القيادة تهنئ رئي�سي موريتانيا و�ألبانيا
وتعزي الرئي�س الرو�سي
الريا�ض -وا�س

بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية تهنئة ،لفخامة رئي�س
اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ،مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده .وبعث  ،حفظه الله  ،برقية تهنئة
مماثلة لفخامة رئي�س جمهورية �ألبانيا .كما بعث �أيده الله  ،برقية عزاء وموا�ساة ،لفخامة رئي�س رو�سيا
االحتادية يف �ضحايا احلادث الذي وقع داخل منجم للفحم احلجري يف �سيبرييا.
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقيتي تهنئة ،لكل من رئي�س موريتانيا و�ألبانيا،
وبرقية عزاء وموا�ساة ،لفخامة الرئي�س فالدميري بوتني رئي�س رو�سيا االحتادية يف
�ضحايا احلادث الذي وقع داخل منجم للفحم احلجري يف �سيبرييا".

الإعالم املتجدد
الأحد  23ربيع الثاين 1443هـ املوافق  28نوفمرب 2021م ال�سنة  91العدد 23505

تعليق للرحالت الجوية والصحة العالمية لـ
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� 12صفحة  /رياالن

ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

:

امل�صري واحد

اململكة خالية من املتحور الإفريقي
البالد  -مها العواودة
� أو�ضح مدير منظمة ال�صحة العاملية باململكة وال�شرق
الأو�سط الدكتور فهد اجلويف يف ت�صريح لـ"البالد" عدم
وج��ود متحور فريو�س كورونا اجلديد " �أوميكرون" يف
اململكة العربية ال�سعودية وال يف �أي��ة دول��ة خليجية حتى

اللحظة واملنت�شر بطريقة خميفة يف �أفريقيا.
م�ؤكدا �أن الإج��راءات االحرتازية التي توا�صل اتخاذها
اململكة العربية ال�سعودية وقفت �سدا منيعا �أمام دخول هذا
املتحور اخلطري ف�ضال عن وعي املواطن واملقيم على �أر�ض
اململكة يف �أهمية االلتزام بالإجراءات االحرتازية.

الفتا �إىل خطورة املتحور اجلديد مقارنة ب�سالالت �أخرى
على �أ�صحاب الأم��را���ض املزمنة و�أن اجلرعة التن�شيطية
الثالثة من اللقاحات حتد من الإ�صابة بهذا املتحور.
كما �أك��د �أن العمل ج��ار حاليا لإي�ج��اد لقاح جديد خا�ص
باملتحور "ميكرون".
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المجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا يثمن الجهود السعودية

تمرين عسكري سعودي إماراتي

200

سيجارة إعفاء للمسافرين

العال

شتاء طنطورة على األبواب

جدة  -البالد

واف��ق وزي��ر املالية رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الزكاة وال�ضريبة
واجلمارك "حممد اجلدعان" ،على تعديل مواد الالئحة التنفيذية لنظام
اجلمارك املوحد .وبح�سب الالئحة  ،تعفى من ال�ضرائب "الر�سوم"
اجلمركية الأمتعة ال�شخ�صية والهدايا الواردة ب�صحبة امل�سافرين التي
ال تزيد قيمتها على � 3آالف ريال �أو ما يعادلها من عمالت دول املجل�س
الأخرى ،ب�شرط �أن تكون ذات طابع �شخ�صي وبكميات غري جتارية،
و�أال يكون امل�سافر من املرتددين على الدائرة اجلمركية �أو من ممتهني
التجارة للمواد التي بحوزته ،و�أال يزيد عدد ال�سجائر التي يطبق عليها
الإعفاء على � 200سيجارة.
وح��ددت الالئحة املعدلة� ،آل�ي��ات ا��س�ترداد ال�ضرائب "الر�سوم"
اجلمركية كلي ًا �أو جزئي ًا على الب�ضائع الأجنبية املعاد ت�صديرها خلارج
دول جمل�س التعاون  ،ومنها �أن يكون امل�صدر (معيد الت�صدير) هو
امل�ستورد الذي وردت با�سمه الب�ضاعة الأجنبية� ،أو �أي �شخ�ص يثبت
لإدارة اجلمارك ملكيته لها  ،و�أن تكون الب�ضاعة من �إر�سالية واحدة،
بهدف التعرف عليها ومطابقتها.
6

بنوك رقمية جديدة في المملكة
الريا�ض  -البالد
�أو�ضح حمافظ البنك املركزي ال�سعودي ،فهد املبارك� ،إنه �سيتم الرتخي�ص ملزيد
من البنوك الرقمية ،بعد �أن وافق البنك على اثنني منها يف يونيو املا�ضي  ،ويعزز ذلك
توفر البنية التحتية القوية والتقدم التقني لدى امل�صارف والبنك املركزي يف اململكة
 ،مت اال�ستفادة منها خالل جائحة كورونا والبناء عليها .ويعد َمنح ترخي�ص لبنوك رقمية
يف اململكة ،خطوة متقدمة مع دور البنك املركزي يف مواكبة �آخر التطورات يف القطاع املايل،
وتكني ال�شركات
وال�سعي �إىل حتقيق �أهداف ر�ؤية اململكة  2030من خالل تنمية االقت�صاد الرقمي مَ
املالية وفتح املجال �أمام �شركات جديدة لتقدمي اخلدمات املالية .و�سبق �أن منح البنك املركزي تراخي�صا
لـ � 16شركة تقنية مالية �سعودية لتقدمي خدمات املدفوعات والتمويل اال�ستهالكي امل�صغر وو�ساطة الت�أمني
الإلكرتونية ،و�صرح لـ � 32شركة تقنية مالية للعمل حتت مظلة البيئة التجريبية الت�شريعية.
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160مشروعا

على قائمة التخصيص

يستغل حاجتهم ويكافئ مختطفيهم

العال ـ البالد

الحوثي يزف األطفال لجبهات القتال

عرب جتارب خمتلفة ومتميزة يعود
البالد  -حممد عمر
من
املهرجان الثقايف �شتاء طنطورة
مت�ضي ملي�شيا احلوثي االنقالبية يف تنفيذ انتهاكاتها بحق �أطفال اليمن،
جديد يف حمافظة "العال" يف دي�سمرب
فبعد جتنيدهم �إجباري ًا وال��زج بهم يف جبهات القتال وتعري�ضهم
يف
املقبل ،على مدى �ستة �أ�سابيع ،تبد�أ
خلطر املوت ،عمدت �إىل توزيع �أ�سلحة �شخ�صية "كال�شينكوف"
الريا�ض  -البالد
حتى
 21من �شهر دي�سمرب 2021م
يف عدد من مدار�س العا�صمة �صنعاء ،ما ي�شري بو�ضوح �إىل
القطاع
دور
تعزيز
على
يركز برنامج التخ�صي�ص يف ه��ذه املرحلة
�إ�صرار امللي�شيا على ا�ستخدام الأطفال دروعا ب�شرية يف
 12من �شهر فرباير 2022م ،مت�ضمن ًا
احلكومية
أ�صول
ل
ا
من
امل�ستفادة
اخلا�ص يف تقدمي اخلدمات وتعظيم القيمة
املواجهات القتالية دون مراعاة ل�سنهم �أو حقوقهم.
ب��رن��اجم � ًا م��ن��وع � ًا وم�����ش��وق � ًا ل��ع��دد من
متنوعا
م�شروعا
160
من
أكرث
�
يوجد
 .وبح�سب وزير املالية حممد اجلدعان ،
واعترب خمت�صون �أن توزيع ميلي�شيا احلوثي
الفعاليات التي ت�شتمل على املو�سيقى
ا�سرتاتيجية
تن�شر
أن
�
متوقعا
القطاعات،
�ضمن خطط التخ�صي�ص يف عدد من
ال�سالح يف املدار�س دليل على �أنها تتبع �سيا�سة
العربية والعاملية والثقافة والفرو�سية
العام
من
الثاين
الن�صف
يف
التخ�صي�ص
مركز
التخ�صي�ص املحدثة وا�سرتاتيجية
جتنيد خبيثة ،ال يُ�ستبعد �أن وراءه��ا خرباء
وفنون الطبخ.
التعليم
قطاعي
تخ�صي�ص
خطط
إن
�
اجلدعان
وقال
القادم مبا فيها من مبادرات.
م��ن اخل���ارج ،يف ظ��ل ا�ستغالل احلوثيني
أثرا
�
أكرث
ل
ا
للم�شاريع
القطاعات
داخل
أولوية
ل
ا
أن
�
ؤكدا
�
واللوج�ستيات م�ستمرة  ،م
ينطلق املهرجان هذا العام بعرو�ض
للمدار�س و�شحنها بالأ�سلحة ،تزامن ًا مع
�زاء
�
ج
�
أ
�ا
�
من
�
إ
،
كاملة
خدمة
كتقدمي
ال�صحي
القطاع
تخ�صي�ص
 ،ويف ال�صحة لن يتم
ال�ضوء وال�صوت والعديد من الفعاليات
خ�سائرهم الكبرية خ�صو�ص ًا يف جبهات
خالل
من
تعمل
احلكومة
أن
�
أكد
�
قد
املالية
وزير
وكان
وغريها.
أ�شعة
من القطاع مثل ال
والعرو�ض املتنقلة وال��ذي �ستقام يف
م� � ��أرب ،ب�ي�ن�م��ا ق� � �دَّرت م�ن�ظ�م��ة الأمم
أ�سواق
�
تقلبات
ذلك
يف
مبا
اخلارجية
بالعوامل
أثر
�
الت
تقليل
على
املالية
برنامج اال�ستدامة
املتحدة للطفولة (يوني�سف)� ،أن �أكرث
ب��ل��دة ال��ع�لا ال��ق��دمي��ة م��ن � 21إىل 25
الناجت
�ضمن
النفطية
غري
إيرادات
ل
وا
اال�ستدامة
حتقق
مالية
قواعد
تبني
النفط عن طريق
من � 100ألف طفل ميني ُقتل �أو �شوه
دي�سمرب لتعك�س الإرث العريق واملمتد
املحلي لي�شكال معًا �سقوف الإنفاق .وجنح برنامج التخ�صي�ص يف تنظيم الإجراءات املُ
تعلقة
منذ انقالب احلوثى على الدولة مبا
لآالف ال�سنني ،لإبراز العمق التاريخي
مب�شاريع هذه املنظومة وتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص وفق �إجراءات تنظيمية ب�شكل �شفاف
يعادل �أربعة �أطفال يوم ًّيا .يف وقت
واحل�����ض��اري ال���ذي ي��ق��ف ���ش��اه��د ًا على
جاذبة
وعادل ،والت�أكد من نزاهة الإجراءات املرتبطة بالعقود لتوفري بيئة تنظيمية وا�ستثمارية
اختطفت ميلي�شيا احلوثي  6م�شايخ
ت��ط��ور جمتمع ال��ع�لا وليب�شر ببداية
الربنامج
ومحُ فزة للقطاع اخلا�ص من �أجل اال�ستثمار على املدى الق�صري والطويل ،كما �أ�سهم
قبليني يف حمافظة حجة ،رف�ضوا ح�شد
�أي�ض ًا يف تفعيل اللجان الإ�شرافية للقطاعات.
رائعة ملو�سم ال�شتاء.
مقاتلني وال ��زج ب�أبنائهم �إىل اجلبهات
5
6
للقتال يف م�أرب.
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محليات
2
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تعزيزا لمسؤولية الفرد وصالح المجتمع

ملتقى مكة الثقافي ..تنمية القدرات الرقمية للناشئين

جدة -البالد
تنفذ �إمارة منطقة مكة املكرمة بال�شراكة مع وزارة االت�صاالت
وتقنية املعلومات م��ن خ�لال ملتقى مكة الثقايف يف دورت��ه
ال�ساد�سة حتت عنوان "كيف نكون قدوة يف العامل الرقمي",
م�ب��ادرة �أب�ط��ال امل�ستقبل لتنمية ال �ق��درات الرقمية للنا�شئني
وتعزيز مفهوم الرقمية ورفع الوعي وتعليم اال�ستخدام الأمثل
م��ن ج��ان��ب الأف� ��راد لتقنية املعلومات واالت �� �ص��االت ك�أع�ضاء
ومواطنني �صاحلني وم�س�ؤولني يف املجتمعني املحلي والعاملي.
وتهدف املبادرة �إىل درا�سة وعي �أف��راد املجتمع يف ا�ستخدام
تطبيقات العامل الرقمي ومتتعهم باملهارات والأخالق القومية
خالل ا�ستخدام الإنرتنت والتكنلوجيا عرب حتليل جمموعة من
الأمناط الرقمية ودرا�سة �سلوك الأفراد يف الف�ضاء الرقمي.
وتركز املبادرة على حتليل  ٨مهارات رقمية �أ�سا�سية ( �إدارة الأمن
ال�سيرباين بحماية البيانات ال�شخ�صية والت�صدي للهجمات
ال�سيربانية� ،إدارة التنمر الإلكرتوين بتعزيز الوعي لكيفية
مكافحة التنمر الإلكرتوين� ،إدارة اخل�صو�صية بالتعامل الآمن
عند طلب البيانات ال�شخ�صية على الإنرتنت ،التفكري ال�سليم
وامتالك �أدوات التمييز بني املعلومات ال�صحيحة واخلاطئة،
�إدارة الب�صمة الرقمية من خالل فهم طبيعتها والعواقب احلقيقة
و�إدارتها مب�س�ؤولية ،التعاطف الرقمي مع الأ�شخا�ص يف العامل
االف�ترا��ض��ي ومعرفة احتياجاتهم وم�شاعرهم� ،إدارة وقت
ال�شا�شة عرب �ضبط النف�س و�إدارة الوقت ،والهوية الوطنية
الرقمية و�إظهارها ب�شكل �صحي ونزيه) من خالل ا�ستبيان �أويل
لقيا�س املهارات الرقمية الأ�سا�سية بني الأفراد ي�شارك فيها �أكرث

مجاالت المبادرة
الوعي واالستخدام األمثل حماية البيانات الشخصية
مكافحة التنمر اإللكتروني
من � ٥٠ألف م�شارك.
وت�سهم �إمارة منطقة مكة املكرمة من خالل �شراكتها الفاعلة مع
وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات يف تعزيز مفهوم املواطنة

ضبط النفس وإدارة الوقت
الرقمية وتقدمي القدوات الرقمية �ضمن �أعمال وبرامج امللتقى
حتت �شعار كيف نكون ق��دوة يف العامل الرقمي ،عرب تقدمي
مبادرة متنوعة تقام يف مدن وحمافظات املنطقة.

المجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا يثمن جهود المملكة

البالد – حممد عمر

ث َّمن الدكتور عبد ال�صمد اليزيدي ،الأم�ين العام
للمجل�س الأع �ل��ى للم�سلمني يف �أمل��ان �ي��ا جهود
اململكة العربية ال�سعودية ق �ي��اد ًة وم�ؤ�س�سات
يف دع��م الإ���س�ل�ام وامل���س�ل�م�ين ،ودع ��م التعاي�ش
واالح �ت�رام ب�ين ال�شعوب والقبائل ع�بر العامل
 ،وتبذل جهودا كثرية مل�ساعدة ال�شعوب ودعم
ا�ستقرارها  ،وتزويد امل�سلمني يف �أرج��اء العامل
كافة بامل�صحف ال�شريف ،وب��دع��م ال�شخ�صيات
الإ�سالمية وتكرميها.
وق��ال :ال يفوتنا �أي�ضا يف ه��ذا الإط��ار �أن نذكر
جهود رابطة العامل الإ�سالمي حتت قيادة �أمينها
العام الدكتور حممد عبد الكرمي العي�سى ،الذي
يجول العامل �شر ًقا وغ��ر ًب��ا من �أج��ل �إف�شاء قيم

غري امل�سلمني �أ�صبحوا يدافعون
ال���س�ل��م وال �� �س�لام وال�ت�ع��اي����ش بني
ع���ن امل�����س��ل��م�ين يف ال��ك��ث�ير من
الطوائف الدينية املختلفة.
الق�ضايا ،ب�سبب ه��ذا التقارب
و�أ�شار الأمني العام للمجل�س الأعلى
واحل�������وار ب�ي�ن �أه�����ل الأدي������ان
للم�سلمني يف �أمل��ان�ي��ا �إىل �أن��ه من
وامللل الأخ���رى ،وب�ين الثقافات
خ�لال زي��ارات الدكتور حممد عبد
وال�شعوب ،لذلك م��ن امل�شاريع
الكرمي العي�سى يف �أملانيا وبع�ض
ال���ك�ب�رى ال��ت��ي ي��ع��م��ل ال��دك��ت��ور
الدول الأخرى كان له الدور الكبري
حممد ب��ن عبد ال��ك��رمي العي�سى
يف �إي �� �ض��اح روح الإ�� �س�ل�ام ال��ذي
على جت�سيدها هي مركز جنيف
ين�شر ال�سالم والرحمة والتعاون عبد ال�صمد اليزيدي
للتوا�صل احل�����ض��اري ،ه��ذا املركز
على اخلري.
وجت����در الإ�����ش����ارة �إىل �أن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة العاملي الذي يجمع فيه الإن�سان على اختالف
ال�سعودية عمدت �إىل دع��م تقارب الأدي���ان يف دي��ان��ات��ه وثقافته و�إثنيته ،اليمني والي�سار،
اخلارج ،الأمر الذي �أف�ضى بدوره �إىل انت�شار وامل�سلمني  ،يجمع اجل��م��ي��ع يف ه���ذا امل��رك��ز،
ُجملة من النتائج الإيجابية ،ويف مقدمتها �أن وبالنقا�ش واحلوار يجدون لها حلاً .

هيفاء آل مقرن رئيسة للجنة
البرامج والعالقات باليونسكو
باري�س -وا�س

انتخب املجل�س التنفيذي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة "اليون�سكو" املندوب الدائم للمملكة لدى اليون�سكو �سمو
الأمرية هيفاء بنت عبد العزيز بن حممد بن عياف �آل مقرن ،رئي�سة
للجنة الربامج والعالقات اخلارجية املنبثقة من املجل�س التنفيذي
للمنظمة للفرتة من  2021حتى  ،2023وذلك خالل الدورة 213
من املجل�س التنفيذي ،التي عقدت �أم�س يف مقر املنظمة بالعا�صمة
الفرن�سية باري�س.
وتعد جلنة الربامج والعالقات اخلارجية من �أهم جلان املجل�س
التنفيذي للمنظمة ،وتعنى مبتابعة الأن�شطة واملخرجات لتقارير
�إ�سرتاتيجية اليون�سكو وتنفيذ برامج املنظمة وتقارير عمل
امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة وت�ن�ف�ي��ذ ق� ��رارات
امل�ؤمتر العام.
وي ��ؤك��د ت��ر�ؤ���س اململكة لهذه
ال��ل��ج��ن��ة دوره�� � ��ا ال �ف��اع��ل
وامل �ح��وري يف اليون�سكو
لدعم عملية ات�خ��اذ القرار
ب �ط��رق منهجية وع��ادل��ة،
ت�ضمن �سري �أعمال املنظمة
ب �ك �ف��اءة وف��اع�ل�ي��ة ،حمقق ًة
ب��ذل��ك �أه� � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة
املت�سقة مع
امل�ستدامة ّ
�أه ��داف ر�ؤي��ة
امل� �م� �ل� �ك ��ة
.٢٠٣٠

إحالة محامين للجنة التأديب لمخالفتهم األنظمة
جدة  -يا�سر بن يو�سف
�أعلنت وزارة ال�ع��دل ع��ن ات�خ��اذ الإج� ��راءات النظامية
لإح��ال��ة حمامني �إىل جلنة ت��أدي��ب املحامني ،للنظر يف
املخالفات املر�صودة �ضدهم ،واملتعلقة مبخالفة نظام
املحاماة ،وقواعد ال�سلوك املهني.
و�أو�ضحت الوزارة �أنه بالتن�سيق مع الهيئة ال�سعودية
للمحامنيُ ،ر�صدت جمموعة من املخالفات املهنية التي
ُتوجب الإحالة للجنة ت�أديب املحامني ،التخاذ الإجراءات
النظامية الالزمة بحقهم ،وم��ن ذل��ك �إب��داء ت�صريحات
تنطوي على معلومات غري �صحيحة ،وت�ضليل للر�أي
العام� ،إ�ضافة �إىل خمالفات تت�صل بعدم حماية املحامي
�أ�سرار العمالء امل�ؤمتن عليها.
وب َّينت �أنه يعاقب كل حمام يخالف �أحكام نظام املحاماة
�أو الئحته التنفيذية �أو قواعد ال�سلوك املهني للمحامي

�أو ُيخ ُّل بواجباته املهنية �أو يرتكب عم ًال ينال من �شرف
املهنة ،ب�إحدى العقوبات الآتية  :الإن��ذار� ،أو اللوم� ،أو
الإيقاف عن مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز ثالث �سنوات،
�أو �شطب اال�سم من اجلدول و�إلغاء الرتخي�ص.
و�� �ش� �دّدت ال � ��وزارة ع�ل��ى �أن���ه يف ن �ط��اق اخت�صا�صها
واخت�صا�ص الهيئة ال�سعودية للمحامني ،تتابعان
ب�شكل م�ستمر ودق �ي��ق ح���س��ن ��س�ير م�ه�ن��ة امل �ح��ام��اة،
والتزام املحامني املرخ�صني بالأنظمة والقواعد املنظمة
لأعمالهم ،م�ؤكدة على �أهمية هذه املهنة ،والدور الكبري
الذي ي�ؤديه املحامي ك�أحد �أفراد املنظومة العدليةُ ،مب ِّي َن ًة
�أن ظهور بع�ض املمار�سات املخالفة ال يعني عدم تقيد
�أفراد املهنة بالأنظمة ذات ال�صلة ،وي�ؤكد ذلك ما و�صلت
تطور وتق ُّدم ،و�إمنا هي
�إليه مهنة املحاماة يف اململكة من ُّ
حاالت فردية �س ُيتَّخ ُذ الالزم نظام ًا حيالها.

«المواصفات» تتصدر
التحول الرقمي

مركز الملك عبدالعزيز أطلق المؤشر

ترسيخ الحوار المجتمعي والتالحم الوطني

الريا�ض  -البالت

الريا�ض  -البالد

ت�صدرت الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة نتائج
م�ؤ�شر قيا�س التحول الرقمي بتحقيقها املرتبة الأوىل من بني
 176جهة حكومية �ضمن للعام 2021م ال�صادر عن هيئة احلكومة
الرقمية .وحازت املوا�صفات ال�سعودية على ن�سبة  %90.70لت�صل
�إىل م�ستوى الإبداع والريادة وهو �أعلى م�ستوى لرحلة التحول
الرقمي.
وي�ضم م�ؤ�شر قيا�س التحول الرقمي ثالثة م�ؤ�شرات فرعية :حيث
ح�صلت على ن�سبة  % 87.6يف م�ستوى تقدم رحلة التحول الرقمي،
وح�صلت على ن�سبة  % 100مل�ؤ�شر االلتزام بالأنظمة والت�شريعات،
و  % 100مل�ؤ�شر ن�ضج اخلدمات الرقمية.
و�أو�ضحت املوا�صفات ال�سعودية �أن تلك النتائج املحققة جاءت
انعكا�س ًا للجهود التي تبذلها املوا�صفات ال�سعودية لتحقيق �أهداف
التحول الرقمي ،و�سعي ًا لتطوير اخلدمات للم�ستفيدين ،وفق ًا لأعلى
املعايري املعتمدة لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
ويعترب تقرير م�ؤ�شر قيا�س التحول الرقمي املقيا�س الأكرث �شمو ًال
للتحول الرقمي يف القطاع احلكومي كونه ي�سلط ال�ضوء على �أهم
املمار�سات لقيا�س م�ستوى التخطيط والتنفيذ للتحول الرقمي،
وك��ذل��ك اه�ت�م��ام اجل �ه��ات يف اململكة بتطوير ال �ق��درات الرقمية
وتركيزها على خدمة امل�ستفيد من خالل خدمات �إلكرتونية ذكية.

