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جدة - البالد
وال�ضريبة  الزكاة  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املالية  وزي��ر  واف��ق   
واجلمارك "حممد اجلدعان"، على تعديل مواد الالئحة التنفيذية لنظام 
"الر�ضوم"  ال�ضرائب  من  تعفى   ، الالئحة  وبح�ضب  املوحد.  اجلمارك 
اجلمركية الأمتعة ال�ضخ�ضية والهدايا الواردة ب�ضحبة امل�ضافرين التي 
ل تزيد قيمتها على 3 اآلف ريال اأو ما يعادلها من عمالت دول املجل�س 
ذات طابع �ضخ�ضي وبكميات غري جتارية،  اأن تكون  ب�ضرط  الأخرى، 
واأل يكون امل�ضافر من املرتددين على الدائرة اجلمركية اأو من ممتهني 
التجارة للمواد التي بحوزته، واأل يزيد عدد ال�ضجائر التي يطبق عليها 

الإعفاء على 200 �ضيجارة. 
"الر�ضوم"  ال�ضرائب  ا���ض��رتداد  اآل��ي��ات  املعدلة،  الالئحة  وح��ددت   
اجلمركية كليًا اأو جزئيًا على الب�ضائع الأجنبية املعاد ت�ضديرها خلارج 
الت�ضدير( هو  )معيد  امل�ضدر  يكون  اأن  ومنها    ، التعاون  دول جمل�س 
امل�ضتورد الذي وردت با�ضمه الب�ضاعة الأجنبية، اأو اأي �ضخ�س يثبت 
لإدارة اجلمارك ملكيته لها ، واأن تكون الب�ضاعة من اإر�ضالية واحدة، 

بهدف التعرف عليها ومطابقتها.

امل�سري واحد اململكة خالية من املتحور الإفريقي

يستغل حاجتهم ويكافئ مختطفيهم

تمرين عسكري سعودي إماراتي

سيجارة إعفاء للمسافرين

الإعالم املتجدد

ال�سحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �سدرت يف 4/ اأبريل / 1932مالأحد 23 ربيع الثاين 1443هـ املوافق 28 نوفمرب 2021م ال�سنة 91 العدد 23505 رياالن   / �صفحة   12

العال ـ البالد 
يعود  ومتميزة  خمتلفة  جتارب  عرب   

من  طنطورة  �ضتاء  الثقايف  املهرجان 
"العال" يف دي�ضمرب  جديد يف حمافظة 

املقبل، على مدى �ضتة اأ�ضابيع، تبداأ يف 
حتى  2021م  دي�ضمرب  �ضهر  من   21

12 من �ضهر فرباير 2022م، مت�ضمنًا 
ب��رن��اجم��ًا م��ن��وع��ًا وم�����ض��وق��ًا ل��ع��دد من 

املو�ضيقى  على  ت�ضتمل  التي  الفعاليات 
والفرو�ضية  والثقافة  والعاملية  العربية 

وفنون الطبخ.
بعرو�س  العام  هذا  املهرجان  ينطلق 

ال�ضوء وال�ضوت والعديد من الفعاليات 
يف  �ضتقام  وال��ذي  املتنقلة  والعرو�س 

 25 اإىل   21 م��ن  ال��ق��دمي��ة  ال��ع��ال  ب��ل��دة 
واملمتد  العريق  الإرث  لتعك�س  دي�ضمرب 

التاريخي  العمق  لإبراز  ال�ضنني،  لآلف 
واحل�����ض��اري ال���ذي ي��ق��ف ���ض��اه��دًا على 

ببداية  وليب�ضر  ال��ع��ال  جمتمع  ت��ط��ور 
رائعة ملو�ضم ال�ضتاء.

البالد - مها العواودة 
وال�ضرق  باململكة  العاملية  ال�ضحة  منظمة  مدير   اأو�ضح 
ل�"البالد" عدم  ت�ضريح   يف  اجلويف  فهد  الدكتور  الأو�ضط 
يف  اأوميكرون"   " اجلديد  كورونا  فريو�س  متحور  وج��ود 
حتى  خليجية  دول��ة  اأي��ة  يف  ول  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

اللحظة واملنت�ضر بطريقة خميفة يف اأفريقيا.
اتخاذها  توا�ضل  التي  الحرتازية  الإج��راءات  اأن  موؤكدا 
اململكة العربية ال�ضعودية وقفت �ضدا منيعا اأمام دخول هذا 
املتحور  اخلطري ف�ضال عن وعي املواطن واملقيم على اأر�س 

اململكة يف اأهمية اللتزام بالإجراءات الحرتازية.

لفتا اإىل خطورة املتحور اجلديد مقارنة ب�ضاللت اأخرى 
التن�ضيطية  اجلرعة  واأن  املزمنة  الأم��را���س  اأ�ضحاب  على 

الثالثة من اللقاحات حتد من الإ�ضابة بهذا املتحور.
خا�س  جديد  لقاح  لإي��ج��اد  حاليا  ج��ار  العمل  اأن  اأك��د  كما 

باملتحور "ميكرون".

