ـ وفقًا جل�صامة املخالفة ـ بغرامة ال يزيد حدها االأعلى 
من   )  %  10  ( بن�صبة  اأو  ريــال  مليوين   )2،000،000( على 
وبال�صجن  ـ  اأكرث  اأيهما  ـ  املخالف  ميار�صه  الذي  التمويل  مقدار 
من  كل  العقوبتني،  هاتني  باإحدى  اأو  �صنتني،  تتجاوز  ال  مــدة 
اأحكام هذا النظام والئحته، وذلك دون اإخالل  اأيًا من  يخالف 

مبا تق�صي به املادة )الرابعة والثالثون( من هذا النظام".

الت�سالت  هيئة  بــني  تفاهم  مــذكــرة  على  املجل�ض  ــق  واف كما 
وتقنية املعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية وجهاز تنظيم 
الت�سالت والربيد يف جمهورية ال�سودان يف جمال الت�سالت 
وزارة  مــن  ممثل  اإ�سافة  وعلى  والــربيــد،  املعلومات  وتقنية 
بقرار  امل�سكلة  العقارية،  امل�ساهمات  جلنة  ع�سوية  اإىل  الطاقة 
ال�سريفني،  احلرمني  خادم  اأطلع  اجلل�سة،  بداية  املجل�ض.ويف 
رعاه  ـ  تلقاها  التي  الر�سالة  م�سمون  على  ـــوزراء،  ال جمل�ض 
ُعمان،  �سلطان  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان  جاللة  اأخيه  من  ـ  الله 
التي  والوطيدة  املتينة  الأخوية  الثنائية  بالعالقات  وتت�سل 
تربط البلدين وال�سعبني ال�سقيقني و�سبل دعمها وتعزيزها يف 

املجالت كافة.
واملحادثات  اللقاءات  فحوى  ذلــك،  اإثــر  املجل�ض  وا�ستعر�ض 
وال�سديقة  ال�سقيقة  الــدول  من  وعــدٍد  اململكة  بني  جــرت  التي 
ومتعدد  امل�سرتك  التعاون  اأوجه  لتعزيز  املا�سية،  الأيام  خالل 
التن�سيق  تكثيف  الأ�سعدة، والعمل على  الأطــراف يف خمتلف 

يف الق�سايا الإقليمية والدولية.

اإ�صالح منظومة االقت�صاد العاملي
وزيــر  الــــوزراء  الــدولــة ع�سو جمل�ض  وزيــر  معايل  واأو�ــســح 
بيانه  يف  �سعيد  بن  �سعد  بن  ع�سام  الدكتور  بالنيابة  الإعــالم 
ال�سياق،  هذا  يف  تطرق  املجل�ض  اأن  ال�سعودية،  الأنباء  لوكالة 
اإىل ما اأكدته اململكة يف الجتماعات املنعقدة الأ�سبوع املا�سي 
منظومة  باإ�سالح  اهتمامها  من  الع�سرين،  جمموعة  اإطــار  يف 
مل�ستقبل منظمة  الريا�ض  " مبادرة  العاملي من خالل  القت�ساد 
التجارة العاملية" التي اأقرها قادة دول املجموعة العام املا�سي، 
قوي وم�ستدام ومتوازن  لتحقيق منو  اأعمالها  دعم  وموا�سلة 

و�سامل ي�سنع م�ستقباًل مزهرًا وواعدًا للمنطقة والعامل.

منتدى ال�صعودية اخل�صراء 
قادة  وال�سمو  والفخامة  اجلاللة  باأ�سحاب  املجل�ض،  ــب  ورحَّ
يف  وامل�ساركني  وممثليهم  الــعــامل  وحكومات  دول  ــاء  وروؤ�ــس
الأو�سط  ال�سرق  )مبادرة  وقمة  اخل�سراء(  )ال�سعودية  منتدى 
الأخ�سر(، اللتني ت�ست�سيفهما اململكة خالل الفرتة من 23 اإىل 
احلفاظ  يف  الريادي  دورهــا  من  انطالقًا  اجلــاري،  اأكتوبر   25
على املناخ، ودعم جهود املجتمع الدويل يف مواجهة التحديات 
الرئي�سة ذات ال�سلة بالبيئة، راجيًا الله عّز وجل اأن يكلل جهود 

اجلميع بالنجاح والتوفيق لتحقيق اأهدافهما.

جناح مواجهة جائحة كورونا 
وتوجه املجل�ض ، باحلمد لله عز وجل على ما تكللت به جهود 
الدولة من جناح يف مواجهة جائحة كورونا واحلد من اآثارها 
ال�ستباقية  اإجــراءاتــهــا  بف�سل  احلــيــاة،  مناحي  جميع  على 
والتقدم  ال�سحي،  الــقــطــاع  ــاءة  وكــف الــعــالــيــة،  والحـــرتازيـــة 
باأكرث من ) 44 (  املت�سارع يف حت�سني املجتمع من الفرو�ض 

مليون جرعة يف مناطق اململكة كافة.
اأعماله،  واطّلع املجل�ض، على املو�سوعات املدرجة على جدول 
من بينها مو�سوعات ا�سرتك جمل�ض ال�سورى يف درا�ستها، كما 
القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�ض  من  كل  اإليه  انتهى  ما  على  اطلع 

واللجنة  والأمنية،  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وجمل�ض  والتنمية، 
الــوزراء يف  الــوزراء، وهيئة اخلرباء مبجل�ض  العامة ملجل�ض 
العامة  املو�سوعات  من  عــدد  على  املجل�ض،  اطلع  �ساأنها.كما 
املدرجة على جدول اأعماله، من بينها تقارير �سنوية لوزارات: 
ال�سحة، وال�سياحة، والقت�ساد والتخطيط. وقد اتخذ املجل�ض 

ما يلزم حيال تلك املو�سوعات

الرتقيات
وظيفة  اإىل  الع�سيمي  ح�سن  بن  حممد  ترقية  على  -املوافقة 
اخلــرباء  بهيئة  ع�سرة(  )اخلام�سة  باملرتبة  اأ(  نظامي  )خبر 

مبجل�ض الوزراء.

قرارات المجلس
-تفوي�ض �ساحب ال�سمو وزير اخلارجية ـ اأو من ينيبه ـ بالتباحث 
مع اجلانب الهندورا�سي يف �ساأن م�سروع اتفاقية عامة للتعاون بني 
هندورا�ض،  جمهورية  وحكومة  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة 
ل�ستكمال  املوقعة،  النهائية  الن�سخة  رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع 

الإجراءات النظامية.
الإذاعــة  هيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الإعــالم  وزير  معايل  -تفوي�ض 
يف  الفيتنامي  اجلانب  مع  بالتباحث  ـ  ينيبه  من  اأو  ـ  والتلفزيون 
بني  التلفزيوين  املجال  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  م�سروع  �ساأن 
هيئة الإذاعة والتلفزيون يف اململكة العربية ال�سعودية والتلفزيون 
الفيتنامي يف جمهورية فيتنام ال�سرتاكية، والتوقيع عليه، ومن ثم 

رفع الن�سخة النهائية املوقعة، ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
-املوافقة على مذكرة تفاهم بني هيئة الت�سالت وتقنية املعلومات 
يف اململكة العربية ال�سعودية وجهاز تنظيم الت�سالت والربيد يف 
جمهورية ال�سودان يف جمال الت�سالت وتقنية املعلومات والربيد.

امل�ساهمات  جلنة  ع�سوية  اإىل  الطاقة  وزارة  مــن  ممثل  -اإ�ــســافــة 
 / 7 )130( وتاريخ  الوزراء رقم  امل�سكلة بقرار جمل�ض  العقارية، 

1429هـ.  /  5
-تعديل الفقرة )2( من املادة )اخلام�سة والثالثني( من نظام مراقبة 
�سركات التمويل، ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم ) م / 51 ( وتاريخ 
13 / 8 / 1433هـ، لتكون بالن�ض الآتي: "يعاقب ـ وفقًا جل�سامة 

املخالفة ـ بغرامة ل يزيد حدها الأعلى على )2،000،000( مليوين 
ريال اأو بن�سبة ) 10 % ( من مقدار التمويل الذي ميار�سه املخالف 
هاتني  باإحدى  اأو  �سنتني،  تتجاوز  ل  مدة  وبال�سجن  ـ  اأكرث  اأيهما  ـ 
ولئحته،  النظام  هــذا  اأحــكــام  مــن  اأيـــًا  يخالف  مــن  كــل  العقوبتني، 
من  والــثــالثــون(  )الرابعة  املــادة  به  تق�سي  مبا  اإخــالل  دون  وذلــك 
هذا النظام". -تعيني املهند�ض/ خليل بن اإبراهيم الوطبان ـ ممثاًل 
العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  يف  ـ  والتخطيط  القت�ساد  ـــوزارة  ل

للطران املدين.
-اعتماد احل�سابني اخلتاميني ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

لعامني ماليني �سابقني.

ثمن جهود الدولة في الحد من آثار جائحة كورونا .. مجلس الوزراء:

أمير مكة بالنيابة يستقبل مديري فرعي التجارة والنقل
جدة - البالد

ا�ستقبل الأمر بدر بن �سلطان بن عبدالعزيز، اأمر منطقة 
فرع  مدير  اأم�ض،  بجدة  الإمــارة  يف  بالنيابة،  املكرمة  مكة 
الفيفي،  مو�سى  حديثًا،  املعني  باملنطقة  التجارة  وزارة 

متمنيًا له التوفيق يف مهام عمله اجلديد.
كما ا�ستقبل �سموه، يف مقر الإمارة بجدة، اأم�ض، مدير فرع 
وزارة النقل واخلدمات اللوج�ستية باملنطقة املهند�ض خالد 
العتيبي، وت�سلم �سموه التقرير ال�سنوي مل�سروعات النقل 
اأطوالها  وتبلغ  م�سروًعا،   90 البالغة  املنطقة،  مبحافظات 
منها،  م�سروًعا   32 تنفيذ  وانتهى  كــم،   1650 من  اأكــرث 

ويجري العمل يف 58 م�سروًعا.

أمام خادم الحرمين .. وزير الصحة يؤدي القسم

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
الريا�س- جوبا- وا�س

تلقى خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
اآل �سعودـ  حفظه اللهـ  ر�سالة خطية، من اأخيه جاللة امللك 
تتعلق  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 
بالعالقات الثنائية الأخوية املتينة والوطيدة التي تربط 
بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني و�سبل دعمها وتعزيزها 

يف خمتلف املجالت وعلى كافة الأ�سعدة.
وت�سلم الر�سالة �ساحب ال�سمو الأمر في�سل بن فرحان 
اأم�ض،  ا�ستقباله،  خــالل  اخلارجية،  وزيــر  الله  عبد  بن 
اآل خليفة �سفر مملكة  ال�سيخ حمود بن عبدالله  معايل 

البحرين لدى اململكة.
بني  الثنائية  العالقات  بحث  ال�ستقبال  خــالل  وجــرى 
املجالت،  �ستى  يف  تعزيزها  و�سبل  ال�سقيقني،  البلدين 
اإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر حيال الق�سايا الإقليمية 

والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.

امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  بعث  اأخـــرى  جهة  مــن 
ر�سالة   ، ـ  الله  حفظه  ـ  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
ميارديت  �سلفاكر  اأول  الفريق  الرئي�ض  لفخامة  خطية، 
بالعالقات  تتعلق  ال�سودان،  جنوب  جمهورية  رئي�ض 
كافة.  املــجــالت  يف  وتطويرها  دعمها  و�سبل  الثنائية 
ال�سريفني  احلرمني  خادم  �سفر  الر�سالة،  بت�سليم  وقام 
ال�سودان  جنوب  يف  املقيم  غر  ال�سفر  ال�سودان  لدى 
علي بن ح�سن جعفر، خالل ا�ستقبال فخامته له بالق�سر 

الرئا�سي مبدينة جوبا.
اململكة،  مع  بالعالقات  �سلفاكر،  الرئي�ض  فخامة  واأ�ساد 
وتطويرها،  وتنميتها  تعزيزها  على  حر�سه  مــوؤكــدًا 
ـــدويل  وال الإقــلــيــمــي  ــاأثــرهــا  وت اململكة  ـــدور  ب مــنــوهــا 
ال�سفر،  اأكد  بــدوره  املنطقة.  �سعوب  جتاه  ومبادراتها 
الدول  مع  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  على  اململكة  حر�ض 

ال�سقيقة وال�سديقة مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة.

بأمر ملكي:
 ترقية وتعيين 30 

قاضيا بديوان المظالم
نيوم- وا�س

ت�سرف باأداء الق�سم اأمام خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
اأم�ض-  ـ  الله  ـ حفظه  اآل �سعود  �سلمان بن عبدالعزيز 
عرب الت�سال املرئي - الأ�ستاذ فهد بن عبدالرحمن بن 
بتعيينه  امللكي  الأمر  �سدور  عقب  اجلالجل،  داح�ض 
 .. الرحيم  الرحمن  الله  ب�سم   ( قائاًل  لل�سحة،  وزيــرًا 

اأُق�سم بالله العظيم اأن اأكون خمل�سًا لديني، ثم ملليكي 
واأن  الدولة،  اأ�سرار  من  ب�سر  اأبــوَح  ل  واأن  وبــالدي، 
اأعمايل  اأُوؤّدَي  واأن  واأنظمتها،  اأحافظ على م�ساحلها 

بال�سدق والأمانة والإخال�ض(. 
الله - عن  اأيده   - ال�سريفني  وقد عرب خادم احلرمني 

متنياته ملعاليه بالتوفيق وال�سداد يف مهامه.
الريا�س-وا�س

اأ�سدر خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 
اأمــًرا ملكًيا   - الله  اأيده   - اآل �سعود  العزيز  عبد 

برتقية وتعيني 30 قا�سًيا بديوان املظامل.
جمل�ض  رئي�ض  املظامل  ديــوان  رئي�ض  واأو�ــســح 
الق�ساء الإداري ال�سيخ الدكتور خالد بن حممد 
�ستة  ترقية  ت�سمن  امللكي  الأمــر  اأن  اليو�سف، 
وترقية   ،) ا�ستئناف  )قا�سي  درجــة  اإىل  ق�ساة 
وترقية  حمــكــمــة/اأ(  )رئي�ض  درجـــة  اإىل  قــا�ــض 
حمــكــمــة/اأ(  ــيــل  )وك درجـــة  اإىل  قــ�ــســاة  �سبعة 
وترقية قا�سيني اإىل درجة )وكيل حمكمة /ب(، 
/اأ(  )قــا�ــســي  درجـــة  اإىل  ق�ساة  ثــمــان  وتــرقــيــة 
وترقية وتعيني قا�سيني اإىل درجة )قا�سي/ب( 
وترقية قا�سيني اإىل درجة )قا�سي/ج( وتعيني 
ــد  واأك قــ�ــســائــي(.  )مـــالزم  درجـــة  على  قا�سيني 
ياأتي  امللكي  الأمـــر  هــذا  اأن  اليو�سف  الدكتور 
 - الله  اأيدها   - الر�سيدة  القيادة  تاأكيًدا حلر�ض 
الإداري،  الق�ساء  مرفق  دعم  �ساأنه  من  ما  بكل 
ق�سائية؛  بكفاءات  ورفــده  عمله،  اأداء  وتطوير 
و�سوًل لق�ساٍء اإداري متميٍز ، يحقق - باإذن الله 
- اجلودة والكفاءة يف العمل الق�سائي، بف�سٍل 
عناية  من  القيادة  توليه  ما  خالل  من  الله،  من 
يحقق  مبا  املظامل،  ديــوان  ق�ساء  مبرفق  كبرة 

وزير اخلارجية يت�صلم الر�صالة من �صفري البحرين�سيانة احلقوق ورد املظامل.
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الريا�ض- البالد

املرحلة  الدفاع  بــوزارة  ال�سحية  للخدمات  العامة  الإدارة  اأطلقت 

والنقل  التخزين  "خدمات  اللوج�ستي  الدعم  النهائية من م�سروع 

لل�سراء  الوطنية  ال�سركة  الع�سكرية" مع  للم�ست�سفيات  والتوزيع 

امللك  بــقــاعــدة  امل�سلحة  ــوات  ــق ال مب�ست�سفى  )نــوبــكــو(  ــد  ــوّح امل

امل�سلحة  الــقــوات  وم�ست�سفى  بــالــظــهــران،  اجلــويــة  عبدالعزيز 

عام  مدير  بح�سور  باجلبيل،  البحرية  عبدالعزيز  امللك  بقاعدة 

والرئي�س  الــدفــاع  بـــوزارة  ال�سحية  للخدمات  العامة  الإدارة 

التنفيذي لل�سركة الوطنية لل�سراء املوّحد )نوبكو(.

وم�ستوى  اللوج�ستي  الدعم  اتفاقية  �سمن  الإطالق  هذا  وياأتي 

َعت بني اخلدمات ال�سحية و�سركة نوبكو،  اأداء اخلدمات التي ُوقِّ

مبناطق  الع�سكرية  للم�ست�سفيات  اللوج�ستية  اخلدمات  لتقدمي 

والــتــوزيــع  والــنــقــل  التخزين  خــدمــات  وتــوفــر  كــافــة،  اململكة 

لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية بعد خدمة ال�سراء املوّحد واإدارة 

باأعلى معاير اجلودة ل�سمان �سرعة  عقود امل�سرتيات الطبية 

الإمداد و�سالمته.

مكة املكرمة- البالد

لــ�ــســوؤون امل�سجد احلــرام  الــعــامــة  الــرئــا�ــســة  رفــعــت 

ــنــبــوي جــاهــزيــة مــنــظــومــة اخلــدمــات  واملــ�ــســجــد ال

امل�سجد احلرام  لقا�سدي  املقدمة  والت�سغيلية  الفنية 

قا�سدي  خلدمة  الب�سرية  للقوى  كاماًل  وا�ستعدادًا 

بيت الله احلرام.

واأكد وكيل الرئي�س العام لل�سوؤون الفنية والت�سغيلية 

وال�سيانة واإدارة املرافق املهند�س �سلطان القر�سي، 

اأن الرئا�سة رفعت الكفاءة والطاقة الت�سغيلية لأ�سول 

امل�سجد احلرام �ساملة عنا�سر كهربائية وميكانيكية 

لل�سالة  املخ�س�سة  امل�ساحات  تهيئة  مــع  واأنــظــمــة 

التعبدية  البيئة  جــودة  ل�سمان  ولل�سعي  وللطواف 

الله احلرام من خالل تقدمي منظومة  لقا�سدي بيت 

التي  والإجـــراءات  واملبادرات  الربامج  من  متكاملة 

حتر�س على تنفيذها يف �سبيل ذلك.