�أعلنت �إدارة الدرا�سات والبحوث مبركز امللك عبد العزيز للحوار
الوطني بدء العمل امليداين مل�ؤ�شر التالحم الوطني يف ن�سخته
الثالثة ،ليكون مرجعًا موثو ًقا ل�ص َّناع القرار واخلرباء لدعم �أبعاد
التالحم الوطني والتما�سك االجتماعي ،حتقيقا لر�ؤية اململكة
.2030
ً
وي�أتي �إطالق امل�ؤ�شر ا�ستمرارا لر�ؤية املركز وجهوده لتعزيز قيم
واملقومات الوطن ّية،
التالحم الوطني ،باعتباره �إح��دى الركائز
ّ
التي جتمع وتربط بني �أبناء الوطن ال��واح��د ،وتزيد متا�سكهم
وتعا�ضدهم وتر�سي دعائم التعاي�ش ال�سلمي بينهم ،مما مينحهم
ال ّقوة ملواجهة �ضد كل ما ي�ؤثر على ن�سيجهم االجتماعي وحلمتهم
الوطنية ،كما ي�أتي �إطالق امل�ؤ�شر امتداد ًا للجهود التي تبذلها �إدارة
الدرا�سات والبحوث يف جمال تطوير امل�ؤ�شرات حول خمتلف
الق�ضايا الوطنية.
ويعد م�ؤ�شر التالحم من امل�ؤ�شرات االجتماعية الهامة ،فهو يعرب
عن �آلية علمية منهجية ت�صف و�ضع التالحم الوطني يف اململكة
لي�ؤدي دور ًا حموري ًا يف توجيه وو�ضع الربامج الوطنية ودعم
�أبعاد التالحم الوطني والتما�سك االجتماعي ،وتوفري بيئة حمفزة
للم�ؤ�س�سات واجل �ه��ات املختلفة بالعمل على ت�ق��دمي امل �ب��ادرات
ورعاية امل�شروعات املعززة للتالحم الوطني.
وي�شتمل العمل امليداين مل�ؤ�شر التالحم الوطني يف ن�سخته الثالثة،

وال��ذي ي�شارك يف جمع بياناته  100باحث وباحثة ،على عينة
مكونة  5800مواطن ومواطنة ينتمون ملختلف �أطياف املجتمع،
موزعني على كافة مناطق اململكة وحمافظاتها.
وي�شتمل م�ؤ�شر التالحم على �أرب�ع��ة م�ؤ�شرات فرعية ،الأول:
التالحم االجتماعي ال��ذي يعك�س رغبة املجموعات االجتماعية

 3حاالت لإللغاء وحظر التوظيف دون رخصة

اعتماد الئحة الترخيص للمهن والحرف

جدة  -البالد
اعتمد وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ماجد
بن عبدالله احلقيل ،الئحة الرتخي�ص البلدي ملزاولة
املهن واحلرف.
ون�صت الالئحة على �أن��ه يحظر على �صاحب العمل
توظيف �أو ت�شغيل �أي �شخ�ص ال يحمل ترخي�ص
مزاولة املهنة �أو احلرفة .كما ال يجوز لأي �شخ�ص
طبيعي �أن ميار�س �أي مهنة �أو حرفة وفق ًا للت�صنيف
ال�سعودي للمهن املن�شور يف موقع ال����وزارة م��ا مل
يح�صل على ترخي�ص مزاولة املهنة �أو احلرفة ،ويلتزم
املهني �أو احلريف ب�إبراز بطاقة الرتخي�ص املمنوحة له

�أثناء ممار�سته للعمل.
وتتوىل ال��وزارة الرتخي�ص ملزاولة املهن �أو احلرف
و�إ�صداره وتعديله و�إلغاءه ،وفق ًا لأحكام هذه الالئحة
وال�ق��رارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها ،على �أن يبت يف طلب
الرتخي�ص �أو التعديل خالل مدة ال تزيد على «ثالثني»
يوم عمل .ووفقا لالئحة ف�إنه لل�شخ�ص املرخ�ص ملزاولة
املهن �أو احلرف �أن يطلب ترخي�صه يف (مهنة �أو حرفة)
واحدة �أو �أكرث من الرتخي�ص امل�صرح له مبزاولتها وفق ًا
للت�صنيف ال�سعودي للمهن املن�شور يف موقع الوزارة.
وطبقا لالئحة امل ��ادة الثانية ع�شرة  ،يلغى ترخي�ص
مزاولة املهن �أو احلرف وذلك باحلاالت التالية:

 �إذا �صدر حكم ق�ضائي نهائي مكت�سب القطعية ،بثبوتتزوير �أي من امل�ستندات التي بني عليها الرتخي�ص،
ويعاد النظر يف طلب الرتخي�ص بعد م�ضي �سنة من
تاريخ �إلغاء ترخي�صه.
 �إذا �صدر حكم ق�ضائي نهائي مكت�سب القطعية ،مت�ضمن ًا�إلغاء الرتخي�ص ،ويعاد النظر يف طلب الرتخي�ص بعد
م�ضي �سنة م��ن ت��اري��خ الإل �غ��اء م��ا مل يت�ضمن احلكم
النهائي مدة تزيد عن ذلك� - .إذا ثبت لدى هذه الوزارة
�أن ترخي�ص مزاولة املهن �أو احل��رف البلدية بني على
بيانات �أو معلومات غري �صحيحة ويعاد النظر يف طلب
الرتخي�ص بعد م�ضي �سنة من تاريخ �إلغاء ترخي�صه.

املتعددة واملتنوعة للتعاي�ش بع�ضها مع بع�ض ،وتقا�سم املوارد،
واالح�ترام املتبادل ،وااللتزام بالأنظمة والقوانني� .أما امل�ؤ�شر
الثاين فهو التالحم ال�سيا�سي ال��ذي �شمل الهياكل وامل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية الفاعلة يف الدولة التي تعمل يف تناغم وتكامل لتلبية
احتياجات املواطنني.

مركز لبالغات تسربات المياه
الريا�ض -البالد

ّ
د�شنت �شركة املياه الوطنية مركز ًا خم�ص�ص ًا
ال�ستقبال بالغات انقطاعات املياه وت�سربات
وطفوحات ال�صرف ال�صحي يف الطرقات،
معلنة �أن م��رك��ز �أ��ص��دق��اء امل�ي��اه �سي�ستقبل
البالغات من جميع مناطق اململكة على الرقم
 931على مدار ال�ساعة طيلة �أيام الأ�سبوع،
مع ا�ستمرار رقمها املوحد 9200001744
ال�ستقبال كافة االت�صاالت الأخ��رى اخلا�صة
بخدمات العمالء ومتابعتها.
و�أو� �ض �ح��ت ال���ش��رك��ة �أن ال �ه��دف الأ��س��ا��س��ي
ل�ل��رق��م  931ه��و ��س��رع��ة ا��س�ت�ق�ب��ال ب�لاغ��ات

انقطاعات وانك�سارات ال�شبكة العامة للمياه،
وط�ف��وح��ات ال�صرف ال�صحي ،و�أي جتمع
للمياه يف الطرقات والعمل على متابعتها
وت�سريع معاجلتها ،و ذلك �سعيًا منها لرفع
ال�ضرر البيئي ،واحلفاظ على الرثوة املائية
و املمتلكات العامة.
وميكن للجميع ،تقدمي بالغاتهم من خالل
االت�صال على رقم هاتف الطوارئ لأ�صدقاء
املياه ( ،)931داعية جميع �شرائح املجتمع
للم�شاركة يف احل�ف��اظ على ال�ث�روة املائية
من خ�لال رف��ع بالغات ه��در املياه �إىل مركز
�أ�صدقاء املياه الذي يعمل على مدار ال�ساعة.

محليات
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القيادة تهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا
وتعزي الرئيس الروسي
الريا�ض -وا�س

بعث خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س حممد ولد ال�شيخ حممد الغزواين رئي�س اجلمهورية
الإ�سالمية املوريتانية ،مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده.و�أعرب
امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة
لفخامته ،وحلكومة و�شعب اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية
ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث  ،حفظه الله  ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س �إيلري
ميتا رئي�س جمهورية �ألبانيا ،مبنا�سبة ذكرى يوم اال�ستقالل
ل��ب�لاده.و�أع��رب امللك امل��ف��دى ،عن �أ���ص��دق التهاين و�أطيب
التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب
جمهورية �ألبانيا ال�شقيق اطراد التقدم واالزدهار.
كما بعث �أي��ده الله  ،برقية ع��زاء وموا�ساة ،لفخامة
الرئي�س فالدميري بوتني رئي�س رو�سيا االحتادية
يف �ضحايا احل��ادث ال��ذي وق��ع داخ��ل منجم للفحم
احل��ج��ري يف �سيبرييا.وقال امللك املفدى ":علمنا
بنب�أ احلادث الذي وقع داخل منجم للفحم احلجري
يف �سيبرييا ،وما نتج عن ذلك من وفيات و�إ�صابات،

المملكة ترحب بتصنيف أستراليا
لحزب اهلل منظمة إرهابية

الريا�ض -وا�س

�أعربت وزارة اخلارجية عن ترحيب حكومة اململكة العربية
ال�سعودية ب���إع�لان احلكومة الأ�سرتالية ع��ن عزمها �إدراج
حزب الله بجناحيه ال�سيا�سي والع�سكري منظمة �إرهابية يف
�أ�سرتاليا.
ونوهت الوزارة ب�أهمية تلك اخلطوة يف تعزيز الأمن وال�سلم
ال��دول��ي�ين ،حاثة املجتمع ال���دويل على ات��خ��اذ موقف مماثل
للت�صدي للإرهاب واجلماعات الإرهابية حول العامل.
م��ن جهة ث��ان��ي��ة� ،أع��رب��ت وزارة خ��ارج��ي��ة اململكة العربية
ال�سعودية عن بالغ الأمل جراء احلريق الذي اندلع يف �أحد
مناجم الفحم يف مقاطعة كيمريوفو يف منطقة �سيبرييا،
و�أ�سفر عن عد ٍد من الوفيات وامل�صابني.
وع�ب�رت ال�����وزارة ع��ن خ��ال�����ص ال��ت��ع��ازي وامل��وا���س��اة لأ���س��ر
ال�ضحايا ،وجلمهورية رو�سيا االحتادية ال�صديقة حكوم ًة
و�شعبًا ،متمنية للم�صابني ال�شفاء العاجل.

السماح بالقدوم المباشر لمن
تلقى جرعة واحدة داخل المملكة

الريا�ض -البالد

�صرح م�صدر م�س�ؤول يف وزارة الداخلية ب�أنه �إ�شارة �إىل ما
�سبق الإعالن عنه ب�ش�أن تعليق القدوم املبا�شر م�ؤق ًتا من بع�ض
ال��دول �إىل اململكة ،وال��ذي ي�ستلزم ق�ضاء ( )14يومًا خارجها
قبل الدخول ،لأ�سباب تتعلق بتف�شي جائحة فايرو�س كورونا
امل�ستجد .وبنا ًء على املتابعة امل�ستمرة للو�ضع الوبائي حمليًا
وعامليًا ،وما رفعته اجلهات ال�صحية املخت�صة يف اململكة عن
تطورات جائحة كورنا ،وم��دى ا�ستقرار الو�ضع الوبائي يف
عدد من ال��دول .فقد تقرر ال�سماح بالقدوم املبا�شر من جميع
ال���دول ،لكل م��ن تلقى جرعة واح���دة م��ن اللقاح داخ��ل اململكة
اعتبارًا من ال�ساعة الواحدة من �صباح يوم ال�سبت / 4 / 29
1443هـ املوافق 2021 / 12 / 4م ،على �أن يتم تطبيق �إجراءات
احلجر ال�صحي امل�ؤ�س�سي عليهم ملدة (� )3أيام.و�أكد امل�صدر على
�أهمية االلتزام بتطبيق جميع الإجراءات االحرتازية والتدابري
الوقائية املعتمدة ،مو�ضحً ا �أن جميع الإج���راءات والتدابري
تخ�ضع للتقييم امل�ستمر من قبل اجلهات ال�صحية املخت�صة يف
اململكة ،وذلك بح�سب تطورات الو�ضع الوبائي عامليًا.

تعزيز العالقات السعودية األرجنتينية
بيون�س �آير�س -وا�س

التقى الأم�ير في�صل بن فرحان بن عبدالله وزي��ر اخلارجية�،أم�س،
رئي�س جمل�س النواب يف جمهورية الأرجنتني �سرخيو توما�س ما�سا،
وذلك خالل زيارته الر�سمية �إىل العا�صمة الأرجنتينية بيون�س �آير�س.
وجرى ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها يف
كافة جماالت التعاون امل�شرتك ،و�أكد �سمو وزير اخلارجية خالل اللقاء
ب���أن اململكة حري�صة على تعزيز العالقات مع جمهورية الأرجنتني،
وتكثيف التن�سيق امل�����ش�ترك يف امل��ج��االت ال�سيا�سية والتنموية
واال�ستثمارية وخا�صة يف �ضوء ر�ؤية اململكة .2030
بدوره رحب رئي�س جمل�س النواب الأرجنتيني ب�سمو وزير اخلارجية،
وثمن زيارته �إىل الأرجنتني ،التي و�صفها باملهمة من �أجل نقل العالقات
الثنائية �إىل �آفاق �أرحب.
وتناول اللقاء �أهمية تكثيف التعاون الربملاين وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
يف البلدين لتعزيز احلوار بني احل�ضارات والثقافات املختلفة ،بالإ�ضافة
�إىل مناق�شة �آخر امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.ح�ضر اللقاء
�سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني ل��دى جمهورية الأرجنتني ح�سني حممد
الع�سريي  ،ومدير عام مكتب �سمو وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.

الشورى يشارك في اجتماعات عمومية االتحاد البرلماني الدولي
مدريد -وا�س

بح�ضور ملك �إ�سبانيا  ،امللك فيليبي ال�ساد�س،
ورئ��ي�����س االحت�����اد ال�ب�رمل���اين ال�����دويل دوارت����ي
بات�شيكو  ،ب��د�أت يف العا�صمة الإ�سبانية مدريد
�أع��م��ال اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد
ال�برمل��اين ال���دويل يف دورت��ه��ا ال��ـ  143وجمل�س
احلاكم لالحتاد وجلانه الدائمة ،وذلك مب�شاركة
اململكة العربية ال�سعودية بوف ٍد برئا�سة رئي�س
جمل�س ال�����ش��ورى ال�شيخ ال��دك��ت��ور عبد ال��ل��ه بن
حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،ور�ؤ�ساء برملانات
ووفود  179دولة حول العامل.
وا�ستهل ملك �إ�سبانيا فيليبي ال�ساد�س حفل
االفتتاح بكلمة رحب فيها امل�شاركني ،متطلعًا �إىل
�أن حتقق الربملانات يف اجتماعات دورة االحتاد
الدويل احلالية الأهداف امل�أمولة ،ال�سيما و�أنها
تعقد بالرغم من جائحة فريو�س كورونا ،متمني ًا
�أن ت��ع��زز ال�برمل��ان��ات مب��ا ت�صنعه م��ن ق���رارات
حتقيق التوافق وزيادة التعاون بني الدول يف

هذا ال�صدد.
ويبحث الربملانيون يف العامل خالل اجتماعات
ال����دورة احل��ال��ي��ة ال��ت��ي ي�ست�ضيفها ال�برمل��ان
الإ�سباين يف �إطار عام التحديات املعا�صرة
التي تواجه الدميقراطية :وبناء املجتمع،
ف��ي��م��ا ت��ب��ح��ث ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة وال��ف��رع��ي��ة
لالحتاد دور الربملانات يف معاجلة الق�ضايا
امللحة املتعلقة بزيادة التطرف وانت�شار
املعلومات امل�ضللة عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي� ،إ�ضافة �إىل تبادل الآراء حول
العمل بفاعلية ل�ضمان �صناعة ق��رارات
�شاملة متثل جميع ال�شرائح ،ومناق�شة
ال�سبل الكفيلة يف التعامل الأن�سب مع
خمتلف التهديدات ،كما �ستتيح هذه
الدورة للربملانيني فر�صة لالتفاق حول
عدد من املو�ضوعات املتعلقة بالتحيز
وال��ع��ن��ف �ضد امل����ر�أة والإ���س��ه��ام يف
حتقيق التنمية امل�ستدامة.

بمشاركة القوات البرية السعودية واإلماراتية

اختتام مناورات «المصير واحد»
الريا�ض  -وا�س

اختتمت م���ن���اورات ال��ت��م��ري��ن الع�سكري امل�شرتك
"امل�صري واحد " الذي �أقيم على الأرا�ضي الإماراتية
ب�ين ال��ق��وات ال�بري��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال���ق���وات ال�بري��ة
الإم���ارات���ي���ة .و���ش��ه��د ق��ائ��د ال���ق���وات ال�بري��ة امللكية

و�إننا �إذ ن�شارك فخامتكم �أمل هذا امل�صاب ،لنبعث لفخامتكم ولأ�سر املتوفني
ول�شعبكم ال�صدق ب�أحر التعازي و�صادق املوا�ساة ،راجني للم�صابني ال�شفاء
العاجل و�أن ال تروا �أي مكروه.".
وبعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س حممد
ولد ال�شيخ حممد الغزواين رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ،مبنا�سبة
ذكرى يوم اال�ستقالل لبالده.وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ�صدق
التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامتهً ،
راجيا حلكومة و�شعب اجلمهورية
الإ�سالمية املوريتانية ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار .كما بعث �سموه برقية
تهنئة ،لفخامة الرئي�س �إيلري ميتا رئي�س جمهورية �ألبانيا ،مبنا�سبة ذكرى يوم
اال�ستقالل لبالده.وعرب �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ���ص��دق التمنيات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،راج��ي ً��ا حلكومة و�شعب جمهورية �ألبانيا
ال�شقيق املزيد من التقدم واالزدهار.كما بعث  ،حفظه الله  ،برقية عزاء وموا�ساة،
لفخامة الرئي�س فالدميري بوتني رئي�س رو�سيا االحتادية يف �ضحايا احلادث الذي
وقع داخل منجم للفحم احلجري يف �سيبرييا.وقال �سمو ويل العهد ":بلغني نب�أ
احلادث الذي وقع داخل منجم للفحم احلجري يف �سيبرييا ،وما نتج عنه من فيات
و�إ�صابات ،و�أعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفني ول�شعبكم ال�صديق عن �أحر التعازي،
متمنيا للم�صابني ال�شفاء العاجلً ،
و�صادق املوا�ساةً ،
راجيا �أن ال تروا �أي مكروه ".

ال�سعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله املطري ،
وقائد القوات الربية الإماراتية اللواء الركن �سعيد
را�شد ال�شحي ،مناورات اختتام التمرين الع�سكري
امل�شرتك (امل�صري واح��د)،ال��ذي ي�أتي �ضمن عدد من
التمارين امل�شرتكة يف �إط���ار ال��ت��ع��اون والتن�سيق

تعزيز الروابط العسكرية ورفع جاهزية الجيشين

وتبادل اخلربات الع�سكرية بني البلدين ال�شقيقني،
وي��ه��دف �إىل ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ال��ع�لاق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة
والإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة  ،وت��ع��زي��ز ال���رواب���ط الع�سكرية
الثنائية ،ورفع جاهزية اجلي�شني ،وتطوير القدرات،
و�إثراء اخلربات الع�سكرية.
ون َّفذ امل�شاركون يف التمرين الواجبات املطلوبة
م��ن��ه��م مب���ه���ارة ع���ال���ي���ة�،إ ْذ ا���ش��ت��م��ل ال��ت��دري��ب على
التخطيط امل�شرتك ،والتدريب على عمليات القتال
يف املناطق املبنية ،وت�شمل التعامل مع اجلماعات
الأرهابية والتخريبية ،وعمليات احل�صار والتفتي�ش
مب��ا ينعك�س على ح�سن الأداء وحتقيق التفاهم
واالن�سجام يف تنفيذ العمليات الع�سكرية امل�شرتكة
بني ال��ق��وات امل�سلحة يف دول��ة الإم���ارات والقوات
امل�سلحة ال�سعودية.
وع���� ّزز ال��ت��م��ري��ن اجل��اه��زي��ة الع�سكرية وال��ق��درات
املتطورة يف تنفيذ املهام الع�سكرية املتعددة على
خمتلف �أ���ص��ن��اف الأ���س��ل��ح��ة احل��دي��ث��ة والتكتيكات
واخلطط الع�سكرية ،مما يفتح �آفاق ًا جديدة للتعاون
ال��دف��اع��ي امل�����ش�ترك ،وي�سهم يف ت��ع��زي��ز ال��رواب��ط
الع�سكرية ،ورفع جاهزية اجلي�شني ملواجهة خمتلف
التحديات واملخاطر التي متر باملنطقة حلفظ �أمنها
ومنجزاتها و�سالمة �أرا�ضيها.

كلمة

قيم التعايش

احلوار وقيم التوا�صل والتعاي�ش
 ،متثل نهجا �أ�صيال للمملكة يف
م�سريتها ال��داخ��ل��ي��ة و�سيا�ستها
اخل��ارج��ي��ة ال��داع��م��ة ل��ه��ذه القيم
وجلهود الأمم املتحدة ومنظماتها
ذات ال�صلة ب��ذل��ك ،وه���ذا ال��دع��م
ميثل امتدادا للركائز القوية لقيم
احل����وار داخ��ل��ي��ا ،وال����ذي يعك�س
ق���وة وت��راب��ط الن�سيج الوطني
وال���ت�ل�اح���م ب�ي�ن �أب����ن����اء ال�����ش��ع��ب
ال�سعودي .يف هذا ال�سياق جاء
�إع��ل��ان م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز
للحوار الوطني العمل امليداين
مل�ؤ�شر التالحم الوطني يف ن�سخته
الثالثة ،ليكون م��رج��عً ��ا موثو ًقا
ل�����ص�� َّن��اع ال��ق��رار واخل��ب�راء لدعم
�أبعاد التالحم الوطني والتما�سك
االجتماعي والتي جتمع وتربط
بني �أبناء الوطن الواحد ،وتزيد
متا�سكهم وت��ع��ا���ض��ده��م وتر�سي
دع��ائ��م التعاي�ش ال�سلمي بينهم،
مما مينحهم ال ّقوة ملواجهة كل ما
ي���ؤث��ر على ن�سيجهم االجتماعي
وحلمتهم الوطنية.
ب��ال��ت��وازي م��ع ال�سمات القوية
مل�سرية اململكة والتالحم الوطني
ل�شعبها ال��ويف  ،توا�صل اململكة
دوره���ا ال��رائ��د يف دع��م اجلهود
ال��ع��امل��ي��ة و���ص��ان��ع��ي ال�سيا�سات
ومم��ث��ل��ي امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة ،
ملناه�ضة خطاب الكراهية ،الذي
�أ���ص��ب��ح ي�شكل ت��ه��دي�� ًدا حقيق ًيا
وملمو�سا للن�سيج والتما�سك
ً
االجتماعي يف مناطق متعددة
م���ن ال���ع���امل ،وت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ع��اون
وال��ع��م��ل امل�����ش�ترك ل��ت��ع��زي��ز قيم
ال��ت�����س��ام��ح واحل������وار وال��ع��ي�����ش
امل�شرتك الذي يحفظ اال�ستقرار
ل�شعوب العامل وتنميتها.