الريا�س- وا�س
رئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  بعث 
اجلمهورية الإ�ضالمية املوريتانية، مبنا�ضبة ذكرى يوم ال�ضتقالل لبالده. وبعث ، حفظه الله ، برقية تهنئة 
مماثلة لفخامة رئي�س جمهورية األبانيا. كما بعث اأيده الله ، برقية عزاء وموا�ضاة، لفخامة  رئي�س رو�ضيا 

الحتادية يف �ضحايا احلادث الذي وقع داخل منجم للفحم احلجري يف �ضيبرييا.
العهد  ويل  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وبعث   
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة، لكل من رئي�س موريتانيا واألبانيا، 
الرئي�س فالدميري بوتني رئي�س رو�ضيا الحتادية يف  لفخامة  وبرقية عزاء وموا�ضاة، 

3�ضحايا احلادث الذي وقع داخل منجم للفحم احلجري يف �ضيبرييا".

القيادة تهنئ رئي�سي موريتانيا واألبانيا 
وتعزي الرئي�س الرو�سي

 200
العال

شتاء طنطورة على األبواب

المجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا يثمن الجهود السعودية 

الريا�س - البالد
ملزيد  الرتخي�س  �ضيتم  اإنه  املبارك،  فهد  ال�ضعودي،  املركزي  البنك  حمافظ  اأو�ضح    
من البنوك الرقمية، بعد اأن وافق البنك على اثنني منها يف يونيو املا�ضي ، ويعزز ذلك 
اململكة  يف  املركزي  والبنك  امل�ضارف  لدى  التقني  والتقدم  القوية  التحتية  البنية  توفر 
رقمية  لبنوك  ترخي�س  َمنح  ويعد  عليها.  والبناء  كورونا  جائحة  خالل  منها  ال�ضتفادة  مت   ،
يف اململكة، خطوة متقدمة مع دور البنك املركزي يف مواكبة اآخر التطورات يف القطاع املايل، 
وال�ضعي اإىل حتقيق اأهداف روؤية اململكة 2030 من خالل تنمية القت�ضاد الرقمي وَتكني ال�ضركات 
املالية وفتح املجال اأمام �ضركات جديدة لتقدمي اخلدمات املالية.   و�ضبق اأن منح البنك املركزي تراخي�ضا 
ل� 16 �ضركة تقنية مالية �ضعودية لتقدمي خدمات املدفوعات والتمويل ال�ضتهالكي امل�ضغر وو�ضاطة التاأمني 

الإلكرتونية، و�ضرح ل� 32 �ضركة تقنية مالية للعمل حتت مظلة البيئة التجريبية الت�ضريعية.

بنوك رقمية جديدة في المملكة 

الريا�س - البالد
القطاع  دور  تعزيز  على  املرحلة  ه��ذه  يف  التخ�ضي�س  برنامج  يركز 

اخلا�س يف تقدمي اخلدمات وتعظيم القيمة امل�ضتفادة من الأ�ضول احلكومية 
. وبح�ضب  وزير املالية حممد اجلدعان ، يوجد اأكرث من 160 م�ضروعا متنوعا 

اأن تن�ضر ا�ضرتاتيجية  �ضمن خطط التخ�ضي�س يف عدد من القطاعات، متوقعا 
التخ�ضي�س املحدثة وا�ضرتاتيجية مركز التخ�ضي�س يف الن�ضف الثاين من العام 

اإن خطط تخ�ضي�س قطاعي التعليم  القادم مبا فيها من مبادرات.   وقال اجلدعان 
اأثرا  اأن الأولوية داخل القطاعات للم�ضاريع الأكرث  واللوج�ضتيات م�ضتمرة ، موؤكدا 

اأج��زاء  اإمن��ا   ، كاملة  خدمة  كتقدمي  ال�ضحي  القطاع  تخ�ضي�س  يتم  لن  ال�ضحة  ويف   ،
من القطاع مثل الأ�ضعة وغريها.  وكان وزير املالية قد اأكد اأن احلكومة تعمل من خالل 

برنامج ال�ضتدامة املالية على تقليل التاأثر بالعوامل اخلارجية مبا يف ذلك تقلبات اأ�ضواق 
النفط عن طريق تبني قواعد مالية حتقق ال�ضتدامة والإيرادات غري النفطية �ضمن الناجت 

املحلي لي�ضكال مًعا �ضقوف الإنفاق. وجنح برنامج التخ�ضي�س يف تنظيم الإجراءات املُتعلقة 
مب�ضاريع هذه املنظومة وتعزيز م�ضاركة القطاع اخلا�س وفق اإجراءات تنظيمية ب�ضكل �ضفاف 

وعادل، والتاأكد من نزاهة الإجراءات املرتبطة بالعقود لتوفري بيئة تنظيمية وا�ضتثمارية جاذبة 
الربنامج  اأ�ضهم  كما  والطويل،  الق�ضري  املدى  على  ال�ضتثمار  اأجل  من  اخلا�س  للقطاع  وحُمفزة 

اأي�ضًا يف تفعيل اللجان الإ�ضرافية للقطاعات.