احلالة  متابعة  على  عملت  الوكالة  اأن  اإىل  واأ�ــســار 

الكهربائية،  وامل�ساعد  ال�سالمل  جلميع  الت�سغيلية 

والتاأكد من جاهزية جميع اأجزائها ومتابعة اخلطة 

الكهربائية،  وامل�ساعد  ال�سالمل  مل�سغلي  الت�سغيلية 

كهربائي  �سلم   )200( مــن  اأكـــر  عــددهــا  يبلغ  الــتــي 

املوؤلفة من  و)14( م�سعدًا، وتفقد منظومة ال�سوت 

من  للتاأكد  اإ�سرايف  جهاز  خالل  من  �سماعة   )8000(

املعتربة،  الفنية  املعاير  وفق  املهام  جميع  تطبيق 

ملنظومة  الــالزمــة  الخــتــبــارات  عمل  اإىل  بالإ�سافة 

ال�سوت ب�سكل يومي داخل امل�سجد احلرام واأروقته 

و�ساحاته، ي�سرف عليها فريق خمت�س بهذه الأعمال 

وخلوها  متَبعة  فنية  اأ�سول  وفق  التنفيذ  من  للتاأكد 

من اأي عيوب با�ستخدام اأحدث التقنيات.

واأبان اأن الوكالة قامت برفع طاقة التكييف بامل�سجد 

 ،)AHU(الـ وحـــداتـــه  جميع  وت�سغيل  احلــــرام 

والعناية بتلطيف الهواء يف �ساحات امل�سجد احلرام 

ــرذاذ(  ــال ب ــهــواء  ال )تــربيــد  تكنولوجيا  با�ستخدام 

الهواء  مــن  احلــراريــة  الطاقة  امت�سا�س  خــالل  مــن 

اأعــداد  اأن  مبينًا  حرارته،  درجــة  خلف�س  اخلارجي، 

مراوح الرذاذ يبلغ قرابة )2٥0( مروحة موزعة على 

�ساحات امل�سجد احلرام، وب�سرعة تدفق هواء ت�سل 

ال�سلوات  ــات  اأوق يف  ل  ُت�سغَّ  )CFM  1100( اإىل 

وعند امتالء �ساحات امل�سجد احلرام وارتفاع درجة 

الو�سوء  �سنابر  جميع  ت�سغيل  واإعــادة  احلــرارة، 

بدورات املياه اإىل اخلدمة بعد اإلغاء تطبيق التباعد 

وعملها  جاهزيتها  من  التاأكد  وبعد  ا�ستخدامها  عند 

بال�سكل املطلوب، بالإ�سافة اإىل رفع الطاقة التربيدية 

ملنظومة مياه زمزم، وذلك بت�سغيل جميع امل�سربيات 

بامل�سعى والتو�سعة ال�سعودية الثانية.

الريا�ض- البالد

نظمت وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد 

ممثلة بالإدارة العامة لتقنية املعلومات خالل يومي 

الإثنني والثالثاء الثاين ع�سر والثالث ع�سر من �سهر 

ملوظفات  تدريبية  دورة  1443هـــ  للعام  الأول  ربيع 

كفاءة  لرفع  الــــوزارة،  ديـــوان  يف  الن�سائي  الق�سم 

العمل يف الأق�سام الن�سائية التابعة للوزارة وتنمية 

يتم  حيث  والتنموي،  الإداري  املــراأة  دور  وتعزيز 

 ٥2 8 جل�سات تدريبية ت�ستهدف تدريب  خاللها عقد 

موظفة.

وتــهــدف الـــدورة الــتــي ت�ستمر لأربــعــة اأيـــام الإملـــام 

اجلوانب  وتغطية  الإنتاجية  والربامج  بالتطبيقات 

بيئة  يف  وال�سرورية  الأ�سا�سية  والإداريــة  التقنية 

الربيد  و  الن�سو�س  حترير  برامج  ف�سملت  العمل، 

الإلكرتوين و املرا�سالت و اإعداد التقارير، بالإ�سافة 

املهارات  حت�سني  �سبل  يف  الإثرائية  املناق�سات  اإىل 

احلــا�ــســوبــيــة عــلــى خمــتــلــف بــرامــج �ــســطــح املكتب 

الإجــراءات  اإىل  ، وو�سول  ال�سبكة  املواقع  وت�سفح 

الأمنية وال�سيربانية التي حتتم على املوظف الإملام 

م�ساكل  ــة  اأي مــن  والبيانات  املعلومات  حلماية  بها 

التقني  الوعي  وزيــادة  حمتملة  �سيربانية  اأو  اأمنية 

باأهميتها و�سريتها.

جدة- يا�سر بن يو�سف

املحافظات  اأمانة حمافظة جدة وبلديات  نفذت 

جولة   3273 الأول،  اأمــ�ــس  يــوم  لها  التابعة 

رقابية مع اجلهات املعنية وذلك ملتابعة امتثال 

املــنــ�ــســاآت الــتــجــاريــة لـــالإر�ـــســـادات والــتــدابــر 

الحـــرتازيـــة، والــتــي اأ�ــســفــرت عــن اإغــــالق  18 

الر�سمي  املتحدث  واأو�ــســح  خمالفة.  من�ساأة 

تكثيف  بـــاأن  البقمي  عبيد  بــن  حممد  لــالأمــانــة 

فرعية  بلدية   19 نطاق  �سمل  الرقابية  اجلهود 

و 1٥ بــلــديــة حمــافــظــة، حــيــث ر�ــســدت الــفــرق 

بني  مــا  تنوعت  خمالفة،   19 خاللها  امليدانية 

ال�سحيح،  بال�سكل  الكمامة  بلب�س  التقيد  عدم 

باإبراز تطبيق توكلنا، وغرها  الإلتزام  اأو يف 

من خمالفات التعليمات الوقائية. و�سمن جهود 

وحت�سني  الب�سري  الــتــلــوث  ملكافحة  ــة  الأمــان

الأحياء  وداخل  الطرق  على  احل�ساري  امل�سهد 

اأزالت بلدية امللي�ساء الفرعية تعديات عبارة عن 

م�ساحة  على  "اخلمرة"  بحي  خمالفة"  "خيام 
11 األف مرت. واأو�سح رئي�س البلدية اأن الفرق 

من   )13( تعديات  متابعة  با�سرت  امليدانية 

طريق  على  خمالفة،  بطرق  واملــقــامــة  اخلــيــام 

املخالفات. جميع  اإزالة  جرى  "الليث" حيث 

�أبها- مرعي ع�سريي

كرمت جمموعة "وفاء" نخبة مميزة من الأطباء 

اململكة،  م�ستوى  على  املتميزين  والطبيبات 

عملوا  وممن  باأبها  الطب  كلية  اأ�س�سوا  وممن 

فيها ول يزالون، وذلك مبقر جامعة امللك خالد 

املانع  عبدالله  بن  حمد  الدكتور  برعاية  باأبها، 

وزير ال�سحة ال�سابق، وح�سور رئي�س جامعة 

والدكتور  ال�سلمي،  فالح  الدكتور  خالد  امللك 

بندر القناوي املدير التنفيذي لل�سوؤون ال�سحية 

باحلر�س الوطني، وح�سور جمموعة "وفاء".

واألقى نا�سر بن عبدالله العواد رئي�س جمموعة 

عندما  عامًا   42 قبل  ما  م�ستذكرا  كلمة  ــاء،  وف

جامعة  فــرع  بــاأبــهــا،  الــطــب  كلية  تاأ�سي�س  بـــداأ 

ال�سباعي  زهــر  الدكتور  يد  على  �سعود  امللك 

جمجوم،  غـــازي  الــدكــتــور  ومنهم  مــعــه،  ومــن 

ممن  اأكفاء  اأطباء  خرجت  متميزة  كلية  وكانت 

كافة  يف  امل�ساء  هــذا  يف  تكرميهم  يح�سرون 

التخ�س�سات ال�سحيه الدقيقة. واألقى الدكتور 

امل�ست�سفيات  احتــاد  عــام  اأمــني  خوجة  توفيق 

الدكتور  األقى  بعدها  املكرمني  كلمة  العربية، 

تقدم  كلمة  الأ�سبق،  ال�سحة  وزيــر  املانع  حمد 

فيها بال�سكر لرئي�س جمموعة "وفاء" واأع�ساء 

تاأ�سي�س كلية  املجموعة وقدر جهودها،متناوًل 

اأحمد  بن  زهــر  الدكتور  واألــقــى  باأبها.  الطب 

كلمة  باأبها  الطب  بكلية  عميد  اأول  ال�سباعي 

مت  بعدها  للكلية،  التاأ�سي�س  مرحلة  م�ستعر�سا 

املنا�سبة  وراعـــى  والطبيبات  الأطــبــاء  تكرمي 

الدكتور حمد املانع.

إطالق المرحلة النهائية للدعم اللوجستي للمستشفيات العسكرية

رفع كفاءة وطاقة أصول المسجد الحرام

تأهيل موظفات الشؤون اإلسالمية

إغالق منشآت وإزالة خيام مخالفة بجدة

تكريم األطباء والطبيبات المميزين

محافظ جدة المكلف 
يكرم جالل مليباري

تدشين أكبر رحلة
الكتشاف الطلبة الموهوبين

تفعيل أنشطة األسبوع 
العالمي لمكافحة العدوى

جدة- �لبالد
كرم الأمر �سعود بن عبدالله بن جلوي م�ست�سار اأمر منطقة 

للجنة  الفخري  الرئي�س  املكلف  جــدة  حمافظ  املكرمة  مكة 

"تراحم" مبحافظة  عنهم  واملفرج  ال�سجناء  لرعاية  الوطنية 

جدة موؤخرا جمموعة ملي القاب�سة ممثلة يف رئي�س جمل�س 

نعرف  "يال  مبادرة  حفل  خالل  وذلك  مليباري  جالل  ادارتها 

ال�سجناء  رعاية  للجنة  العامة  الأمانة  نظمتها  التي  وطنا" 

واملفرج عنهم واأ�سرهم "تراحم جدة" وذلك بفندق الهليتون. 

باملحافظة  احلكومية  الجــهــزة  ــاء  روؤ�ــس مــن  عــدد  بح�سور 

ورجال العمال والعالم وذلك نظر رعاية املجموعة حلفل 

تراحم جدة.

�لبالد- يا�سر بن يو�سف
لكت�ساف  �سنوية  رحلة  اأكــرب  ال�سعودية  يف  اليوم  تنطلق 

خمتلف  يف  العلمية  املــجــالت  يف  واملــوهــوبــات  املوهوبني 

الثاين  وحتى  البتدائي  الثالث  ال�سف  من  اململكة،  مناطق 

الثانوي، من خالل موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 

والإبداع "موهبة"، ب�سراكة ا�سرتاتيجية مع وزارة التعليم، 

وهيئة تقومي التعليم والتدريب.

ال�سيخ  اآل  حممد  بــن  حمد  الدكتور  التعليم  ــر  وزي ويــرعــى 

اليوم يف الريا�س، تد�سني الن�سخة 12 من الربنامج الوطني 

لـ"موهبة"  العام  الأمــني  بح�سور  املوهوبني،  عن  للك�سف 

تقومي  هيئة  ورئي�س  املتحمي،  �سعيد  بــن  �سعود  الدكتور 

التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله ال�سبتي، ونائب 

وزير التعليم املكلف الدكتور �سعد الفهيد.

ويقام حفل تد�سني الربنامج الوطني للك�سف عن املوهوبني 

اإدارات  "موهبة"، كما يجري خالله تكرمي  يف مقر موؤ�س�سة 

دورتــه  يف  للربنامج  الــطــالب  تر�سيح  يف  املتميزة  التعليم 

الدرا�سية  املا�سية. وي�سمل تطبيق املقيا�س طالب ال�سفوف 

كافة من الثالث البتدائي حتى الأول الثانوي، لتمكني اأكرب 

الق�سوى من  الك�سف وال�ستفادة  فر�سة  الطلبة من  عدد من 

هذا  الربنامج  ت�سمن  كما  للموؤهلني،  املخ�س�سة  اخلدمات 

الطالب  على  ت�سهل  للت�سجيل،  موحدة  من�سة  توفر  العام 

ا�ستكمال ت�سجيله بكل ي�سر و�سهولة، ويقدم باللغتني العربية 

والإجنليزية. جتدر الإ�سارة اإىل اأنه خالل ال�سنوات الإحدى 

ع�سرة املا�سية مت تر�سيح اأكر من 630 األف طالب وطالبة، 

اخترب منهم ما يزيد على 430 األف طالب وطالبة، وقبل منهم 

اأكر من 144 األف طالب وطالبة.

الريا�ض- البالد
ملكافحة  الــعــاملــي  الأ�ــســبــوع  اأن�سطة  ال�سحة  وزارة  فّعلت 

احر�س  �سعار  حتت  2021م  العام  هذا  يقام  الذي  العدوى، 

على اأن تكون غايتك: مكافحة العدوى.

اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  العاملي  الأ�سبوع  ويهدف 

كو�سيلة  ال�سحية،  املن�ساآت  يف  وتطبيقها  العدوى  مكافحة 

العدوى  انتقال  من  واحلد  اآمنة  خدمة  على  للح�سول  فعالة 

على  والرتكيز  ال�سحيني،  والعاملني  ــزوار  وال املر�سى  بني 

وتطهر  لغ�سيل  اخلم�س  اخلطوات  مثل:  الآمنة  املمار�سات 

واملطهر  وال�سابون  باملاء  الأيــدي  غ�سيل  وطريقة  الأيــدي، 

والتعامل  ال�سحية،  املن�ساآت  بيئة  واأهمية تطهر  الكحويل، 

الوخز  مــع  ال�سليم  والتعامل  الطبية،  النفايات  مــع  الآمـــن 

بالإبر والإ�سابات املهنية واحتياطات العزل وغرها لزيادة 

مكافحة  وطــرق  بو�سائل  ال�سحيني  املمار�سني  بني  الوعي 

العدوى للحفاظ على الأرواح و�سالمة املر�سى والعاملني يف 

املجال ال�سحي. وت�سمنت فعاليات الأ�سبوع العاملي ملكافحة 

العدوى اإقامة العديد من الأن�سطة مثل املحا�سرات، وور�س 

وامل�سابقات  والــبــو�ــســرتات،  التوعوية،  والأركــــان  العمل، 

ت�ستهدف  حيث  ال�سحية  املن�ساآت  خمتلف  يف  وذلك  وغرها 

جميع فئات العاملني ال�سحيني واملر�سى والزوار.

49 حالة إصابة 
جديدة بكورونا

تخصيص خطبة الجمعة للتحذير 
من تنظيم السرورية اإلرهابي

الريا�ض- البالد
اإ�سابة  حالة   )49( ت�سجيل  عن  اأمــ�ــس،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

فيما  حالة،   )38( وتعايف   )19 كورونا)كوفيد  بفرو�س  موؤكدة 

الإ�سابات  اإجمايل  وبلغ  حالة.   )90( احلرجة  احلــالت  عدد  بلغ 

التعايف )٥37037( حالة،  يف اململكة )٥48018( حالة وحالت 

ومت ت�سجيل حالتي وفاة، لي�سل الإجمايل اإىل )8767( حالة. من 

جهة اخرى اأ�ساد املتحدث الر�سمي لوزارة ال�سحة الدكتور حممد 

العبدالعايل، بالدور الفاعل للوعي املجتمعي والتعاون الذي اأبداه 

اأفراد املجتمع مبختلف �سرائحهم وفئاتهم والتزامهم بالإجراءات 

الحرتازية، الذي انعك�س اإيجابًا يف ارتفاع اأعداد املح�سنني يف 

الله يف جتاوز مراحل مهمة يف  ذلك بف�سل  اأ�سهم  اململكة؛ حيث 

الله  تناق�ست بحمد  فقد  انت�سارها،  مواجهة اجلائحة واحلد من 

الرعاية  يتلقون  حيث  كــورونــا  مر�سى  اأعـــداد  ملحوظ  وب�سكل 

الطبية الالزمة حاليًا يف عدد حمدود من امل�ست�سفيات.

الريا�ض- البالد
الدكتور  ال�سيخ  والإر�ـــســـاد  الإ�ــســالمــيــة  الــ�ــســوؤون  وزيـــر  وجـــــه 

عبداللطيف بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ خطباء اجلوامع وامل�ساجد 

مناطق  مبختلف  اجلــمــعــة  �ــســالة  فيها  تــقــام  الــتــي  الإ�ــســافــيــة 

للتحذير  القادمةـ  اجلمعة  خطبة  بتخ�سي�س  اململكة  وحمافظات 

النا�س  حتري�س  ينتهج  الــذي  الإرهــابــي  ال�سرورية  تنظيم  من 

، وبث  امل�سلمني  الأمــر وتفريق جماعة  على ولة  اخلــروج  على 

الفرقة بينهم ، ون�سر احلروب يف بلدانهم . جاء ذلك يف تعميم 

للتوكيد  اململكة  مناطق  مبختلف  الــوزارة  لفروع  اأم�س  اأ�سدره 

تنظيم  من  للتحذير  خطبهم  بتخ�سي�س  امل�ساجد  من�سوبي  على 

على   اخلطبة  ت�ستمل  اأن  التوجيه  ت�سمن  حيث   ، ال�سرورية 

اجلماعات  ونبذ  ال�سف  ووحدة  الكلمة  اجتماع  باأهمية  التذكر 

والأحزاب والتنظيمات ومنها تنظيم ال�سرورية الإرهابي ، بيان 

اأهداف هذا التنظيم وما ي�سعى اإليه من اإف�ساد يف بالد امل�سلمني .