مركز الملك سلمان يواصل
مساعداته في اليمن
الريا�ض  -البالد

يوا�صل مركز امللك �سلمان براجمه الإغاثية والإن�سانية يف اليمن
 ،وم��ن م�شروعاته اجل��دي��دة الإم���داد املائي والإ���ص��ح��اح البيئي
للنازحني يف مديرية اخلوخة مبحافظة احلديدة .
وجرى خالل الفرتة من  11حتى  17نوفمرب احلايل� ،ضخ 301
�ألف لرت من املياه ال�صحية للخزانات ،و�ضخ � 287ألف لرت من
املياه ال�صاحلة لال�ستخدام املنزيل ،وتنفيذ  33نقلة خم�ص�صة
لإزالة املخلفات من خميمات النازحني ،ا�ستفاد من تلك اخلدمات
 8.400فرد.
وب��دع��م م��ن م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان ،ق��دم م��رك��ز ال��ط��وارئ ملكافحة

الأم��را���ض الوبائية يف مديرية ح�يران مبحافظة حجة خدماته
العالجية لـ  2.838م�ستفي ًدا خالل الفرتة ذاتها.
كما وا�صلت العيادات الطبية املتنقلة التابعة ملركز امللك �سلمان
للإغاثة والأع��م��ال الإن�سانية يف مديرية عب�س مبحافظة حجة
تقدمي خدماتها العالجية للم�ستفيدين  ،وراجعها  164م�ستفي ًدا
خالل �أ�سبوع.
كما وا�صلت العيادات الطبية املتنقلة التابعة ملركز امللك �سلمان
للإغاثة والأعمال الإن�سانية يف منطقة الغرزة مبديرية حر�ض يف
حمافظة حجة تقدمي خدماتها العالجية للم�ستفيدين ،حيث راجع
العيادات  349م�ستفي ًدا خالل نف�س املدة.
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الداخلية :تعليق الرحالت الجوية من  7دول إفريقية
الريا�ض ـ البالد

مل تتوانَ اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز،
وويل عهده الأمري حممد بن �سلمان ،عن بذل الغايل
والنفي�س للدفاع عن الب�شرية من جائحة فايرو�س
كورنا وذلك عرب مراكز التطعيم يف خمتلف مناطق
اململكة ف�ضال ع��ن م��واق��ع الفح�ص � ،إ���ض��اف��ة �إىل
االج��راءات االح�ترازي��ة والربتوكوالت ال�صحية

للوقاية من اجلائحة وات�ساقا مع ذلك �صرح م�صدر
م�س�ؤول يف وزارة الداخلية ب�أنه �إ���ش��ارة �إىل ما
�سبق الإع�لان عنه ب�ش�أن تعليق القدوم م�ؤق ًتا من
بع�ض ال��دول �إىل اململكة ،لأ�سباب تتعلق بتف�شي
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد .)19
وت�سعي اململكة ب��ه��ذه االج����راءات �إىل توا�صل
عمليات املتابعة امل�ستمرة للو�ضع الوبائي ،ونظرا
ملا رفعته اجلهات ال�صحية املخت�صة يف اململكة عن

الصحة العالمية لـ"

ظهور �ساللة متحورة من فريو�س كورونا (كوفيد
 )19يف ع��دد من ال���دول ،ور�صد انتقال م�صابني
منها �إىل دول �أخرى.
ف��ق��د ت��ق��رر ت��ع��ل��ي��ق ال���رح�ل�ات اجل���وي���ة م���ن دول
ج��م��ه��وري��ة ج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا ،ج��م��ه��وري��ة نامبيا،
ج��م��ه��وري��ة ب��وت�����س��وان��ا ،ج��م��ه��وري��ة زمي��ب��اب��واي،
ج��م��ه��وري��ة م��وزم��ب��ي��ق ،مملكة ل��ي�����س��وت��و ،مملكة
�إ�سواتيني و�إليها.

وك���ذل���ك ت��ع��ل��ي��ق ال�����س��م��اح ب���دخ���ول امل��م��ل��ك��ة لغري
املواطنني ،من القادمني مبا�شرة وغري مبا�شرة من
الدول امل�شار �إليها؛ فيما عدا من ق�ضى مدة ال تقل
عن  14يومًا يف دولة �أخرى من الدول التي ت�سمح
الإج���راءات ال�صحية يف اململكة بدخول القادمني
منها وفقا للإجراءات ال�صحية املعتمدة.
على �أن يتم تطبيق كامل �إجراءات احلجر ال�صحي
امل�ؤ�س�سي املعتمد ملدة (� )5أيام ،على جميع الفئات

امل�ستثناة القادمني من ه��ذه ال��دول ،مبن يف ذلك
مواطنو اململكة ،بغ�ض النظر عن حالة التح�صني.
ولفت امل�صدر �إىل �أن جميع الإجراءات والتدابري
تخ�ضع للتقييم امل�ستمر من قبل اجلهات ال�صحية
املخت�صة يف امل��م��ل��ك��ة ،وذل���ك بح�سب ت��ط��ورات
ال��و���ض��ع ال��وب��ائ��ي ع��امل��يً��ا ،م��ع حت��ذي��ر امل��واط��ن�ين
واملقيمني �إىل جتنب ال�سفر �إىل الدول امل�شار �إليها
حتى �إ�شعار �آخر.

" :المملكة خالية من "أوميكرون"

47.2

مليون جرعة لقاح ألفراد المجتمع
وتراجع الحاالت الحرجة

الريا�ض ـ البالد

البالد  -مها العواودة

�أو�ضح مدير منظمة ال�صحة العاملية باململكة وال�شرق
الأو�سط الدكتور فهد اجلويف يف ت�صريح لـ"البالد" عدم
وجود متحور فريو�س كورونا اجلديد " �أوميكرون" يف
اململكة العربية ال�سعودية وال يف �أي��ة دول��ة خليجية
حتى اللحظة واملنت�شر بطريقة خميفة يف �أفريقيا.
م�ؤكدا �أن الإج��راءات االحرتازية التي توا�صل اتخاذها
اململكة العربية ال�سعودية وقفت �سدا منيعا �أمام دخول
هذا املتحور اخلطري ف�ضال عن وعي املواطن واملقيم على
�أر�ض اململكة يف �أهمية االلتزام بالإجراءات االحرتازية.
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الفتا �إىل خطورة املتحور اجلديد مقارنة ب�سالالت �أخرى
على �أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة و�أن اجلرعة التن�شيطية
الثالثة من اللقاحات حتد من الإ�صابة بهذا املتحور.
كما �أك��د �أن العمل جار حاليا لإيجاد لقاح جديد خا�ص
باملتحور "ميكرون".
م��ن ن��اح��ي��ة اخ���رى �أو����ض���ح ال��دك��ت��ور �أح��م��د احل��ق��وي،
ا�ست�شاري الأمرا�ض املعدية ومكافحة العدوى ،الأ�سباب
التي جعلت من متحور ك��ورون��ا اجلديد �أك�ثر �شرا�سة
و�أ�شد فتكا .وقال احلقوي عرب ح�سابه الر�سمي على موقع
«تويرت» للتدوينات الق�صرية �أن ت�سمية «�أوميكرون»

مسكنا جماعيا مخالفا
تم إخالؤها بجدة

جدة ـ يا�سر بن يو�سف

نفذت �أمانة جدة �أكرث من ( )550زي��ارة على امل�ساكن اجلماعية
للأفراد مب�شاركة ودعم اجلهات ذات العالقة ،حيث جرى �إخالء
�أكرث من ( )90موقع ًا خمالف ًا وتطبيق الغرامات املالية مبوجب
الئحة اال�شرتاطات البلدية والعمل يف حق املواقع املخالفة.
و�أو�ضح م�ست�شار الأم�ين حممد بن �إبراهيم الزهراين �أن �أمانة
حمافظة جدة نفذت جوالت ميدانية بدعم ورئا�سة مقام املحافظة
وم�شاركة ع��دد م��ن جهات احلكومية للت�أكد م��ن تطبيق جميع
اال���ش�تراط��ات ورف���ع م�ستوى االم��ت��ث��ال م��ن الفح�ص والتعقيم
وغ�يره��ا م��ن الإج����راءات املتعلقة بامل�ساكن اجلماعية ل�ل�أف��راد،
م�ضيف ًا �أن هذه الزيارات ت�أتي يف �إط��ار حر�ص وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية والإ�سكان والأمانات لالرتقاء باخلدمات املقدمة
للمواطنني واحلفاظ على ال�صحة العامة للجميع.
ويف ه��ذا ال�سياق طالبت �أمانة حمافظة ج��دة خمالفي امل�ساكن
اجل��م��اع��ي��ة ب�سرعة ���س��داد ال��غ��رام��ات امل��ال��ي��ة املطبقة يف حقهم
والإخ�ل�اء ال��ف��وري للمواقع غ�ير املرخ�صة ،كما طالبت الأم��ان��ة
�أ�صحاب الرخ�ص ال�سارية بت�صحيح و�ضع خمالفات املواقع
وذلك تفاديا لعقوبات و�إجراءات ترتتب على املماطلني منهم وغري
امللتزمني باال�شرتاطات النظامية.

تواصل اجتماعات خلية دعم
األزمات المؤقتة لجائحة كورونا

الريا�ض ـ البالد

عقدت خلية دعم الأزمات امل�ؤقتة جلائحة كورونا بوزارة الدفاع،
اجتماعها ،برئا�سة نائب قائد قوات الدفاع اجلوي قائد خلية دعم
الأزمات امل�ؤقتة جلائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء املهند�س
الركن حممد بن �سالمة البلوي ،وح�ضور �أع�ضاء اخللية ،الذين
ميثلون اجلهات املعنية بوزارة الدفاع ،حيث اطلعت على جميع
التقارير والتطورات حول الفريو�س.
كما ج��رى ا�ستعرا�ض الو�ضع الوبائي للفريو�س ،واحل��االت
امل�سجلة ،واالطمئنان على الأو�ضاع ال�صحية املميزة ،مع الت�أكيد
على ا�ستمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتعزيزها ،وفق ًا لـ
"الربوتوكوالت" احلديثة.

التي �أطلقتها منظمة ال�صحة العاملية على املتحور اجلديد
جاءت بناء على احلروف الأبجدية اليونانية.و�أ�ضاف
احلقوي �أن املتحور اجلديد ي�صنف ب�أنه مثري للقلق
لأنه يرتبط بواحدة من ال�صفات الثالث الآتية ،زيادة يف
االنت�شار بني املر�ضى  ،زيادة �شدة املر�ض.
عدم اال�ستجابة لتدخالت ال�صحة العامة� ،أو عدم القدرة
على حتديده بالفحو�صات املخربية املتاحة.
و�أكد احلقوي �أنه �إذا توفرت واحدة من ال�صفات الثالثة
�سالفة الذكر ي�صبح ا�سمه متحورا مثريا للقلق ،م�شريا
�إىل خم�سة متحورات مثرية للقلق «�أل��ف��ا وبيتا وغاما

ودلتا و�أوميكرون".
و�أ�شار ا�ست�شاري مكافحة العدوى �إىل �أن هناك جمموعة
متحورات يطلق عليها مثرية لالهتمام وهي ُت�صنف بناء
على :يكون من املتوقع احتواء املتحور على طفرات
تزيد من انت�شار الفريو�س �أو من املحتمل �أن يحتوي
على طفرات تزيد من �شدة املر�ض.
وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد قالت �أم�س االول
اجل��م��ع��ة� ،إن���ه م��ن ال�سابق لأوان����ه التخطيط لتكييف
اللقاحات مع املتحور اجلديد لفريو�س ك��ورون��ا الذي
اكت�شف يف جنوب �إفريقيا.

أول دورة تخصصية للجنة المحامين
جدة  -يا�سر بن يو�سف

ق��دم��ت جلنة املحامني مبنطقة مكة
امل��ك��رم��ة التابعة للهيئة ال�سعودية
للمحامني � ..أول دورة تخ�ص�صية
ح�����ض��وري��ة ب��ع��د ف��ت�رة ط��وي��ل��ة من
االن����ق����ط����اع  ،ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ن��ظ��ام
الإف��ل��ا������س ومم���ار����س���ات���ه امل��ه��ن��ي��ة
و���س��ط لفيف م��ن كوكبة مم��ي��زة من
امل��ح��ام�ين وامل��ح��ام��ي��ات وامل��ت��درب�ين
وامل��ت��درب��ات واملهتمني والتي قدمها
�أم�ي�ن الإف�لا���س املحامي يو�سف بن
ه��اين امل��دين واملحامي وامل�ست�شار
�إ�سماعيل ال�صيدالين وال��ت��ي كانت
على مدار يومني يف جدة هذا وكان
وهي �شرح نظام الإفال�س و�إجراءت الت�سوية �أم�ين الإف�لا���س املحامي يو�سف ه��اين مدين
زخ��م احل�ضور كبريا" و�سط تفاعل
رائ��ع لهذا النظام املميز م��ن ( )60حماميا" ال��وق��ائ��ي��ةو�إج��راءات �إع����ادة التنظيم امل��ايل ب��درع تكرميي و�أي�ضا" مت تكرمي امل�ست�شار
ال�صيدالين ب���درع �آخ���ر ومت التقاط ال�صور
وحمامية والذي يعترب من االنظمة ال�ضخمة و�إجراءات الت�صفية و�إنهاء الإجراء.
..ح��ي��ث مت��ت مناق�شة ( )5حم���اور رئي�سة ويف ن��ه��اي��ة ال�������دورة مت ت���ك���رمي امل��ح��ا���ض��ر التذكارية للم�شاركني بهذه الدورة.

�أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س  ،تراجعا يف �أعداد احلاالت احلرجة
بامل�ست�شفيات ب�سبب فريو�س كورونا ،حيث مت ت�سجيل  44حالة،
فيما مت �أم�س اجلمعة ،ت�سجيل  45حالة ،برتاجع ق��دره حالة
واحدة فقط ،يف الوقت الذى مت فيه �إعطاء �أكرث من  47.2مليون
جرعة لقاح كوورنا.
و�أو�ضحت وزارة ال�صحة �أن عدد جرعات لقاحات كورونا املعطاة
يف اململكة بلغ حتى الآن ( )47243318جرعة ،عرب �أكرث من 587
مرك ًزا بجميع املناطق واملحافظات.
كانت وزارة ال�صحة� ،أكدت م�ؤخرا � ،أهمية اجلرعة التن�شيطية من
اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا ،م�شرية �إىل �أن الأج�سام امل�ضادة
جلرعة الثانية تبد�أ باالنخفا�ض بعد � 6أ�شهر من تلقيها.
من جهة ثانية �أعلنت وزارة ال�صحة �إح�صائية جديدة مل�ستجدات
كورونا يف اململكة خالل ال� 24ساعة املا�ضية ت�ضمنت ت�سجيل
( )29حالة م���ؤك��دة وت��ع��ايف( )40حالة فيما بلغ ع��دد احل��االت
احلرجة ( )44حالة .وبينت الإح�صائية �أن �إجمايل عدد الإ�صابات
يف اململكة ب����ل����غ( )549671ح��ال��ة وب��ل��غ ع���دد ح���االت التعايف
( )538824حالة.
وفيما يخ�ص الوفيات فقد مت ت�سجيل عدد ( )2حالتني ،حيث و�صل
�إجمايل عدد الوفيات يف اململكة ( )8832حالة "رحمهم الله".
ون�صحت اجلميع بالتوا�صل م��ع م��رك��ز ( )937لال�ست�شارات
واال�ستف�سارات على م��دار ال�ساعة ،واحل�صول على املعلومات
ال�صحية واخلدمات ومعرفة م�ستجدات فريو�س (كورونا).

الصحة تحقق المركز األول في
قياس التحول الرقمي

الريا�ض ـ البالد

حققت وزارة ال�صحة املركز الأول بني الوزارات يف قيا�س التحول
الرقمي احلكومي التا�سع وي�أتي هذا التميز لوزارة ال�صحة حيث
وا�صلت تنفيذ خطط طموحة ومبتكرة لتطوير النظام ال�صحي يف
اململكة� ،شملت بناء خطة التحول ال�صحي يف خمتلف حماورها
وت�صميم ب��رام��ج حوكمة ومت��وي��ل وت��ق��دمي اخل��دم��ات ال�صحية،
ً
وفقا لأف�ضل املمار�سات العاملية ومبا يتما�شى مع برنامج التحول
الوطني ور�ؤية اململكة  2030حيث تعترب ال�صحة الرقمية �شريكاً
ً
حموريا للتحول يف القطاع ال�صحي.
وح��ر���ص��ت ال�صحة على رف��ع ن�سبة ال��وع��ي بالتحول ال��رق��م��ي ،
وجن��ح��ت يف ال��رب��ط الإل���ك�ت�روين وت��ب��ادل ال��ب��ي��ان��ات م��ع اجلهات
احلكومية لتقدمي خدمات تكاملية.
وقامت ال��وزارة بالتو�سع يف توظيف تطبيقات الهواتف الذكية
والتقنيات النا�شئة ،وتقنيات الذكاء اال�صطناعي لت�سهيل الو�صول
للخدمات ال�صحية بطريقة مبتكرة ،وكان لتطبيق �صحتي دور كبري
يف بناء قناة مبتكرة للتوا�صل مع امل�ستفيدين وتقدمي خدمات
العيادات االفرتا�ضية واال�ست�شارات الطبية عن بعد ،وخدمات حجز
اللقاحات والفحو�صات اخلا�صة بجائحة كورونا ،باال�ضافة �إىل
تفعيل نظام الو�صفة الطبية الإلكرتونية يف امل�ست�شفيات احلكومية
واملراكز ال�صحية وبناء �سجل التطعيمات الوطني الرقمي.

تعزيز المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة بالطائف
الطائف ـ البالد

عززت �أمانة الطائف جهود حت�سني امل�شهد احل�ضري وبرنامج جودة احلياة من خالل تنفيذ
خطة عمل ميدانية ل�صيانة وت�شغيل النوافري وال�شالالت املائية� ،ضمن برامج ال�صيانة الدورية
للمرافق البلدية ،وا�ستمرار �أعمال معاجلة الت�شوه الب�صري وفق توجيه �أمني الطائف الدكتور
�أحمد بن عزيز القثامي خالل جولته الأخرية على حماور العمل اجلارية ب�أنحاء املحافظة.
و�أو�ضحت الإدارة العامة للحدائق والتجميل �أن �أعمال ال�صيانة �شملت النوافري مبداخل
وخم��ارج املدينة وبامليادين وباملنتزهات واحل��دائ��ق ،وذل��ك لرفع ج��ودة �أداء هذه املرافق،
و�شملت �أعمال ال�صيانة فح�ص متديدات �شبكة املياه وامل�ضخات واملر�شات والإنارة وو�سائل
ال�سالمة وال�سياج املحيط بها والتمديدات الكهربائية ،وتغيري التالف منها ،و�شمل الربنامج
�صيانة �أكرث من  33نافورة و�شال ًال مبواقع خمتلفة من املدينة .
وبينت الأمانة �أنها تعمل على ت�شغيل النوافري وال�شالالت مبا يعزز املظهر اجلمايل للمدينة،
وت�ساهم يف حت�سني امل�شهد احل�ضري ،و�أ�شارت �إىل ا�ستمرار برامج ال�صيانة ال�شاملة والتي
ت�شمل جميع املرافق الرتفيهية واخلدمية بالطائف وال�ضواحي  ،واال�ستفادة من ف�صل ال�شتاء
يف دعم خطة التح�سني والتجميل وال�صيانة ال�شاملة للمرافق العامة.
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عبر تجارب ثقافية وفعاليات نوعية وعروض الضوء والصوت

العال تستعد لبرامج «شتاء طنطورة»
تقديم أفالم المهرجانات العالمية
العال  -البالد
ي��ع��ود امل��ه��رج��ان ال��ث��ق��ايف (���ش��ت��اء ط��ن��ط��ورة) من
جديد يف حمافظة "العال" يف دي�سمرب املقبل،
على م��دى �ستة �أ�سابيع ،ت��ب��د�أ يف  21م��ن �شهر
دي�سمرب 2021م ح��ت��ى  12م��ن �شهر ف�براي��ر
2022م ،مت�ضمن ًا برناجم ًا منوع ًا وم�شوق ًا لعدد
من الفعاليات التي ت�شتمل على املو�سيقى العربية
والعاملية والثقافة والفرو�سية وفنون الطبخ.
ينطلق امل��ه��رج��ان ه���ذا ال��ع��ام ب��ع��رو���ض ال�ضوء
وال�����ص��وت وال��ع��دي��د م��ن الفعاليات وال��ع��رو���ض
املتنقلة وال���ذي �ستقام يف ب��ل��دة ال��ع�لا القدمية
من � 21إىل  25دي�سمرب لتعك�س الإرث العريق
واملمتد لآالف ال�سنني ،لإب��راز العمق التاريخي
واحل�ضاري الذي يقف �شاهد ًا على تطور جمتمع
العال وليب�شر ببداية رائعة ملو�سم ال�شتاء .وينتظر
�أن ت�شهد ن�سخة ه��ذا ال��ع��ام م��ن امل��ه��رج��ان حدثا
بارزا وجديدا ،يتمثل يف حفل "كال�سيكيات على
�ضوء ال�شموع" الذي �سينطلق يف موقع احلِ جر
وامل�سجل يف قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي ،عرب
�إن�شاء �أج��واء ت�ضم مئات ال�شموع التي ت�ضيء
الآثار النبطية املنحوتة قبل اكرث من  2000عام،
ت�صاحبها خلفية فريدة الحتفالية فنية فريدة من
نوعها والتي �ستقام يف يومي  24و  31دي�سمرب.

بطولة الصحراء وجهة جديدة لرياضة البولو

عرض حفل كالسيكيات الشموع هذا العام
حفالت موسيقية

وتعزز هذه الأج��واء لفعالية احلفل الكال�سيكي على �ضوء ال�شموع
عازف البيانو اجلنوب �أفريقي �ستيفان لومبارد ،وال��ذي يرافقه فيها
فريق من املو�سيقيني العامليني لعزف جمموعة رائعة وم�شوقة من
املعزوفات الكال�سيكية واملعا�صرة بالإ�ضافة �إىل بع�ض املعزوفات
العربية ،و�ست�ضم الفرقة عازف الكمان ديفيد ب�ست وعازف الت�شيللو
دوريت روو�س وعازف العود �سيمون �ستينجل .وي�شكل هذا احلدث
جتربة عاطفية و�أنيقة تلتقي فيها املو�سيقى ال�شرقية بالغربية.