الحوثي يزف األطفال لجبهات القتال
البالد - حممد عمر

ت�ضي ملي�ضيا احلوثي النقالبية يف تنفيذ انتهاكاتها بحق اأطفال اليمن، 
وتعري�ضهم  القتال  جبهات  يف  بهم  وال��زج  اإجباريًا  جتنيدهم  فبعد 

خلطر املوت، عمدت اإىل توزيع اأ�ضلحة �ضخ�ضية "كال�ضينكوف" 
يف عدد من مدار�س العا�ضمة �ضنعاء، ما ي�ضري بو�ضوح اإىل 

اإ�ضرار امللي�ضيا على ا�ضتخدام الأطفال دروعا ب�ضرية يف 
املواجهات القتالية دون مراعاة ل�ضنهم اأو حقوقهم.

احلوثي  ميلي�ضيا  توزيع  اأن  خمت�ضون  واعترب 
ال�ضالح يف املدار�س دليل على اأنها تتبع �ضيا�ضة 
خرباء  وراءه��ا  اأن  ُي�ضتبعد  ل  خبيثة،  جتنيد 
احلوثيني  ا�ضتغالل  ظ��ل  يف  اخل����ارج،  م��ن 
مع  تزامنًا  بالأ�ضلحة،  و�ضحنها  للمدار�س 
الكبرية خ�ضو�ضًا يف جبهات  خ�ضائرهم 
رت م��ن��ظ��م��ة الأمم  م������اأرب، ب��ي��ن��م��ا ق�����دَّ

اأكرث  اأن  )يوني�ضف(،  للطفولة  املتحدة 
من 100 األف طفل ميني ُقتل اأو �ضوه 

مبا  الدولة  على  احلوثى  انقالب  منذ 
وقت  يف  يوميًّا.  اأطفال  اأربعة  يعادل 

م�ضايخ   6 احلوثي  ميلي�ضيا  اختطفت 
قبليني يف حمافظة حجة، رف�ضوا ح�ضد 

اجلبهات  اإىل  باأبنائهم  وال���زج  مقاتلني 
للقتال يف ماأرب.

على قائمة التخصيص
160مشروعا

تعليق للرحالت الجوية والصحة العالمية لـ                 :
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جدة- البالد
اإمارة منطقة مكة املكرمة بال�صراكة مع وزارة االت�صاالت  تنفذ 
دورت��ه  يف  الثقايف  مكة  ملتقى  خ��ال  م��ن  املعلومات  وتقنية 
الرقمي",  العامل  يف  قدوة  نكون  "كيف  عنوان  حتت  ال�صاد�صة 
للنا�صئني  الرقمية  ال��ق��درات  لتنمية  امل�صتقبل  اأب��ط��ال  م��ب��ادرة 
وتعزيز مفهوم الرقمية ورفع الوعي وتعليم اال�صتخدام االأمثل 
كاأع�صاء  واالت�����ص��االت  املعلومات  لتقنية  االأف����راد  ج��ان��ب  م��ن 
ومواطنني �صاحلني وم�صوؤولني يف املجتمعني املحلي والعاملي.

ا�صتخدام  يف  املجتمع  اأف��راد  وعي  درا�صة  اإىل  املبادرة  وتهدف 
القومية  واالأخاق  باملهارات  ومتتعهم  الرقمي  العامل  تطبيقات 
خال ا�صتخدام االإنرتنت والتكنلوجيا عرب حتليل جمموعة من 

االأمناط الرقمية ودرا�صة �صلوك االأفراد يف الف�صاء الرقمي.
وتركز املبادرة على حتليل ٨ مهارات رقمية اأ�صا�صية ) اإدارة االأمن 
للهجمات  والت�صدي  ال�صخ�صية  البيانات  بحماية  ال�صيرباين 
لكيفية  الوعي  بتعزيز  االإلكرتوين  التنمر  اإدارة  ال�صيربانية, 
مكافحة التنمر االإلكرتوين, اإدارة اخل�صو�صية بالتعامل االآمن 
ال�صليم  التفكري  االإنرتنت,  على  ال�صخ�صية  البيانات  طلب  عند 
واخلاطئة,  ال�صحيحة  املعلومات  بني  التمييز  اأدوات  وامتاك 
اإدارة الب�صمة الرقمية من خال فهم طبيعتها والعواقب احلقيقة 
واإدارتها مب�صوؤولية, التعاطف الرقمي مع االأ�صخا�ص يف العامل 
وقت  اإدارة  وم�صاعرهم,  احتياجاتهم  ومعرفة  االف��رتا���ص��ي 
الوطنية  والهوية  الوقت,  واإدارة  النف�ص  �صبط  عرب  ال�صا�صة 
الرقمية واإظهارها ب�صكل �صحي ونزيه( من خال ا�صتبيان اأويل 
لقيا�ص املهارات الرقمية االأ�صا�صية بني االأفراد ي�صارك فيها اأكرث 

من ٥٠ األف م�صارك.
وت�صهم اإمارة منطقة مكة املكرمة من خال �صراكتها الفاعلة مع 
وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات يف تعزيز مفهوم املواطنة 

الرقمية وتقدمي القدوات الرقمية �صمن اأعمال وبرامج امللتقى 
تقدمي  عرب  الرقمي,  العامل  يف  ق��دوة  نكون  كيف  �صعار  حتت 

مبادرة متنوعة تقام يف مدن وحمافظات املنطقة.