كما اأكد التوجيه على ت�سمني خطب اجلمعة ببيان �سريح على اأن 

هذا التنظيم وجه من وجوه جماعة الإخوان امل�سلمني الإرهابية 

اأن تخ�سي�س خطبة اجلمعة  اإىل  . ي�سار  والتحذير من خطرهم 

عرب  الــــوزارة  تبذلها  التي  املتوا�سلة  اجلــهــود  اإطـــار  يف  يــاأتــي 

منابرها الدعوية ومنها خطبة اجلمعة للحث على الجتماع حول 

تتغطى  التي  والتنظيمات  اجلماعات  من  والتحذير  الأمــر  ويل 

بغطاء الدين لبث الفنت والفرقة بني امل�سلمني.
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البالد ـ احمد االحمدي ـ مرعي ع�سريي ــ 
عبد الهادي املالكي ـ رانيا الوجيه 

ال�سحية؛  الحــــرازات  تخفيف  �سريان  عقب 
نظرًا للتقدم يف حت�سني املجتمع وبعد اإجراءات 
خــادم  حــكــومــة  فيها  و�ــســعــت  كــبــرة،  �سحية 
�سحة  ـــ  الله  حفظهما  ـــ  العهد  وويل  احلرمني 
الإن�سان اأول، ثم ما  مت من خاللها فر�ض قيود 
الفرو�ض ومن �سمنها  انت�سار  تف�ّسي  ملنع  عدة 
وفر�ض  والداخلية،  الدولية  الــرحــالت  اإيــقــاف 
منع التجول اجلزئي والكلي، والفح�ض املو�ّسع 
يف الأحياء، واإيقاف ال�سلوات يف امل�ساجد، فقد 
بداأت قاعات وق�سور الفراح  ت�ستقبل حجوزات 
برفع  القرار  �سدر  ان  بعد  خ�سو�سا  العر�سان 
ال�سراطات الحرازية والتي من �سمنها رفع 
 100 اىل  املنا�سبات  يف  ال�ستيعابية  الطاقة 
%، ويف هذه اليام فاإن  قاعات الأفراح  ت�سكل 
بع�ض  واأن  خ�سو�سا  املجال�ض  حديث  حمــور 
ا�سحاب قاعات الفراح يرفعون  �سقف تكاليف 
يدخلون  العر�سان  ما يجعل  الــزواج  منا�سبات  

القف�ض الوردي وهم مثقلون بالديون.

ال .. الستغالل العرسان  وإرهاقهم بالديون
عقب سريان تخفيف االحترازات .. تكاليف الزواج حديث المجالس

المجتمع السعودي 
استبشر  بعودة 
الحياة الطبيعية

لجوء عرسان إلى 
االستراحات بسبب 
 ارتفاع التكاليف 

واأكد خمت�سون اأن املجتمع ال�سعودي ا�ستب�سر بتخفيف 
الإجراءات الحرازية وبداية العودة للحياة الطبيعية 
الطبيعي  اليومي  روتينه  اإىل  فرد  كل  فيها  يعود  التي 
قبل اجلائحة، ول �سك اأن التغيرات والإجراءات التي 
فئات  كافة  على  بظاللها  األــقــت  اجلائحة  اأثــنــاء  حدثت 

املجتمع يف اململكة.
وعربوا لـ" البالد " عن خ�سيتهم ان يقوم ا�سحاب ق�سور 
من  الزواج  منا�سبات  اقامة  تكاليف  �سقف  برفع  الفراح 
اجل تعوي�ض فرة التوقف، موؤكدين انه يف حالة ارتفاع 
ا�سعار ق�سور الفراح فاإن العر�سان اجلدد �سوف يلجاأون   
خارج  ال�ــســراحــات  يف  زيجاتهم  منا�سبات  اإقــامــة  اإىل 
النطاق العمراين.  فيما و�سف عدد من املواطنني املغالة 
اإىل  م�سرين  العلني،  باملزاد  الأفــراح  قاعات  اأ�سعار  يف 
اأن اأ�سعار تاأجر القاعات ليلة العر�ض ت�سببت يف دخول 
الديون  عــامل  اإىل  الـــزواج  على  املقبلني  ال�سباب  معظم 
اجلهات  مطالبني  حياتهم،  بداية  يف  وهم  والقــرا�ــض، 
املخت�سة بفر�ض تعليمات، وحتديد اأ�سعار تلك الق�سور، 
والت�سنيف،  الــدرجــة،  ح�سب  مالئمة  ت�سعرة  وو�سع 

وعمل دوريات للمراقبة ملنع التالعب بالأ�سعار.
اإقبال  املقبلة  الفرة  ت�سهد  اأن  املتوقع  من  اأنه  وا�سافوا 
كبرا على �سالت الأفراح و�ستزيد ن�سبة الإ�سغال العامة 
خالل الفرة القليلة املقبلة وب�سكل خا�ض خالل الإجازات 
الدرا�سي،  الــعــام  منت�سف  واإجـــازة  املطولة  الدرا�سية 
تراوح  الأفــراح  و�سالت  ق�سور  اأ�سعار  اأن  اإىل  م�سرا 
بني 1٥ األفا اإىل نحو ٨0 األف ريال لليلة الواحدة، حيث 
وم�ساحته  الق�سر  جتهيزات  بح�سب  الأ�ــســعــار  تختلف 

واخلدمات التي تقدم خالل اإقامة املنا�سبة.
ــوق حمـــالت الــكــو�ــض  ــس عــلــى الــ�ــســعــيــد ذاتــــه انــتــعــ�ــض �
بعودة  املوافقة  �سدور  عقب  وذلك  الأفــراح،  وجتهيزات 
اإقامة حفالت الأعرا�ض واملنا�سبات من دون ا�سراط عدد 
اأ�سحاب  معني، حيث �سهدت تلك املحالت توافد عدد من 
الأفراح الراغبني يف حجز كو�ساتهم اأو تزيني �سياراتهم.

غالء االأ�سعار
اإحدى قاعات  من جانبه رف�ض احد م�سئويل احلجز يف 
الأفراح بجدة التعليق على املبالغة يف اأجور هذه القاعات 
والتي ت�سل مبالغ اإيجاراتها يف بع�ض الأحيان اإىل اأرقام 
املادية.  وقدراتهم  ال�سباب  اإمكانات  مع  تتفق  ل  كبرة 
وترهقهم بالديون من البنوك من اأجل اإكمال فرحة العمر 
واكتفى  تقدمها  التي  ن�سبيًا  املتوا�سعة  اخلدمات  رغــم 

بالقول ان ا�سعارهم لي�ست مرتفعة. 
اأفــراح  قاعة  يف  احلجز  مدير  اأو�سح  اخــر  جانب  ومــن 
�سخ�ض   »300« من  اأكــر  ت�ستوعب  والتي  جدة  ب�سرق 
القادمة  لــالإجــازات  الآن  مــن  احلجز  بـــداأت  القاعة  ــاأن  ب
ب�سكل مبكر كا�سفًا النقاب عن اأن الزيادة التي طراأت على 
الفرة  خالل  الركود  ملواجهة  جــاءت  العام  هذا  اأ�سعار 
املا�سي وحتول ال�سكان اىل ال�سراحات بالإ�سافة اىل 

غالء الأ�سعار يف كافة ال�سلع الأخرى.

بدائل القاعات 
الفــراح  �سالت  اأ�سعار  ارتفاع  اإن  العر�سان  اأحــد  وقــال   
غر املربر يجعل العر�سان يبحثون عن البدائل والتوجه 
املحافظة  اأطـــراف  يف  واملنت�سرة  ال�ــســراحــات  لبع�ض 
غر املوؤهلة والتي تفتقر لو�سائل ال�سالمة بعد ان اأبدوا 
تذمرهم وانزعاجهم من الرتفاع غر املربر من امل�سئولني 
عن ق�سور الفراح وعدم وجود جهة اإ�سرافية عليا حتدد 

ال�سعار ح�سب القاعة وجتهيزاتها 

جوالت تفتي�سية 
 عبد الرحمن احل�سني املتحدث الر�سمي لوزارة التجارة  
بكامل  الفــراح  العمل يف ق�سور  انه مبنا�سبة عودة  اكد 
اتخذت  فقد  كــورونــا  جائحة  ب�سبب  توقف  بعد  طاقتها 
هذه  اعــمــال  ل�سبط  وتعليمات  اجـــراءات  عــدة  ـــوزارة  ال
افــراد املجتمع   الــوزارة حتث   ان  ابرزها  املن�ساآت  ومن 
ب�سرورة وجود عقد عمل قبل امتام  اأي عملية جتارية، 
وكذلك اأهمية الطالع على العقود وفهم بنودها،  ومعرفة 
املبالغ واللتزامات  املرتبة عليه قبل توقيع العقد �سواء 
فيما يخ�ض قاعات الأفراح اأو غرها من الأن�سطة، وكذلك 
الحتفاظ بن�سخة من العقد، وذلك حلفظ حقوق امل�ستهلك 

اأمام جهات التقا�سي يف حال عدم اللتزام ببنود العقد.
ووفقًا لخت�سا�سها تقوم وزارة التجارة من خالل الفرق 
الرقابية املنت�سرة يف كافة مناطق اململكة بجولت تفتي�سية 
ملتابعة  والأ�سواق،  التجارية  املن�ساآت  على  دوري  ب�سكل 
جميع  يف  وال�سرورية  التموينية  ال�سلع  اأ�سعار  ور�سد 
اجلــوار،  دول  يف  بالأ�سعار  ومقارنتها  اململكة،  مناطق 

ومتابعة اأي تطورات توؤثر يف حركة العر�ض والطلب.

ا�سعار اخلدمات
تكون  واخلدمات  ال�سلع  اأ�سعار  ان  اإىل  احل�سني  وا�سار 
وفقا لقواعد ال�سوق ومبادئ املناف�سة احلرة، عدا اأ�سعار 
قرار من جمل�ض  بناء على  التي حتدد  ال�سلع واخلدمات 
العامة  الهيئة  وتخت�ض  نــظــام،  مبــوجــب  او  الـــــوزراء 
للمناف�سة ب�سبط املمار�سات الحتكارية وخمالفات نظام 
املناف�سة، وتخت�ض وزارة التجارة بالرقابة على ال�سواق 
ا�ستقبال  مركز  خالل  من  امل�ستهلكني  بالغات  وا�ستقبال 
جتاري"،  "بالغ  تطبيق  خــالل  من  اأو   1900 البالغات 
ويتم �سبط املخالفات وتطبيق الغرامات الفورية يف حال 
توؤدي  قد  �سلبية  جتارية  ممار�سات  او  ا�ستغالل  وجــود 
لزيادة الأ�سعار ب�سكل غر مربر كالتخزين والمتناع عن 

البيع وغرها من املخالفات.
ع�سر  منطقة  افــراح  �سالت  �سهدت  اخــرى  ناحية  من   
الطبيعية وقال  للحياة  بالعودة  ال�سماح  بعد  اقبال جيدا 
حممد النعمي �ساحب قاعة افراح مل نحاول اأن نزيد يف 
م�سكلة  حيث  من  التوقف  فرة  عانينا  اننا  رغم  الأ�سعار 
انتاج وا�سعارنا  بدون  املوقع والكهرباء والعمال  ايجار 
اأن ال�سالة م�سممة ب�سكل  يف حدود 40 الف ريال حيث 
اقبال  وجدنا  وقــد  واملــوؤمتــرات  للحفالت  ومهيئة  رائــع 

جيدا يف احلجوزات.

حجوزات م�سبقة 
مدينة  خــارج  افــراح  �سالة  �ساحب  حنب�ض  بن  �سعيد   
التوقف  فــرة  حتملناه  تكليف  لدينا  حقيقة  قــال  ابها 

املوقف  وقدرنا  م�سبقة  حجوزات  مبالغ  وارجعنا 
تلقينا  العودة  مع  ولكن  اجلميع  قــدر  هــذا  وكــان 

النوع  مــن  و�سالتنا  عــديــدة  حــجــوزات  طلب 

الو�سط وا�سعارها معقولة ونحن نقدر ظروف ال�سباب 
ال عندما يطلب منا ا�سافات اخرى ن�سطر لطلب زيادة 

غر مبلغ الإيجار املتفق عليه.
اأن  منذ  عــام  مــن  اأكــر  يل  ــال:  ق الب�سري  حممد  ال�ساب   
لكن  اقيم زواجــا خمت�سرا  اأن  اود  قــراين وكنت  مت عقد 
لالأ�سف الزوجة واهلها  رف�سوا ال بزواج كبر وحقيقة 
ولكنني  املــمــيــزة  الــ�ــســالت  بع�ض  يف  ارتــفــاعــا  وجـــدت 

م�سطر حتى اقيم الزواج.

ا�سرتاط العرو�س 
للبالد  قــال  الــزواج  على  املقبلني  اأحــد  العبدالله   عا�سم 
 ، تقريبا  اأ�سهر   6 منذ  خطوبتي  متت  بقوله:  مو�سحا 
الفرح  يقام  اأن  على  واأهلها  العرو�ض  ا�سراط  وب�سبب 
قاعة  البحث عن  ، وعند  الكربى بجدة  القاعات  اأحد  يف 
ارتفاع  يف  ال�سدمة  كانت  معقولة  وباأ�سعار  منا�سبة 
اأزمة  قبل  كانت  التي  فالقاعة  ملحوظ،  ب�سكل  الأ�سعار 
األــفــا وغــرهــا من  األــفــا و�ــســلــت  40 و 4٥  كــورونــا 30 
مميزات  اأي  وبــدون  فيه،  مبالغ  ب�سكل  ارتفعت  القاعات 
مبهرة جتعلنا نغ�ض النظر عن املبلغ ، وبعد بحث طويل 

قررت اأن اأجته اإىل ال�سراحات كحل بديل. 

اختالف العر�سان 
كما عربت بقولها اأم عبد الرحمن ع�سري التي ا�ستغربت  
من ارتفاع اأ�سعار القاعات وقالت: هذا الرتفاع  يف اأ�سعار 
القاعات من املمكن اأن يوؤدي اإىل ف�سل يف زواجات كثرة 
على   اختلفوا  عندما  واأهل عرو�سته،  ابني  مع  كما حدث 
اإقامة مرا�سم الزواج يف احدى القاعات الكربى يف جدة 
وعندما اقرح عليهم حلول بديلة واأرخ�ض رف�سوا ذلك 
م�سرين على اأن يتم يف قاعه كبرة حتى ت�ستوعب عدد 
معازميهم، ومن جهة اأخرى �سالة الأفراح التي نختارها 
لأن  واخلدمات  ال�سعر  حيث  من  منا�سبة  تكون  ان  يجب 
ولكن  املقدمة  اخلدمات  �سكل  يف  فرقًا  ي�سكل  قد  ال�سعر 
بل  القاعات  اأغلب  يف  يتوفر  ل  وهــذا  املعقول".  �سمن 
م�سددين وثابتني على اأ�سعارهم املرتفعة بحجة تعوي�ض 

خ�سائرهم ب�سبب اأزمة كورونا. 
ويندم حممد احل�سني اأنه مل ي�ستغل فر�سة اأزمة كورونا 
ال�سابق  يف  متوفرة  كانت  التي  احللول  اىل  واللجوء 
اإىل 20 �سخ�سا من  اأعداد احل�سور من ٥0  من حتديد 
فقط  املقربني  الأهــل  على  الــفــرح   واقت�سار  املدعوين 
وال�ستفادة من تلك املبالغ لتنفع العرو�سان عو�سا عن 

هدرها يف يوم واحد. 

خالل الفرة التي عا�ستها مناطق 
ــكــة مـــع جــائــحــة كـــورونـــا  املــمــل
الحرازية  الإجــراءات  وتطبيق 
على  الــزواجــات  اخت�سار  ومنها 
ع�سرين �سخ�سا مما دفع بالأهايل 
والــــذي  ــلــي  ــعــائ ال الــــــزواج  اىل 
اكت�سفوا من خالله الفارق الكبر 
يف التوفر يف املبالغ املالية التي 
تــدفــع قبل اجلــائــحــة ومن  كــانــت 
�سمن ذلك اأ�سعار القاعات والذي 
له  م�ستوى  ادنـــى  اىل  انخف�ض 
القاعات  بع�ض  اأ�سبحت  حيث 
التي كان توؤجر للعر�سان بثالثني 
الف ريال  اأ�سبحت توؤجر بع�سرة 
رفــع  ــعــد  وب ـــه  ان ال  ريــــال  الف 
باملنا�سبات  وال�سماح  احلظر 
ا�ستغلت  معني  عدد  بــدون 
ــــاعــــات هـــذا  ــــق ـــك ال ـــل ت
المـــر وقــامــت برفع 
لتعوي�ض  الأ�سعار 
مــــــــا خــــ�ــــســــرتــــه 
ال�سنتني  خـــالل 
بل  املا�سيتني 
الأ�ـــســـعـــار  ان 
اأ�ــــســــبــــحــــت 
فيها  ــغــا  مــبــال
و�سلت  حيث 
بع�ض  اأ�سعار 
القاعات والتي 
كــــانــــت تـــوؤجـــر 
قـــبـــل اجلـــائـــحـــة 
بـــعـــ�ـــســـريـــن الـــف 
الإيجار  زادت  ريــال 
الثالثني  و�ــســل  حــيــث 

الف ريال.

تعويض 
فترة التوقف



الريا�ض - البالد
اأعلنت وزارة الطاقة القائمة 
املر�سحة للعطاءات امل�ستلمة 
مييين املييطييورييين امليي�ييسيياركيين 
ميين  اليييثييياليييثييية  امليييرحيييلييية  يف 
املتجددة  الطاقة  م�سروعات 
هذه  وتييتييكييون   ، اململكة  يف 
املييرحييليية ميين 4 ميي�ييسييروعييات 
تيييوليييييييد ميي�ييسييتييقييل لييلييطيياقيية 
الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 
 1200 تبلغ  اإجمالية  بقدرة 
اإىل  مييقيي�ييسييميية  ميييييييييجيييياواط 
ميي�ييسييروع  الأوىل  فييئييتيين: 
 120 ب�سعة  الدوا�سر  وادي 
ليلى  ميييييجيياواط وميي�ييسييروع 
فيما   ، ميجاواط   80 ب�سعة 
م�سروع  من  الثانية  تتكون 
الر�س ب�سعة 700 ميجاواط 
 300 ب�سعة  �سعد  وم�سروع 

ميجاواط. 
اأنييه مت  الييوزارة يف بيانها   واأو�سحت 
العرو�س  تقدمي  طلب  كرا�سة  اإ�ييسييدار 
مل�سروعي الفئة )ب( يف تاريخ 8 اأبريل 

ميين الييعييام املييا�ييسييي ومليي�ييسييروعييي الفئة 
مت  وقييد  ال�سهر،  نف�س  ميين   22 يف  )اأ( 
من  م�سروع  لكل  عطاءات  ثالثة  تقدمي 
امل�سروعات الأربعة خالل الربع الثاين 

من العام احلايل ، م�سرية اإىل اأن نتيجة 
لعملية  خ�سعت  املييقييدميية  الييعييطيياءات 
كرا�سة  ملتطلبات  -وفقًا  وتقييم  فح�س 
طييلييب تييقييدمي اليييعيييرو�يييس- لييلييتيياأكييد من 

الكرا�سة،  �سروط  مع  توافقها 
العطاءات  هذه  �ستخ�سع  كما 
املطلوبة  ليييالإجيييراءات  لحييقييًا 
الإغيييالق  متطلبات  لتحقيق 

التجاري واملايل. 
جميع  اأن  الييييوزارة  واأكييييدت   
ي�ستلزم  الأربعة  امل�سروعات 
عليها اأن تتوافق مع متطلبات 
املييحييتييوى املييحييلييي بيينيياًء على 
الآليييييات الييتييي حييددتييهييا هيئة 
وامل�سرتيات  املحلي  املحتوى 
ت�سعى  واليييتيييي  احلييكييومييييية، 
لييتييعييزيييز الييقيييييميية امليي�ييسييافيية 
لييلييميينييتييجييات واخلييييدمييييات يف 

القت�ساد الوطني.
الفائزة  الييعييطيياءات  اأن  يذكر   
�ييسييتييوقييع اتيييفييياقيييييييات �ييسييراء 
مع  �ييسيينيية   25 ملييييدة  اليييطييياقييية 
ل�سراء  ال�سعودية  "ال�سركة 
الطاقة" التي اأن�ساأتها ال�سركة 
ال�سعودية  ال�سركة  للكهرباء  ال�سعودية 
لييتييكييون امليي�ييسييرتي الييرئييييي�ييس والييوحيييييد 

للكهرباء.