سينما الحوش

ويف �إطار تفعيل الدور ال�سينمائي للعال� ،سيقدم "�شتاء طنطورة" جتربة
جديدة لرواد ال�سينما وحمبيها عرب (�سينما احلو�ش) والتي متثل �إطار ًا
جديد ًا يف جتارب �سينما الهواء الطلق وذلك يف حي اجلديدة املجاور
لبلدة العال القدمية ،و�سوف تقدم ال�سينما فيلمني خالل الفرتة امل�سائية
وذلك ابتداء من يوم الثالثاء �إىل يوم ال�سبت من كل �أ�سبوع  .و�ست�شمل
العرو�ض ال�سينمائية على ت�شكيلة من الأفالم التي عر�ضت م�ؤخرا يف
املهرجانات العاملية مثل مهرجان كان ومهرجان فيني�سيا ،حيث �سيتم
عر�ضها ب�شكل ح�صري ولأول مرة يف اململكة� ،إ�ضافة �إىل مزيج متنوع
من الأف�لام ال�سعودية ،والكال�سيكيات العاملية ،والأف�ل�ام املعا�صرة،
والأفغانية ،كذلك ت�شكيلة من الأفالم الوثائقية والعرو�ض ال�سابقة.
والرت��ب��اط ت��اري��خ العال الطويل والعميق بثقافة وت��اري��خ احل�صان
ال��ع��رب��ي� ،سيكون هناك العديد م��ن الفعاليات واملنا�سبات املتعلقة
باحل�صان والفرو�سية والتي تنا�سب جميع الأذواق .و�ستنطلق هذا
العام ولأول مرة عرو�ض الأزي��اء الراقية حتت م�سمى "عر�ض �أزياء
الفر�سان يف احلِ جر" وال��ذي �سيبد�أ يف  27يناير ،حيث �سيجمع هذا
احلدث العديد من الت�صاميم الع�صرية واحلديثة بالإ�ضافة �إىل العديد
من الأزي���اء التاريخية التي تعك�س ح�ضارة منطقة احلجر امل�سجلة
يف اليون�سكو ،كما �ستقدم عرو�ض �أزي��اء على امل��درج الفريد عرو�ض
متنوعة ت�شد يف �أ�سلوبها �إعجاب ع�شاق الأزياء وع�شاق اخليول على
حد �سواء .و�سيخرج ع�شاق وم�شرتو الأزياء بقائمة فريدة من الأزياء
احل�صرية والتي تعر�ض لأول مرة.

كأس الفرسان
ويعود ك�أ�س الفر�سان للقدرة والتحمل للمرة الثالثة يف  29يناير 2022م،
حيث تقام البطولة الدولية وامل�صنفة جنمتني ( )*CEI2بالتعاون مع
االحت��اد ال�سعودي للفرو�سية ،وميتد ال�سباق �إىل  120كيلومرت عرب
ال�صحراء مق�سمة �إىل �أربع مراحل .وقد �أقيم ال�سباق �سابق ًا يف فرباير
من عام  ،2020و�شارك فيه  200مت�سابق من  17دولة وا�ستمر ملدة ت�صل
�إىل � 7ساعات من �شروق ال�شم�س �إىل غروبها عرب امل�شهد ال�صحراوي
املذهل يف العال ،وقد فاز يف هذا ال�سباق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم و فر�سه "عطوفة" من ا�سطبالت "�إف ."3

بطولة البولو
بطولة العال لبولو ال�صحراء التي �شهدت الن�سخة الأوىل من املهرجان
انطالقتها ،وو�ضعت اململكة على اخل��ارط��ة ال��دول��ي��ة كوجهة جديدة
ومثرية للبولو� ،ستعود هذا العام من جديد� ،إذ ت�ست�ضيف الهيئة امللكية
ملحافظة العال بالتعاون مع االحتاد ال�سعودي للبولو البطولة مرة �أخرى
يف العال ،يف يومي  11و  12من �شهر فرباير 2022م ،و�سيتناف�س
يف البطولة �أربعة فرق يف حلبة البولو ال�صحراوية بح�ضور نخبة
من العبي البولو العامليني ورع��اة اللعبة .و�سيتمكن
ال�����ض��ي��وف م��ن ���ش��راء ال��ت��ذاك��ر حل�ضور
فعاليات البطولة التي ت�ستمر ملدة
يومني .و�سي�شمل برنامج
املهرجان �أي�ض ًا العديد
م�������ن ال�����ت�����ج�����ارب
ال���رائ���ع���ة ال��ت��ي
تعطي ال��زوار

جتربة فريدة من نوعها مليئة بال�سعادة والفرح يف مواقع خمتلفة يف
غمار الطبيعة اخلالبة للمنطقة والطرقات الرتابية مثل عر�ض م�سار
ال�شعراء وال��ذي �سي�شهد الأداء ال�شعري املميز يف الواحة الثقافية،
وعر�ض الرحالة ابن بطوطة يف البلدة القدمية .و�سيقام كذلك مهرجان
العال للحم�ضيات يف �إجازة نهاية الأ�سبوع وعلى مدى �أ�سبوعني متتاليني
من �شهر يناير ،والذي �سيكون احتفاال ناب�ضا باحلياة حيث �سيتم عر�ض
ت�شكيلة من املنتجات التي ت�شتهر بها العال .و�ست�شمل الفعاليات وجود
العديد من الأك�شاك احلرفية والعرو�ض الفنية ،كما �سيعر�ض املزارعون
املحليون منتجاتهم للبيع .وتتجدد على م�سرح مرايا
�سل�سلة حفالت العال الفنية املتنوعة� ،إذ
ج��رى تطويره لي�شمل مطعم ًا جديد ًا
على ال�سطح ،وه��و مطعم "مرايا
�سو�شل" ،بتوقيع الطاهي العاملي
جي�سون �آث�يرت��ون احل��ائ��ز على
ت�صنيف مي�شالن العاملي.

و�ستبد�أ احلفالت املو�سيقية على م�سرح مرايا بحفل الفنان عبد الرحمن
حممد يف  7يناير 2022م ،ثم حفل املو�سيقار عمر خريت يف  14يناير،
فحفل املاي�سرتو �أندريا بوت�شيلي يف  21يناير� ،أما حفل النجمة ماجدة
الرومي ف�سيكون يف  28يناير 2022م.
يذكر �أن حمافظة العال تبعد عن العا�صمة الريا�ض  1100كيلومرت يف
�شمال غرب اململكة ،وهي منطقة ذات تراث طبيعي و�إن�ساين غري م�سبوق.
تغطي العال م�ساحة �شا�سعة ت�صل �إىل  22.561كيلوم ً
رتا مربعًا ،وت�شمل
اً
وجبال �شاهقة من احلجر الرملي ومواقع تراث ثقايف قدمي
واحة خ�صبة
يعود تاريخها �إىل �آالف ال�سنني عندما حكمتها مملكتا حليان والأنباط.
املوقع الأكرث �شهرة واعرتا ًفا يف العال هو احلِ جر وهو �أول موقع تراث
عاملي لليون�سكو يف اململكة العربية ال�سعودية.
احلِ جر بدورها مدينة قدمية تبلغ م�ساحتها  52هكتا ًرا  ،وكانت املدينة
اجلنوبية الرئي�سية للمملكة النبطية وتت�ألف من  111مقربة الكثري منها
حمفوظة جيدًا بواجهات متقنة مقطوعة من ن��ت��وءات احلجر الرملي
املحيطة بامل�ستوطنة احل�ضرية.

بؤرة استيطانية

وت�شري الأبحاث احلالية � ً
أي�ضا �إىل �أن احلِ جر كانت الب�ؤرة اال�ستيطانية
اجلنوبية للإمرباطورية الرومانية بعد غ��زو ال��روم��ان للأنباط عام
106م.
العال � ً
أي�ضا متثل موطنا حل�ضارة دادان القدمية ،وعا�صمة مملكتي
دادان وحليان ،وتعترب واحدة من �أكرث مدن الألفية الأوىل قبل امليالد
تطور ًا يف �شبه اجلزيرة العربية� .أم��ا جبل عكمة فيعد مبثابة مكتبة
مفتوحة ت�ضم مئات النقو�ش والكتابات بعدة لغات خمتلفة� .أي�ضا بلدة
العال القدمية ،وهي متاهة ت�ضم �أكرث من  900منزل من الطوب اللنب مت
ا�ستيطانها من القرن الثاين ع�شر على �أقل تقدير ،و�سكك حديد احلجاز
وقلعة احلِ ��ج��ر ،وه��ي كلها مواقع رئي�سة يف ق�صة لورن�س العرب و
فتوحاته .من جهتها ت�أ�س�ست الهيئة امللكية ملحافظة العال مبر�سوم ملكي
يف يوليو  2017حلماية واحلفاظ على منطقة العال ،وهي منطقة ذات
�أهمية طبيعية وثقافية بارزة يف �شمال غرب اململكة العربية ال�سعودية،
وت�شرع هذه الهيئة بتنفيذ خطة طويلة الأجل لتطوير وتقدمي حتول
ح�سا�س وم�ستدام للمنطقة ،الأم���ر ال��ذي ي���ؤك��د �أن��ه��ا واح���دة م��ن �أه��م
الوجهات الأث��ري��ة والثقافية يف ال��ب�لاد ،حيث جتهزها الهيئة امللكية
ال�ستقبال الزوار من جميع �أنحاء العامل .وت�شمل �أعمال التطوير التي
تقوم بها الهيئة يف العال جمموعة وا�سعة من املبادرات يف جماالت
الآث��ار وال�سياحة والثقافة والتعليم والفنون ،مما يعك�س االلتزام
الطموح بزراعة ال�سياحة والرتفيه يف اململكة العربية ال�سعودية،
تتابع ًا وت�أكيد ًا لر�ؤية .2030
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فجر الصحافة السعودية

االستراتيجية المحدثة في النصف الثاني..

�إن العامل يتحول ..

زين �أمني

غازي علي ..أيقونة فنية
كعادتي �صحوت مبكرا  ..وك��ان يل موعد مع احل��زن وال��دم��وع  ..عرب
ر�سالة بعثها يل �أخي عبداملجيد �أمني  ..ينعي فيها املو�سيقار غازي علي
 ..وانت�شر اخلرب يف مواقع التوا�صل الإجتماعي  ،و�سيطر حزن كبري
على الو�سط الفني وع�شاق فن غازي علي  ..فوفاته خ�سارة كبرية للفن
واملو�سيقي يف بالدي  ..ولكن ال راد لق�ضاء الله.
و�أنا يف مرحلة الدرا�سة املتو�سطة  ..ا�ستمعت عرب املذياع �إىل �أن�شودة
( ..حملى �إ�سمك ياريا�ض)  ..و�أخ��ذين اللحن والأداء واملو�سيقى �إىل
عامل الإبهار وع�شق الإ�ستماع �إليه  ..وكانت تلك الأغنية  ..هي عربون
احل��ب والإع��ج��اب وال�صداقة  ..والتكيف مع الفن والفنان ال��ذي غناها
عندما �سمعتها لأول مرة  ..ب�صوته املتميز � ..صوت فيه القرار واجلواب
ميتزجان يف حنجرته ب�شجن �آ�سر  ..ومنذ ذلك احلني و�أنا �أتابعه و�أ�سمعه
و�أن�شر مو�سيقاه بني زمالئي و�أ�صدقائي و�أنا ال �أعرفه ومل �أره.
و���ش��اءت ال�صدفة �أن �ألتقيه يف �سهرة ممتعة  ..وك��ان ذل��ك يف منزل
�إبن خايل ال�سيد نزيه ح�سن علي  ..وثلة من �أ�صدقائه  ..وهم الإخوة ..
عبداملجيد مهند�س  ..واملخرج املبدع عبدالله باج�سري  ..وال�شاعر الغنائي
عبدالعزيز النجيمي  ..و�آخرون  ..و�سمعته وهو يغني املو�شحات لفريوز
 ..وازداد �إعجابي بثقافته الفنية  ..ومن يومها ت�شكل وجداين مبو�سيقاه
 ..وانتقل هذا الت�أثري والإعجاب �إىل ابني زياد  ..وجذبه �إليه كي يتعلم
املو�سيقي والعزف على �أكرث من �آلة  ..وانتقلت عدوى الإبداع �إىل ابني
الذي ا�ستطاع �أن ي�ؤلف املقطوعات املو�سيقية و�إجادة العزف على القيثار.
غازي علي ولد موهوبا باملو�سيقي  ..در�سها وتعلمها ذاتيا  ..ثم كانت
وجهته الدرا�سة الأكادميية يف كون�سرفتوار القاهرة � ..أ�ستاذه املو�سيقار
العمالق ريا�ض ال�سنباطي  ..و�أ�ساتذة كبار �آخرون  ..وكان رفاقة جيل
عبداحلليم حافظ  ..والدوكايل ..
�أث��ن��اء درا�سته ك��ان يغو�ص يف ت��راث احلجاز الفني .و�أع���اد �صياغة
الأحلان والأغاين والأنا�شيد الرتاثية مثل  :يالعا�شرة خلي الهوى مي�شي
 ..و�شربة من زم��زم و�سقاين  ..وي��ا بديع اجلمال وحجينا وجينا ..
وغريها الكثري .حلن لكبار مطربي ذلك الزمن  ..فايزة احمد  ..ووديع
ال�صايف وعادل مامون وغريهم.
وكان �آخر �إنتاج له �ألبوم مو�سيقي �أنتجته �شركة حجاز كار  ..التابعة
للم�ست�شار وامل�ؤرخ الأ�ستاذ �أحمد باديب عا�شق مدينة جدة ورموزها ..
وميكنني �أن �أزعم �أن هذا الإنتاج ميثل نقطة حتول وحمطة فنية متميزة
يف م�سريته املو�سيقية.
املو�سيقار غازي علي  ..وبح�سه الوطني ور�سالته النبيلة اجته �إيل
تعليم املو�سيقي يف منزله  ..يف زمن وظروف �صعبة وبيئة قا�سية كانت
تناه�ض الفنون واملو�سيقي � ..إال �أنه جنح يف تعليم وت�أهيل �أجيال كثرية
خالل ن�صف قرن من الزمان.
املو�سيقار غازي علي يعترب �أيقونة الفن ال�سعودي  ..له لونه اخلا�ص
ومو�سيقاه الأ�صيلة املتجددة  ..لقد كان منارة للأغنية ال�سعودية  ..فهو
موهوب ومبدع وم�ؤهل �أكادمييا قدم فنا راقيا.
لذلك �أهيب ب��وزارة الثقافة �أن تبادر بجمع ال�تراث الفني واملو�سيقي
لكبار الفنانني ال�سعوديني  ..الذين �أثروا حياتنا الفنية و�ساحاتها و�شكلوا
وج��دان االجيال املتعاقبة  ..حتى ال ي�ضيع هذا الإرث بفعل التحوالت
املعرفية والتطور التكنولوجي  ..ال��ذي تتحول معه الأفكار والأذواق
والقيم واملفاهيم االجتماعية  ..وتت�شكل بال�ضرورة من نتاج ذلك  ..اىل
ذائقة ع�صرية خمتلفة تعك�س الزمن الذي نعي�شه.
رحم الله املو�سيقار املبدع غازي.

مشروعات واعدة للتخصيص
وفرص االستثمار

الريا�ض  -البالد

جن��ح ب��رن��ام��ج التخ�صي�ص يف تنظيم الإج����راءات
املُتعلقة مب�شاريع ه��ذه املنظومة وتعزيز م�شاركة
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص وف���ق �إج�����راءات تنظيمية ب�شكل
�شفاف وعادل ،والت�أكد من نزاهة الإجراءات املرتبطة
بالعقود لتوفري بيئة تنظيمية وا�ستثمارية جاذبة
ومحُ��ف��زة للقطاع اخل��ا���ص م��ن �أج��ل اال�ستثمار على
املدى الق�صري والطويل ،كما �أ�سهم الربنامج �أي�ض ًا يف
تفعيل اللجان الإ�شرافية للقطاعات.
وير ّكز الربنامج جهوده يف هذه املرحلة على البناء على
ه��ذه املمكنات وتكثيف العمل على تعزيز دور القطاع
اخلا�ص يف تقدمي اخلدمات وتعظيم القيمة امل�ستفادة
م��ن الأ���ص��ول احلكومية ورف���ع ك��ف��اءة الإن���ف���اق ،حيث
�سي�ستمر الربنامج يف تطوير ا�سرتاتيجيات تخ�صي�ص
قطاعية ،ت�شمل النقل وال�صحة والتعليم وغريها ،مما
�سيمكن �إع���ادة تركيز اجلهود احلكومية على الأدوار
الت�شريعية والتنظيمية.
وتوا�صل احلكومة خطط التخ�صي�ص و�إت��اح��ة فر�ص
وا�سعة للقطاع اخلا�ص اال�ستثماري .وبح�سب وزير
املالية حممد اجلدعان  ،يوجد �أك�ثر من  160م�شروعا
متنوعا �ضمن خطط التخ�صي�ص يف عدد من القطاعات،
متوقعا �أن تن�شر ا�سرتاتيجية التخ�صي�ص املحدثة
وا�سرتاتيجية مركز التخ�صي�ص يف الن�صف الثاين من
العام القادم مبا فيها من مبادرات.
وقال اجلدعان خالل ندوة اال�ستقرار امل��ايل� ،إن خطط
تخ�صي�ص قطاعي التعليم واللوج�ستيات م�ستمرة
و�ستتكثف خ�لال امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة ،م���ؤك��دا �أن���ه لي�س
هنالك �أولويات لقطاعات حمددة و�إمنا الأولوية داخل
القطاعات للم�شاريع الأك�ثر �أث��را  ،ويف ال�صحة لن يتم
تخ�ص�ص القطاع ال�صحي كتقدمي خدمة كاملة � ،إمنا
�أجزاء من القطاع مثل الأ�شعة وغريها".

السيولة الكبيرة عززت قوة
السوق المالية خالل الجائحة

و�أو�ضح �أن هذه القواعد �ستح ّد من تذبذب الإنفاق وما
ينتج عنه من �سلبيات متعددة ،كما �أنها ت�شمل حدودا دنيا
وحدودا عليا لالحتياطيات احلكومية ،حيث يتم التعامل
م��ع الفوائ�ض يف ح��ال حتققها لتعزيز االحتياطيات
احل��ك��وم��ي��ة ودع����م ال�����ص��ن��ادي��ق ال��ت��ن��م��وي��ة و���ص��ن��دوق
اال�ستثمارات العامة �أو �سداد جزء من الدين العام ،بد ًال
من تكرار �أخطاء املا�ضي ب�صرف االحتياطيات يف نفقات
ال حتقق املنفعة طويلة املدى للوطن واملواطن.

يذكر �أن ن��دوة اال�ستقرار امل��ايل ينظمها البنك املركزي
ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية �سنوي ًا ،بح�ضور عدد
من الوزراء ،وم�شاركة عدد من امل�س�ؤولني والتنفيذيني
من م�ؤ�س�سات القطاع املايل  ،وناق�شت يف فعالياتها هذا
العام مو�ضوعي اال�ستدامة املالية ،واال�ستقرار املايل
للقطاع امل�صريف واملايل.
يف ال�سياق قال رئي�س هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية،
حممد القويز� ،إن فتح �سوق الأ�سهم ال�سعودية للأجانب

ي��ع��د حم��ط��ة مهمة يف م�����س�يرة ال�����س��وق ،ظ��ه��رت �آث���اره
الإيجابية وب���د�أت جتني ثمار �سنوات من التطوير ،
م�ؤكدا �أن ن�سبة اال�ستقرار يف ال�سوق املالية ال�سعودية
خالل اجلائحة كانت عالية؛ نتيجة تنوع امل�ستثمرين،
خ��ا���ص��ة م��ع وج���ود امل�ستثمر امل���ؤ���س�����س��ي وامل�ستثمر
اال�سرتاتيجي  ،كما تتمتع ال�سوق ب�سيولة كبرية  ،يجب
ا�ستثمارها ،متوقعا ظهور ح��راك كبري القتنا�ص هذه
الفر�ص خالل الفرتة القادمة.

بنوك رقمية جديدة في المملكة
الريا�ض  -البالد

حقق برنامج تطوير القطاع املايل
جن��اح��ات ك��ب�يرة يف ا�سرتاتيجيته
للفرتة من 2021م �إىل 2025م  ،و�أجنز
ع ً
���ددا م��ن امل��ب��ادرات اخلا�صة بالتقنية
املالية التي م��ن �ش�أنها تطوير القطاع،
وتدعم تنمية االقت�صاد الوطني وتنويع
م�صادر دخله  ،ومن ذلك التو�سع يف البنوك
الرقمية.
و�أو�ضح حمافظ البنك املركزي ال�سعودي،
فهد امل��ب��ارك� ،إن��ه �سيتم الرتخي�ص ملزيد من

البنوك الرقمية ،بعد �أن واف��ق البنك على اثنني
منها يف يونيو املا�ضي  ،ويعزز ذلك توفر البنية
التحتية القوية والتقدم التقني ل��دى امل�صارف
والبنك امل��رك��زي يف اململكة  ،مت اال�ستفادة منها
خالل جائحة كورونا والبناء عليها.
وواف��ق جمل�س ال��وزراء يف يونيو املا�ضي ،على
قيام وزير املالية ب�إ�صدار الرتخي�ص الالزم لكل من
بنك "�إ�س تي �سي" والبنك ال�سعودي الرقمي.
ويعد مَنح ترخي�ص لبنوك رقمية يف اململكةُ ،تعد
خطوة تتما�شى مع دور البنك املركزي يف مواكبة
�آخ��ر التطورات يف القطاع امل��ايل ،وال�سعي �إىل

حتقيق �أهداف ر�ؤية اململكة  2030من خالل تنمية
االقت�صاد الرقمي مَ
وتكني ال�شركات املالية من دعم
منو القطاع اخلا�ص وفتح املجال �أم��ام �شركات
جديدة لتقدمي اخلدمات املالية.
و���س��ب��ق �أن م��ن��ح ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ت��راخ��ي�����ص��ا لـ
� 16شركة تقنية مالية �سعودية لتقدمي خدمات
امل���دف���وع���ات وال��ت��م��وي��ل اال���س��ت��ه�لاك��ي امل�����ص��غ��ر
وو�ساطة الت�أمني الإلكرتونية ،و�صرح لـ � 32شركة
تقنية مالية للعمل حتت مظلة البيئة التجريبية
الت�شريعية  Sandboxواملخ�ص�صة لتجربة
اخلدمات واملنتجات املالية املبتكرة يف اململكة.