محليات
االأحد 23 ربيع الثاين 1443ه� املوافق 2٨ نوفمرب 2٠21م ال�صنة 91 العدد 223٥٠٥

مركز لبالغات تسربات المياه 
الريا�ض- البالد

د�ّصنت �صركة املياه الوطنية مركزًا خم�ص�صًا 
ال�صتقبال باغات انقطاعات املياه وت�صربات 
الطرقات,  يف  ال�صحي  ال�صرف  وطفوحات 
�صي�صتقبل  امل��ي��اه  اأ���ص��دق��اء  م��رك��ز  اأن  معلنة 
الباغات من جميع مناطق اململكة على الرقم 
االأ�صبوع,  اأيام  طيلة  ال�صاعة  مدار  على   931
 92٠٠٠٠1744 املوحد  رقمها  ا�صتمرار  مع 
اخلا�صة  االأخ��رى  االت�صاالت  كافة  ال�صتقبال 

بخدمات العماء ومتابعتها.
واأو���ص��ح��ت ال�����ص��رك��ة اأن ال��ه��دف االأ���ص��ا���ص��ي 
ل��ل��رق��م 931 ه��و ���ص��رع��ة ا���ص��ت��ق��ب��ال ب��اغ��ات 

انقطاعات وانك�صارات ال�صبكة العامة للمياه, 
جتمع  واأي  ال�صحي,  ال�صرف  وط��ف��وح��ات 
متابعتها  على  والعمل  الطرقات  يف  للمياه 
لرفع  منها  �صعًيا  ذلك  و  معاجلتها,  وت�صريع 
املائية  البيئي, واحلفاظ على الرثوة  ال�صرر 

و املمتلكات العامة.
خال  من  باغاتهم  تقدمي  للجميع,  وميكن   
الأ�صدقاء  الطوارئ  هاتف  رقم  على  االت�صال 
املجتمع  �صرائح  جميع  داعية   ,)931( املياه 
املائية  ال���رثوة  على  احل��ف��اظ  يف  للم�صاركة 
مركز  اإىل  املياه  ه��در  باغات  رف��ع  خ��ال  من 

اأ�صدقاء املياه الذي يعمل على مدار ال�صاعة.

تعزيزا لمسؤولية الفرد وصالح المجتمع 

الوعي واالستخدام األمثل

مكافحة التنمر اإللكتروني

حماية البيانات الشخصية
 ضبط النفس وإدارة الوقت

 ملتقى مكة الثقافي.. تنمية القدرات الرقمية للناشئين

مجاالت المبادرة

هيفاء آل مقرن رئيسة للجنة 
البرامج والعالقات باليونسكو

باري�ض- وا�ض
والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  ملنظمة  التنفيذي  املجل�ص  انتخب 
والثقافة "اليون�صكو" املندوب الدائم للمملكة لدى اليون�صكو �صمو 
االأمرية هيفاء بنت عبد العزيز بن حممد بن عياف اآل مقرن, رئي�صة 
للجنة الربامج والعاقات اخلارجية املنبثقة من املجل�ص التنفيذي 
للمنظمة للفرتة من 2٠21 حتى 2٠23, وذلك خال الدورة 213 
من املجل�ص التنفيذي, التي عقدت اأم�ص يف مقر املنظمة بالعا�صمة 

الفرن�صية باري�ص.
املجل�ص  اأهم جلان  من  الربامج والعاقات اخلارجية  وتعد جلنة 
التنفيذي للمنظمة, وتعنى مبتابعة االأن�صطة واملخرجات لتقارير 
عمل  وتقارير  املنظمة  برامج  وتنفيذ  اليون�صكو  اإ�صرتاتيجية 

امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذ ق����رارات 
املوؤمتر العام.

لهذه  اململكة  ت��روؤ���ص  وي��وؤك��د 
ال���ل���ج���ن���ة دوره��������ا ال��ف��اع��ل 
اليون�صكو  يف  وامل��ح��وري 
القرار  ات��خ��اذ  عملية  لدعم 
وع���ادل���ة,  منهجية  ب��ط��رق 

املنظمة  اأعمال  �صري  ت�صمن 
حمققًة  وف��اع��ل��ي��ة,  ب��ك��ف��اءة 

ب���ذل���ك اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�صتدامة املت�ّصقة مع 

اأه���داف روؤي��ة 
امل���م���ل���ك���ة 

المجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا يثمن جهود المملكة
البالد – حممد عمر 

العام  االأم��ني  اليزيدي,  ال�صمد  عبد  الدكتور  ن  ثمَّ
جهود  اأمل��ان��ي��ا  يف  للم�صلمني  االأع��ل��ى  للمجل�ص 
وموؤ�ص�صات  ق��ي��ادًة  ال�صعودية  العربية  اململكة 
التعاي�ص  ودع���م  وامل�����ص��ل��م��ني,  االإ����ص���ام  دع���م  يف 
العامل  ع��رب  والقبائل  ال�صعوب  ب��ني  واالح����رتام 
ودعم  ال�صعوب  مل�صاعدة  كثرية  جهودا  وتبذل   ,
العامل  اأرج��اء  يف  امل�صلمني  وتزويد   , ا�صتقرارها 
ال�صخ�صيات  وب��دع��م  ال�صريف,  بامل�صحف  كافة 

االإ�صامية وتكرميها.
نذكر  اأن  االإط��ار  ه��ذا  اأي�صا يف  يفوتنا  ال  وق��ال:   
اأمينها  قيادة  االإ�صامي حتت  العامل  رابطة  جهود 
الذي  العي�صى,  الكرمي  عبد  حممد  الدكتور  العام 
قيم  اإف�صاء  اأج��ل  من  وغ��رًب��ا  �صرًقا  العامل  يجول 

ال�����ص��ل��م وال�����ص��ام وال��ت��ع��اي�����ص بني 
الطوائف الدينية املختلفة.