اقتصاد
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الريا�ض:

رفع اإ�سهامات النقل يف الناجت الوطني..اجلا�سر:

 ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي
القاهرة- البالد

اللوج�ستية  واخلييدمييات  النقل  وزيييير  اأكيييد 
املييهيينييد�ييس �ييسييالييح بيين نييا�ييسيير اجلييا�ييسيير، اأن 
تر�سيخ  اإىل  تطمح  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
مييكييانيية املييمييلييكيية كييمييركييز لييوجيي�ييسييتييي عيياملييي 
ومنوذج للتنقل املتكامل، م�ستهدفًة الو�سول 
اإىل املركز العا�سر عامليًا يف موؤ�سر اخلدمات 
م�ساهمة  تعزيز  اإىل  تهدف  كما  اللوج�ستية، 
اأكرث  اإىل  الناجت املحلي الوطني  القطاع يف 

من 10 % يف عام 2030.
  وقييييال يف كييلييمييتييه بيياجلييليي�ييسيية الفييتييتيياحييييية 
اإن   ، الييعييرب  النقل  وزراء  جمل�س  لأعييمييال 
واخلييدمييات  للنقل  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
الييلييوجيي�ييسييتييييية جتيييييييياوزت امليي�ييسييتييهييدفييات 
واأجييل،  واأعظم  اأهييم  هو  ما  اإىل  القت�سادية 

املييقيييييميين وحت�سن  وهيييو �ييسييحيية و�ييسييالميية 
تييوليييييه حكومة  ميييا  ، وهيييو  جييييودة احلييييييياة 
ال�سريفن  احلييرميين  خيييادم  بييقيييييادة  اململكة 
درجات  الله" اأق�سى  "حفظهما  العهد  وويل 
الهتمام والأولوية ، لفتا اإىل تقليل معدلت 
لكل  وفيات   8 من  لأقل  والوفيات  احلييوادث 
العام  النقل  ح�سة  ورفييع  �ساكن،  األييف   100
يف املدن لأكرث من 15%، وتقليل النبعاثات 
من   %25 من  باأكرث  القطاع  من  الكربونية 

الو�سع احلايل رغم النمو ال�سخم املتوقع.
حيث  التحتية  البنية  تطوير  اإىل  واأ�ييسييار   
الييكييرى يف  امل�ساريع  ميين  مت و�ييسييع حييزميية 
لييرفييع طاقتها  اليينييقييل، وذلييييك  اأمنيييياط  �ييسييتييى 
والييربييط  الييتييكييامييل  وتييعييزيييز  ال�ستيعابية، 
الذي  الإقليمي، والتي ت�سمل اجل�سر الري 

يييربييط الييبييحيير الأحيييمييير بيياخلييليييييج الييعييربييي، 
املن�سات  ميين  العديد  اإطيييالق  ت�ستهدف  كما 

اللوج�ستية حول اململكة.

 4 م�سروعات باملرحلة الثالثة 

أرامكو تدرس طرح أسهم "تجارة  إعالن العطاءات المرشحة للطاقة المتجددة 
الوقود بالتجزئة"

تصاريح جديدة لتجربة التقنية المالية

ارتفاع ثقة المستهلكين بالمدفوعات الرقمية 

جدة - البالد
 تدر�س  �سركة "اأرامكو ال�سعودية" اإمكانية بيع 
ح�سة من اأ�سهم �سركتها لتجارة الوقود والزيوت 

بالتجزئة وطرحها لالكتتاب العام.
الآن  حتى  يتخذ  مل  الييقييرار  اإن  امل�سادر  وقييالييت 
ول يزال يف طور النقا�س، وقد ت�سرف ال�سركة 

النظر عنه ، وذلك بح�سب"الإخبارية"
التجزئة"  �سركة  ال�سعودية"  "اأرامكو  واأ�س�ست 
لها  مملوكة  تابعة  ك�سركة   ،2018 دي�سمر  يف 
لبيع  حمطات  �سل�سلة  اإنيي�ييسيياء  بهدف  بالكامل، 
و�ستكون  للم�ستهلكن،  املكررة  الوقود  منتجات 
جميع  عن  "ريتلكو" م�سوؤولة  اجلديدة  ال�سركة 

اأن�سطة بيع الوقود بالتجزئة يف اململكة.
اتفاقية   ،2019 فييراييير  يف  اليي�ييسييركيية  ووقييعييت 
م�سرتك  مل�سروع  الفرن�سية  "توتال"  �سركة  مع 
-بن�سبة 50 % لكل منهما- للدخول يف �سوق بيع 

الوقود بالتجزئة يف اململكة.
ا�سرتلتيجيتها  ال�سعودية"يف  "اأرامكو  وتركز   
لبيع الوقود بالتجزئة، على تعزيز وجودها يف 
ت�سبح  بيياأن  املييدى  بعيد  لهدفها  تعزيزًا  اململكة، 
بالتجزئة  الييوقييود  بيع  �ييسييركييات  كييرى  اإحيييدى 

ال�سرتاتيجية  وتييهييدف  الييعييامل،  م�ستوى  على 
ال�سيارات  خييدمييات  ميين  جييديييد  خييط  تييوفييري  اإىل 
ومنتجات الت�سحيم النهائية التي حتمل عالمتها 
التزام  اإطييار  يف  وذلييك  للم�ستهلكن،  التجارية 
التكرير  قييطيياع  يف  حمفظتها  بتنويع  ال�سركة 

واملعاجلة والت�سويق.
�سركة  اإن  م�سريف  م�سدر  قييال  ثانية  جهة  من   
"اأرامكو ال�سعودية" طلبت من ال�سركات اإر�سال 
حتلية  حمطة  مل�سروع  واملالية  الفنية  عرو�سها 
مياه يف حقل اجلافورة للغاز.  ومن املتوقع اأن 
املحلية والعاملية  ال�سركات  تناف�س جمموعة من 
األف   100 نحو  طاقته  تبلغ  الذي  امل�سروع  على 
مرت مكعب يوميا، من بينها �سركات "اأكوا باور" 
املنتظر  من  اأنه  م�سيفًا  و"فيوليا" و"�سوي�س"، 
بتنفيذ  الفائز  العر�س  اختيار  موعد  يكون  اأن 
مار�س  منت�سف  ميين  لحييق  وقييت  يف  امليي�ييسييروع 

املقبل، طبقا لي  "�سي اإن بي �سي عربية". 
 وموؤخرا ذكرت م�سادر اأن "اأرامكو ال�سعودية" 
بتطوير  مرتبطة  م�ساريع  ا�ستئناف  على  تعمل 
تقدر  واليييذي  اجلييافييورة  حلقل  التحتية  البنية 

تكلفة تطويره بنحو 110 مليارات دولر. 

جدة - البالد
ا�ستقبال  بييدء  املييالييييية   ال�سوق  هيئة  اأعلنت   
ت�سريح  عييلييى  للح�سول  املييتييقييدميين  طييلييبييات 
حتى  اخلام�سة   للدفعة  املالية  التقنية  جتربة 
تيياريييخ 15 دييي�ييسييميير اليييقيييادم ، ويييياأتيييي ذلييك 
التقنية  خمتر  جنيياحييات  ل�سل�سة  ا�ستكماًل 
املالية يف دفعاته الأربعة ال�سابقة، وا�ستمراًرا 
ال�سوق  وتطوير  تنظيم  على  الهيئة  حلر�س 
املييالييييية اليي�ييسييعييودييية وجييعييلييهييا بيييييئيية جيياذبيية 
خالل  من  والإقليمين  املحلين  للم�ستثمرين 
منتجات  وتطوير  املالية  التقنية  �سناعة  دعم 

ابتكارية يف ال�سوق. 
جتريبية  بيئة  املالية  التقنية  خمتر  ويعد 
وخييدمييات  منتجات  ملقدمي  تتيح  ت�سريعية 
املبتكرة  اأعمالها  مناذج  جتربة  املالية  التقنية 
�ييسييميين مييعييايييري وفييييرتة زميينييييية ومييتييطييلييبييات 

الهيئة. وي�ستقبل  تنظيمية حمددة وباإ�سراف 
اململكة  وخييارج  داخييل  من  متقدمن  املختبيير 
عالقة  ذات  مالية  وخدمات  منتجات  لتجربة 
اأعمال مبتكرة  بن�ساط الأوراق املالية بنماذج 

وجاهزة لالختبار يف بيئة جتريبية.
املالية  التقنية  الهيئة  دعمت  ال�سدد  هذا  ويف 
وتنظيمية  ت�سريعية  بيئة  خييلييق  خيييالل  ميين 
املالية،  ال�سوق  يف  املالية  التقنية  ملنتجات 
ل�ستقطاب  امل�ستمر  التطوير  على  وعملت 
النا�سئة  والتقنيات  املبتكرة  الأعييمييال  منيياذج 
التمويل  لت�سهيل  جييديييدة  اآفييياق  تفتح  الييتييي 
كيانات  لبناء  منها  �سعيًا  ال�ستثمار  وحتفيز 
للقطاع  والتنوع  العمق  من  تعزز  اقت�سادية 
املايل وتتما�سى مع م�ستهدفات برنامج تطوير 
لروؤية  الرئي�سة  الرامج  اإحدى  املايل  القطاع 

اململكة 2030. 

جدة - خالد مر�ساح
اأن 75  % من امل�ستهلكن   ك�سفت درا�سة حديثة 
يف اململكة لديهم ثقة جتاه ا�ستخدام املدفوعات 
التقليدية  املتاجر  يف  الت�سوق  اأثيينيياء  الرقمية 
الييدرا�ييسيية  اأظييهييرت  والييدفييع عند ال�ييسييتييالم. كما 
الدفع  امل�ستهلكن على خدمة  انخفا�سًا يف طلب 
حظيت  فيما   ،%  85 بن�سبة  ال�ستالم  عند  نقدًا 
اأنييظييميية املييدفييوعييات الييتييي تييتيييييح الييتييحييقييق عر 
امل�ستهلكن،  من   %  72 بثقة  احليوية  املقايي�س 
وذلك وفقًا لنتائج درا�سة "ابق اآمنًا 2021" التي 

اأجرتها "املدفوعات ال�سعودية".
الت�سوق  على  متزايدًا  اإقباًل  الدرا�سة  واأظهرت   

وا�ستخدام  الإلكرتونية  التجارة  من�سات  عر 
املدفوعات بتقنية الت�سال قريب املدى منذ بداية 
ارتفعت معدلت  جائحة فريو�س كورونا، حيث 
ا�ستخدام املدفوعات الرقمية )البطاقات  الداعمة 
الرقمية(  لتقنية الت�سال قريب املدى واملحافظ 
مبعدل  ال�ستالم  عند  اأو  الإنييرتنييت  عيير  للدفع 
للتوقعات  تاأكيدًا  امل�ستهلكن  اآراء  70 %. وتاأتي 
م�ستقباًل،  التوجه  هذا  ا�ستمرارية  ترجح  التي 
ي�ستبعدون  اإنهم  امل�ساركن  من   %  47 قال  حيث 
بينما  ال�ستالم،  عند  نقدًا  الدفع  خيار  ا�ستخدام 
بتقنية  املدفوعات  ا�ستخدام  منهم   %  46 رّجييح 

الت�سال قريب املدى يف امل�ستقبل. 

االستراتيجية الوطنية

تقدم مؤشر اللوجستية

تقليل معدالت الحوادث 

تحسين جودة الحياة 

مشاريع كبرى للنقل 

منظومة منصات لوجستية 
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تطوير مركز ترفيهي وسياحي بالخبر

التحذير من حسابات تدّعي تصفير الضريبة
الريا�ض- البالد

حيييييذرت هيييييئيية الييييزكيييياة واليي�ييسييريييبيية 
موقع  على  ح�سابات  ميين  واجلييمييارك 
"تويرت"،  الجييتييميياعييي  الييتييوا�ييسييل 
ال�سريبة  ت�سفري  اإمكانيتها  تييّدعييي 
واإ�ييسييدار  تخفي�سها،  اأو  املكلف  على 

اليي�ييسييهييادات اليي�ييسييريييبييييية بييطييرق غري 
من  وذليييك  قانونية،  وغييري  م�سروعة 
اخلا�سة  بييالييبيييييانييات  الييدخييول  خيييالل 
للهيئة،  الإلكرتونية  للبوابة  باملكلف 
للعقوبات  املكلف  �س  ُيعرِّ الذي  الأميير 
عقوبة  اأبيييرزهيييا  ومييين  واملييخييالييفييات 

التهرب ال�سريبي.
على  الييتييام  حر�سها  الهيئة  واأكييييدت   
اخلا�سعن  املكلفن  بحقوق  التوعية 
ليييالأنيييظيييمييية واليييييليييييوائيييييح اليييزكيييويييية 
وال�سريبية يف اململكة و�سرورة عدم 
الن�سياق خلف هذه الأكاذيب والطرق 

غييري امليي�ييسييروعيية، وعييييدم اإعيييطييياء اأي 
بيانات  ومنها  باملكلف  خا�سة  بيانات 
للهيئة  الإلكرتونية  للبوابة  الدخول 
التعامل  اأو  احل�سابات  هييذه  من  لأٍي 
اإجيييراءات  اتييخيياذال  اإىل  لفتة   ، معها 

القانونية حيال هذه احل�سابات.

الدمام- البالد
امل�سروع  ال�سرقية  املنطقة  اأمانة  اأر�ست   
ال�ستثماري لتطوير مركز ترفيهي ثقايف 
مبحافظة  بالعزيزية  ريا�سي،  �سياحي 
لتنمية  اخلا�س  القطاع  با�سراك  اخلر، 
املنطقة ون�سر اخلدمات بعقد ا�ستثماري، 
ومبادرات  جلهود  امييتييدادًا  تاأتي  والتي 

والييقييروييية  الييبييلييدييية  الييي�يييسيييوؤون  وزارة 
املنطقة من خالل  والإ�سكان، يف تطوير 

امل�ساريع ال�ستثمارية التنموية.
اأن امل�سروع ال�ستثماري  واأكدت الأمانة 
الرتفيهية  الأن�سطة  تعزيز  اإىل  يييهييدف 
واليي�ييسييييياحييييية والييثييقييافييييية والييريييا�ييسييييية 
مقومات  واإبيييراز  ال�سرقية،  املنطقة  يف 

ال�سياحية  حمافظة اخلر على اخلارطة 
التنمية  وتيييرية  وتيي�ييسييريييع  والييرتفيييييهييييية 
وحتيييقيييييييق ميييفيييهيييوم كيييييفييييياءة النييييفيييياق 
اأن  اإىل  ميي�ييسييرية   ، املييالييييية  وال�ييسييتييداميية 
األييف   40 م�ساحة  عييلييى  يييقييع  امليي�ييسييروع  
مراكز  تطوير  على  وي�ستمل  مربع،  مرت 
و�سالت  والثقافة   وال�سياحة  للرتفيه 

و�ساحات  ومييطيياعييم  ومييقيياهييي  ريا�سية 
عامة.

ودعت عموم امل�ستثمرين ورواد الأعمال 
ال�ييسييتييثييمييارات  �ييسيينيياعيية  يف  للم�ساركة 
وزيارة بوابة ال�ستثمار البلدي وتطبيق 
على  لالطالع  )فيير�ييس(  الذكية  الهواتف 

الفر�س ال�ستثمارية بكل �سهولة.
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بريوت - البالد
اأثار زعيم ملي�سيا حزب الله ح�سن ن�سر الله، غ�سب 

اللبنانيني، باإعالنه عن امتالك حزبه 100 األف مقاتل 

�سيا�سيون  اعترب  اإذ  وجمهزين،  ومدربني  م�سلحني 

الفو�سى  باإحداث  تهديد �سريح  اأن حديثه  ون�سطاء 

بتنحية  ـــي  الإرهـــاب احلــــزب  مــطــالــب  تتحقق  مـــامل 

القا�سي طارق البيطار من حتقيقات املرفاأ، معتربين 

لأن  اللبنانيني،  جلميع  عــدوًا  اأ�سبح  الله  ن�سر  اأن 

حزبه ي�سكل خطرًا على البالد باأكملها، خ�سو�سًا مع 

ترك ال�سالح يف اأيدي عنا�سر امللي�سيا الإجرامية.

الله  ن�سر  ت�سريحات  جتاه  الغا�سبة  الأفعال  ردود 

قال  اإذ  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  ا�ستمرت 

اللبناين امل�ستقيل ندمي اجلميل، يف تغريدة  النائب 

عدو  "اأنت  الله:  لن�سر  حديثه  "تويرت" موجها  عرب 

دمرت  من  اأنــت  �سبابه،  خرية  قتلت  من  اأنــت  لبنان. 