لجنة للفصل في االعتراضات
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بدء تنفيذ الئحة تصنيف المقاولين

شروط إعادة التصدير واسترداد
الرسوم الجمركية

جدة -البالد

ب���د�أ العمل بالالئحة التنفيذية لنظام ت�صنيف
املقاولني ،والتي اعتمدها وزي��ر ال�ش�ؤون البلدية
والقروية والإ�سكان ماجد بن عبدالله احلقيل.
ووف��ق��ا ل�لائ��ح��ة ُت�����ص��در ���ش��ه��ادة ت�صنيف امل��ق��اول
ً
إلكرتونيا وعلى اجلهات املالكة للم�شاريع التحقق
�
من �صحة ال�شهادة املقدمة من خالل موقع الوزارة
الإلكرتوين ،وت�صدر ال�شهادة باملجال (والن�شاط)
�أو املجاالت (والأن�شطة) والدرجة امل�ستحقة ،بنا ًء

على ما توافر من معلومات وبيانات وم��ا يحققه
التقومي من نقاط ،ومينح �شهادة بذلك مدتها �سنة
ميالدية  ،و�أن تكون جم��االت و�أن�شطة الت�صنيف
ً
وفقا للدليل الوطني للأن�شطة االقت�صادية  ،ومن
امل��ج��االت ال��ت��ي ي�شملها الت�صنيف ( :الت�شييد
وال���ب���ن���اء -ال��ت�����ش��غ��ي��ل وال�����ص��ي��ان��ة واخل���دم���ات-
االت�������ص���االت وت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات  -امل��ع��ار���ض
وامل�ؤمترات -التطوير العقاري).
وا�شرتطت الالئحة على املقاول االحتفاظ بالدفاتر

ال��ت��ج��اري��ة وامل�����س��ت��ن��دات ال��ت��ي تثبت �صحة قائمة
املركز امل��ايل (امليزانية) ،وقائمة الدخل (ح�ساب
الأرب������اح واخل�����س��ائ��ر) لل�سنة الأخ��ي��رة امل��وق��ع��ة
وامل�صدقة من حما�سب قانوين مرخ�ص له مبزاولة
امل��ه��ن��ة ،وامل��ودع��ة يف ب��رن��ام��ج ق��وائ��م ،والبيانات
والإي�ضاحات التي تف�سرها ،وعلى املقاول داخل
اململكة �أن تكون هذه الدفاتر وال�سجالت منتظمة
وباللغة العربية م��ع ���ض��رورة التقيد بال�شروط
وال�ضوابط الواردة يف نظام الدفاتر التجارية.
ون�����ص��ت ال�لائ��ح��ة ع��ل��ى �أن����ه �إذا ح���دث �أي
تغري قانوين على و�ضع امل��ق��اول بال�سجل
التجاري �أو ما يعادله ي�ؤثر على الت�صنيف
(اال�سم التجاري ،امللكية ،النوع ،اجلن�سية،
رقم ال�سجل التجاري وتاريخه ،ر�أ�س املال)،
فعلى امل��ق��اول التقدم بطلب تعديل �شهادة
الت�صنيف وف��ق ً��ا لل�سجل ال��ت��ج��اري �أو ما
ً
معززا طلبه باملعلومات والبيانات
يعادله،
التي ت�ؤيد ذلك.
ويتوىل النظر يف اعرتا�ضات املقاولني على
قرارات الت�صنيف ،وخمالفات �أحكام النظام
والالئحة ،والف�صل فيها ،و�إقرار العقوبات
املن�صو�ص عليها ب��امل��ادة  15م��ن النظام،
جل��ن��ة خمت�صة ُت�شكل ب��ق��رار م��ن ال��وزي��ر
ويحدد فيه رئي�س اللجنة والأع�ضاء على
�أن يكون رئي�سها من املخت�صني بال�شريعة
�أو يف الأنظمة.

جدة  -البالد

واف���ق وزي���ر امل��ال��ي��ة رئ��ي�����س جمل�س �إدارة
هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك "حممد
اجلدعان" ،ع��ل��ى ت��ع��دي��ل م�����واد ال�لائ��ح��ة
التنفيذية لنظام اجل��م��ارك امل��وح��د .ووفقا
لالئحة املعدلة ،ت��رد ال�ضرائب "الر�سوم"
اجل��م��رك��ي��ة ك��ل��ي�� ًا �أو ج��زئ��ي�� ًا ع��ل��ى الب�ضائع
الأجنبية املعاد ت�صديرها خلارج دول جمل�س
التعاون وفق ًا لل�ضوابط التالية:
�أن ي��ك��ون امل�����ص��در (م��ع��ي��د ال��ت�����ص��دي��ر) هو
امل�����س��ت��ورد ال���ذي وردت با�سمه الب�ضاعة
الأج��ن��ب��ي��ة� ،أو �أي �شخ�ص ي��ث��ب��ت لإدارة
اجل��م��ارك ملكيته لها ،و�أن تكون الب�ضاعة
من �إر�سالية واح���دة ،بهدف التعرف عليها
ومطابقتها مع م�ستندات اال�سترياد ،ويجوز
�إع���ادة ت�صدير الإر�سالية على ع��دة �أج��زاء
م��ن نف�س الإر���س��ال��ي��ة �إذا ت��وف��رت يف جزء
الإر�سالية جميع ال�شروط ال��واردة يف هذه
املادة.
ومن ال�شروط �أي�ضا �أال تقل قيمة الب�ضاعة
الأجنبية امل��راد �إع��ادة ت�صديرها وا�سرتداد
ال�ضرائب "الر�سوم" اجلمركية امل�ستوفاة
عليها عن ع�شرين �أل��ف ري��ال �أو ما يعادلها
من عمالت دول املجل�س الأخرى  ،و�أن تكون

املطالبة برد ال�ضرائب "الر�سوم" اجلمركية
على �سلع �أجنبية مل ت�ستعمل حملي ًا بعد
ا�ستريادها من خارج دول املجل�س ،وبنف�س
حالتها عند اال�سترياد.
كما ن�صت ال�شروط �أن تتم �إع��ادة ت�صدير
الب�ضاعة الأجنبية خ�لال �سنة ميالدية من
تاريخ �سداد ال�ضرائب "الر�سوم" اجلمركية
عليها عند ا�ستريادها لأول م��رة من خارج
دول امل��ج��ل�����س وامل��ط��ال��ب��ة ب���رد ال�����ض��رائ��ب
"الر�سوم" اجلمركية امل�ستوفاة خالل �ستة
�أ�شهر ميالدية من تاريخ �إع��ادة الت�صدير ،
ويقت�صر رد ال�ضرائب "الر�سوم" اجلمركية

ع��ل��ى ت��ل��ك امل��دف��وع��ة ف ً
��ع�لا ع��ل��ى ال��ب�����ض��ائ��ع
الأجنبية عند ا�ستريادها.
وتعفى من ال�ضرائب "الر�سوم اجلمركية"
الأمتعة ال�شخ�صية والهدايا الواردة ب�صحبة
امل�سافرين التي ال تزيد قيمتها على � 3آالف
ريال �أو ما يعادلها من عمالت دول املجل�س
الأخرى ،ب�شرط �أن تكون ذات طابع �شخ�صي
وبكميات غري جتارية ،و�أال يكون امل�سافر
من املرتددين على الدائرة اجلمركية �أو من
ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته ،و�أال
يزيد عدد ال�سجائر التي يطبق عليها الإعفاء
على � 200سيجارة.
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الحوثي يجبر األطفال على القتال ويوزع األسلحة بالمدارس
البالد  -حممد عمر

تطورت االنتهاكات احلوثية بحق �أط��ف��ال اليمن،
فبعد جتنيدهم �إجباري ًا والزج بهم يف جبهات القتال
وتعري�ضهم خلطر امل��وت ،عمدت ميلي�شيا احلوثي
�إىل توزيع �أ�سلحة �شخ�صية "كال�شينكوف" يف عدد
من م��دار���س العا�صمة �صنعاء ،ما ي�شري بو�ضوح
�إىل �إ�صرار امللي�شيا على ا�ستخدام الأطفال دروعا
ب�شرية يف املواجهات القتالية دون مراعاة ل�سنهم
�أو حقوقهم� ،إذ تفاج�أ الأهايل املجاورون ملدر�سة ابن
ماجد الواقعة يف احلي ال�سيا�سي ،بتفريغ �شاحنات
لعتاد و�سالح يف املدر�سة املزدحمة بالطالب ،بينما
قامت قيادات يف ميلي�شيا احلوثي بتوزيع دراجات
ن��اري��ة و�أ���س��ل��ح��ة �شخ�صية وم�لاب�����س ق��ت��ال��ي��ة يف
املدر�سة ،التي تعد من �أكرب مدار�س البنني ب�صنعاء.
واعترب خمت�صون �أن توزيع ميلي�شيات احلوثي
ال�سالح يف امل��دار���س دليل على �أنها تتبع �سيا�سة
جتنيد خبيثة ،ال يُ�ستبعد �أن وراءه���ا خ�براء من
اخل����ارج ،يف ظ��ل ا���س��ت��غ�لال احل��وث��ي�ين للمدار�س
و�شحنها بالأ�سلحة ،تزامن ًا مع خ�سائرهم الكبرية
خ�����ص��و���ص�� ًا يف ج��ب��ه��ات م��������أرب ،ال���ت���ي اع�ترف��ت
امليلي�شيات بنف�سها عن مقتل �أك�ثر من � 14ألفا من
عنا�صرها منذ يوليو املا�ضي.
وت�أكيدا على جتنيد ملي�شيا احلوثي للأطفال قدَّرت
منظمة الأمم امل��ت��ح��دة للطفولة (ي��ون��ي�����س��ف) يف
�أكتوبر املا�ضي� ،أن �أك�ثر من � 100أل��ف طفل ميني
ُقتل �أو �شوه منذ انقالب احلوثى على الدولة مبا
يعادل �أربعة �أطفال يوميًّا ،مبينة �أن تداعيات �إرهاب
امللي�شيا لن ت��زول بزوالها ،و�إمن��ا �سيعاين �أطفال
اليمن تبعاتها الكارثية طوال حياتهم ،ال �سيَّما �أولئك
الذين حُ رموا من التعليم ،وتقدرهم التقارير الأممية
�أعدادهم مبا يتجاوز مليوين طفل ،ف�ضلاً عن �أربعة
ماليني �آخرين معر�ضون خلطر الت�سرب.
ويف ال�سياق ذات���ه ،اختطفت ميلي�شيا احل��وث��ي 6
م�شايخ قبليني يف حمافظة ح��ج��ة ،رف�ضوا ح�شد
مقاتلني وال���زج ب�أبنائهم �إىل اجلبهات للقتال يف
م�أرب .وبينت م�صادر حملية �أن امل�شايخ ،هم :حممد
�شعبني ،و�أح��م��د دري���ن ،وحممد ع��ك��ران �شيخ بني
عكران ،وه��ادي �ضرايب� ،إ�ضافة �إىل حممد �صغري

 200ألف ريال
يمني لـ"العُقال"
لتجنيد  20طف ً
ال
بكعه وحممد قا�سم �سداح .و�أ�شارت م�صادر حملية
�إىل �أن دع���وات امليلي�شيا للتح�شيد ت��واج��ه رف�ض ًا
�شعبي ًا وا�سع ًا ،وذلك بعد �أن �أعادت م�ؤخر ًا الع�شرات
من �أبناء حجة جثثا و�أ���ش�لاء ممزقة ،فيما ال يزال
هناك العديد من ال�شباب والأطفال م�صريهم جمهول،
بعد �أن زجت بهم امليلي�شيا �إىل جبهات م�أرب.
وق��ال رئي�س منظمة �صوت الطفل� ،أحمد �سلطان
املقرمي ،لـ"البالد"� ،إن ملي�شيا احلوثي امل�سلحة
ترتكب انتهاكات ج�سيمة حددها و�أدان��ه��ا جمل�س
الأم����ن ال����دويل �إزاء الأط���ف���ال ،م��و���ض��حً ��ا �أن تلك
االن��ت��ه��اك��ات ت��ت��م�� َّث��ل ب�صفة رئ��ي�����س��ة يف التجنيد
واال����س���ت���خ���دام ال��ف��ع��ل��ي يف امل����ع����ارك ال��ق��ت��ال��ي��ة،

واالخ��ت��ط��اف والإخ���ف���اء ال��ق�����س��ري ،وم��ن��ع و�صول
امل�����س��اع��دات االغ��اث��ي��ة ،م���ؤك��دا �أن جماعة احلوثي
تقوم ب�إ�ستدراج الأطفال عرب مراكز طائفية لتعبئة
�أدمغتهم ب�أفكار طائفية لتقوم بعد ذلك بزج الأطفال
يف معاركها القتالية وبدون علم �أباء و�أمهات ه�ؤالء
الأطفال ،م�شريًا �إىل �أن امللي�شيا تخفي املعلومات
كافة عنهم حتى ُتفاجئ �أ���س��ر الأط��ف��ال الح�� ًق��ا ب���أن
�أبنائهم �أ�سرى �أو قتلى.
و�أو�ضح املقرمي� ،أن هناك �أ�سلوبا �آخر لزج الأطفال
يف امل��ع��ارك القتالية؛ حيث تقوم جماعة احلوثي
باحتكار امل��واد الإغاثية لتبتز الأُ���س��ر يف املناطق
التي ت�سيطر عليها ،والميكن �أن حت�صل الأ�سرة

عن ن�صيبها من املواد الغذائية حتى تقدم للجماعة
�أطفالها ليكونوا �ضمن اجلنود امل�ستخدمني فعليًّا
يف املعارك امل�سلحة .و�أ���ض��اف "ملي�شيا احلوثي
تغري الأط��ف��ال يف امل��دار���س ،عرب و�ضع م�شرفني
يف امل��دار���س لتقدم للأطفال �ضمانات باحل�صول
ع��ن ال�شهادات الدرا�سية �شريطة انظمامهم �إىل
املعارك".
وم��ن جانبه ،ق��ال رئي�س الإحت���اد الوطني لتنمية
الفئات الأ�شد فقرا ،نعمان احلذيفى لـ"البالد"� ،إن
ملي�شيا احلوثي اعتمدت ح�شد الأطفال وجتنيدهم،
م�ستغلة الأمية وحالة العوز والفقر لدى كثري من
الفئات ،ال �سيَّما الفئات الأ���ش��د فقرًا حل�شدهم يف

مساومة الشباب
بين السجن والفدية
والذهاب للمعارك
مع�سكراتها ،والزج بهم يف جبهات القتال يف حت ٍد
�صارخ لكل القيم والأع���راف والأخ�ل�اق ومواثيق
الأمم املتحدة ذات ال�صلة بحقوق الطفولة ،م�شريا
�إىل �أن املثري للده�شة يف هذا الأمر ب�أن االنتهاكات

واشنطن ترفع تمثيلها الدبلوماسي بالخرطوم إلى سفير

حمدوك يبدأ اإلصالحات بإعفاء مدير الشرطة ونائبه
اخلرطوم  -البالد

ب���د�أ رئي�س ال����وزراء ال�����س��وداين ال��دك��ت��ور عبدالله
حمدوك� ،أوىل خطوات الإ���ص�لاح التي �أعلن عنها
عقب عودته ملن�صبه ،ب�إعفاء مدير عام قوات ال�شرطة
ون��ائ��ب��ه م��ن من�صبيهما ،وت��ع��ي�ين ال��ف��ري��ق �شرطة
حقوقي عنان حامد حممد عمر مدير ًا عام ًا لقوات
ال�شرطة ،ولواء �شرطة مدثر عبدالرحمن ن�صر الدين
عبدالله نائب ًا ملدير عام قوات ال�شرطة ومفت�ش ًا عام ًا.
وقال بيان ملجل�س الوزراء �أم�س (ال�سبت)� ،إن القرار
جاء ا�ستناد ًا على �أحكام الوثيقة الد�ستورية� ،إذ قرر
حمدوك �إعفاء فريق �أول �شرطة حقوقي ،خالد مهدي
�إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام قوات ال�شرطة،
وفريق �شرطة حقوقي ،ال�صادق علي �إبراهيم من
وظيفة نائب مدير عام قوات ال�شرطة.
ويف ا�ستكمال خلطوات �سابقة ق�ضت ب�إطالق �سراح
عدد من املعتقلني ال�سيا�سيني يف ال�سودان� ،أفرجت
ال�سلطات ال�سودانية� ،أم�س ،عن القيادي يف امل�ؤمتر
ال�����س��وداين ووزي���ر جمل�س ال���وزراء ال�سابق خالد
عمر يو�سف من مركز توقيف جهاز املخابرات ،كما

�أطلق �سراح وايل اخلرطوم املقال �أمين خالد منر،
واملفو�ض امل��ايل للجنة التمكني ماهر �أب��و اجلوخ،
�إ�ضافة �إىل الأمني ال�سيا�سي حلزب امل�ؤمتر �شريف

حممد عثمان.
و�أط��ل��ق��ت ال�سلطات ال�سودانية ،دف��ع��ة �سابقة من
ال�����س��ي��ا���س��ي�ين��� ،ض��م��ت ك�لا م��ن ال��ق��ي��ادي يف جتمع

املهنيني حممد ناجي الأ�صم ،وامل�ست�شار الإعالمي
ال�سابق لرئي�س احلكومة عبدالله ح��م��دوك ،فائز
ال�سليك ،ف�ضال عن القيادي بامل�ؤمتر ال�سوداين نور
الدين �صالح الدين ،ووايل �سنار ال�سابق املاحي
حممد �سليمان.
ولأول مرة منذ  25عاما ،رفعت وا�شنطن متثيلها
الدبلوما�سي مع ال�سودان من قائم ب�أعمال �إىل �سفري،
�إذ عينت الواليات املتحدة جون جودفري� ،سفريا لها
يف اخلرطوم ،لي�صبح �أول �سفري �أمريكي منذ العام
 1996بعد قطع العالقات الدبلوما�سية بني البلدين.
وانتع�شت العالقات الأمريكية  -ال�سودانية بعيد عزل
الرئي�س ال�سابق عمر الب�شري عام � ،2019إثر تظاهرات
جارفة� ،أدت �إىل �إ�سقاط النظام ال�سابق ،و�إر�ساء حكم
انتقايل تقا�سمه املكون امل��دين والع�سكري ،بهدف
ال��و���ص��ول �إىل انتخابات ت�شريعية ،وال��ع��ودة �إىل
امل�سار الدميقراطي ال�سليم ،بعد �سنوات طويلة من
حكم الب�شري ال�صادرة بحقه مع  4من م�ساعديه مذكرة
توقيف من قبل املحكمة اجلنائية الدولية ،التي تتهمه
بارتكاب جرائم حرب يف دارفور.

أكدت أهمية التوقف عن الفصل بين أجنحته ..واشنطن:

«حزب اهلل» عقبة أمام استقرار لبنان والمنطقة

وا�شنطن  -البالد

قطعت ال��والي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة ،ب����أن "حزب
الله" منظمة �إرهابية خطرية تهدد �سالمة املجتمع
ال��دويل وتقو�ض �سيادة الدولة اللبنانية ،م�شرية
�إىل �أن ق��درات��ه��ا الع�سكرية والإره���اب���ي���ة و�آل��ت��ه��ا
الدعائية و�شبكاتها املالية الفا�سدة تعد عقبات كربى
يف طريق ال�سالم واال�ستقرار يف لبنان وال�شرق
الأو�سط والعامل.
ورح��ب��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب��اع��ت��زام
�أ�سرتاليا ت�صنيف حزب الله منظمة �إرهابية ،معتربة
�أن "�إنهاء الف�صل بني اجلناح الع�سكري حلزب الله
وبقية املنظمة الإرهابية خطوة مهمة للأمام" ،كما
اعتربت �أن "الإجراء الذي اتخذته ا�سرتاليا خطوة
مهمة باجتاه الت�صدي لقدرة حزب الله على العمل
داخل وخارج �أ�سرتاليا.

و�أعلنت �أ�سرتاليا الأربعاء املا�ضي ،ت�صنيف حزب
ال��ل��ه بجناحيه ال��ع�����س��ك��ري وال�����س��ي��ا���س��ي "منظمة
�إرهابية" .ومب��وج��ب ال���ق���رار ب���ات حم��ظ��ورا يف
�أ�سرتاليا حيث تعي�ش جالية لبنانية كبرية ،االنتماء
�إىل حزب الله �أو متويله.
وق��ال��ت وزي��ر الداخلية الأ�سرتالية
ك��اري��ن �أن�����دروز� ،إن التنظيم
امل������دع������وم م�����ن اخل�������ارج
ي��وا���ص��ل ال��ت��ه��دي��د ب�شن
ه���ج���م���ات �إره����اب����ي����ة
وت�������ق�������دمي ال�����دع�����م
للمنظمات الإرهابية،
وي�������ش���ك���ل ت���ه���دي���دا
حقيقيا لأ���س�ترال��ي��ا،
والبلدان الأخرى.
وت�������ص���ن���ف ال�����والي�����ات

املتحدة الأمريكية حزب الله ب�أ�سره منظمة �إرهابية
خ�لاف��ا مل��ا ه��و عليه و�ضعه يف دول �أخ���رى اكتفت
ب����إدراج جناحه الع�سكري على قائمتها للمنظمات
الإره��اب��ي��ة و�أب��ق��ت جناحه ال�سيا�سي خ��ارج �إط��ار
ال��ع��ق��وب��ات .وك���ان���ت وا���ش��ن��ط��ن دع���ت الأمم
املتحدة �إىل ���ض��رورة �إدراج حزب
ال���ل���ه ال���ل���ب���ن���اين ب��ج��ن��اح��ي��ه
ال�����س��ي��ا���س��ي وال��ع�����س��ك��ري
ع��ل��ى ق��وائ��م الإره�����اب،
ك��م��ا دع���ا امل�����ش��رع��ون
الأمريكيون االحت��اد
الأوروب���������ي للعمل
ع��ل��ى �إ�����ص����دار ق���رار
ب���ت�������ص���ن���ي���ف ح����زب
ال��ل��ه منظمة �إره��اب��ي��ة
ب���ال���ك���ام���ل ،ع���ل���م��� ًا �أن

ال��والي��ات املتحدة كانت قد �صنفت احل��زب منظمة
�إرهابية منذ عام  ،1997فيما حظرت النم�سا ن�شاط
ح��زب ال��ل��ه اللبناين واع��ت�برت��ه منظمة �إره��اب��ي��ة،
بجناحيه ال�سيا�سي والع�سكري ،متجاوزة يف ذلك
�سيا�سة االحتاد الأوروبي التي تكتفي بحظر الذراع
الع�سكرية فقط .و�أو�ضح وزير اخلارجية النم�ساوي
�ألك�سندر �شالنربغ� ،أن "هذه اخلطوة تعك�س واقع
اجلماعة نف�سها التي ال متيز بني الذراع الع�سكرية
وال�سيا�سية".
ويف يناير عام � ،2020صنفت وزارة اخلزانة
الربيطانية حزب الله بجميع �أجنحته جماعة
�إره��اب��ي��ة ،ك��م��ا ق���ررت جتميد �أر���ص��دت��ه ،ومل
تقف بريطانيا وح��ده��ا يف خ��ط املواجهة مع
�شبكات ح��زب الله يف �أوروب���ا ،حيث اتخذت
الداخلية الأملانية قرارا بحظر احلزب بجناحيه
الع�سكري وال�سيا�سي.