واأ�صار االأمني العام للمجل�ص االأعلى 
من  اأن���ه  اإىل  اأمل��ان��ي��ا  يف  للم�صلمني 
عبد  حممد  الدكتور  زي���ارات  خ��ال 
وبع�ص  اأملانيا  يف  العي�صى  الكرمي 
الدول االأخرى كان له الدور الكبري 
ال��ذي  االإ����ص���ام  روح  اإي�����ص��اح  يف 
والتعاون  والرحمة  ال�صام  ين�صر 

على اخلري.
ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اأن  اإىل  االإ�����ص����ارة  وجت����در 
يف  االأدي���ان  تقارب  دع��م  اإىل  عمدت  ال�صعودية 
انت�صار  اإىل  بدوره  اأف�صى  الذي  االأمر  اخلارج, 
اأن  مقدمتها  ويف  االإيجابية,  النتائج  من  ُجملة 

غري امل�صلمني اأ�صبحوا يدافعون 
ال��ك��ث��ري من  امل�����ص��ل��م��ني يف  ع���ن 
التقارب  ه��ذا  ب�صبب  الق�صايا, 
واحل�������وار ب���ني اأه�����ل االأدي������ان 
الثقافات  وب��ني  االأخ���رى,  وامللل 
امل�صاريع  م��ن  لذلك  وال�صعوب, 
ال���ك���ربى ال��ت��ي ي��ع��م��ل ال��دك��ت��ور 
العي�صى  ال��ك��رمي  عبد  ب��ن  حممد 
على جت�صيدها هي مركز جنيف 
املركز  ه��ذا  احل�����ص��اري,  للتوا�صل 
اختاف  على  االإن�صان  فيه  يجمع  الذي  العاملي 
والي�صار,  اليمني  واإثنيته,  وثقافته  دي��ان��ات��ه 
امل��رك��ز,  ه���ذا  يف  اجل��م��ي��ع  يجمع   , وامل�صلمني 

وبالنقا�ص واحلوار يجدون لها حًا.

عبد ال�صمد اليزيدي

إحالة محامين للجنة التأديب لمخالفتهم األنظمة
جدة - يا�صر بن يو�صف

النظامية  االإج����راءات  ات��خ��اذ  ع��ن  ال��ع��دل  وزارة  اأعلنت 
يف  للنظر  املحامني,  ت��اأدي��ب  جلنة  اإىل  حمامني  الإح��ال��ة 
نظام  مبخالفة  واملتعلقة  �صدهم,  املر�صودة  املخالفات 

املحاماة, وقواعد ال�صلوك املهني.
ال�صعودية  الهيئة  مع  بالتن�صيق  اأنه  الوزارة  واأو�صحت 
التي  املهنية  املخالفات  من  جمموعة  ُر�صدت  للمحامني, 
ُتوجب االإحالة للجنة تاأديب املحامني, التخاذ االإجراءات 
ت�صريحات  اإب��داء  ذل��ك  وم��ن  بحقهم,  الازمة  النظامية 
للراأي  وت�صليل  �صحيحة,  غري  معلومات  على  تنطوي 
العام, اإ�صافة اإىل خمالفات تت�صل بعدم حماية املحامي 

اأ�صرار العماء املوؤمتن عليها.
وبيَّنت اأنه يعاقب كل حمام يخالف اأحكام نظام املحاماة 
للمحامي  املهني  ال�صلوك  اأو قواعد  التنفيذية  اأو الئحته 

اأو ُيخلُّ بواجباته املهنية اأو يرتكب عمًا ينال من �صرف 
اأو  اللوم,  اأو  االإن��ذار,   : االآتية  العقوبات  باإحدى  املهنة, 
االإيقاف عن مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز ثاث �صنوات, 

اأو �صطب اال�صم من اجلدول واإلغاء الرتخي�ص.
اخت�صا�صها  ن��ط��اق  يف  اأن����ه  ع��ل��ى  ال�����وزارة  و����ص���ّددت 
تتابعان  للمحامني,  ال�صعودية  الهيئة  واخت�صا�ص 
امل��ح��ام��اة,  م��ه��ن��ة  ���ص��ري  ح�����ص��ن  ودق��ي��ق  م�صتمر  ب�صكل 
والتزام املحامني املرخ�صني باالأنظمة والقواعد املنظمة 
الكبري  املهنة, والدور  اأهمية هذه  الأعمالهم, موؤكدة على 
َنًة  الذي يوؤديه املحامي كاأحد اأفراد املنظومة العدلية, ُمبيِّ
تقيد  عدم  يعني  ال  املخالفة  املمار�صات  بع�ص  ظهور  اأن 
اأفراد املهنة باالأنظمة ذات ال�صلة, ويوؤكد ذلك ما و�صلت 
م, واإمنا هي  ر وتقدُّ اإليه مهنة املحاماة يف اململكة من تطوُّ

حاالت فردية �صُيتَّخُذ الازم نظامًا حيالها.