اقت�ساده، اأنت من هّجرت �سبابه"، بينما قال النائب 

لي�س  لبنان  يف  " اخلالف  خمزومي:  فــوؤاد  اللبناين 

لبناين  �سعب  بني  بل  الله،  وحــزب  امل�سيحيني  بني 

الله  حــزب  وبــني  واقت�ساد  وق�ساء  بلد  بناء  يريد 

كل  من  يحميها  التي  الفا�سدة  ال�سيا�سية  ومنظومته 

ومنطق  والإ�سالح  الق�ساء  ت�سرب  التي  الطوائف 

ويرى  العربي".  حميطه  عن  لبنان  وتعزل  الــدولــة 

عام  اأمـــني  اإقـــرار  اأن  حـــواط  زيـــاد  اللبناين  النائب 

حزب الله بوجود 100 األف مقاتل باإمرته وخماطبة 

"لن  واأ�ــســاف  مرفو�س.  اأمــر  با�ستكبار،  اللبنانيني 

اأفعالكم. لن يخافوا الوعيد اليوم  ترهب اللبنانيون 

عن  يتحدث  الله  حزب  عام  "اأمني  وتابع:  غدًا".  ول 

نف�س  ويف  الأهلية،  واحلــرب  وامللي�سيات  ال�سالح 

اخلطاب يعلن اأنه يراأ�س اأكرب ملي�سيات من 100 األف 

مقاتل لرتهيب واإخ�ساع اللبنانيني".

حتت  تويرت  على  و�سما  �سيا�سيون  ن�سطاء  واأن�ساأ 

الإعــالمــي  كتب  اإذ  الإرهابي"،  الله  "حزب  عــنــوان 

اللبناين �سلمان عنداري: " خطاب ن�سر الله تهديدي 

واإبرام حكم م�سبق على التحقيق. الله ي�ساعد لبنان"، 

فيما اإحدى النا�سطات: "األ ي�ستدعي اعرتاف )ن�سر 

اإرهابيني يهدد فيه اللبنانيني  الإرهاب( مبا لديه من 

الــــدويل ل�سحب هــذا  الــتــدخــل  لــبــنــان،  والــ�ــســلــم يف 

وليد  اللبناين  النا�سط  اعترب  وقت  يف  ؟"،  ال�سالح 

فريجي اأن  خطاب ن�سرالله انقالب على الدولة ب�سكل 

خطري،  اعرتافه  اأن  موؤكدا  لدولته،  وتكري�س  علني 

وتهديد علني بعودة مو�سم الغتيالت.

اللبنانية  ــقــوات  وال الــلــه  حــزب  منا�سرو  وتــقــاذف 

البع�س على هذا الرتهيب  التهامات، فيما اعرت�س 

ــمــار�ــس مـــن قــبــل حـــزب الـــلـــه، كــلــمــا وجـــد نف�سه  امل

اأن  اآخــــرون  اأكـــد  حــني  يف  �سيا�سيا،  "حم�سورا" 
اللبنانيني لن ير�سخوا لتلك التهديدات.

فيه  ت�ساعدت  وقــت  يف  الــلــه  ن�سر  خــطــاب  ويــاأتــي 

التي  ال�ستباكات  خلفية  على  البالد  يف  التوترات 

وقعت الأ�سبوع املا�سي، واأودت بحياة 7 اأ�سخا�س، 

الأهلية  احلرب  ماأ�ساة  اللبنانيني،  اأذهان  اإىل  معيدة 

مثلث  املنطقة  نف�س  يف  �ــســرارتــهــا  انطلقت  الــتــي 

)الطيونة، ال�سياح، عني الرمانة( خالل ال�سبعينات.

نصر اهلل يهدد اللبنانيين.. وسياسيون يصفونه بـ"عدو الشعب"

اخلرطوم - البالد 
ــان الـــ�ـــســـارع الـــ�ـــســـوداين بــوتــرية  ــق ميــ�ــســي احــت

احلكومة  حل  على  حمتجون  ي�سر  اإذ  مت�ساعدة، 

وتــكــويــن اأخـــــرى مـــن الـــكـــفـــاءات، بــيــنــمــا ي�سعى 

ال�سدع بني  لراأب  الــوزراء عبدالله حمدوك  رئي�س 

اجتاهني،  على  املنق�سم  وال�سارع  احلكم  مكونات 

الق�سر"،  "اعت�سام  يف  املـــتـــواجـــدون  فــمــنــهــم 

الدميوقراطي،  املــدين  لالنتقال  الداعمون  ومنهم 

�ــســوارع  كــل  تــعــم  مليونية  ملــ�ــســرية  ويــحــ�ــســدون 

رئا�سة  ت�سليم  تطلب  )اخلمي�س(،  غــدا  العا�سمة 

يظل  وذاك  هذا  وبني  للمدنيني،  ال�سيادي  املجل�س 

"خلية  حمدوك  �سكل  لذلك  مطمئنًا،  غري  الو�سع 

اأزمة" لوقف الت�سعيد من جميع الأطراف، واإنهاء 

وهو  واحــد،  هدف  نحو  والتوحد  الحتقان،  حالة 

العبور لالنتقال الدميوقراطي.    

وبينما ي�ستمر العت�سام اأمام مقر جمل�س الوزراء 

وزارة  اأكـــدت  اخلــرطــوم،  يف  الرئا�سي  والق�سر 

الداخلية ال�سودانية اأم�س )الثالثاء(، اأن من واجبها 

اأن ما قامت  الدولة، م�سددة على  حماية موؤ�س�سات 

للمعت�سمني  بالت�سدي  املا�سي  الثنني  ال�سرطة  به 

املتجهني اإىل جمل�س الوزراء ياأتي �سمن واجباتها، 

التوا�سل الجتماعي عن  تداولته و�سائل  ما  نافية 

رئي�س جمل�س  هاتفيًا من مكتب  ات�ساًل  تلقت  اأنها 

ال�سيادة، عبد الفتاح الربهان، يطلب عدم التعر�س 

الذي  الــوزراء،  جمل�س  نحو  املتجهني  للمعت�سمني 

�سدد عقب جل�سة طارئة على اأهمية اأن تناأى جميع 

واأن  املُ�ساد،  والت�سعيد  الت�سعيد  عن  الأطـــراف 

ال�سعب  ملواطني  الُعليا  امل�سلحة  اجلميع  ُيعلي 

ت�سكيل  املجل�س  قــرر  كما  والــ�ــســودان،  ال�سوداين 

عبدالله  الـــوزراء  رئي�س  برئا�سة  اأزمة"،  "خلية 

من  واثنني  الع�سكريني  من  اثنني  وت�سم  حمدوك 

واملجموعة  والتغيري  احلرية  )جتمع(  جانب،  كل 

املن�سقة عنه التي تطالب بحل احلكومة.

اإىل  ال�سودانيني  املهنيني  جتمع  دعــا  جهته،  مــن 

كافة  فيه  ميثل  ثـــوري  ت�سريعي  جمل�س  ت�سكيل 

قوى الثورة، وت�سليم ال�سلطة للمدنيني يف البالد، 

الدولية  اجلنائية  للمحكمة  املطلوبني  وت�سليم 

الراهن باخلرطوم، ربطت  الو�سع  فــورا.ويف ظل 

م�ساعدات  اأي  تقدمي  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

ثم  املدنية،  احلكومة  مبوافقة  لل�سودان  ع�سكرية 

حددت ثالث جمالت رئي�سية ملنح هذا الدعم، وهي: 

الأمنية،  الأجهزة  املهني، واإ�سالح  تدريب اجلي�س 

باتفاق  املتعلقة  الأمنية  الرتتيبات  متطلبات  ودعم 

املا�سي،  اأكــتــوبــر  املــوقــع يف  الــ�ــســوداين  الــ�ــســالم 

حمدثة  مراجعة  يف  ال�سروط  هــذه  حتديد  مت  كما 

الإمداد  �سبكة  حول  الكونغر�س،  يف  جلنة  اأجرتها 

جمل�س  �سلطة  ت�سليم  موعد  قرب  ومع  الأمريكية. 

الوليات  دعــت  املقبل؛  ال�سهر  للمدنيني  ال�سيادة 

املتحدة ودول الرتويكا جميع الأطراف ال�سودانية 

اإىل احرتام الوثيقة الد�ستورية املوقعة بني املدنيني 

املــدين  بالتحول  اللــتــزام  و�سمان  والع�سكريني 

وفد  و�سول  ويتوقع  ال�سلطة.  هياكل  وا�ستكمال 

اإىل اخلرطوم،  امل�ستوى  رفيع  اأمريكي  دبلوما�سي 

الأ�سبوع احلايل، لبحث الأزمة احلالية يف البالد، 

للقرن  الأمريكي  املبعوث  زيارة  اجلميع  يرتقب  اإذ 

الأفريقي، جيفري فيلتمان، اإىل اخلرطوم يف غمرة 

انتقاله،  وتهدد  بال�سودان  تع�سف  �سيا�سية  اأزمــة 

عن  الأمــريــكــي  "اإك�سيو�س"  مــوقــع  نقله  ملــا  وفــقــا 

م�سدرين مل ي�سمهما، م�سريا اإىل اأن اإدارة الرئي�س 

جو بايدن تقف مع النتقال املدين الدميوقراطي.

اأثينا - البالد
واليونان وقرب�س،  الثالثية بني م�سر  القمة  قطعت 

اليونانية  بالعا�سمة  )الثالثاء(،  اأم�س  عقدت  التي 

دول  و�سيادة  وحدة  احرتام  �سرورة  على  "اأثينا"، 
ف�ساًل  الداخلية،  �سوؤونها  يف  التدخل  وعدم  املنطقة 

عن مراعاة مقت�سيات الأمن البحري لكل دولة كونه 

جزءًا من الأمن الإقليمي، واإخراج املرتزقة من ليبيا 

على الفور.

وقـــال املــتــحــدث بــا�ــســم الــرئــا�ــســة املــ�ــســريــة ال�سفري 

عبد  الرئي�س  بني  الثالثية  القمة  اإن  را�ــســي،  ب�سام 

نيكو�س  الــقــرب�ــســي  ونــظــريه  الــ�ــســيــ�ــســي،  الــفــتــاح 

اأنــا�ــســتــا�ــســيــاديــ�ــس، ورئــيــ�ــس الــــــوزراء الــيــونــاين 

"كريياكو�س ميت�سوتاكي�س، تناولت تعزيز التعاون 
وال�سياحة،  الكهرباء،  الــغــاز،  الطاقة،  قطاعات  يف 

والنقل، والزراعة، وكذلك القطاعات احليوية كالبيئة 

اإىل  تطرقت  كما  املناخي،  التغري  ظاهرة  ومواجهة 

والإرهـــاب،  ال�سرعية،  غري  الهجرة  مكافحة  جهود 

املنطقة،  با�ستقرار  املرتبطة  الق�سايا  وتــطــورات 

الليبي،  وامللف  الفل�سطينية،  الق�سية  راأ�سها  وعلى 

والو�سع يف �سوريا، وق�سية �سد النه�سة.

خالل  ال�سي�سي،  عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�س  وقــال 

اجلانب  مع  مت  التفاق  اإن  اأثينا،  يف  الثالثية  القمة 

القوات  خــروج  �سرورة  على  والقرب�سي  اليوناين 

الأجنبية واملرتزقة من ليبيا، واإجراء النتخابات يف 

موعدها، م�سددا على دعم القاهرة لإيجاد حل �سامل 

الدولية،  القرارات  اإىل  ا�ستنادا  القرب�سية،  للق�سية 

الكهربائي  الــربــط  اتــفــاق  على  بالتوقيع  اأ�ــســاد  كما 

كــررت  مــن جهتها،  والــيــونــان وقــرب�ــس.  بــني م�سر 

ليبيا  يف  النتخابات  حــول  مواقفها  املتحدة  الأمم 

الأمني  اإذ �سددت وكيلة  البالد،  املرتزقة من  وخروج 

روزماري  ال�سيا�سية،  لل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  العام 

عبد احلميد  رئي�س احلكومة،  لقائها  ديكارلو، خالل 

الدبيبة، وع�سوي املجل�س الرئا�سي، مو�سي الكوين 

الوقت  اإجراء النتخابات يف  وعبدالله الاليف، على 

اأكــدت  اإنها  وقالت  املقبل.  دي�سمرب   24 اأي  املــحــدد، 

للم�سووؤلني الليبيني على الأهمية الق�سوى لن�سحاب 

القوات الأجنبية واملقاتلني واملرتزقة، مو�سحة اأنها 

ناق�ست اأي�سًا و�سع املهاجرين وطالبي اللجوء.

ليبيا،  اإىل  اخلــا�ــس  املتحدة  الأمم  مبعوث  وحـــذر 

انتخابات  عقد  يف  الإخــفــاق  اأن  مــن  كوبيت�س،  يــان 

رئا�سية وبرملانية يف 24 دي�سمرب قد يجدد النق�سام 

الدولة  لتوحيد  املبذولة  اجلهود  ويحبط  وال�سراع، 

الواقعة يف �سمال اإفريقيا الغنية بالنفط، بعد عقد من 

ال�سطرابات، م�سددا يف اإفادة م�سورة اأمام جمل�س 

الأمن على اأن عقد النتخابات "حتى يف حالة اأقل من 

اأمر  واملخاطر  والتحديات  العيوب  كل  املثالية، ومع 

مرغوب فيه اأكرث بكثري من عدم عقد انتخابات، وهو 

الأمر الذي ميكن اأن يعزز النق�سام وعدم ال�ستقرار 

وال�سراع".

بدأ الترهيب باإلعالن عن قوام مسلحيه

واشنطن تربط الدعم العسكري بموافقة المدنيين

األمم المتحدة تدعم توجه مصر واليونان وقبرص

السودان.. "خلية األزمة" 
أمام اختبار إنهاء االحتقان

قمة ثالثية تبحث إخراج المرتزقة من ليبيا

العراق.. استنفار أمني
في المنطقة الخضراء

بغداد - البالد
)الثالثاء(،  اأم�س  بغداد،  العا�سمة  �سهدت 

ا�ستنفارًا اأمنيًا، ل�سيما يف حميط املنطقة 

اخل�سراء، التي ت�سم عددًا من املوؤ�س�سات 

ا�ستمرار  ظل  يف  وال�سفارات،  الر�سمية 

امل�سلحة  والف�سائل  الأحزاب  احتجاجات 

�سد نتائج النتخابات النيابية. 

�سفارات  الأمــريــكــيــة  ال�سفارة  واأطــلــقــت 

ـــت مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع  ـــل ـــّع ــــــــــذار وف الإن

بع�س  مـــع  بـــالـــتـــزامـــن   ،C-RAM
لأن�سار  املنطقة  حميط  يف  التجمعات 

فيما  اخلا�سرين،  واملر�سحني  الأحــــزاب 

انــتــ�ــســارا كثيفا  ــة  ــي الــقــوى الأمــن نــفــذت 

بالقرب من بوابة املنطقة اخل�سراء، بعد 

على  املحتجني  مــن  الع�سرات  تــوافــد  اأن 

مدخلها من جانب اجل�سر املعلق.

بع�س  اعـــرتا�ـــســـات  تــ�ــســتــمــر  ــمــا  ــن ــي وب

ــراجــعــت مــقــاعــدهــم  ــريــن ومــــن ت ــس اخلــا�

الت�سريعية  النــتــخــابــات  يف  الــنــيــابــيــة 

امل�سلحة،  الف�سائل  ل�سيما  الــعــراقــيــة، 

اأنها  لالنتخابات،  العليا  املفو�سية  اأعلنت 

اأجــل  مــن  طعنًا   1250 مــن  اأكــرث  ت�سلمت 

درا�ستها، مو�سحة اأن باب الطعن بنتائج 

النتخابات اأغلق.

للمفو�سية  الإعالمي  الفريق  ع�سو  وقال 

مع  تتعامل  املفو�سية  اإن  م�سطفى،  مهند 

البيانات  مطابقة  خــالل  من  الطعون  تلك 

ــات املـــتـــوفـــرة لــدى  ــان ــي ــب والأدلـــــــة مـــع ال

املفو�سني  ملجل�س  ترفعها  ثــم  املفو�سية 

وب�ساأن  الأعــلــى.  الق�سائية  للهيئة  ومنه 

النتخابية  الأ�سوات  فرز  بعد  املطالبات 

ت�سمل  الـــفـــرز  اإعــــــادة  اأن  اأكــــد  جمـــــددا، 

طعون  اأو  �سكاوى  عليها  التي  ال�سناديق 

�سامل جلميع  فرز  اإجراء  اأن  موؤكدا  فقط، 

املحكمة  مــن  قـــــرارًا  يتطلب  ـــوات  الأ�ـــس

الحتادية ح�سرًا.

منظمات تطالب بتصنيف 
مليشيا الحوثي إرهابية

عدن - البالد
طالبت منظمات مينية عاملة يف حمافظة 

الأمـــن  املــتــحــدة وجمــلــ�ــس  الأمم  مـــــاأرب، 

الأمريكية  املــتــحــدة  والـــوليـــات  الـــدويل 

النــقــالبــيــة،  احلــوثــي  ميلي�سيا  بـــــاإدراج 

كت�سنيف  الإرهــابــيــة  اجلــمــاعــات  �سمن 

املدنيني  جتــاه  جرائمها  جـــراء  م�ستحق 

التي ترتقي اإىل جرائم حرب.

العاملة  املدين  املجتمع  منظمات  واأدانــت 

بجامعة  نظمتها  نــــدوة  يف  مـــــاأرب،  يف 

واملتعمد  املتكرر  ال�ستهداف  �سباأ،  اإقليم 

ــيــة  الإرهــاب احلــوثــي  ميلي�سيا  قــبــل  مــن 

املكتظة  ال�سكنية  الأحياء  لإيران،  التابعة 

بالنازحني يف حمافظة ماأرب بال�سواريخ 

امل�سري  والــطــريان  واملدفعية  البالي�ستية 

املفخخ، منددة باحل�سار احلوثي املطبق 

لقرى العبدية وق�سف املدنيني فيها البالغ 

اأنـــواع  مبختلف  ن�سمة  األـــف   37 عــددهــم 

الأ�سلحة ما عر�سهم لالإبادة اجلماعية.

اأكـــد وزيـــر الإعــــالم اليمني،  مــن جــانــبــه، 

اأن اجلرائم والنتهاكات  الإريــاين،  معمر 

بحق  احلوثيون  يرتكبها  التي  املتوا�سلة 

املدنيني من الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن 

جرائم  هــي  ح�سارها،  منذ  العبدية  يف 

بالتقادم،  ت�سقط  واإبــادة جماعية ل  حرب 

مو�سحا لوكالة الأنباء اليمنية "�سباأ"، اأن 

قيادات  من  اجلرائم  هذه  عن  امل�سوؤولني 

وعنا�سر امليلي�سيا �سيالحقون يف املحاكم 

"جمرمي  باعتبارهم  والــدولــيــة،  املحلية 

حرب".