التي يتعر�ض لها �أطفال اليمن حتدث �أمام منظمات
الأمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل ،م�ؤكدًا �أن تلك
االنتهاكات التي يتعر�ض لها الأطفال مل حتدث يف
تاريخ اليمن قط ،و�أن احلوثيني ي�ستمدون حياتهم
من جثث و�أرواح الأطفال الأبرياء يف اليمن.
و����ش���دد احل��ذي��ف��ي ع��ل��ى ����ض���رورة �إن���ه���اء امل��خ��اط��ر
واخل�سائر الفادحة التي تلحق ب�أطفال اليمن ،م�ؤكدًا
�أن وقف معاناة هوالء الأطفال �أمرًا بالغ احل�سا�سية
فى ظل عمليات التح�شيد والتجنيد احلوثى عرب
ً
خ�صي�صا لهدم تلك الفئة من املجتمع،
برامج مُعدة
ليكونوا قنابل موقوتة ب�سبب الأفكار امل�ؤدجلة التى
يتم زرعها فى عقولهم ،و�أن الأطفال الناجون بحاجة
�إىل الدعم للتعايف و�إعادة بناء حياتهم مرة �أخرى.
�إىل ذل��ك ،ي��رى النا�شط احلقوقى حممد الرميي،
�أن جماعة احل��وث��ي تعتمد اع��ت��م��ادًا كليًّا على ما
يُ�سمى بـ"العُقال" يف الأحياء ال�شعبية (م�س�ؤويل
ً
�شخ�صا
احل���ارات) ،لتوفري ما بني من � 10إىل 20
يقومون بتح�شيد الأط��ف��ال وم��ن ث�� َّم �إر�سالهم �إىل
م�شرف املديرية �أو م�شرف املنطقة الذي يقوم بعد
ذل��ك ب�إر�سالهم �إىل املع�سكرات .و�أ���ض��اف" :تلك
العملية التي ُت�سمى (عملية التح�شيد الأوىل)� ،إذ
يتم الدفع يف مقابل الفرد ال��واح��د نحو � 10آالف
ريال ،فالعُقال الذي يح�شد نحو  20طفال يح�صلهم
مقابلهم على نحو � 200ألف ريال ميني" ،مو�ضحً ا
�أن هذا الأمر يحدث ب�صفة رئي�سة يف عوا�صم املدن،
ولكن يف املناطق الريفية واملديريات النائية يتم
االعتماد على م�شايخ القبلية وم�شايخ املناطق ،وذلك
بحكم نفوذهم يف املناطق الريفية وال��ق��رى ،ويتم
جتميع الأ�شخا�ص يف القرى بنف�س الآلية يف املدن؛
حيث يقوم ال�شيخ ب�أخذ الأطفال و�إر�سالهم مل�شرف
املديرية التابع جلماعة احلوثي.
ولفت الرميي �إىل �أن �أح��د �أدوات التح�شيد تتم َّثل
يف قيام ملي�شيا احلوثي من خالل الدوريات الليلية
داخ���ل امل���دن بالقب�ض على ال�شباب اجلال�سني �أو
املارين يف ال�شوارع لأخذهم لل�سجن وم��ن ث�� َّم يتم
التفاو�ض معهم يف ال�سجن �إم��ا اخل���روج للجبهة
�أو دف���ع ف��دي��ة ق��دره��ا م��ل��ي��ون �أو � 500أل���ف ري���ال،
ويت�ضطرون يف هذه احلالة الذهاب جلبهة احلرب.

العراق ..الكشف عن مدبري
محاولة اغتيال الكاظمي

بغداد  -البالد

بينما مل تعلن تفا�صيل حماولة اغتيال
رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي م�صطفى
الكاظمي� ،أك��د م�ست�شاره ال�سيا�سي،
م�شرق عبا�س� ،أن لدى القوى الأمنية
�أدلة دامغة حول امل�س�ألة ،الفتا �إىل �أنها
�ستك�شف عنها قريبا مبا يف ذلك �صور
ومقاطع م�صورة.
وق���ال يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح�����س��اب��ه على
"تويرت"" :الأيام القادمة �سيتم الك�شف
عن بع�ض احلقائق والأف�لام وال�صور
والأدل��ة عن عملية اال�ستهداف الغادرة
ال��ت��ي نفذها الإره��اب��ي��ون �ضد رئي�س
وزراء ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق م�صطفى
الكاظمي" .و�أ���ض��اف "لن ننتبه �إىل
حماوالت الت�ضليل ،كما ن�أ�سف ملن يت�أثر
بها غاف ًال ..فاحلقيقة ال متوت".
ي�أتي ذل��ك بعد �أن طالب زعيم التيار
ال�����ص��دري ،مقتدى ال�����ص��در ،يف وقت
�سابق بالك�شف عن التحقيقات املتعلقة
با�ستهداف م��ن��زل رئي�س احلكومة،
مبينا �أن الهجوم على منزل الكاظمي
فيه تعد وا�ضح و�صارخ على ال�سيادة
وهيبة الدولة ،يهدف �إىل �إثارة الفتنة،
معتربا �أن��ه �صار لزاما �إلقاء القب�ض
على م��ن ق��ام��وا ب��ه و�إن����زال العقوبة

املنا�سبة بهم.
يذكر �أن وزارة الداخلية كانت �أعلنت
�سابقا �أن  3ط��ائ��رات م�سرية مفخخة
�أطلقت باجتاه منزل رئي�س احلكومة يف
املنطقة اخل�ضراء �شديدة التح�صني� ،إال
�أن القوات الأمنية �أ�سقطت اثنتني منها،
فيما ا�ستهدفت الثالثة بيته ،موقعة
�أ�ضرار ًا مادية .و�سبق هذا اال�ستهداف
يف حينه ،حملة حتري�ض وجتيي�ش
�ضد الكاظمي ،ف�ضال عن موجة اتهامات
�شنتها الف�صائل "الوالئية" ،كما تعرف
حملي ًا ب�سبب والئها للخارج .فقد نفذ
�أن�صار تلك الف�صائل امل�سلحة املن�ضوية
�ضمن احل�شد ال�شعبي ،ال�شهر املا�ضي،
اع��ت�����ص��ام��ات وت���ظ���اه���رات يف حميط
املنطقة اخل�����ض��راء ،متهمني احلكومة
ومفو�ضية االنتخابات بتزوير النتائج،
وذل��ك بعد �أن �أظهرت تراجعهم ب�شكل
كبري يف اال�ستحقاق املبكر الذي جرى
ي��وم العا�شر م��ن �أك��ت��وب��ر ،فيما تقدم
ال��ت��ي��ار ال�����ص��دري ب�����ش��ك��ل الف����ت .وق��د
تزامن احل��ادث مع الإع�ل�ان عن نتائج
االنتخابات الت�شريعية ،التي مل تقبل
بها الف�صائل امل�سلحة التي ظلت تت�صدر
امل�شهد ال�سيا�سي منذ �إ���س��ق��اط نظام
�صدام ح�سني قبل  18عام ًا.
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«صندوق التنمية الثقافي » ..رافد لتعزيز اإلبداع

الريا�ض ـ البالد

تتكامل امل�����س��ت��ه��دف��ات امل��ب��ت��درة م��ن وزارة
ال��ث��ق��اف��ة يف �سبيل دع���م احل����راك ال��ث��ق��ايف
الوطني وتنميته ،وحتقيق ًا لال�ستدامة يدفع
�صندوق التنمية الثقايف بعجلة الن�شاطات
وامل�شاريع ذات ال�صلة وت�سهيل اال�ستثمار،
ك��ذل��ك يف ت��ع��زي��ز رب��ح��ي��ة ال��ق��ط��اع ومتكني
املهتمني من االنخراط يف الأعمال الثقافية.
و�إ�����س����ه����ام���� ًا يف ال����و�����ص����ول ل��ل���أه�����داف
الإ�سرتاتيجية الوطنية للثقافة و�أه���داف
ر�ؤية اململكة  ،2030جاء ت�أ�سي�س �صندوق
التنمية الثقايف يف يناير 2021م ،راف��د ًا
تنموي ًا يرتبط تنظيمي ًا ب�صندوق التنمية
ال��وط��ن��ي� ،ضمن م���ب���ادرات ب��رن��ام��ج ج��ودة
احلياة التي �أعلنت عنها وزارة الثقافة عند
تد�شني ر�ؤي��ت��ه��ا ،ليكون ال����ذراع التمويلي
جلهود الإ�سرتاتيجية لدعم احلراك الثقايف،
وتر�سيخ مكانة اململكة العربية ال�سعودية
ك���إح��دى ال��دول ال��رائ��دة يف جم��االت الثقافة
وال��ف��ن��ون ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل م��ن خ�لال
متويل القطاعات الثقافية على نحو م�ستدام
لقيادتها �إىل �آفاق جديدة.
ويعتزم ال�صندوق دعم القطاعات الثقافية
ال�ستة ع�شر ال��ت��ي ج���رى حت��دي��ده��ا �ضمن
الإ�سرتاتيجية الوطنية للثقافة وذلك من خالل
برامج تنموية ب�آليات متويل خمتلفة �صممت
لتمكني القطاع الثقايف يف جماالت خمتلفة،
وت�شمل هذه القطاعات :ال�تراث ،املتاحف،
املواقع الثقافية والأثرية ،امل�سرح والفنون
الأدائ��ي��ة ،املهرجانات والفعاليات الثقافية،
الكتب والن�شر ،فنون العمارة والت�صميم،
ال�ت�راث الطبيعي ،الأف��ل�ام ،الأزي����اء ،اللغة
والرتجمة ،فنون الطهي ،الأدب ،املكتبات،
الفنون الب�صرية ،املو�سيقى؛ كما �سيقدم
ال�����ص��ن��دوق اخل���دم���ات اال���س��ت�����ش��اري��ة غري
املالية جلميع اجلهات والأف��راد العاملني يف
املجاالت الثقافية املختلفة.
و�سي�سعى ال�صندوق �إىل تفعيل دور املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة يف القطاع الثقايف
وتكوين ���ش��راك��ات �إ�سرتاتيجية فعّالة مع
جهات عدة يف القطاع احلكومي ،واخلا�ص

وغ�ير الربحي لتحقيق التنمية امل�ستدامة
وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقايف
واملمار�سني فيه مبا يعود بالنفع على اقت�صاد
ال��دول��ة وامل�صلحة ال��ع��ام��ة ،و�سي�ساهم يف
تعزيز الإنتاج الثقايف ال�سعودي وحتقيق
ف��ر���ص اقت�صادية تنموية مم��ا ي����ؤدي �إىل
تطوير امل�شهد الثقايف ورفع من�سوب تقدير
الثقافة الوطنية حمليًا وعامليًا.
وم��ن �أب��رز ال�برام��ج املقدمة من ال�صندوق،
"برنامج حتفيز امل�شاريع الثقافية" وهو
�أول برامج ال�صندوق بال�شراكة مع برنامج
ج���ودة احل��ي��اة مبخ�ص�صات ت��ق��در ب��ـ 181
م��ل��ي��ون ري����ال ،وي��ه��دف �إىل ت��ق��دمي ال��دع��م
واحل��واف��ز املالية ال�لازم��ة مل�شاريع القطاع
الثقايف امل�ؤهلة لتمكينها م��ن ب��دء �أعمالها
�أو دع��م تو�سعها وحت�سني ج��ودة خدماتها
وخم��رج��ات��ه��ا ،وي�ستهدف من�ش�آت القطاع
اخلا�ص واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية
العاملة يف ال��ق��ط��اع ال��ث��ق��ايف �أو اخل��دم��ات
امل�ساندة له.
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي لل�صندوق حممد
ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن داي���ل ل��ـ "وا�س"� ،إن

معرض الرياض للسيارات
يجذب األطفال

البالد ـ خالد بن مر�ضاح

تتنوع برامج مو�سم الريا�ض  2021من
الربامج املو�سيقية �إىل امل�سرح والرتاث
وف��ع��ال��ي��ات ج�����ودة احل����ي����اة ،و�أم�������س
خ�ص�ص معر�ض الريا�ض لل�سيارات،
�إحدى فعاليات مو�سم الريا�ض ،2021
فعاليات ل�ل�أط��ف��ال تتيح �أل��ع��ابً��ا رقمية
وت��ف��اع��ل��ي��ة ،يف رك����ن "فورموال،"1
كمغامرة تركيب الإط���ارات وتغيريها
عرب ن��ظ��ارات ثالثية الأب��ع��اد ،والر�سم
يف م��ر���س��م اف�ترا���ض��ي ،وت��رك��ي��ب قطع
ال�سيارات عرب �شا�شة رقمية،وتلوين
ال�سيارة وت�صويرها و�إخراجها ب�شكل
افرتا�ضي عرب �أجهزة �آيباد.
كما ي��وف��ر رك��ن "فورموال  ،"1من�صة
تقدم معلومات عن �سيارات الفورموال

و���ص��ي��ان��ت��ه��ا ،ع�ب�ر جم�����س��م �إل���ك�ت�روين
لكافة قطع ومكونات ال�سياراتاجلديدة،
�إ�ضافة �إىل جتربة قيادة هذه ال�سيارة
افرتا�ضيًا ،من خالل التفاعل مع �شا�شة
رقمية متطورة ب�أحدث تقنيات القيادة.
ويعي�ش الزوار وع�شاق ال�سيارات متعة
م�شاهدة �أكرث من � 600سيارة من �أندر
و�أف��خ��م و�أ���س��رع �سيارات ال��ع��امل ،التي
ت��ت��ن��وع ب�ين الكال�سيكية واحل��دي��ث��ة،
ُت��ع��ر���ض ع��ل��ى م�����س��ط��ح��ات خ�����ض��راء،
وت�����ش��م��ل �أف���خ���م م���ا �أن��ت��ج��ت م�����ص��ان��ع
املركبات.
كما يلفت امل��ع��ر���ض �أن��ظ��ار زواره من
خ�لال �أ���ص��وات ال�سيارات التي ت���ؤدي
ا�ستعرا�ضات ال�سرعة والت�سارع على
احللبة التي تتو�سط املعر�ض.

ال�صندوق و�ضع خططا �إ�سرتاتيجية ي�ستدل امل�ستفيدين امل�لائ��م�ين ،وت��ق��دمي منتجات
بها لتنفيذ �سيا�ساته امل�ستقبلية خلدمة الثقافة متويلية منا�سبة لهم ،وتطوير قنوات متويل
واملثقفني باالرتكاز على ثالثة حماور :حتديد م�ستدامة �سواء عن طريق ال�صندوق ب�شكل

مبا�شر �أو عرب ال�شركاء.
و�أ�ضاف بن دايل ب�أن ال�صندوق يهدف �إىل
زي��ادة ربحية القطاع الثقايف ورف��ع �شهية

اال�ستثمار فيه ،والعديد من امل�ستهدفات على
م�ستويات خمتلفة ،من �أهمها :تطوير امل�شهد
الثقايف بتوفري البيئة اخل�صبة للممار�سني
وامل��ب��دع�ين وزي�����ادة الإن���ت���اج ال��ث��ق��ايف مما
ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ج�����ودة امل��خ��رج��ات
الثقافية .واقت�صادي ًا رفع م�ساهمة القطاع
الثقايف يف الناجت املحلي الإجمايل و�صناعة
فر�ص وظيفية جديدة .بالإ�ضافة �إىل رفع
امل���ؤ���ش��رات االج��ت��م��اع��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ج��ودة
احلياة وتر�سيخ مكانة اململكة ك�إحدى الدول
ال���رائ���دة يف جم���ال ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون على
امل�ستوى الدويل.

دور مهم لألسرة في الكشف عن اعتالل الشبكية السكري

البالد -يا�سر بن يو�سف

�شدد الدكتور ح�سن بن عائل الذيبي ،ا�ست�شاري �أكادميي
�أول ال�شبكية واجل�سم الزجاجي مب�ست�شفى امللك خالد
التخ�ص�صي للعيون ورئي�س جمموعة ال�شبكية ال�سعودية،
على �أهمية التوعية مبخاطر مر�ض اعتالل ال�شبكية لدى
مر�ضى ال�سكري ،و�أهمية العمل على منع فقدان النظر لدى
ع��دد كبري من مر�ضى ال�سكري بالفح�ص ال��دوري للعيون
وباتباع تعليمات الطبيب املعالج.
و�أ�ضاف �أن الهدف من االحتفال باليوم العاملي لل�سكري  ،هو
زيادة الوعي عن مر�ض ال�سكري وت�أثريه على اجل�سم ب�شكل
عام ومنها �شبكية العني ؛ وتعزيز دور الأ�سرة يف الوقاية
من املر�ض  ،نا�صحً ا مر�ضى ال�سكري ب�إجراء فح�ص �شامل
لدى طبيب العيون بعد ت�شخي�ص �إ�صابتهم باملر�ض مبا�شرة
ومتابعة الفح�ص ال���دوري لل�شبكية ل��دى طبيب العيون
املخت�ص بال�شبكية .كما ين�صح الن�ساء امل�صابات بال�سكري،
ب�إجراء فح�ص �شامل للعينني والك�شف عن وجود �أي خماطر

ب�سبب اعتالل ال�شبكية ال�سكري واملتابعة �أثناء فرتة احلمل . %19 .و�أكد الذيبي على �أن اتباع مر�ضى ال�سكري للعالج
وتابع الدكتور الذيبي �أن تزايد �أعداد امل�صابني بال�سكري وحتقيق م�ستوى جيد من م�ستويات ال�سكر يف الدم ،ميكن
يف ال��ع��امل م��ع ���ش��دة ت���أث�ير ذل���ك ع��ل��ى ال�شبكية وال��ع��ي��ون ب�إذن الله � -أن يحد من م�ضاعفات ال�سكري وخا�صة اعتالل
م�سببا �ضعف النظر ،يجعل من �أدوار "جمموعة ال�شبكية ال�شبكية ال�سكري ،مع توفر العالج احلديث �سواء بوا�سطة
ال�سعودية" وهي �إحدى املجموعات التخ�ص�صية حتت مظلة احلقن داخل اجل�سم الزجاجي �أو ب�أ�شعة الليزر وغريها من
"اجلمعية ال�سعودية لطب العيون" ،التثقيف ب�ضرورة الو�سائل التي ميكن بها منع فقدان الب�صر لدى ن�سبة كبرية
اهتمام مري�ض ال�سكري وعناية الأ�سرة بكاملها للوقاية من من املر�ضى -ب�إذن الله.
واختتم ب�أنه تبني �أن الدعم الأ�سري يف رعاية مر�ضى
هذا املر�ض ومن م�ضاعفاته .و�أ�شار �إىل �أن��ه ح�سب
ال�سكري ل��ه ت���أث�ير �إي��ج��اب��ي كبري يف حت�سني
الإح�صاءات هناك �أكرث من  425مليون �شخ�ص
النتائج ال�صحية ملر�ضى ال�سكري ،ولذلك
م�صابني مبر�ض ال�سكري ،وق��د ارتفع عدد
من املهم �أن يتوا�صل التثقيف والدعم
الأ�شخا�ص امل�صابني بال�سكري من 108
جلميع مر�ضى ال�سكري وعائالتهم للحد
ماليني �شخ�ص يف ع��ام � 1980إىل 422
من م�ضاعفاته ،خا�صة مع توقع منظمة
مليون �شخ�ص يف عام  .2014كما تعترب
ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة  ،ب����أن ي�صبح داء
اململكة العربية ال�سعودية م��ن �أعلى
ال�سكري �سابع عامل م�سببا للوفاة
ال���دول يف ت��زاي��د ن�سبة امل�صابني
ح�سن الذيبي
يف عام . 2030
مبر�ض ال�سكري حيث بلغت الن�سبة

ضبط «السمنة» بخفض هرمون التوتر

البالد ـ مها العواوده

يف الوقت الذي �أكدت فيه بع�ض الدرا�سات �أن زيادة الوزن تختلف من
�شخ�ص لآخر و�أظهرت �أن النا�س مييلون �إىل ك�سب من  2كيلوجرام
اىل  4كيلوجرامات يف املتو�سط خالل �أ�شهر ال�شتاء  ،حيث ي�سهم النهار
الق�صري والليل الطويل والطق�س البارد مع قلة التمارين الريا�ضية
والتغري يف ع��ادات النوم يف زي��ادة ال��وزن خ�صو�صا اذا �صاحب ذلك
زيادة املتناول ب�شكل كبري من ال�سعرات احلرارية العالية بالطاقة (
كالأكالت ال�شعبية املتعارف عليها يف ف�صل ال�شتاء) واالعلى من احتياج
اجل�سم الفعلي� .أكدت �سند�س زكريا �سيت فتني �أخ�صائية تغذية بجامعة
�أم القرى �أن من خالل �إدراك عوامل زيادة الوزن ميكن ال�سيطرة على
زي��ادة ال��وزن من خالل احلد من ارتفاع هرمون الكورتيزول والذي
ي�شار �إليه �أحيانا با�سم "هرمون التوتر" :فقلة النوم والتوتر ميكن
�أن ينتج عنها م�ستويات عالية من الكورتيزول والذي ميكن �أن يجعل
فقدان الوزن �أمرًا �صعبًا لذلك فان االرهاق والتوتر يجعالن ال�شخ�ص
�أكرث عر�ضة لتناول الطعام خا�ص ًة عند توفر كميات كبرية منه لذلك من
ال�ضروري احل�صول على ق�سط منا�سب من الراحة حيث �أن ذلك مفيد
لل�صحة اجل�سدية والعاطفية ب�شكل عام وكذلك النوم ب�شكل كايف  :حيث
يلعب هرمون امليالتونني دور ًا هام ًا يف تنظيم ال�ساعة البيولوجية
للج�سم (دورة النوم واال�ستيقاظ الطبيعية) حيث تعد امل�ستويات
الطبيعية للميالتونني يف الدم هي الأعلى خالل فرتة
الليل.كما اكدت �أهمية ممار�سة التمارين الريا�ضية:
حيث �أن زي��ادة الن�شاط البدين �أم��ر �ضروري على
مدار العام تزداد �أهميته يف ف�صل ال�شتاء حيث
ت�ساعد يف تقليل ال��ت��وت��ر وت��ع��دي��ل امل���زاج
وال�شعور بالإيجابية وحت�سني النوم وحرق
اجل�سم لبع�ض من ال�سعرات احلرارية التي
مت تناولها خالل اليوم وميكن بب�ساطة زيادة

عالمات باألظافر تكشف
عن أمراض أبرزها السرطان

الن�شاط البدين عن طريق التعود على ا�ستخدام ال��درج او ال�سالمل
بدال من امل�صعد وامل�شي مل�سافات قريبه بدال من ا�ستخدام ال�سيارة
فهذا يعطي دافع كبري للن�شاط وادخال التمارين الريا�ضية كجزء من
جدة ـ يا�سر بن يو�سف
احلياة اليومية .بالإ�ضافة �إىل االبتعاد عن امل�شروبات واالطعمة
ال�سكرية وا�ستبدالها ب�أطعمة وم�شروبات �صحية ت�ساعد على التدفئة
ذك���رت خ��ب�يرة يف الأظ���اف���ر� ،أن���ه ت��وج��د بها
وال�شعور بطاقة اف�ضل مثل م�شروب الزجنبيل واحل�ساء بالطماطم
بع�ض العالمات التي قد تك�شف عن حاالت
والبهارات وغريها مع الرتكيز على ������ش�����رب ك����م����ي����ات ك���اف���ي���ة
�صحية �أ�سا�سية يعاين منها ال�شخ�ص� ،أبرزها
من املاء  ،ف�شرب  8-6اكواب �ضروري كل يوم لتعوي�ض االفراز
الإ���ص��اب��ة ب������أورام ���س��رط��ان��ي��ة.ووف��ق��ا ملوقع
الذي تفرزه الكلى من البول خالل فرتة ال�شتاء كما لفتت �إىل �أهمية
«نيويورك بو�ست» ف���إن اخلبرية التي عرفها
االكثار من تناول اخل�ضروات والفواكه حيث ت�ساعد على تعزيز
با�سم «ميجان» ،حددت  6عالمات خمتلفة يجب
اجلهاز املناعي لأنها حتتوي على م�ضادات االك�سدة كما انها غنية
البحث عنها يف الأظافر ،والتي ميكن �أن ت�شري
بالألياف حيث ت�ساعد يف تنظيم م�ستوى ال�سكر يف الدم ومهمة
�إىل حاالت �صحية خمتلفة قد ال يكون ال�شخ�ص
يف احلفاظ على وزن اجل�سم وال�شعور باالمتالء وال�شبع فرتة
على علم ب��وج��وده��ا.ق��ال��ت ميجان �إن اخلطوط
طويلة .واختيار الأطعمة التي حتتوي على فيتامني (د) والذي
الرفيعة والداكنة القادمة من جذر الظفر �إىل طرفه
يُطلق عليه �أحيا ًنا ا�سم فيتامني �أ�شعة ال�شم�س  ،حيث ثبت
ميكن �أن ت�شري �إىل الأوعية الدموية املك�سورة �أو
�أن��ه ي�ساعد يف دعم جهاز املناعة ففي ف�صل ال�شتاء  ،عندما
ال�صدفية �أو حتى الورم امليالنيني.وذكرت �أن هذا
يكون الطق�س باردا وتكون زاوية �أ�شعة ال�شم�س منخف�ضة
اخل��ط البني ك��ان ع�لام��ة على �سرطان اجل��ل��د لدى
عن ف�صل ال�صيف مما قد ي�ؤثر يف ح�صولنا على ما يكفي
العميلة ،لكنها �أو�ضحت �أن مثل هذه اخلطوط لي�ست
م��ن ه���ذا الفيتامني ع��ن ط��ري��ق التعر�ض
دائما خطرية.
لأ�شعة ال�شم�س يف هذه احلالة ي�صبح
و�أ�ضافت الدكتورة ك��ارول كوبر �أن ه��ذه اخلطوط
الطعام هو �أهم م�صدر لفيتامني د
ميكن �أن ت��ك��ون ن��اجت��ة ع��ن �إ���ص��اب��ة الإ���ص��ب��ع ،وال��ذي
وال���ذي يتواجد ب�شكل كبري يف
ي�سبب غالبا نزيفا حتت الظفر.يحدث تعجر الأ�صابع
الأ�سماك الدهنية مثل ال�سلمون
عندما تت�ضخم �أطراف الأ�صابع وتنحني الأظافر حول
وال�سردين والتي تعترب م�صادر
�أطراف الأ�صابع  ،ويعد تعجر الأ�صابع �أحيانا عالمة على
جيدة لفيتامني د  ،كما يتوفر
انخفا�ض م�ستويات الأك�سجني يف الدم ،ما قد ي�شري �إىل
احل��ل��ي��ب وال����زب����ادي امل��دع��م
جمموعة متنوعة من م�شاكل الرئة.
بفيتامني (د).