3 حاالت لإللغاء وحظر التوظيف دون رخصة
اعتماد الئحة الترخيص للمهن والحرف

جدة - البالد
البلدية والقروية واالإ�صكان ماجد  اعتمد وزير ال�صوؤون 
ملزاولة  البلدي  الرتخي�ص  الئحة  احلقيل,  عبدالله  بن 

املهن واحلرف. 
العمل  �صاحب  على  يحظر  اأن��ه  على  الائحة  ون�صت   
ترخي�ص  يحمل  ال  �صخ�ص  اأي  ت�صغيل  اأو  توظيف 
�صخ�ص  الأي  يجوز  ال  كما  احلرفة.  اأو  املهنة  مزاولة 
للت�صنيف  وفقًا  اأو حرفة  مهنة  اأي  اأن ميار�ص  طبيعي 
مل  م��ا  ال����وزارة  موقع  يف  املن�صور  للمهن  ال�صعودي 
يح�صل على ترخي�ص مزاولة املهنة اأو احلرفة, ويلتزم 
املهني اأو احلريف باإبراز بطاقة الرتخي�ص املمنوحة له 

اأثناء ممار�صته للعمل. 
احلرف  اأو  املهن  ملزاولة  الرتخي�ص  ال���وزارة  وتتوىل   
الائحة  هذه  الأحكام  وفقًا  واإلغاءه,  وتعديله  واإ�صداره 
طلب  يف  يبت  اأن  على  لها,  تنفيذًا  ال�صادرة  وال��ق��رارات 
»ثاثني«  على  تزيد  ال  مدة  خال  التعديل  اأو  الرتخي�ص 
يوم عمل. ووفقا لائحة فاإنه لل�صخ�ص املرخ�ص ملزاولة 
املهن اأو احلرف اأن يطلب ترخي�صه يف )مهنة اأو حرفة( 
واحدة اأو اأكرث من الرتخي�ص امل�صرح له مبزاولتها وفقًا 

للت�صنيف ال�صعودي للمهن املن�صور يف موقع الوزارة. 
ترخي�ص  يلغى   , ع�صرة  الثانية  امل���ادة  لائحة  وطبقا 

مزاولة املهن اأو احلرف وذلك باحلاالت التالية:

- اإذا �صدر حكم ق�صائي نهائي مكت�صب القطعية, بثبوت 
الرتخي�ص,  عليها  بني  التي  امل�صتندات  من  اأي  تزوير 
من  �صنة  م�صي  بعد  الرتخي�ص  طلب  يف  النظر  ويعاد 

تاريخ اإلغاء ترخي�صه.
- اإذا �صدر حكم ق�صائي نهائي مكت�صب القطعية, مت�صمنًا 
بعد  الرتخي�ص  النظر يف طلب  الرتخي�ص, ويعاد  اإلغاء 
احلكم  يت�صمن  مل  م��ا  االإل��غ��اء  ت��اري��خ  م��ن  �صنة  م�صي 
اإذا ثبت لدى هذه الوزارة  النهائي مدة تزيد عن ذلك. - 
على  بني  البلدية  احل��رف  اأو  املهن  مزاولة  ترخي�ص  اأن 
بيانات اأو معلومات غري �صحيحة ويعاد النظر يف طلب 

الرتخي�ص بعد م�صي �صنة من تاريخ اإلغاء ترخي�صه.

»المواصفات« تتصدر 
التحول الرقمي

الريا�ض - البالت
ت�صدرت الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص واجلودة نتائج 
بني  من  االأوىل  املرتبة  بتحقيقها  الرقمي  التحول  قيا�ص  موؤ�صر 
176 جهة حكومية �صمن للعام 2٠21م ال�صادر عن هيئة احلكومة 
الرقمية. وحازت املوا�صفات ال�صعودية على ن�صبة 9٠.7٠% لت�صل 
التحول  لرحلة  اأعلى م�صتوى  االإبداع والريادة وهو  اإىل م�صتوى 

الرقمي.
وي�صم موؤ�صر قيا�ص التحول الرقمي ثاثة موؤ�صرات فرعية: حيث 
ح�صلت على ن�صبة ٨7.6 % يف م�صتوى تقدم رحلة التحول الرقمي, 
وح�صلت على ن�صبة 1٠٠ % ملوؤ�صر االلتزام باالأنظمة والت�صريعات, 

و 1٠٠ % ملوؤ�صر ن�صج اخلدمات الرقمية.
جاءت  املحققة  النتائج  تلك  اأن  ال�صعودية  املوا�صفات  واأو�صحت 
انعكا�صًا للجهود التي تبذلها املوا�صفات ال�صعودية لتحقيق اأهداف 
التحول الرقمي, و�صعيًا لتطوير اخلدمات للم�صتفيدين, وفقًا الأعلى 

املعايري املعتمدة لتحقيق م�صتهدفات روؤية اململكة 2٠3٠.
 ويعترب تقرير موؤ�صر قيا�ص التحول الرقمي املقيا�ص االأكرث �صمواًل 
للتحول الرقمي يف القطاع احلكومي كونه ي�صلط ال�صوء على اأهم 
الرقمي,  للتحول  والتنفيذ  التخطيط  م�صتوى  لقيا�ص  املمار�صات 
الرقمية  ال��ق��درات  بتطوير  اململكة  يف  اجل��ه��ات  اه��ت��م��ام  وك��ذل��ك 

وتركيزها على خدمة امل�صتفيد من خال خدمات اإلكرتونية ذكية.