كابل - البالد
ــقــد الــــــدويل، اأمــ�ــس  ــن حــــذر �ــســنــدوق ال

ــكــمــا�ــس القــتــ�ــســاد  )الــــثــــالثــــاء(، مـــن ان

الأفغاين بن�سبة 30 % هذا العام، ما يفجر 

على الأرجح اأزمة لجئني توؤثر على الدول 

املجاورة واأوروبا.

لتوقعاته  حتــديــث  يف  الــ�ــســنــدوق  وقـــال 

تــوقــف  "مع  ــة:  ــمــي ــي ــل الإق ــة  ــادي ــ�ــس ــت الق

ــانــيــة وجتــمــيــد  املــ�ــســاعــدات غـــري الإنــ�ــس

بعدما  كبري،  على نحو  الأجنبية  الأ�سول 

يف  ال�سلطة  على  طالبان  حركة  ا�ستولت 

اأغ�سط�س يواجه القت�ساد الأفغاين الذي 

يف  حــادة  اأزمـــات  امل�ساعدات  على  يعتمد 

واأ�ساف  املدفوعات".  ميزان  ويف  املالية 

املعي�سة  م�ستوى  يف  "النخفا�س  اأن 

الفقر  نحو  الأ�سخا�س  ماليني  بدفع  يهدد 

متوقعا  اإن�سانية"،  اأزمــة  اإىل  يــوؤدي  وقــد 

اأفغان�ستان  يف  لال�سطرابات  يكون  اأن 

املنطقة  على  واأمنية  اقت�سادية  تداعيات 

والدول املجاورة.

اخلارجية  وزيـــر  اأعــلــن  ثــانــيــة،  جهة  مــن 

مبعوث  اأّن  بلينكن،  اأنــتــوين  الأمــريــكــي، 

زملاي  اأفغان�ستان،  اإىل  املّتحدة  الوليات 

بعد  وذلك  من�سبه،  من  ا�ستقال  زاد  خليل 

ف�سل اجلهود الدبلوما�سية التي بذلها على 

طالبان  حركة  منع  يف  عديدة  اأ�سهر  مدى 

من ال�ستيالء على ال�سلطة يف اأفغان�ستان. 

الأمريكي  املبعوث  نائب  اإّن  بلينكن  وقال 

اإىل اأفغان�ستان، توما�س وي�ست، �سيخلف 

خليل زاد يف من�سبه.

تحذير دولي من أزمة الجئين أفغان
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الريا�ض ـ البالد   

على  باحلفاظ  ال�سعودية  العربية   اململكة  تهتم 

ال�ساللت  وتوليد  وانتاج   ، الطبيعية  املحميات 

البيئة  يف  اإطالقها  واإعــادة  بالنقرا�ض  املهددة 

هذه  مــن  العديد  ت�سم  لــهــا.  املالئمة  الطبيعية 

اآخر  نباتات ل توجد يف مكان  اأنــواع  املحميات 

مالئمة  بيئة  منها  العديد  توفر  كما  العامل،  يف 

مع  وتوا�سال  بالإنقرا�ض  املــهــددة  للحيوانات 

الإمام  هذا الهتمام وقعت هيئة تطوير حممية 

الوطني  املــركــز  مــع  امللكية  الله  عبد  بــن  تركي 

تفاهم  مــذكــرة   ، اأمــ�ــض  الفطرية  احلــيــاة  لتنمية 

الــتــنــ�ــســيــق بـــن اجلــهــتــن لإجــــراء  ــهــدف اإىل  ت

درا�سات التنوع البيئي يف حممية الإمام تركي 

بن عبد الله امللكية، وتبادل اخلربات والكفاءات 

العمل  وور�ـــض  الــــدورات  حل�سور  والــدعــوات 

يف  ي�ساهم  مبا  الدولية،  واملوؤمترات  التدريبية 

على  امل�ستمر  والطـــالع  املن�سوبن  كفاءة  رفــع 

اأحدث درا�سات واأدوات وو�سائل حماية وتعزيز 

الهيئة  جهود  �سمن  هذا  ياأتي  الفطرية.  احلياة 

للتكامل مع اجلهات ذات العالقة من اأجل حتقيق 

البيئة  على  احلــفــاظ  يف  الوطنية  امل�ستهدفات 

واحلياة الفطرية يف اململكة.

امللكية  الله  عبد  بن  تركي  الإمــام  حممية  ومّثل 

املهند�ض  التنفيذي  رئي�سها  التوقيع،  مرا�سم  يف 

حممد بن عبد الرحمن ال�سعالن، فيما مثل املركز 

حممد  الدكتور  الفطرية  احلياة  لتنمية  الوطني 

بن علي بن بهاء الدين قربان.

تاأتي  املــذكــرة  اأن  ال�سعالن  املهند�ض  واأو�ــســح 

مكاًنا  املحمية  لتكون  الهيئة  اإ�سرتاتيجية  �سمن 

العديد  لتوطن  وحمفًزا  الفطرية  للحياة  مالئًما 

مــن الأنــــواع املــهــددة بــالنــقــرا�ــض وفــق اأف�سل 

املركز  جهود  �سمن  وذلــك  العاملية،  املمار�سات 

الوطنية الكربى حلماية احلياة الفطرية واإعادة 

واإعـــادة  الــربيــة  مــن  املنقر�سة  الأنــــواع  تاأهيل 

التوازن الطبيعي يف بيئات اململكة.

الوطني  التنفيذي  الرئي�ض  اأو�ــســح  جانبه  من 

اخلــــربات،  ــتــبــادل  ل الــفــطــريــة  احلـــيـــاة  لتنمية 

وربــط  واملــ�ــســاركــة  التن�سيق  تــدعــم  املــذكــرة  اأن 

للبيانات  الوطنية  القاعدة  مع  الناجتة  البيانات 

بهدف  املــركــز،  يف  الأحيائي  بالتنوع  اخلا�سة 

اأف�سل  واتباع  الكفاءة  ورفع  امل�ستمر  التح�سن 

املمار�سات املحلية والعاملية يف جمال املحافظة 

والتنمية البيئية يف املحمية. وبناًء على املذكرة 

لتوطن  الإكــثــار  مراكز  باإن�ساء  الهيئة  �ستقوم 

بالنقرا�ض  املهددة  الربية  احليوانات  وتربية 

لتكاثرها  املثالية  البيئة  واإيجاد  عليها  واحلفاظ 

من جديد ومبا ي�سهم يف التنوع احليوي، على 

بتقدمي  الفطرية  احلياة  لتنمية  املركز  يقوم  اأن 

الإمــام  حممية  وتتميز  وال�ست�سارات.  الــدعــم 

تركي بن عبد الله امللكية بغطائها النباتي الذي 

ي�سم اأكرث من 120 نوًعا من النباتات واأكرث من 

60 نوًعا من احليوانات الربية.

جدة ـ عبد الهادي املالكي   

اإنه  الــزعــاق،  خالد  اجلوية  الأر�ــســاد  خبري  قــال 

املن�سرمة تغريات  عاًما  الـ20  املالحظ خالل  من 

مناخية مل تكن معهودة يف ال�سجالت املدونة ول 

ما بن هطول  املوروثة،  ال�سن  كبار  ذاكرة  حتى 

مو�سمها،  غــري  يف  مــتــعــددة  مناطق  يف  اأمــطــار 

ويف  تعهدها  مل  ملناطق  امتدَّت  ثلجية  وموجات 

الغبار تنتقل من  كل عام، ف�ساًل عن موجات من 

اأن من  »الــزعــاق«،  اأخـــرى. واأ�ــســاف  اإىل  منطقة 

احلــرارة  درجــات  ارتفاع  ا  اأي�سً التغريات  �سمن 

اإىل معدلت غري معهودة خليجًيا، وكذلك تكون 

ا  الأعا�سري على فرتات متقاربة ومتتالية، واأي�سً

وذوبــانــهــا  اجلليد  جــبــال  انح�سار 

وت�سكلها يف مناطق اأخرى عاملًيا.

واأكـــــد خــبــري الأر�ــــســــاد اجلــويــة، 

اأ�سبحت  املــنــاخــيــة  الــتــغــريات  اأن 

للب�سرية  ميكن  ل  واقــعــيــة  حقيقة 

م�سرًيا  التغيري،  لزم  لذلك  اإغفالها، 

حيال  اآراء   3 لديهم  العلماء  اأن  اإىل 

اإنها  قال  من  الأول  التغريات؛  هذه 

ب�سبب الدورات املناخية العظمى، اأي اأنها حتدث 

دورة  وبداية  من�سرمة  مناخية  دورة  نهاية  عند 

ال�سماء  تتمخ�ض  حــيــث  جـــديـــدة؛ 

لــولدة هذه الــدورة وهو ما ي�سبب 

الثاين،  »الراأي  التغري. وتابع:  هذا 

ب�سبب  الــتــغــريات  تــلــك  اإن  ــول  ــق ي

عنا�سر  يف  الــبــ�ــســريــة  ــتــدخــالت  ال

ــظــومــة املـــنـــاخـــيـــة، والإخــــــالل  ــن امل

الراأي  مزح  فيما  البيئي،  بالتوازن 

ــن مــــوؤكــــًدا اأن  ــول ــق ــث بـــن ال ــال ــث ال

العظمى  املناخية  ــــدورات  ال ب�سبب  الــتــغــريات 

يف  »الــزعــاق«،  واأو�سح  الب�سرية«.  والتدخالت 

تعليق على مقطع الفيديو الذي ن�سره عرب ح�سابه 

اإىل  تنق�سم  احلــرارة  درجــات  اأن  "تويرت"،  على 

الأجهزة،  تقي�سها  التي  وهي  »ُمقا�سة:  ق�سمن: 

وهي  الأج�ساد  تقي�سها  التي  وهي  وحم�سو�سة: 

الأهم«، م�سرًيا اإىل اأنه يف العقود املتاأخرة اأ�سبح 

الــعــامل اأجــمــع يــعــاين مــن الــتــغــريات احلــراريــة 

امليكنة  اإىل  تتجه  الــعــلــمــاء  واأنـــظـــار  ب�سقيها، 

وانبعاثاتها الغازية و�سن قوانن ملعاجلتها.

المحميات مكان آمن لألحياء والنباتات المهددة باالنقراض

خبير طقس يكشف عن 3 مسببات للتغيرات المناخية

البالد ـــ  مها العواودة      

املــ�ــســاكــل  مـــن  ــة  ــركــب ال اآلم  اأ�ــســبــحــت 

ال�سحية ال�سائعة، خا�سة لدى الن�ساء، 

التورم والت�سلب،  اأعرا�سها  اأبرز  ومن 

ــــــدفء عــنــد الــلــمــ�ــض،  والحــــمــــرار وال

اأ�سوات  �سماع  اإىل  الأمــر  ر  يتطوَّ وقــد 

باملف�سل عند ثني الركبة، ف�ساًل عن عدم 

القدرة على فرد الرجل.  الدكتور حممد 

اأول جــراحــة  ا�ــســتــ�ــســاري  نــوا�ــض  اأبـــو 

اأن  اأو�سح   الريا�سي   والطب  العظام 

الركبتن  اآلم  اأ�سباب  من 

اختالف  هو  الن�ساء  عند 

احلياة  وجــودة  الثقافات 

باحلركة  اأن   والأ�ــســا�ــض 

والــــغــــذاء نــ�ــســتــغــنــي عن 

ـــــــدواء حــيــث مـــن اأهـــم  ال

لتجنب  الــعــامــة  املـــبـــادئ 

املحافظة  الركبتن  اآلم 

ــى الــنــ�ــســب املــنــا�ــســبــة  عــل

ـــن الــعــمــر والــــطــــول و  ب

الوزن يف توازي وتوازن �سحي دائم. 

مدمرة  م�سكلة  الــوزن  زيــادة  اأن  موؤكدا 

مثل  اأيــ�ــســا  والــــروح  اجل�سد  لأعــ�ــســاء 

يف  يــرى  كما  النف�سية.  احلالة  اختالل 

الطبية  امل�سكنات  لتناول  املــراأة  ركــون 

اأكــرب  م�سكلة  الأمل  وطـــاة  مــن  لــلــهــروب 

كون هذه الأدوية مدمرة للمعدة والكلى 

اجلراحية  "العمليات  واأ�ساف  والكبد. 

اأطــبــاء  وجـــود  ظــل  يف  اأعــظــم  م�ساكلها 

ال�سمري". موؤكدا  ال�سريع وقلة  الك�سب 

خالل  من  اجل�سد  ب�سحة  الهتمام  اأن 

حتمي  الريا�سية  الــتــمــاريــن  ممــار�ــســة 

كثريا من الدخول يف م�ساكل الركبتن. 

يذكر ان هناك 5 عالجات طبيعية للتغلب 

على اآلم الركبة اأو تخفيف حدتها خالل 

الــيــومــيــة، ميكنك  اأنــ�ــســطــتــك  ممــار�ــســة 

يف  تتمثل  وهـــي  ب�سهولة  ممار�ستها 

ا�ستخدام الكمادات الباردة 3 مرات يف 

التورم  تقليل  يف  ت�ساعد  حيث  اليوم، 

ممار�سة  ميكنك  كما  الأمل.  وتخفيف 

اخلا�سة  التمارين  بع�ض 

وع�سالت  اأوتـــار  بتقوية 

ا�ست�سارة  بــعــد  ــركــبــة،  ال

كــانــت  واإذا  الـــطـــبـــيـــب. 

اأو  للداخل  تنحرف  قدمك 

اخلــــارج فــاحــر�ــســي على 

اأحــذيــة خم�س�سة  ارتـــداء 

وجتنب  احلـــــالت،  لــهــذه 

والأف�سل  العايل،  الكعب 

اأحذية ريا�سية  لك ارتداء 

اأو طبية لتقليل ال�سغط على الركبتن.

التاأثري  منخف�سة  التمارين  عن  ف�سال 

مل�سابي  مثالية  واليوغا،  ال�سباحة  مثل 

الركبة، حيث ت�ساعد على تلين اجل�سم 

جــانــب  اىل  ــتــن.  ــب ــرك ال اإرهــــــاق  دون 

على  يعمل  املثايل  الــوزن  على  احلفاظ 

وبالتايل  الركبتن  على  ال�سغط  تقليل 

وزن  لديك  كــان  فـــاإذا  الأمل،  حــدة  تخف 

زائد ميكنك العتماد على حمية غذائية 

منا�سبة خلف�ض الوزن.

استشاري لـ           : الوزن 
المثالي يحمي من آالم الركبتين

جدة ـ خالد بن مر�ضاح 
يهدف مهرجان البحر الحمر ال�سينمائي الدويل  اإىل 

جعلها  يف  وامل�ساهمة  ال�سينما  �سناعة  منو  ت�سريع 

خالل  ومــن  الأعــمــار،  كافة  مــن  اجلميع  متناول  يف 

ال�سعودي  ال�سباب  املهرجان  ي�ستهدف  املبادرة  هذه 

ال�سباب  املقبل من  لإلهام اجليل  التحديد،  على وجه 

لهم  منا�سبة  مهنة  الأفــالم  يعتربون �سناعة  ل  الذين 

يقدم  كما  الأفــالم،  و�سانعي  املواهب  من  لي�سبحوا 

املهرجان الفر�سة جلميع �ساكني جدة للم�ساركة يف 

الربنامج والدورات املقامة والأفالم.

منحهم  خــالل  مــن  ال�سباب  �سغف  اإثـــارة  عــن  ف�سال 

كما   مواهبهم،  وتعزيز  للنجاح  الــالزمــة  الأدوات 

الــدويل  ال�سينمائي  الأحــمــر  البحر  مهرجان  يهدف 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ــدًا  رائ يكون  اأن  اإىل 

فقط،  املهرجان  وم�سابقات  لأن�سطة  لي�ض  والعامل، 

املقبلة من  الأجيال  �سنرتكه على  الذي  للتاأثري  ولكن 

خالل الربنامج اأي�سًا". ويقام مهرجان البحر الأحمر 

ال�سينمائي الدويل يف مدينة جدة التاريخية القدمية، 

بو�سفها جزًءا من تاريخ حمافظة جدة العريق، الذي 

املعمارية  الت�ساميم  روح  وعلى  عليه  احلــفــاظ  مت 

ياأتي  ال�سنن.  والثقافية فيه ب�سكل مثايل على مدار 

القدمية  جــدة  مدينة  يف  املــهــرجــان  اإطـــالق  اخــتــيــار 

حتديدًا؛ لإتاحة الفر�سة لإبراز املناطق اجلاذبة يف 

وثقافة  املدينة  عن  حقيقية  �سورة  وتقدمي  اململكة، 

اأهلها من خالل دعوة النا�ض من جميع اأنحاء العامل 

لروؤية ال�سورة الثقافية احلقيقية للمملكة املتمّثلة يف 

مدينة جدة التاريخية القدمية.

ال�سيافة  بكرم  ال�ستمتاع  من  الــزوار  �سيتمكن  كما 

العربية الأ�سيلة التي تتميز بها اململكة، بجانب بقية 

املاآثر املتنّوعة والرثّية التي تتمتع بها جدة. ويهدف 

مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل اإىل تعزيز 

التبادل بن الثقافات، وتقوية قطاع �سناعة ال�سينما 

مهّمًا  دوًرا  اململكة  تلعب  حيث  والعربية،  ال�سعودية 

تد�سن  خالل  من  الدولية  ال�سينما  �سناعة  عامل  يف 

داخل  من  للجمهور  وتقدميه  امل�ستوى  عاملي  حدث 

وخارج اململكة. كما اأعلن املهرجان اأي�سا عن عر�سه 

العربية،  املنطقة  من  املختارة  الأفــالم  من  جمموعة 

الأفــالم  مــن  بعناية  اخــتــريت  جمموعة  اإىل  اإ�سافة 

من  م�سهورة  عاملية  جلوائز  ر�سحت  التي  الدولية 

الأحمر  البحر  مهرجان  ويعد  العامل،  اأنحاء  جميع 

مل�ساهدة  لل�سينما،  املحب  للجمهور  ح�سرية  فر�سة 

الفر�سة  عـــادًة  تــتــاح  ل  الــتــي  الأفــــالم  مــن  جمموعة 

مل�ساهدتها. وقال رئي�ض جلنة مهرجان البحر الأحمر 

اإن ت�سمية مدينة  الرتكي:  الدويل حممد  ال�سينمائي 

موطن   ،" البلد  با�سم"  واملــعــروفــة  الــقــدميــة،  جــدة 

اأمر مهم،  الدويل  ال�سينمائي  الأحمر  البحر  مهرجان 

حيث تعد "البلد" جوهرة مدينة جدة التي متزج بن 

التاريخ واحلداثة يف تناغم تام". واأ�سار اإىل اأهمية 

اأن تكون جدة القدمية، املدرجة على قائمة اليون�سكو 

للرتاث العاملي، حموًرا لأكرب مهرجان �سينمائي يف 

امل�سرح  خارطة  على  اململكة  �سي�سع  الــذي  املنطقة 

ال�سينمائي العاملي.