زمان
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1385-2-28هـ

1383-5-19هـ

1385-2-28هـ

1385-2-27هـ

اخضر المصارعة يحقق  3ميداليات في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية
الدمام-حمودالزهراين

10

حقق �أخ�ضر امل�صارعة ثالث ميداليات برونزية �ضمن اليوم الأول من
مناف�سات بطولة ابراهيم م�صطفى الدولية وذل��ك مبدينة �شرم ال�شيخ
امل�صرية حيث نال احمد فوزي بارحمة برونزية مناف�سات وزن  67ك ،
وحاز ح�سن �صالح برناوي برونزية
 72ك  ،وحقق ابراهيم حممد فالته برونزية وزن  97ك
وبذلك حل املنتخب ال�سعودي رابعا يف مناف�سات ترتيب الفرق للم�صارعة
الرومانية بر�صيد  99نقطة بعد منتخبات م�صر ورو�سيا و�صربيا .
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(يف زحام ال�شم�س )!.

يف اجلولة  13من دوري املحرتفني

االتحاد يستعيد الصدارة ..واالتفاق يطيح بالفيصلي

د.عدنان املهنا

ُ
الهالل ..عقودٌ مضيئة بالبطوالت

جدة  -هالل �سلمان
ت�صوير� -سلطان من�صور

الهالل المنتشي

ا� �س �ت �ع��اد ف ��ري ��ق االحت� ��اد
�صدارة الدوري بعد فوزه
�أم����س على �ضيفه الطائي
بهدف دون مقابل يف اجلولة
الـ  13من دوري ك�أ�س الأمري
حممد بن �سلمان للمحرتفني.
�ضغط االحت ��اد م�ن��ذ ب��داي��ة امل �ب��اراة؛
بغية ت�سجيل ه��دف مبكر لكنه قوبل برتاجع
من الطائي الذي �أغلق مناطقه اخللفية واعتمد على
الهجمات امل��رت��دة� ،إىل �أن حلت الدقيقة  27التي
�شهدت ت�سجيل هدف املباراة الوحيد بعد عر�ضية
م��ن ح �م��دان ال���ش�م��راين قابلها ال�ن�ج��م ال�برازي�ل��ي
رومارينيو بغمزة يف �شباك حار�س الطائي .حاول
بعدها االحتاد تعزيز تقدمه لكن دون جدوى لينهي
ال�شوط الأول بهدف مل�صلحته.

ويف ال���ش��وط ال �ث��اين،
�� �س� �ن� �ح ��ت ل�ل��احت� ��اد
ال �ع��دي��د م��ن ال�ف��ر���ص
ل �ت �ع��زي��ز ت �ق��دم��ه لكن
ال �ت��وف �ي��ق مل ي�ح��ال��ف
الع �ب �ي��ه ،ف�ي�م��ا ت��وق�ف��ت
هجمات ال�ط��ائ��ي على يد
ح �ج ��ازي ورف ��اق ��ه ،لينهي
االحت � � ��اد امل � �ب � ��اراة ب� �ف ��وز رف��ع
ر�صيده �إىل  26نقطة لينتزع ال�صدارة
م��ن ال�شباب ،فيما جتمد ر�صيد الطائي عند 10
نقاط يف ذي��ل ال�ترت�ي��ب.ويف ال��دم��ام ،ف��از االتفاق
على الفي�صلي بهدف وحيد �سجله التون�سي نعيم
ال�سليتي يف الدقيقة  ،51لريفع ر�صيده �إىل 16
نقطة ،ويبقى الفي�صلي على  ،15فيما اكتفى الباطن
واحل��زم بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما ال�سلبي
لي�صبح ر�صيد الباطن  13نقطة واحلزم .11

في اختبار أبها العنيد
جدة – هالل �سلمان

تختتم اليوم اجلولة الـ  13من دوري ك�أ�س الأمري
حممد بن �سلمان للمحرتفني بلقاء يجمع �أبها و�ضيفه
الهالل على ملعب مدينة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
الريا�ضية يف املحالة عند ال�ساعة الـ  3:30ع�صرا.
فبعد تتويجه بلقب دوري �أبطال �آ�سيا ،يعود الهالل
للمناف�سة على الدوري الذي يحمل لقبه ،ويحتل حاليا
املركز الرابع بر�صيد  19نقطة ،ولن تكون مهمته �سهلة
على �أر�ض �أبها وو�سط جماهريه الذي ميلك  13نقطة

يف املركز الـ  .12الهالل جنح يف الفوز على �ضمك يف
�آخر مباراة دوري��ة لعبها قبل النهائي الآ�سيوي� ،أما
�أبها فتغلب على الأهلي بثنائية دون رد.
ويف �آخر زيارة للهالل �إىل �أبها تعادل معه بنتيجة
(� ،)1-1أم��ا �آخ��ر م��ب��اراة بينهما فكانت على ا�ستاد
الأم�ي�ر في�صل ب��ن فهد يف ال���دور ال��ث��اين م��ن املو�سم
امل��ا���ض��ي ،وك�سبها (م���ارد اجل��ن��وب) بنتيجة ()2-3
بهدف التون�سي �سعد بقري يف الوقت القاتل ،ما يجعل
الهالل يتطلع �إىل رد اعتباره.

اختتام بطولة العالم لتايكوندو السيدات بالرياض

مقصلة اإلقالة
تقترب من هاسي
جدة -البالد

متابعة  -حممود العو�ضي

�أ�سدل ال�ستار �أم�س يف ال�صالة اخل�ضراء بالريا�ض على بطولة
العامل الأوىل للتايكوندو� -سيدات ،وذل��ك بح�ضور �سمو نائب
رئي�س اللجنة الأوملبية ال�سعودية الأمري فهد بن جلوي.
ورئي�سة اللجنة املنظمة للبطولة �أ�ضواء العريفي ،ورئي�س
االحت���اد ال���دويل للتايكوندو ت�شوجن وون ،ورئ��ي�����س االحت��اد
ال�سعودي للتايكوندو العميد �شداد العمري ،وكان اليوم اخلتامي
قد �شهد  8نهائيات ج��اءت نتائجها كالتايل :يف وزن (حتت 73
كجم) توجت الرو�سية خان بولينا بامليدالية الذهبية بعد فوزها
على الفرن�سية لورين .كما توجت الرتكية مرييف دين�سيل بذهبية
وزن (حتت  53كجم) بعد فوزها على الأ�سبانية ماريا برييز.

ومت��ك��ن��ت ال��ع��اج��ي��ة ج��ب��اج��ب��ي روث م��ن ال��ف��وز على
الفرن�سية ويت هينني؛ لتت ّوج بذهبية وزن (حتت 67
كجم) .وتغلبت الرو�سية جيانا ميدفيفا على مواطنتها
�آنا كازارنوف�سكيا يف وزن (حتت  49كجم) .وحققت
الإي��ران��ي��ة زه��رة �شهيدي وزن (حت��ت  57كجم) بعد
فوزها على الرو�سية بليزنياكوفا مارغريتا.
وتوجت الربازيلية ك��ارول�ين �سانتو�س بذهبية وزن (حتت
 62كجم) بعد فوزها على الت�شيكية �ستوالبوفا بيرتا .ويف وزن
 46كجم فازت الكورية كانغ مي-ريو بالذهبية بعد تغلبها على
الرو�سية �آرتامونوفا .ويف وزن 73كجم توجت بطلة بريطانيا
بيانكا بالذهبية بعد فوزها على الرو�سية كري�ستينا.

باتت �إقالة البلجيكي بي�سينك ها�سي ،املدير الفني للأهلي �أقرب من
�أي وقت م�ضى ،وذلك بعد خ�سارته �أمام الن�صر على ملعب الأمري عبد الله
الفي�صل بجدة� ،ضمن اجلولة  13ل��دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن �سلمان
للمحرتفني� .إدارة الأهلي تنتظر توافر �سيولة مالية ،لإ�صدار
ق��راره��ا ،وق��د ب���د�أت بالفعل يف البحث ع��ن بديل منا�سب
لتويل القيادة الفنية للفريق .وكان ها�سي قد ف�شل يف فك
عقدة الن�صر للمو�سم الرابع على التوايل ،حيث تلقى
اخل�سارة ال�سابعة على م�ستوى الدوري ،والثامنة بكل
امل�سابقات ( 7منها عندما كان مديرا فنيا للرائد).
و�سجل ها�سي �أ���س��و�أ ب��داي��ة م��ع الأه��ل��ي ب��دوري
امل��ح�ترف�ين ه��ذا امل��و���س��م ،عندما ف�شل يف االنت�صار
يف اجل��والت الأرب��ع الأوىل لكنه ع��اد ب��ـ 3انت�صارات
وتعادل ،ما جعل الإدارة ترتاجع عن �إقالته .وت�سببت
هزمية الأهلي بعد فرتة التوقف �أمام �أبها ثم الن�صر
يف فتح ملف املدرب من جديد ،والتفكري يف �إقالته
وا���س��ت��غ�لال ف�ترة ال��ت��وق��ف ال��ت��ي متتد مل��دة �شهر،
للبحث عن م��درب جديد ،قبل ا�ستئناف ال��دوري
نهاية دي�سمرب املقبل .ويحتل الأهلي يف الوقت
احل���ايل امل��رك��ز التا�سع بر�صيد  15نقطة ،بعد
انتهاء  13جولة من عمر دوري املحرتفني.

يف ه���ذا ال��زم��ن� ،أوق����د زع��ي��م ال��وط��ن ل��ن��ا �شمعة
وت�صميم ًا بطوليا بهيج ًا قر�أناه عرب العقود الثالثة
ال�سابقة �شموخ ًا يدق بقدميه يف ميادين البطوالت
ال��ك�برى .طق�س �آخ���ر م��ن ع��ط��اء ح�����ض��ارة وت��اري��خ
الذهب.
( ...)١فمنذ العام (١٣٧٧هـ ١٩٥٧م) حني �أ�س�سه
املرحوم ،ب�إذن الله( ،ال�شيخ عبدالرحمن بن �سعيد)
والهالل قيمة وطنية ريا�ضية .وهو..هو لعا�شقيه
وجلماهريه احلب وال �شيء غريه.
( ...)٢وال���ه�ل�ال ببطولته الآ���س��ي��وي��ة الثامنة
والرابعة وال�ستني بكل امل�سابقات :ك�أ�س الأبطال
الآ���س��ي��وي ،وك����أ����س ال��ك���ؤو���س ،وك����أ����س النخبة،
وال��دوري املمتاز ،وك�أ�س امللك ،وك�أ�س ويل العهد،
وك�أ�س البطولة العربية ،وك�أ�س البطولة اخلليجية
و...و...و...
عرب الالعبني" بن ن�صيب وريفالينو والنعيمة
والثنيان والغ�شيان والتيماوي والدعيع واجلابر
وب�شار وال��ه��وي��دي ..ونيفيز ورادوي وكمات�شو
ووليهام�سون ويا�سر القحطاين و�إدواردو وخربني
حتى الفرج و�سامل وقوميز!
هو :الهالل ..جتده اجلماهري زاه��دة يف واقعه،
راغبة فيه
ً
( ...)٣وهو دائما ب�أجياله؛ مهما تعاقبت على ُبعد
خطوات من دقات قلوبهم ودقات خطواتهم.
( ...)٤وه��و ال��ذي يبقي ك��ل اجل�سور البطولية
امل�ضيئة ممتدة فيما بينه وبني حمبيه ،وما ت�صفه
الأيام و�ألفته الظروف.
( ...)٥يطل عليهم من (�شرفة الكوكب) فمن هنا..
لنقل للهالل يف جميع موا�سمه حني يحمل �أوراق
اعتماده ك�سفري للوطن ،لنقل ل��ه ..وباملحبة كلها:
دعنا نقبل فيك بيا�ض الطلعة .ن�ستجمع فيك كل ما
م�شيته من عطاء .ونحن دائم ًا ندخلك يف خرائط
ب��واب��ة ال��ت��اري��خ .يف ن��ق��و���ش الإجن�������ازات!! ويف
امل�صابيح املعلقة على روائع الذكرى.
وبالدنا فخورة مبا حمله الهالل من ن�سيج الوهج،
وال�صيت ..وال�شهرة!!
( ...)٦ويعي�ش يف ال���روح ك��الأم��ل ،وك�سو�سنة
عط�شى لأح�ضان الوجد.
وجدوا فيه (وجدان ًا).
( ...)٧فيه �صد ٌر لقي الراحة وداعب الأحالم و�ضم
الآمال بالأ�شواق والعطر!
( ...)٨ثغره مك�سو بالب�سمة واحلنني �إليه!

رياضة
11

الأحد  23ربيع الثاين 1443هـ املوافق  28نوفمرب 2021م ال�سنة  91العدد 23505

يف قمة اجلولة  13من الربميرليج

حديث الرياضة

صدارة البلوز تصطدم
باستفاقة اليونايتد

جدة -حممود العو�ضي

تتجه �أنظار ع�شاق ال�ساحرة
امل�����س��ت��دي��رة ع��ام��ة وال�����دوري الإجن��ل��ي��زي
خا�صة اليوم الأحد� ،إىل ملعب "�ستامفورد
بريدج" يف لندن ملتابعة قمة مباريات اجلولة
الثالثة ع�شرة من الدوري الإجنليزي املمتاز
ملو�سم  ،2022-2021التي جتمع املت�صدر
فريق ت�شيل�سي مبناف�سه فريق مان�ش�سرت
يونايتد.
مي��ت��ل��ك ال��ب��ل��وز  29ن��ق��ط��ة يحتل
بهم �صدارة الرتتيب عن جدارة
بفارق  3نقاط عن مان�ش�سرت
���س��ي��ت��ي �أق������رب م��ن��اف�����س��ي��ه.
الفريق ذاق مرارة الهزمية
م���رة واح����دة ف��ق��ط �أم���ام
ال�سيتزين ،وتعادل يف
لقاءين.
ي�����س��ع��ى ال���ب���ل���وز
ملوا�صلة النتائج
اجل��ي��دة للفريق
رغ�������� ًم��������ا ع���ن
�أن�������ف جت���دد
ال���غ���ي���اب���ات
ل����ب����ع���������ض
ال�ل�اع���ب�ي�ن،
�����ا������ص�����ة
خ ً
يف خ���ط

الو�سط والهجوم ،حيث عانى الفريق من تعر�ض
الثنائي كانتي وت�شلويل للإ�صابة يف مواجهة
ي��وف��ن��ت��و���س ب����دوري �أب���ط���ال �أوروب�����ا،
لين�ضم �إىل كوفات�شيت�ش ومن
قبلهما لوكاكو وفرينر .يف
املقابل يحتل مان�ش�سرت
يونايتد امل��رك��ز الثامن
ب��ر���ص��ي��د  17ن��ق��ط��ة
وب���ف���ارق  12نقطة
ع��ن ال�����ص��دارة ،و6
عن املربع الذهبي،
وهو و�ضع ال يليق
بفريق ال�شياطني
ا ُ
حل�������م�������ر ال�������ذي
ت��ع��ر���ض للخ�سارة
يف �آخر

�صالح املالكي

الثامنة بتوقيتك يازعيم
ع��ن��دم��ا متنعت و�أع��ر���ض��ت و�أدب�����رت ال��ب��ط��ول��ة الآ���س��ي��وي��ة
يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ع��ن زعيمها ال��ه�لال زادت اجلماهري
الهاللية باملطالبة بتحقيق امل�ستع�صية ،وت�صاعدت املطالبات
اجل��م��اه�يري��ة ح��ت��ى و���ص��ل��ت ل��ع��ق��ول ال�لاع��ب�ين و�أذه���ان���ه���م،
واحت�ضنتها قلوب العا�شقني من ر�ؤ���س��اء �سابقني وحاليني،
وكذلك �أع�ضاء �شرف ذهبيني.
نعم ،كانت هناك حماوالت عديدة ولكن رمبا البداية القوية
مع " �شبيه الريح " الأمري عبدالرحمن بن م�ساعد عندما و�صل
لنهائي �آ�سيا  2014النهائي ال�شهري الذي ُظلم حينها الهالل،
ولكنه مل يتوقف وجدد املحاولة مع الرئي�س الذي �أطلق عليه
جمهور الهالل" وجه ال�سعد " الأمري نواف بن �سعد يف 2017
عندما خ�سر الهالل النهائي  2017ب�سبب لعنة الإ�صابات.
وبعد خ�سارة الهالل لنهائيني كان هو الأحق بهما والأجدر،
توقع ال��ك��ث�يرون ب���أن الزعيم �سوف ينهار ويبتعد ع��ن تلك
البطولة امل�ستع�صية ،لكنه كانت هناك مكا�سب ع��دة ،ومنها
مكا�سب فنية و�إداري���ة ،ما جعل الزعيم �أك�ثر �صالبة وق��وة،
وبعدها رم��ى الفار�س عباءة احل��ظ العاثر طيلة ال�سنوات
املا�ضية و�ضرب بيد من حديد يف نهائي  2019وتغلب حينها
ذهابًا و�إيابًا يف النهائي الآ�سيوي و�صعد للمرة ال�سابعة و�أكد
�سطوته وهيمنته وقوته على ال��ق��ارة ال�صفراء قاطبة ب�أنه
زعيمهم و�أنه عائد لها ال حمالة.
من هنا بد�أ الهالل يُعامل البطولة الآ�سيوية وك�أنها بطولة
حملية ففي عام  2020كان الهالل املر�شح الأول لك�أ�س دوري
�أبطال �آ�سيا قبل �أن يتم �إق�صا�ؤه من البطولة الآ�سيوية ب�سبب
تف�شي ك��ورون��ا يف �أف���راد ال��ف��ري��ق ،عندما ح�ضر �إىل ملعب
املباراة ناق�ص العدد امل�سموح به.
دون خ��وف �أو خ�شيه ممن �سيقابلهم ،ولكن حكم املباراة
رف�ض �إقامتها
ولكن غ�ضب الهالل مل ي��دم طويلاً فقد ع��اد للمناف�سة عام
 2021وتغلب على اجلميع وت��وج بطلاً للبطولة الآ�سيوية
للمرة الـ 8يف تاريخه ً
معلنا ب�أنه ملك لآ�سيا كاملة ومعها ك�سر
حاجز امل�ساواة يف البطوالت الآ�سيوية متفر ًدا ومغر ًدا وحي ًدا
يف �سماء �آ�سيا.
فزادت معهم طموح جماهريهم فمن املطالبة ب�شرف امل�شاركة
يف ك�أ�س العامل للأندية� ،أ�صبحت املناف�سة على بطولة الأندية
وح�صدها مطلب جماهريي ،رمبا البع�ض ي�صف هذه املطالبات
باملجنونة؛ كونك �ستلعب يف نهاية الأمر مع بطل �أوروبا الذي
يعد �أف�ضل و�أقوى الأندية م�شاركة يف هذه البطولة.
�أما عن ر�أيي ال�شخ�صي فتحقيق الو�صافة العاملية يف هذا
الوقت الراهن هي مطلبي والزعيم العاملي قادر على حتقيقها.