مركز الملك عبدالعزيز أطلق المؤشر

ترسيخ الحوار المجتمعي والتالحم الوطني
الريا�ض - البالد

اأعلنت اإدارة الدرا�صات والبحوث مبركز امللك عبد العزيز للحوار 
ن�صخته  يف  الوطني  التاحم  ملوؤ�صر  امليداين  العمل  بدء  الوطني  
الثالثة, ليكون مرجًعا موثوًقا ل�صنَّاع القرار واخلرباء لدعم اأبعاد 
اململكة  لروؤية  حتقيقا  االجتماعي,  والتما�صك  الوطني  التاحم 
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وياأتي اإطاق املوؤ�صر ا�صتمرارًا لروؤية املركز وجهوده لتعزيز قيم 
الوطنّية,  واملقّومات  الركائز  اإح��دى  باعتباره  الوطني,  التاحم 
متا�صكهم  وتزيد  ال��واح��د,  الوطن  اأبناء  بني  وتربط  جتمع  التي 
بينهم, مما مينحهم  ال�صلمي  التعاي�ص  وتعا�صدهم وتر�صي دعائم 
الّقوة ملواجهة �صد كل ما يوؤثر على ن�صيجهم االجتماعي وحلمتهم 
الوطنية, كما ياأتي اإطاق املوؤ�صر امتدادًا للجهود التي تبذلها اإدارة 
خمتلف  حول  املوؤ�صرات  تطوير  جمال  يف  والبحوث  الدرا�صات 

الق�صايا الوطنية.
الهامة, فهو يعرب  ويعد موؤ�صر التاحم من املوؤ�صرات االجتماعية 
اململكة  الوطني يف  التاحم  منهجية ت�صف و�صع  علمية  اآلية  عن 
ودعم  الوطنية  الربامج  وو�صع  توجيه  يف  حموريًا  دورًا  ليوؤدي 
اأبعاد التاحم الوطني والتما�صك االجتماعي, وتوفري بيئة حمفزة 
امل��ب��ادرات  ت��ق��دمي  على  بالعمل  املختلفة  واجل��ه��ات  للموؤ�ص�صات 

ورعاية امل�صروعات املعززة للتاحم الوطني.
وي�صتمل العمل امليداين ملوؤ�صر التاحم الوطني يف ن�صخته الثالثة, 

عينة  على  وباحثة,  باحث   1٠٠ بياناته  جمع  يف  ي�صارك  وال��ذي 
اأطياف املجتمع,  مكونة ٥٨٠٠ مواطن ومواطنة ينتمون ملختلف 

موزعني على كافة مناطق اململكة وحمافظاتها. 
االأول:  فرعية,  موؤ�صرات  اأرب��ع��ة  على  التاحم  موؤ�صر  وي�صتمل 
االجتماعية  املجموعات  رغبة  يعك�ص  ال��ذي  االجتماعي  التاحم 

املوارد,  وتقا�صم  بع�ص,  مع  بع�صها  للتعاي�ص  واملتنوعة  املتعددة 
املوؤ�صر  اأما  والقوانني.  باالأنظمة  وااللتزام  املتبادل,  واالح��رتام 
واملوؤ�ص�صات  الهياكل  �صمل  ال��ذي  ال�صيا�صي  التاحم  فهو  الثاين 
ال�صيا�صية الفاعلة يف الدولة التي تعمل يف تناغم وتكامل لتلبية 

احتياجات املواطنني.

.2٠3٠



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

احلوار وقيم التوا�سل والتعاي�ش 
يف  للمملكة  اأ�سيال  نهجا  متثل   ،
و�سيا�ستها  الــداخــلــيــة  م�سريتها 
القيم  لــهــذه  الــداعــمــة  اخلــارجــيــة 
وجلهود الأمم املتحدة ومنظماتها 
الــدعــم   وهـــذا  بــذلــك،  ال�سلة  ذات 
لقيم  القوية  للركائز  امتدادا  ميثل 
احلــــوار داخــلــيــا، والــــذي يعك�ش 
الوطني  الن�سيج  وتــرابــط  قـــوة 
ـــن اأبــــنــــاء الــ�ــســعــب  والـــتـــالحـــم ب
جاء  ال�سياق  هذا  يف  ال�سعودي.  
ــك عــبــد الــعــزيــز  اإعـــــالن مــركــز املــل
امليداين  العمل  الوطني  للحوار 
ملوؤ�سر التالحم الوطني يف ن�سخته 
موثوًقا  مــرجــًعــا  ليكون  الثالثة، 
ــاع الــقــرار واخلــــرباء لدعم  لــ�ــســنَّ
والتما�سك  الوطني  التالحم  اأبعاد 
وتربط  جتمع  والتي  الجتماعي 
وتزيد  الواحد،  الوطن  اأبناء  بن 
وتر�سي  وتــعــا�ــســدهــم  متا�سكهم 
بينهم،  ال�سلمي  التعاي�ش  دعــائــم 
ما  الّقوة ملواجهة كل  مما مينحهم 
الجتماعي  ن�سيجهم  على  يــوؤثــر 