ال�سينمائي  الأحــمــر  الــبــحــر  مــهــرجــان  اأنــ�ــســئ  وقـــد 

الدويل لي�سبح مهرجاًنا �سينمائًيا فعاًل على ال�ساحة 

ال�سينمائية الدولية، ليكون مهرجانًا �سينمائيًا رائدًا 

على م�ستوى العامل العربي، كما يدعم املهرجان منو 

ثقافة واإمكانات املجتمع ال�سينمائي املحلي من خالل 

املعرفة  وتعزيز  والعربية  املحلية  املــواهــب  تنمية 

فر�سة  اأيــ�ــســًا  املــهــرجــان  ال�سينما.ويعد  ب�سناعة 

من  العاملية  الثقافات  لكت�ساف  ال�سعودي؛  لل�سباب 

خالل تاأثري �سناعة ال�سينما.

مهرجان البحر األحمر .. استهداف الريادة العالمية في السينما
استقطاب الشباب السعودي الموهوبين وتدريبهم في مجاالت الدراما 

- Datalogue -يحتفالن بإطالق النسخة الثانية من داتا لوغ NASSCOM القنصلية العامة للهند و
جدة ـ البالد    

بجدة  للهند  الــعــامــة  القن�سلية  نظمت 

 )NASSCOM  ( مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 

الربجميات  ل�سركات  الوطنية  الرابطة 

للن�سخة  الفتتاحي  احلــدث  واخلــدمــات 

ـــــــا لـــــوغ-  ـــة مـــــن دات ـــي ـــان ـــث ال

Datalogue - وهو عبارة 
عـــن تــكــنــولــوجــيــا مــعــلــومــات 

ح�سرية  خــا�ــســة  افــرتا�ــســيــة 

B2B  -يف  11اأكتوبر 2021 
وقـــــد  مت اإجـــــــراء الإ�ــــســــدار 

 2021 مار�ض  �سهر  يف  الأول 

50 جل�سة  الــذي �سهد حــوايل 

الــ�ــســركــات  كـــربى  مــع   B2B
من   الثانية  الن�سخة  و�ست�سم  ال�سعودية 

اجمايل 100 اجتماع جمدول مع �سركات 

حافزا  داتالوغ  ويوفر  و�سعودية  هندية 

واململكة  الهند  بن  التعاون  توثيق  اىل 

تكنولوجيا  قطاع  يف  ال�سعودية  العربية 

املعلومات.

الهند لدى  ال�سفري  الفعالية حتدث   خالل 

ال�سعودية  العربية  اململكة 

�سعيد  اأو�ــــســــاف  الـــدكـــتـــور 

بن  املتنامية  الــعــالقــات  عــن 

غري  الــقــطــاعــات  يف  البلدين 

الــنــفــطــيــة وغــــري الــتــقــلــيــديــة 

الــ�ــســراكــة  عــمــق  يعك�ض  ممــا 

ال�ــســرتاتــيــجــيــة بـــن الــهــنــد 

ال�سعودية  العربية  واململكة 

�سيكون  داتالوغ  اأن  واأ�ساف 

اإبــراز  �ساأنه  من  �سنوية  ن�سف  منا�سبة 

املعلومات  تكنولوجيا  قــدرات  واإ�ــســراك 

الدكتور  �سعادة  وكـــان  البلدين  كــال  يف 

فــيــ�ــســل الــ�ــســقــري، الــرئــيــ�ــض واملـــديـــر 

لل�سراكات  للمركزال�سعودي  التنفيذي 

الرئي�سي  �سيف  الدولية  ال�سرتاتيجية 

وحتدث عن توثيق العالقات بن البلدين 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف نطاق 

جمل�ض ال�سراكة ال�سرتاتيجية.

ثم جرى عقد  جل�سة نقا�ض حول املهارات: 

كيف ميكن للمنظمات واحلكومة التعاون 

اأيــ�ــســا  والــتــي اأدارهــــا ال�سيد 

�سيفندرا �سينغ، نائب الرئي�ض 

ــة الـــتـــجـــارة  ــمــي ــن ـــ�ـــض ت ـــي ورئ

اأع�ساء  مــع  نا�سكوم  العاملية 

فــريــق املــنــاقــ�ــســة الــ�ــســيــد عبد 

ال�سركة  �سي�سو،  بــيــاري،  الله 

املــتــحــدة لــلــتــاأمــن الــتــعــاوين،  

الــــ�ــــســــيــــدة كــــريتــــي �ـــســـيـــت، 

ا�ــض  ا�ـــض  التنفيذي  الــرئــيــ�ــض 

ناير،  مــوكــونــد  وال�سيد  نا�سكوم  �ــســي  

ناغاراو  العاملية  الب�سرية  املــوارد  مدير 

يتحدثون عن هذا املو�سوع.

�ساهد  حممد  ال�سيد  العام  القن�سل  وقال 

خدمات  ت�سدير  اإن  ت�سريحاته  يف  عامل 

الهندية يرتكز يف  املعلومات  تكنولوجيا 

واأوروبـــا  املتحدة  الــوليــات  اإىل  الغالب 

ــرق  ــ�ــس وتـــخـــطـــو مــنــطــقــة ال

الأو�ـــســـط و�ــســمــال اإفــريــقــيــا 

العربية  واململكة  عام  ب�سكل 

الــ�ــســعــوديــة بــ�ــســكــل خــا�ــض 

خــطــوات وا�ــســعــة يف جمال 

اأنه متا�سيا  واأ�ساف  التنمية 

مع روؤية اململكة 2030 ميكن 

هائال  �سريكا  تكون  اأن  للهند 

يف تطوير حلول تكنولوجيا 

املعلومات IT/ ITES للمدن امل�ستقبلية 

.)NEOM( مثل نيوم
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الدمام-حمودالزهراين
م�سواره  فـــادان  ال�سربي  بـــداأ 
ح�سة  اأول  قــاد  بعدما  التفاق  مع 
اإعفاء  بعد  الفريق،  مع  له  تدريبية 
اأوىل  و�ستكون  الــعــطــوي،  خــالــد 
فــادان  بقيادة  التفاق  مواجهات 
التا�سعة  اجلولة  يف  الن�سر  اأمــام 
الأحد املقبل، وكان فار�س الدهناء 

اأمــام  كــبــرة  قــد تعر�س خلــ�ــســارة 
لقاءات  اآخــر  يف  برباعية  الأهــلــي 
الــعــطــوي مـــع الـــفـــريـــق. ويــعــلــق 
التفاقيون اآمال كبرة على فادان 
التغير  واإحـــداث  الفريق،  لإنــقــاذ 
القادمة  اجلـــولت  خــال  املطلوب 
اأن  يــذكــر  املــحــرفــن.  دوري  مــن 
بر�سيد   13 املركز  يحتل  التــفــاق 

7 نقاط.

 فالدان يبدأ مشواره مع االتفاق

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

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

األهلي أوال..
عبداهلل املحمد

قيل اإن فل�سفة التاريخ تقوم على مبداأ هام مفادُه؛ اأن لكل جمتمع ثاث 
اأوّج  يف  املـجتمع  ويكون  والأ�سياء،  والأ�سخا�س،  الأفكار،  مكونات" 

عافيته حن يدور الأ�سخا�س والأ�سياء يف فلك الأفكار ال�سائبة!
الأ�سخا�س  فلك  يف  والأ�سياء  الأكــار  تدور  حن  املجتمع  ذات  ومير�س 
الريا�سة  لراعي  متلفز  ت�سريح  ا�ستح�ساره يف  ما�سبق ميكن  ..! وكل 
عبدالله  الأمـــر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الــراحــل  ورمــزهــا  ال�سعودية 

الفي�سل، رحمه الله ، حن قال:
"النادي الأهلي هو �سرح لريا�ستنا ومدر�سة قائمة بحد ذاته. ثم اأكمل 
ت�سريحه،  وختم  جمهوره،  غــر  لأحــد  ملكًا  لي�س  الــنــادي  هــذا  قــائــا: 
غايتنا  هي  امل�سلحة  ت�سبح  بــاأن  يكون  للنادي  الــولء  اإّن  الله:   رحمه 

واملحبة هي الو�سيلة لتحقيق ذلك". انتهى..
نعم الأهلي تاأ�س�س حول فكرة نبيلة وو�سع لبناته الأوىل رجال عظام 

خدموا بادهم وريا�ستها و�سبابه من خاله.
وباإمكانكم العودة لتاريخ منجزات ريا�سة بادنا يف املحافل القارية يف 
جميع الفئات العمرية والألعاب املختلفة، واأن تراجعوا اأ�سماء اأ�سحاب 
تلك ال�سواعد والأقدام والعقول يف ك�سوفات امل�ساركن يف تلك املحافل؛ 
لتعرفوا اأن معظمهم اأتى من عنوان واحد يف غرب مدينة جدة اجلميلة. 
اأن ن�ستح�سر  اإّل  اأندية وطننا احلبيب، ل ميكن  واأّما على �سعيد بقية 
ت�سريح الراحل الكبر �سمو الأمر حممد العبدالله الفي�سل، رحمه الله، 
 : قائًا  وذّكرهم  الكبرة  اجلماهرية  الأندية  روؤ�ساء  اأمام  حتدث  حن 
والهايل  الأهــاوي،  قبل  الن�سراوي  اجلميع؛  يعرفها  مواقف  لاأهلي 

قبل الأهاوي والحتادي قبل الأهاوي..
فلم نعرف الأهلي يومًا م�ستنجدًا باأحد. فقد ُولد عزيزا �سريفا ليقبل مّنًة 
من اأحد، ومهما اختلف اأهله حوله يظل املبداأ الذي تاأ�س�س عليه ثابتا: 

وثانيًا".. اأوًل  "الأهلي 
ما �سردته �سابقًا هو غي�س من في�س- لي�س اإّل.

ومدخًا ملا اأريد اأن اأختم به، فبيننا من يحتاج اأن تنع�س ذاكرته من وقت 
لآخر حتى ل ي�ستيقظ يومًا اأمام حقيقة لميكن الرجوع عنها ب�سهولة.

اأ�سبه مبدينة كبرة �سّيدت عرب  القدم والريا�سة يف بادنا  تاريخ كرة 
املدينة  تلك  �سور  هو  الأهلي  اأن  جيدًا  ن�ستوعب  اأن  وعلينا  التاريخ، 

املنيع؛ واإن كان التاريخ عّلمنا �سيئا عن �سقوط املدن؛
فهو اأن "�سقوط املدن يبداأ اأوًل ب�سقوط اأ�سوارها" ..!

تغريدة:
الأواين الفارغة حتدث �سجًة اأكرث من تلك املمتلئة، كذلك تفعل العقول، 

فاخر من يجادلك بعناية ..!

@ABAADI2015
Abdullah h. Mohmammad

حضور جماهيري كامل في سباق جدة لـ"لفورموال 1"
جدة - البالد

من  الأوىل  الن�سخة  منظمو  ك�سف 
�ــســبــاق اجلـــائـــزة الــكــربى الــ�ــســعــودي، 
�سمن  دي�سمرب،  من  اخلام�س  يف  املقرر 
ــة الـــعـــامل لــ�ــســبــاقــات  مــنــافــ�ــســات بــطــول
ميكن  ال�سباق  اأن   ،1 فورمول  �سيارات 
اأن يقام بح�سور جماهري بكامل �سعة 

املدرجات.
ــــان مـــقـــررا يف الــبــدايــة الــ�ــســمــاح  وك
لكن   ،%  40 بن�سبة  جماهري  بح�سور 

ي�سمح حاليا باحل�سور بن�سبة 100 %.
جاء ذلك عقب تخفيف قيود واإجراءات 
مــكــافــحــة انــتــ�ــســار الـــعـــدوى بــفــرو�ــس 

كورونا يف ال�سعودية.
وعلى �سعيد ال�سباق، حتتدم املناف�سة 
الربيطاين  بن  املو�سم  هذا  اللقب  على 
مر�سيد�س  �ــســائــق  هــامــيــلــتــون  لــويــ�ــس 
والهولندي ماك�س فر�ستابن �سائق ريد 
على  ال�سباق  اأهمية  مــن  يزيد  مــا  بــول، 
اأن  ميكن  الــذي  جــدة،  كورني�س  م�سمار 
ي�سكل حلظة فا�سلة حل�سم هذا ال�سراع.
لل�سيارات  الــ�ــســعــودي  الحتـــاد  وذكـــر 
الدخول  تــذاكــر  اأن  النارية  ــدراجــات  وال
حل�سور  اجلمهور  تطلعات  تلبي  العام 
احلدث الريا�سي والرفيهي الأ�سخم يف 
باإثارة  لا�ستمتاع  �سواء  اململكة،  تاريخ 

ال�سباق، اأو الفعاليات الرفيهية املمتعة.
ويوفر هذا اخليار لع�ساق فورمول 1، 

م�سمار  يف  ال�سباق  اإثــارة  على  اإطالة 
ثاثة  مــدار  على  املذهل  جــدة  كورني�س 
الرفيهية  بالأن�سطة  وال�ستمتاع  اأيــام، 
حيث  اجلمهور،  منطقة  يف  امل�ساحبة 
ُيعر�س ال�سباق على ال�سا�سات العماقة، 
بعد  مـــا  حـــفـــات  ــور  حــ�ــس جـــانـــب  اإىل 

ال�سباق.
ـــن �ــســلــطــان  ورحـــــب الأمــــــر خـــالـــد ب
رئــيــ�ــس جمل�س  الــفــيــ�ــســل،  الــعــبــدالــلــه 
لل�سيارات  الــ�ــســعــودي  الحتــــاد  اإدارة 
ــذا الإعــــان  ــه ــــدراجــــات الـــنـــاريـــة، ب وال
ــه بــتــو�ــســيــع عــرو�ــس  ــعــادت ــس مــــوؤكــــدا �

من  املزيد  اأمام  الفر�سة  واإتاحة  التذاكر 
اجلمهور لا�ستمتاع بهذا احلدث الكبر، 
خا�سة مع قرار وزارة ال�سحة بتخفيف 

الإجراءات الحرازية.
اإقامة ال�سباق ال�سعودي باأ�سبوع  وبعد 
العامل  بطولة  مناف�سات  تختتم  واحـــد، 

لفورمول 1، باإقامة �سباق اأبو ظبي، الذي 
يف  يقام  املو�سم  يف  �سباق  رابــع  �سيكون 

الدول العربية، وهو رقم قيا�سي.
لــلــمــرة الأوىل  اأيــ�ــســا  وتــ�ــســارك قــطــر 
يف   ،1 فورمول  �سباقات  ا�ست�سافة  يف 

نوفمرب املقبل.

الدمام- حمودالزهراين 
وال�سنوكر  البلياردو  ريا�سة  اإدراج  عــن  القاد�سية  نــادي  اأعــلــن 
�سمن اأن�سطته، كاأول ناد �سعودي ين�سئ فريقا خا�سا لهذه الريا�سة 
املرة  هي  فهذه  عاما،   25 قبل  ال�سعودي  الحتــاد  اإن�ساء  تاريخ  منذ 
خال  من  وذلــك  الأندية،  مظلة  حتت  اللعبة  فيها  تكون  التي  الأوىل 
نادي  برئي�س  البلياردو،  احتاد  رئي�س  ال�سمري  نا�سر  الدكتور  لقاء 
القاد�سية اأحمد غدران، وياأتي هذا �سمن اجلهود التي يقوم بها رئي�س 
الحتاد يف ن�سر وتطوير والتعريف بها واإ�سافتها لاأندية الريا�سية 
باململكة، بعد اأن عانت كثرا من عدم الهتمام طوال الفرة املا�سية، 
اختيار  يتم  اإثرها  وعلى  م�ستاأجرة  �سالت  يف  تلعب  كانت  بحيث 
النادي  مع  التفاق  مت  كما  خارجيا،  اململكة  ميثلون  الذين  الاعبن 
على توفر مدربن وطنين اأ�سحاب �سهادات تدريب عالية لاإ�سراف 
فنيا على الاعبن. كما اأعلن ناديا الأهلي والنه�سة عن اإدارج اللعبة 
اأي�سا. ويف اجلانب الن�سائي جتاوز عدد الاعبات  اأن�سطتهما  �سمن 
اختتمت  كما  نــورة.  الأمــرة   مع جامعة  بالتعاون  وذلــك  لعبة،   55
قبل اأ�سبوع دورة احلكام لل�سيدات مبعهد اإعداد القادة مب�ساركة 25 
�سيدة، كما �سيتم م�ساركة املنتخب الن�سائي يف بطولتي العرب وغرب 

اآ�سيا القادمتن كاأول م�ساركة خارجية ن�سائية للعبة.

يف ختام اجلولة ال�سابعة من دوري" يلو"..

الوحدة في مدار الكوكب والخليج يواجه القادسية

 كوزمين يطالب العبيه بنقاط الشباب

حائل - خالد احلامد
تختتم م�ساء اليوم الأربعاء مواجهات اجلولة ال�سابعة من دوري" يلو" لأندية الدرجة 

الأوىل، باإقامة مباراتن يف غاية الأهمية.. 

الوحدة VS الكوكب
على ملعب مدينة امللك عبدالعزيز بال�سرائع ي�ست�سيف فريق الوحدة نظره الكوكب، 
اختبارًا  يخو�س  نقطة،   13 بر�سيد  الرتيب  ثالث  للفريقن،الوحدة  مهمة  مواجهة  يف 
قويًا اأمام اأهم املناف�سن، وي�سعى اإىل موا�سلة طريقه نحو ال�سدارة بعد انت�ساره الأخر 

على فريق اأحد.
يف املقابل، الكوكب يدخل اللقاء مبعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخر "بديربي اخلرج" 
املناف�سة على املراكز  اأجل  اللقاء من  اإىل 8 نقاط، ويرغب بالعودة بنقاط  فرفع ر�سيده 

الأوىل.