مباراتني له يف الدوري �أمام ال�سيتي وواتفورد
على الرتتيب.
يطمح اليونايتد ال�ستغالل البداية اجليدة حتت
القيادة امل�ؤقتة ملدربه كاريك ،وارتفاع املعنويات
عقب الفوز على فياريال يف دوري الأبطال،
م��ن �أج���ل حتقيق نتيجة �إي��ج��اب��ي��ة يف
الربميريليج �أم��ام مت�صدر ال��دوري،
ب��ح�� ًث��ا ع���ن �أ����س���رع ال���ط���رق املمكنة
�سريعا.
ال�سرتداد الثقة
ً
تنطلق �صافرة ب��داي��ة امل��ب��اراة يف
متام ال�ساعة ال�سابعة والن�صف م�سا ًء
بتوقيت اململكة ،وكان توما�س توخيل
مدرب البلوز قد �أكد يف امل�ؤمتر ال�صحفي
ل��ل��م��ب��اراة غ��ي��اب ك��ل م��ن ت�����ش��ل��وي��ل ،كانتي
وكوفات�شيت�ش ل�ل�إ���ص��اب��ة ،م��ع ع��ودة
لوكاكو وف�يرن��ر وجاهزيتهما
للقاء� .أما يف اليونايتد
ف�������س���ي���ت���وا����ص���ل
غ���ي���اب ك���ل من
ج����ري����ن����وود
ب�����������س�����ب�����ب
ف��ي��رو������س
ك����ورون����ا
وك�����ل م��ن
ك�����اف�����اين
وف�������������اران
ل�ل�إ���ص��اب��ة،
مع �شكوك
ح����������������ول
ج���اه���زي���ة
ب�����وج�����ب�����ا
ولوك �شاو.
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قطبا مدريد في مهمة أندلسية صعبة
جدة – البالد

يواجه قطبا العا�صمة مدريد مهمة �أندل�سية م�ساء اليوم الأح��د يف
املرحلة الـ  15من الدوري الإ�سباين ،حيث يريد الريال املت�صدر موا�صلة
�سل�سلة نتائجه الإيجابية يف الآون���ة الأخ�ي�رة ً
حمليا وق��اري ً��ا ،عندما
ي�ست�ضيف �إ�شبيلية الثالث يف لقاء قمة ،فيما يحل جاره �أتلتيكو �ضيفا
على قاد�ش .الفريق امللكي فاز يف  7مباريات وتعادل يف واحدة يف �آخر
 8خا�ضها يف خمتلف امل�سابقات ،ويبدو الفريق الأكرث ثباتا يف امل�ستوى
بني فرق املقدمة يف الليغا.
يف املقابل ،يتخلف �إ�شبيلية عن املت�صدر بفارق نقطتني لكنه مل يظهر
ً
وا�ستقرارا يف امل�ستوى -ال حمليا حيث تعرث �أم��ام �أالفي�س
�صالبة
ومايوركا وغرناطة ،وال ً
قاريا حيث ي�شارك يف دوري �أبطال �أوروبا؛ �إذ
يعاين يف جمموعة متوا�ضعة ت�ضم �سالزبورغ النم�ساوي وفولف�سبورغ

مونديال  2022يفقد إيطاليا أو البرتغال
جدة – البالد

ت�أكد غياب منتخب كبري عن مونديال قطر 2022
بعدما �أ���س��ف��رت ق��رع��ة امللحق الأوروب����ي امل���ؤه��ل �إىل
ال��ن��ه��ائ��ي��ات ع��ن و���ض��ع �إي��ط��ال��ي��ا وال�برت��غ��ال ،بطلتي
الن�سختني الأخ�يرت�ين من ك�أ�س �أوروب���ا ،على امل�سار
ذاته ،ما يعني �أن ت�أهلهما مع ًا �أ�صبح خارج احل�سابات.
و�أ�سفرت القرعة التي �سحبت يف زيوريخ ،عن و�ضع
منتخبي �إيطاليا وال�برت��غ��ال يف امل�سار الثالث �ضد
مقدونيا ال�شمالية وتركيا توالي ًا ،ما يعني �أنهما ،يف
حال جتاوزا الأخريتني� ،سيلتقيان يف نهائي هذا امل�سار
لتحديد �أي منهما �سيبلغ النهائيات.
و ُي���ق���ام امل��ل��ح��ق الأوروب������ي ال���ذي ُق�����س��م ع��ل��ى ثالثة
م�����س��ارات ،يف  24م��ار���س بالن�سبة مل��ب��اري��ات ن�صف
النهائي ،ويف  29منه بالن�سبة للمباريات النهائية
الثالث.
وو�ضع املنتخبان الإيطايل والربتغايل نف�سيهما يف
هذا املوقف بعد ف�شلهما يف حجز بطاقة الت�أهل املبا�شر
يف دور املجموعات بحلولهما يف املركز الثاين خلف
�سوي�سرا و�صربيا توالي ًا.
وحجزت  10منتخبات بطاقاتها املبا�شرة عن القارة

العجوز ،وتبقى  3بطاقات �ستح�سم عن طريق امللحق
مب�شاركة  12منتخب ًا ،بينها اثنان قادمان من دوري
الأمم الأوروب��ي��ة هما ت�شيكيا والنم�سا اللتني ف�شلتا
يف نيل �أح��د املركزين الأول�ين يف جمموعتيهما خالل
الت�صفيات ،لكنهما �ضمنتا امل�شاركة يف امللحق نتيجة
ت�صدرهما ملجموعتيهما يف امل�ستوى الثاين من دوري
الأمم الأوروبية.
وخالف ًا للنظام القدمي ،لن يقام امللحق مبواجهات
مبا�شرة من مباراتي ذهاب و�إياب ،بل ُق ِ�سمت املنتخبات
ال�����ـ 12ع��ل��ى  3م�������س���ارات ح����ددت مب��وج��ب ال��ق��رع��ة،
و�سيتناف�س يف كل منها  4منتخبات بنظام ن�صف نهائي
ومباراة نهائية ،ويت�أهل الفائز فيها �إىل املونديال (3
م�سارات= 3منتخبات مت�أهلة عن كل م�سار).
و���ص��ن��ف��ت �إي��ط��ال��ي��ا وال�برت��غ��ال يف ال��ق��رع��ة �ضمن
امل�ستوى الأوىل �إىل جانب ال�سويد وا�سكتلندا ورو�سيا
وويلز ،فيما �صنفت تركيا وبولندا ومقدونيا ال�شمالية
و�أوكرانيا والنم�سا وت�شيكيا يف امل�ستوى الثاين.
ويلتقي يف ن�صف نهائي امل�سار الأول ا�سكتلندا مع
�أوك��ران��ي��ا ،وويلز مع النم�سا ،فيما يلتقي يف امل�سار
ال��ث��اين رو���س��ي��ا م��ع ب��ول��ن��دا ،وال�����س��وي��د م��ع ت�شيكيا،

ويف ال��ث��ال��ث �إي��ط��ال��ي��ا م��ع مقدونيا
ال�شمالية ،والربتغال مع تركيا.
وتقام مباريات ن�صف النهائي
على �أر�ص منتخبات امل�ستوى
الأول ،م��ا يعطي الأف�ضلية
ب��ط��ب��ي��ع��ة احل�����ال لإي��ط��ال��ي��ا
والربتغال ،وبالتايل هناك
�إمكانية كبرية �أن يتواجه
امل��ن��ت��خ��ب��ان يف ن��ه��ائ��ي ه��ذا
امل�����س��ار لتحديد �أي منهما
�سيبلغ النهائيات ،ما يعني
�أن �إيطاليا مهددة بالغياب عن
النهائيات للمرة الثانية توالي ًا
وال�ب�رت���غ���ال ل��ل��م��رة الأوىل منذ
.1998
وغ������اب امل���ن���ت���خ���ب الإي�����ط�����ايل ع��ن
امل��ون��دي��ال الأخ�ي�ر ال��ذي �أق��ي��م ع��ام 2018
يف رو�سيا بعد خ�سارته امللحق القاري �أمام
ال�سويد ،ما �أبعده عن العر�س العاملي للمرة الأوىل
منذ  60عام ًا ،وحتديد ًا منذ .1985

الأمل��اين ورين الفرن�سي .ويتعني على �إ�شبيلية الفوز خارج ملعبه يف
اجلولة الأخرية �ضد �سالزبورغ ليحجز مكانه يف ثمن النهائي ،يف حني
ح�سم ريال مدريد بطاقته قبل جولة من نهاية دور املجموعات.
ويعتمد املدرب الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي على خما�سي خم�ضرم يف
�صفوف الفريق امللكي وهم احلار�س البلجيكي تيبو كورتوا ،وثالثي
خط الو�سط املكون من الربازيلي كازميريو ،والأمل��اين توين كرو�س
والكرواتي لوكا مودريت�ش ،بالإ�ضافة �إىل املهاجم الفرن�سي كرمي بنزمية
مت�صدر ترتيب الهدافني بر�صيد � 10أهداف.
كما فر�ض اجلناح الربازيلي فيني�سيو�س جونيور نف�سه هذا املو�سم
من خالل عرو�ض هجومية رائعة جنح خاللها يف ت�سجيل � 8أه��داف
ليحتل املركز الثاين يف ترتيب الهدافني� ،إ�ضافة �إىل اخلربة الكبرية
التي يتمتع بها املدافع النم�سوي دافيد �أالبا القادم من بايرن ميونيخ يف

�صفقة حرة مطلع املو�سم احلايل.
ون��ظ ً
��را لال�ستقرار يف ت�شكيلته ،فقد دف��ع الع��ب��ون �آخ����رون الثمن
باجللو�س على مقاعد الالعبني االحتياطيني �أو حتى يف املدرجات ،مثل
البلجيكي �إيدين هازار البعيد من م�ستواه ،واجلناح الويلزي غاريث
بيل والعب الو�سط �إي�سكو.

�أتلتيكو يواجه قاد�ش

يحل �أتلتيكو مدريد بطل املو�سم املا�ضي والذي يتخلف عن جاره ريال
بفارق  4نقاط مباراة� ،ضيفا على قاد�ش يف حماولة منه للخروج من
دوامة العرو�ض املخيبة يف الآونة الأخرية ،حيث حقق فوزين فقط يف
�آخر  8مباريات يف خمتلف امل�سابقات� ،آخرها �سقوطه على �أر�ضه �أمام
ميالن الإيطايل ( )1-0يف دوري الأبطال وتعقيد مهمته يف بلوغ ثمن
النهائي.

الفساد المالي يالحق
السيدة العجوز
جدة -البالد

�أعلنت ال�شرطة املالية يف �إيطاليا ع��ن مهاجمتها ملقر
ن��ادي يوفنتو�س ب�سبب اتهام املدعي العام يف تورينو
للنادي بالف�ساد املايل .جاء هذا يف بيان ر�سمي �أ�صدرته
ال�شرطة ،و�أكدت خالله �أن عنا�صرها �صادرت م�ستندات
عديدة تخ�ص ال�سنوات املالية الثالث الأخرية .وكتبت
ال�شرطة يف بيانها" :بنا ًء على طلب املدعي العام ،قامت
ال�شرطة املالية بالبحث يف مقرات يوفنتو�س يف تورينو
وميالنو عن �أوراق تخ�ص املعامالت املالية يف الفرتة بني
 2019و ."2021الوقائع تخ�ص ب�شكل �أ�سا�سي تزييف
بع�ض الفواتري ورواتب الالعبني و�أجور الوكالء بالإ�ضافة
�إىل �أرباح النادي .وبح�سب �صحيفة "كوريريي ديال �سريا"
الإيطالية ف�إن هناك عددا كبريا من مديري النادي قيد التحقيق
يف تلك الوقائع .وي�أتي �أندريا �أنييلي رئي�س يوفنتو�س على ر�أ�س
ه�ؤالء الذين �سيخ�ضعون للتحقيق ،وهناك � ً
أي�ضا نائبه بافيل نيدفيد
واملدير الريا�ضي ال�سابق فابيو باراتيت�شي ،وغريهم.
جدير بالذكر �أن ذلك التحقيق مل يظهر للنور من العدم ،حيث كان قد بد�أ يف
مايو من العام اجلاري ،بح�سب ما ذكر بيان ال�شرطة.
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 5فائزين بجائزة فنون
العمارة والتصميم
الريا�ض  -البالد
توجت هيئة فنون العمارة والت�صميم ،خم�سة فائزين بجائزة م�سابقة
ت�صميم املكتبات العامة لعام  ،2021يف احلفل الذي �أقيم مبكتبة امللك فهد
الوطنية بالريا�ض.
و�شهدت امل�سابقة م�شاركة �أك�ث�ر م��ن  130طالب ًا وطالبة م��ن خمتلف
اجلامعات املحلية ،ت�أهل منهم ع�شرة مت�سابقني للمرحلة النهائية ،والذين
عر�ضوا م�شاريعهم على جلنة حتكيم متخ�ص�صة اختارت من بينهم خم�سة
فائزين وه��م :دميا وهيب يف املركز الأول ،وعبدالرحمن ال�شهري ثاني ًا،
وفهد الفراج ثالث ًا ،وحممد الفهيد رابع ًا ،ويف املركز اخلام�س ّ
حل املت�سابق
عبدالعزيز املالكي.
و�أطلقت الهيئة هذه امل�سابقة مطلع العام احلايل من خالل مبادرة جوائز
وم�سابقات العمارة والت�صميم التي تعنى بتنظيم امل�سابقات يف تخ�ص�صات
متنوعة وهي العمارة ،الت�صميم احل�ضري ،عمارة البيئة ،الت�صميم الداخلي،
الت�صميم ال�صناعي والت�صميم اجلرافيكي� ،سعي ًا منها الكت�شاف مواهب طلبة
هذا القطاع وت�سليط ال�ضوء عليهم ليتم توجيههم يف م�سارات مهنية تتنا�سب
مع مهاراتهم ،مما ي�ساهم يف تطوير قطاع العمارة والت�صميم يف اململكة.
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حجب مواقع إلكترونية انتهكت الملكية الفكرية
الريا�ض  -البالد

حجبت الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية� ،أكرث من 1110
مواقع �إلكرتونية ،بعد ثبوت انتهاكها للملكية يف البث والأفالم
وغريها.
ولفتت الهيئة �إىل �أن جمموع الزيارات الإلكرتونية للمواقع
امل�شتبه بها جتاوز  4657زيارة ،م�ؤكدة ا�ستمرارها يف حجب

املواقع الإلكرتونية التي تنتهك احلقوق؛ من �أجل تعزيز احرتام
امللكية الفكرية.
ونظمت الفرق التفتي�شية بالهيئة ،يف وقت �سابق ،بالتعاون
مع وزارة التجارة والهيئة العامة للإعالم املرئي وامل�سموع
والأم��ن العام ،بجوالت ميدانية ا�ستهدفت املن�ش�آت التجارية
املخالفة لأنظمة حقوق امللكية الفكرية مبختلف مناطق اململكة.

ي�أتي ذلك امتداد ًا للجوالت امليدانية املعتادة التي تقوم بها الفرق
التفتي�شية على املن�ش�آت العامة واملحالت التجارية ،وتركزت
احلملة خالل مرحلتها الأوىل على من�ش�آت الإلكرتونيات والتي
ت�شمل (منافذ بيع �أجهز احلا�سب الآيل و�صيانتها و�أجهزة البث
الف�ضائي والت�سجيالت وم��راك��ز الن�سخ والت�صوير) لر�صد
انتهاكات حقوق امللكية الفكرية التي تتم يف مزاولة ن�شاطها.

مشاركة منتجات التجميل
خطر على الصحة
جدة  -البالد
ح � ّذرت الهيئة العامة للغذاء وال���دواء ،م��ن م�شاركة منتجات
التجميل بني الأفراد ما ي�ؤدي �إىل التلوث ،م�ؤكدة �أنه ينتج عن ذلك
�أعرا�ض وخماطر �صحية على م�ستخدميها.
وقالت �أخ�صائية ال�سالمة الدوائية بالهيئة ،بيان الغريبي� ،إن
م�شاركة منتجات التجميل ُتعد من �أخطر املمار�سات اخلاطئة،
�سواء بني �أفراد الأ�سرة الواحدة �أو بني ال�صديقات �أو عرب عينات
التجربة يف مراكز وحم�لات التجميل ،مبينة �أنها قد ت��ؤدي �إىل
تلوث املنتجات ومنو البكترييا وامليكروبات فيها ،م�شرية �إىل �أنه
من بني منتجات التجميل غري القابلة للم�شاركة ،الكرميات املعب�أة
يف علب متعددة اال�ستخدام ،وبودرة الأ�سا�س ،ومنتجات العيون،
ومنتجات ال�شفاه ،و�أدوات و�ضع املكياج ،الفتة �إىل �أنه من �أبرز
خماطر امل�شاركة ظهور احلبوب وتقرحات يف ال�شفاه والتهابات
العني.
ودع���ت �إىل تنظيف ال �ي��دي��ن وامل �ن��اط��ق امل� ��راد جتميلها قبل
اال�ستخدام� ،إ�ضافة �إىل جتنب �أبرز العادات اخلاطئة لال�ستخدام،
مثل �إ�ضافة امل��اء �أو اللعاب على املنتج وم�شاركته مع الآخرين،
م�شددة على عدم ا�ستخدام عينات التجربة يف حمالت التجميل.

 4أخطاء تضر
باألطفال في الشتاء
جدة  -البالد
ت �� �ش �ع��ر الأم � �ه� ��ات
ب��ال �ق �ل��ق وال� �ت ��وت ��ر،
جت� � � ��اه �أط � �ف� ��ال � �ه� ��ن
م� ��ع اق� �ت ��راب ف���ص��ل
ال���ش�ت��اء ،خ��ا��ص��ة �إن
ك� � ��ان ل ��دي� �ه ��ن ط �ف��ل
ر���ض��ي��ع ،وت��زام �ن��ت
�أي� ��ام� ��ه الأوىل م��ع
حلول هذا الف�صل البارد ،حيث يخ�شني تعر�ض الأطفال لنزالت الربد
والإنفلونزا ،غري �أن بع�ض العادات اخلاطئة حلمايتهم ت�أتي بنتائج
عك�سية .ويرى �أطباء �أن حماية الأطفال مبزيد من املالب�س �أو الأغطية
يف ال�شتاء ،ي�أتي بنتائج عك�سية ،فالتعرق الزائد نتيجة ارتفاع درجة
حرارة اجل�سم ب�سبب كرثة املالب�س ،ي�ؤدي عند التعر�ض للهواء البارد
�أثناء تغيري احلفا�ض �أو �إزال��ة الأغطية �إىل الإ�صابة بنزالت الربد،
واحل�سا�سية ،وكذلك قلة اال�ستحمام ،فالأمهات يعتقدن �أن اال�ستحمام
قد ي�صيب الأطفال بنزالت الربد ،لكن هذا غري �صحيح ،ما دامت الأم
تتبع خطوات �سليمة يف اال�ستحمام ،ف�ضال عن عدم �إر�ضاع الطفل
ر�ضاعة كافية مما ي�سبب له معاناة يف النوم ،وي�صبح عر�ضة للإ�صابة
بالأمرا�ض املعدية .واعتربوا �أن �إهمال املتابعة مع الطبيب ب�شكل
دوري قد ي�ضعف املناعة.

مهرجان العسل
املدينة املنورة  -حممد قا�سم

ت�سابقت �أكرث من  60جناح ًا لعر�ض منتجات الع�سل ب�أنواعه املختلفة يف �أول مهرجان للع�سل واملنتجات املدينية ،ما جذب الأ�سر ل�شراء املنتج املحلي اخلال�ص
بحديقة امللك فهد املركزية يف املدينة املنورة ،بينما خ�ص�صت فعاليات م�صاحبة للأطفال الذين جذبتهم �أنواع الع�سل املختلفة متعرفني عليها عن قرب ،فيما
نظمت جمعية النحالني باملدينة دورة "�أ�س�س تربية النحل" ،حتت مبادرة �أرامكو لدعم تربية النحل ،والتي ا�ستفاد منها � 300شخ�ص ،تلقوا الدعم الكامل
بخم�س خاليا نحل ،و�أدوات لبدء م�شاريعهم يف هذا املجال.

أمراض تمنع تناول البصل
جدة  -البالد

إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون
الريا�ض  -البالد

مت ّكنت هيئة الزكاة وال�ضريبة واجلمارك ،من �إحباط
 7حماوالت لتهريب �أكرث من ( )2.1مليون حبة كبتاجون
مبنفذ احلديثة ،عُرث عليها خُمب�أة �ضمن �إر�ساليات وردت
�إىل اململكة عرب املنفذ .و�أو�ضحت �أن��ه عند خ�ضوع عدد
من الإر�ساليات للإجراءات اجلمركية والك�شف عليها عرب
التقنيات الأمنية والو�سائل احلية "الكالب البولي�سية"
عُرث على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون خمب�أة بطرق
فنية خمتلفة ،لكنها ا�صطدمت بكفاءة من�سوبي الهيئة يف
املنفذ وخربتهم يف التعامل مع مثل هذه احل��االت ،مبينة

�أن��ه بعد �إمت��ام عمليات ال�ضبط وبالتن�سيق مع املديرية
العامة ملكافحة امل�خ��درات ل�ضمان القب�ض على م�ستقبلي
امل�ضبوطات ،مت القب�ض عليهم وعددهم � 12شخ�صا.
و�أكدت الهيئة �أنها ما�ضية يف �إحكام الرقابة اجلمركية
على واردات اململكة و��ص��ادرت�ه��ا وت�ق��ف باملر�صاد �أم��ام
حماوالت املهربني ،وذلك حتقي ًقا لأحد �أبرز مهامها املتمثل
ذلك يف �أمن وحماية املجتمع من هذه الآفات ،و�أنها تعمل
على توحيد اجلهود مع املديرية العامة ملكافحة املخدرات
للإ�سهام يف فاعلية املنهجية املتبعة بني اجلهتني؛ ملكافحة
تهريب املخدرات بكافة �أ�شكالها و�أنواعها.

فوائد عديدة يجنيها ال�شخ�ص من تناوله للب�صل ملا
يحتويه على فيتامينات ع��دة� ،أب��رزه��ا فيتامني «�سي»،
غري �أن هناك بع�ض الأمرا�ض التي ال يجوز للم�صابني
بها تناول الب�صل حتى ال ت�سبب لهم �أ�ضرا ًرا وم�ضاعفات.
وطبقا خلبرية التغذية الرو�سية ماريا تيخومريوفا،
وفقا لـ"رو�سيا اليوم" ،ف�إن امل�صابني بتقرحات والتهاب
امل �ع��دة والإث��ن��ي ع���ش��ر ،وال �ق��ول��ون الع�صبي ي�ج��ب �أن
يبتعدوا عن تناول الب�صل �أو تناوله بحذر وفقا حلاالتهم.
وبينت �أن الب�صل له العديد من اخل�صائ�ص املفيدة،
ول��ه ت���أث�ي�رات م���ض��ادة للبكترييا وال �ف�يرو� �س��ات ،لأن��ه
يحتوي على الكربيت ال��ذي ي�ساعد يف �إزال��ة ال�سموم،
كما �أنه م�صدر جيد لفيتامني �سي والفيتامينات واملعادن
الأخ ��رى ،فهو يحفز اله�ضم ويزيل ال�سوائل ال��زائ��دة،
ومفيد �أثناء الإ�صابة بال�سرطان واحل�سا�سية ،وبالإ�ضافة
�إىل �أنه يعمل على تعزيز اجلهاز املناعي ،ب�سبب احتوائه
على ن�سب عالية م��ن فيتامني �سي وفيتامني ب ال��ذي
يعزز اجلهاز املناعي مما يقي من الكثري من الأمرا�ض
واحلماية من العدوى.

حفل استثنائي في ليلة «أسير الشوق»
الريا�ض  -خالد بن مر�ضاح

�شهد م�سرح حممد عبده �أرينا يف منطقة بوليفارد
ري��ا���ض �سيتي ،حفال ا�ستثنائيا يف ليلة "�أ�سري
ال�شوق" التي نظمتها الهيئة العامة للرتفيه تكرمي ًا
لل�شاعر الأم�ير ن��واف بن في�صل� ،ضمن فعاليات
مو�سم الريا�ض .2021

وافتتحت الفنانة �أ�صالة الغناء يف الليلة ،مقدمة
باقة من �أبرز �أعمال ال�شاعر نواف بن في�صل امللقب
بـ"�أ�سري ال�شوق"� ،أب��رزه��ا" :تعبت �أرا��ض�ي��ك..
را�ضيني" ،و"لوالك غايل ما تغلبت" وغريها ،ثم
تغنى الفنان عبادي اجلوهر بـ"حبك م�سافة" ،قبل
�أن يطرب الفنان عبد املجيد عبد الله اجلمهور بعزفه
على ال�ع��ود وتقدميه �أغنية "منت رايق"،
وا�ستمرت الليلة الطربية يف ليلة �أ�سري
ال�شوق بفقرة الفنان را�شد املاجد الذي
ق��دم للجمهور �أغنية "تفنن" وغريها،
بينما اختتم الفنان حممد عبده ليلة
"�أ�سري ال�شوق" ،و�أط��رب اجلمهور
ب�ع��دة �أغ ��اين مثل "اختلفنا" ،قبل
�أن يقدم �أب��رز مفاج�أة يف احلفل،
ب���ص�ع��ود ال�ف�ن��ان��ة �أ� �ص��ال��ة م��رة
�أخ�� ��رى يف اخل� �ت ��ام وت �ق��دمي
�أغ� �ن� �ي ��ة دوي� �ت���و م��ع��ه ع�ل��ى
امل�����س��رح ب��ع��ن��وان "على
البال" ،و�سط تفاعل كبري
من اجلمهور.