القاد�سية VS اخلليج
على ا�ستاد الأمر �سعود بن جلوي بالراكة ي�ستقبل القاد�سية �سيفه اخلليج يف واحدة 
 8 بر�سيد  ع�سر  الثاين  املركز  �ساحب  القاد�سية  يطمح  اإذ  اجلولة؛  مواجهات  اأقوى  من 
نقاط يف اإيقاف التفريط بالنقاط بعد تعادله يف اجلولة املا�سية، وح�سد النقاط الثاث 
التي تعني له كثرًا يف م�سوار املناف�سة. يف املقابل، اخلليج "املت�سدر" بر�سيد 13 نقطة 

يرغب يف تعزيز �سدارته والبتعاد اأكرث يف املقدمة.

جدة- حممد بن نافع  
اأبدى املدرب الروماين للكتيبة الحتادية كوزمن 
يف  لعبيه  وم�ستوى  اأداء  عن  ر�ساه  عدم  كونرا 
على  �سيفًا  فيها  حل  التي  الأخـــرة  فريقه  مــبــاراة 
نظره �سمك، �سمن مناف�سات اجلولة )8( لدوري 
التي  للمحرفن،  �سلمان  بــن  حممد  الأمـــر  كــاأ�ــس 
واأفــقــدت  ملثله،  بهدف  الإيــجــابــي  بالتعادل  انتهت 
الحتاد فر�سته يف تعزيز تقدمه نقطيًا يف �سدارة 
الدوري، على الرغم من ا�ستمراره مت�سدرًا اإىل ما 

بعد نهاية اجلولة. 
را�ــس متامًا عن  اأنــه غر  لاعبيه  واأكــد كوزمن 

م�ستوى  يف  الــكــبــر  والنــخــفــا�ــس  الــفــريــق  اأداء 
كرة  عامل  بدائية يف  اأخطاء  والوقوع يف  الاعبن 
الروماين  طالب  كما  تتكرر،  بــاأل  وطالبهم  القدم، 
يف  الــثــاث  بالنقاط  التعوي�س  ب�سرورة  لعبيه 
�ستجمع  التي  القادمة،  وال�سباب  الحتــاد  مــبــاراة 
يوم  التا�سعة  اجلــولــة  مناف�سات  �سمن  الفريقن 
الفي�سل  عبدالله  الأمر  ا�ستاد  املقبل، على  اجلمعة 

بجدة.  
املركز  يحتل  الحتــادي  الفريق  اأن  ذكره  اجلدير 
الأول يف �سلم الرتيب بر�سيد )17( نقطة يف حن 

يحل الفريق ال�سبابي خام�سا بر�سيد )12( نقطة. 

سيطرة هاللية على تشكيلة ربع النهائي
جدة - البالد

اختار الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم الت�سكيلة املثالية للدور ربع النهائي من دوري 
البليهي  هم" علي  لعبن   5 بتواجد  الهال  لعبو  عليها  �سيطر  التي  اآ�سيا،  اأبطال 
وجانغ هيون �سو ونا�سر الدو�سري وحممد كنو وغوميز، فيما تواجد لعبان من 

الن�سر هما الأوزبكي جال الدين ما�ساريبوف واملغربي عبد الرزاق حمدالله.
واختار الحتاد القاري لعبن من فريق اأول�سان هيونداي حامل اللقب هما كيم 
من  اأي�سا  ولعبن  الو�سط،  لعــب  جيونغ  دونــغ  ويل  الأميــن،  الظهر  هــوان  تــاي 

بوهانغ �ستيلرز هما احلار�س يل جون ولعب الو�سط الأمين ليم �سانغ هيوب.
ي�سار اإىل اأن اأول�سان وبوهانغ يتواجهان اليوم لتحديد الطرف الثاين يف نهائي 

دوري اأبطال اآ�سيا.

3 أندية تعتمد"البلياردو" 
ضمن أنشطتها
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متابعة - هالل �سلمان
ت�سوير - عثمان ال�سمراين

بعد  اآ�سيا  اأبطال  دوري  نهائي  اأول يف  نف�سه طرفا  الهالل  فريق  اأعلن 
فوزه اأم�س على جاره الن�سر )2-1( يف الدور ن�سف النهائي.

بداأت املباراة �سريعة من اجلانبني اللذين تبادل اللعب الهجومي، 
لكن من دون خطورة حقيقية، وترجم الهالل �سيطرته امليدانية اإىل 
هدف التقدم بتمريرة من الفرن�سي غوميز اإىل املايل ماريغا الذي 
�سدد كرة ا�سطدمت بعبدالله مادو و�سكنت �سباك وليد عبدالله يف 
الدقيقة 17، ثم نال الكوري هيون �سو اأول بطاقة �سفراء يف اللقاء 
بكرتني  الن�سر  رد  وجاء   ،)21 )د  تالي�سكا  الربازيلي  على  لتدخله 
متتالييتني من تالي�سكا؛ الأوىل �سدها املعيوف والثانية يف ال�سباك 
اجلانبية )د 31(، ويف الوقت بدل ال�سائع من ال�سوط الأول تلقى 

علي لجامي بطاقة حمراء لتدخله على ماريغا.
ويف ال�سوط الثاين، نزل يا�سر ال�سهراين مكان ماريغا، فيما اأ�سرك 
الن�سر عبدالرحمن العبيد مكان عبدالله اخليربي، وجاءت اأوىل فر�س 
اأن  ال�سوط للن�سر عرب حمدالله الذي ت�سدى لكرته املعيوف )د 47(، قبل 
ي�سجل تالي�سكا هدف التعادل براأ�سية بعد ركلة ركنية )د 50(، ثم نال البليهي 
مكان  النجعي  �سامي  لعب  بعدها   ،)62 )د  حمدالله  على  لتدخله  �سفراء  بطاقة 
عبدالفتاح )د 65(، ثم اأهدر �سامل فر�سة حمققة براأ�سية علت العار�سة )د 68(، وعو�سها 

)د  اأي�سا  ا�سطدمت مبادو  ت�سديدة  بعد  الثاين  بالهدف 
برييرا  على  لتدخله  ــذارا  اإن الغنام  �سلطان  ونــال   ،)71

)د 75( وبعدها لعب �سالح ال�سهري مكان غوميز، ورد 
واأبــــــــــــــو بـــكـــر مدرب الن�سر باإ�سراك علي احل�سن 

وما�ساريبوف،  ال�سليهم  مكان 
نا�سر  تــ�ــســديــدة  وا�ــســطــدمــت 
 ،)80 )د  بالعار�سة  الدو�سري 
اإنـــذار  على  العمري  وحت�سل 

 ،)84 )د  بـــرييـــرا  ــاكــه  لإمــ�ــس
بعدها لعب خالد الغنام مكان 
�سلطان، ورد جاردمي باإ�سراك 

جحفلي والعليان مكان برييرا 
اأ�سيب  ثــم   ،)88 )د  والــربيــك 

اليامي  نا�سر ونزل مكانه حمد 
انفرادة  ال�سهري  واأهدر   ،)90 )د 

اأ�ساع  ثــم  ال�سائع،  بــدل  الــوقــت  يف 
مادو فر�سة حمققة اأمام املرمى )د 95(، 

لينتهي اللقاء بفوز هاليل و�سل به اإىل 
النهائي للمرة الثالثة يف اآخر 5 �سنوات.

الهالل يقصي النصر ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا
بعد ديربي  دراماتيكي
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غرامات مشددة لمخالفات نظام مكافحة التبغ  
جدة - البالد

لـــوزارة  التابعة  الــتــبــغ،  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ك�سفت   
للمخالفات  نظاًما  املقررة  والغرامات  العقوبات  عن  ال�سحة، 
املتعلقة بالتدخني يف الأماكن العامة والإعالن وكذلك خمالفات 
البيع ، وحددت الغرامة بـ  200 ريال عقوبة كل من يدخن يف 

احلدائق اأو الأماكن العامة اأو اجلهات احلكومية اأو يف مداخلها 
اآلف ريال   5 اللجنة غرامة  اأمتار. وحددت   8 اأقل من  مب�سافة 
اأنــواع التبغ يف  عن الرتويج والإعــالن والدعاية لأي نوع من 
غرامة  العقوبات  فت�سمل  البيع  ملخالفات  وبالن�سبة  مكان.   اأي 
قدرها 5 اآلف ريال لكل حالة من احلالت التالية: بيع منتجات 

تبغ ل حتمل البيانات التي تو�سح التحذيرات ال�سحية - منتج 
اجلراك  اأو  -املع�سل  عاًما   18 دون  هم  ملن  التبغ  منتجات  من 
من  اأقل  عبوة  يف  العادية  ال�سجائر  بيع  جــرام-   500 من  اأقل 
 10 اأقل من  الكوبي يف عبوة  ال�سيجار  20 �سيجارة - - بيع 

�سجائر.

دلهي - وكاالت
ا�سطر   ، لــلــزفــاف  احــتــفــايل  مــوكــب  ال�سري يف  مــن  ــدل  ب
بال  على  لتخطر  و�سيلة  اأغــرب  ا�ستخدام  اإىل  عرو�سان 
لالنتقال اإىل مقر احلفل.   فقد �سادف حفل زفاف عرو�سني 
اإىل  فا�سطرا   ، البلدة  في�سان غمرت �سوارع  هنديني حالة 
ا�ستخدام طنجرة طبخ وا�سعة كو�سيلة انتقال و�سط املياه 

، حتى يذهبا اإىل الحتفال بالزفاف يف ولية كريل، جنوبي 
الهند. وذكرت التقارير اأن العرو�سني جلبا الطنجرة الكبرية 
الطعام،  تقدمي  يف  عادة  ت�ستخدمها  التي  املطاعم  اأحد  من 
خالل الحتفالت ، حيث اأ�سرا على الحتفال بالزفاف رغم 
الفي�سانات التي اجتاحت املنطقة واأ�سفرت عن م�سرع 27 

�سخ�سا يف خمتلف مناطق الولية.

جدة- البالد
الليل  ال�سنة من منت�سف  ت�سل زخة �سهب اجلباريات ذروة ت�ساقطها هذه 
هذه  القمر  و�سيكون   ، اخلمي�س  �سم�س  �سروق  قبل  �ساعات  وخــالل   ، اليوم 
ال�سنة يف طور البدر ما يعني اأن نوره �سيغمر ال�سماء طوال الليل بالتزامن 

مع ذروة �سهب اجلباريات.
وقال رئي�س اجلمعية الفلكية بجدة املهند�س ماجد اأبو زاهرة، تعرب الكرة 
الأر�سية يف هذا الوقت من ال�سنة خالل الأج�سام النيزكية املنت�سرة على طول 
مدار املذّنب هايل م�سدر هذه ال�سهب، والتي ت�سرب الغالف اجلوي لالأر�س 
�سورة  يف  لنا  وتظهر  كيلومرت،   100  -  70 حــوايل  ارتفاع  على  وحتــرتق 

�سهب ولي�س لها تاأثري على كوكبنا.

الدمام – حمود الزهراين
باجلبيل  املــلــكــيــة  الــهــيــئــة  اخــتــتــمــت 
الجتماعية  اخلدمات  اإدارة  يف  ممثلة 
عدد  مــع  بــالــتــعــاون  رفقاء"  "مبادرة 
ــة  مـــن اجلـــهـــات احلــكــومــيــة واخلــا�ــس
وغـــري الــربــحــيــة عــلــى مـــدى عـــام كامل 
واملــراكــز  الإلــكــرتونــيــة  املن�سات  عــرب 
اجلبيل  مبدينة  والجتماعية  الثقافية 
ال�سناعية. حيث مت تنفيذ )96( فعالية 

وبرناجًما.
اإدارة  ا�ستهدفت املبادرة ، طبقا ملدير 
ال�سمري  خلف  الجتماعية  اخلــدمــات 
باأهمية  والتثقيف  الــوعــي  ن�سر  اإىل   ،
الأ�سخا�س  لفئة  الجتماعي  التمكني 
ذوي الإعاقة، وتدريبهم ودعمهم ب�سكل 
مع  الندماج  من  ميكنهم  بحيث  فعال، 
املجتمع، وتعزيز الجتاهات الإيجابية 
نحوهم، بالإ�سافة اإىل حتفيز العاملني 
اإىل مزيد  يف جمالت الرتبية اخلا�سة 

من العطاء والبذل يف هذا املجال.

 زفاف عروسين في طنجرة طهي

 اليوم تساقط »شُهب الجباريات« 

 »رفقاء« تنشر الوعي لتمكين ذوي اإلعاقة

 ربط تذاكر »موسم الرياض« بتطبيق »توكلنا«

وزير التجارة يكرم مراقبًا أبلغ عن رشوة 

إحباط تهريب أطنان حشيش و»قات« 
الريا�ض- البالد

 متّكنت الدوريات الربية يف مناطق جازان وع�سري وجنران، 
من  كــيــلــوجــرامــًا  و)276(  طــن  تهريب  حمـــاولت  اإحــبــاط  مــن 
مادة  من  كيلوجراًما  و)464(  طًنا  و)66(  املخدر  احل�سي�س 

القات املخدر.
م�سفر  العقيد  احلـــدود  حلــر�ــس  الر�سمي  املــتــحــدث  و�ــســّرح   
وعــددهــم  ذلــك  يف  املــتــورطــني  على  القب�س  مت   بــاأنــه  القريني، 
من  متهمني  و)103(  مــواطــًنــا،   )47( منهم  متهًما،   )150(
خمالفي نظام اأمن احلدود بينهم )89( من اجلن�سية الإثيوبية، 
ال�سومالية،  اجلن�سية  من  و)3(  اليمنية،  اجلن�سية  من  و)10( 
حر�س  رجال  اأن  موؤكًدا   ، الإرتريية  اجلن�سية  من  واحد  ومتهم 
واقــتــدار  وعـــزم  حـــزم  بــكــل  الــتــ�ــســدي  م�ستمرون يف  احلــــدود 
من  كــل  اأمـــام  منيًعا  �ــســًدا  و�سيقفون  كــافــة،  التهريب  ملــحــاولت 

يحاول ا�ستهداف اأمن اململكة و�سبابها باملخدرات.

»إنستغرام«  يضر بالصحة 
العقلية للمراهقين

كاليفورنيا- وكاالت
ال�سباب  ا�ستهداف  اإن�ستغرام  تطبيق  يوا�سل 
واملراهقني بكافة الو�سائل املتاحة، و�سط املناف�سة 
ال�سديدة وانت�سار تطبيقات م�سابهة على من�سات 
هذه  فــقــدان  مــن  وخمـــاوف  الجتماعي  التوا�سل 
�سحيفة  ن�سرته  تقرير  حذر  فيما   ، العمرية  الفئة 
ال�سهر  مطلع  تقريرًا  جورنال"  �سرتيت  "وول 
اجلاري، قالت فيها اإن "اإن�ستغرام" ي�سر بال�سحة 

العقلية للمراهقني خ�سو�سًا الفتيات".
عادية  غري  اإنفاق  اإجـــراءات  "اإن�ستغرام"  ونفذ 
خا�س  ب�سكل  و�ــســددت  املــراهــقــني،  انتباه  جلــذب 
على فئة ت�سمى "املدر�سة الثانوية املبكرة"، والتي 

�سنفت على اأنها ترتاوح من 13 اإىل 15 عامًا.
التوا�سل  من�سات  اأكــرب  اإن�ستغرام  وليــزالــن 
1.3 مليار م�ستخدم، فيما  الجتماع، مع اأكرث من 
"�سناب �سات"  "تيك توك" لديه مليار م�ستخدم و 

عند 500 مليون، وفقًا لبيانات من ال�سركات.

جدة - البالد
ك�سف رئي�س الهيئة العامة للرتفيه امل�ست�سار تركي اآل ال�سيخ، عن تو�سيح 
مهم بخ�سو�س ربط تذاكر مو�سم الريا�س بتطبيق "توكلنا"، م�سرًيا اإىل اأنه 

�سيتم طرحها للبيع مرة اأخرى يف حالة عدم ربطها بالتطبيق.
وكان اآل ال�سيخ، قد اأعلن يف وقت �سابق خطوات ربط تذاكر فعاليات مو�سم 
لقاح  من  جرعتني  على  باحل�سول  امل�سارعة  اإىل  م�سرًيا  بالتطبيق  الريا�س 

كورونا.
الريا�س  مو�سم  فعاليات  تــذاكــر  تــويــرت:  مــوقــع  على  ح�سابه  عــرب  وقـــال 
بني  الربط  بــدون  فعالية  اأيــة  اأحــد  يدخل  ولــن  توكلنا،  تطبيق  يف  مربوطة 
التذكرة والتطبيق، ل�سمان �سالمة اجلميع، ومن مل ياأخذ اجلرعتني ي�ستعجل 
باأخذها الآن. مو�سحا اإمكانية ا�ستعرا�س التذكرة عن طريق خدمات التذاكر 

بالتطبيق.

جدة - يا�سر بن يو�سف
كرم  وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله الق�سبي ، ماأمور �سبط ق�سائي 
بالوزارة لرف�سه قبول ر�سوة مقابل �سرف النظر عن واقعة قيام عمالة خمالفة 

من جن�سية اآ�سيوية بتزوير بلد املن�ساأ لأجهزة ق�س الرخام.
الواقعة  امل�ستودعات  باأحد  الــوزارة  مراقب  ا�ستباه  اإىل  التفا�سيل  وتعود 
ليكون  "ال�سني  املن�ساأ  بلد  بتزوير  تفتي�سية  جولة   اأثــنــاء  الريا�س  ب�سرق 

معروفة. جتارية  عالمات  "اأملانيا" وتقليد 
ومببا�سرة الق�سية عر�س امل�سوؤول عن العمالة على مراقب الوزارة ت�سليمه 
مبلغ 100  الف ريال وهاتف حممول مقابل �سرف النظر عن املخالفة، وبناء 
عليه مت �سبط املخالفني بعد كمني حمكم وبحوزتهم كامل املبلغ نقدًا واإحالتهم 

اإىل اجلهات املخت�سة .

الراحة لضيوف الرحمن
مكة املكرمة - البالد

خ�س�ست الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي 8 اآالف عربة كهربائية وعادية للت�سهيل على قا�سدي بيت اهلل احلرام لال�ستفادة 
من خدمة العربات الأداء �سعائرهم بكل ي�سر و�سهولة.

وتقود اإدارة خدمات التنقل بتقدمي خدمة العربات املجانية ملحتاجيها، كما ت�سرف على مقدمي اخلدمة املدفوعة وم�سغل العربات الكهربائية، وتوزيع 
العربات جمانًا على قا�سدي بيت اهلل احلرام من كبار ال�سن واالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة، حتى يتمكنوا من القيام بن�سكهم بكل ي�سر و�سهولة.
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