وحلمتهم الوطنية.
القوية  ال�سمات  مــع  بــالــتــوازي 
مل�سرية اململكة والتالحم الوطني 
اململكة  توا�سل   ، الــويف  ل�سعبها 
ــرائــد يف دعــم اجلهود  ال دورهـــا 
ال�سيا�سات  و�ــســانــعــي  الــعــاملــيــة 
وممــثــلــي املــنــظــمــات الــدولــيــة ، 
الذي  الكراهية،  خطاب  ملناه�سة 
حقيقًيا  تــهــديــًدا  ي�سكل  اأ�ــســبــح 
والتما�سك  للن�سيج  وملمو�ًسا 
متعددة  مناطق  يف  الجتماعي 
مـــن الـــعـــامل، وتــفــعــيــل الــتــعــاون 
والــعــمــل املــ�ــســرك لــتــعــزيــز قيم 
الــتــ�ــســامــح واحلــــــوار والــعــيــ�ــش 
ال�ستقرار  يحفظ  الذي  امل�سرك 

ل�سعوب العامل وتنميتها.

قيم التعايش
كلمة

                                                                           

                                                                           

القيادة تهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا 
وتعزي الرئيس الروسي

اختتام مناورات »المصير واحد«

الريا�س- وا�س
برقية  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  بعث 
تهنئة، لفخامة الرئي�ش حممد ولد ال�سيخ حممد الغزواين رئي�ش اجلمهورية 
لبالده.واأعرب  ال�ستقالل  يوم  ذكرى  مبنا�سبة  املوريتانية،  الإ�سالمية 
امللك املفدى، عن اأ�سدق التهاين واأطيب التمنيات بال�سحة وال�سعادة 
املوريتانية  الإ�سالمية  اجلمهورية  و�سعب  وحلكومة  لفخامته، 

ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار.
اإيلري  الرئي�ش  لفخامة  تهنئة،  برقية   ، الله  حفظه   ، بعث  كما 
ميتا رئي�ش جمهورية األبانيا، مبنا�سبة ذكرى يوم ال�ستقالل 
واأطيب  التهاين  اأ�ــســدق  عن  املــفــدى،  امللك  لــبــالده.واأعــرب 
و�سعب  وحلكومة  لفخامته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات 

جمهورية األبانيا ال�سقيق اطراد التقدم والزدهار.
لفخامة  وموا�ساة،  عــزاء  برقية   ، الله  اأيــده  بعث  كما   
الحتادية  رو�سيا  رئي�ش  بوتن  فالدميري  الرئي�ش 
للفحم  منجم  داخــل  وقــع  الــذي  احلــادث  يف �سحايا 
علمنا  املفدى:"  امللك  �سيبرييا.وقال  يف  احلــجــري 
للفحم احلجري  منجم  داخل  الذي وقع  بنباأ احلادث 
يف �سيبرييا، وما نتج عن ذلك من وفيات واإ�سابات، 

املتوفن  ولأ�سر  لفخامتكم  لنبعث  امل�ساب،  هذا  اأمل  فخامتكم  ن�سارك  اإذ  واإننا 
ال�سفاء  للم�سابن  راجن  املوا�ساة،  و�سادق  التعازي  باأحر  ال�سدق  ول�سعبكم 

العاجل واأن ل تروا اأي مكروه.".
 وبعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ويل 
العهد نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�ش حممد 
مبنا�سبة  املوريتانية،  الإ�سالمية  اجلمهورية  رئي�ش  الغزواين  حممد  ال�سيخ  ولد 
واأ�سدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو  لبالده.وعرب  ال�ستقالل  يوم  ذكرى 
راجيًا حلكومة و�سعب اجلمهورية  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  التمنيات مبوفور 
الإ�سالمية املوريتانية ال�سقيق املزيد من التقدم والزدهار. كما بعث �سموه برقية 
يوم  ذكرى  مبنا�سبة  األبانيا،  جمهورية  رئي�ش  ميتا  اإيلري  الرئي�ش  لفخامة  تهنئة، 
التمنيات  واأ�ــســدق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو  لبالده.وعرب  ال�ستقالل 
األبانيا  جمهورية  و�سعب  حلكومة  راجــيــًا  لفخامته،  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور 
ال�سقيق املزيد من التقدم والزدهار.كما بعث ، حفظه الله ، برقية عزاء وموا�ساة، 
لفخامة الرئي�ش فالدميري بوتن رئي�ش رو�سيا الحتادية يف �سحايا احلادث الذي 
نباأ  العهد:" بلغني  للفحم احلجري يف �سيبرييا.وقال �سمو ويل  وقع داخل منجم 
احلادث الذي وقع داخل منجم للفحم احلجري يف �سيبرييا، وما نتج عنه من فيات 
واإ�سابات، واأعرب لفخامتكم ولأ�سر املتوفن ول�سعبكم ال�سديق عن اأحر التعازي، 
و�سادق املوا�ساة، متمنيًا للم�سابن ال�سفاء العاجل، راجيًا اأن ل تروا اأي مكروه ".

بمشاركة القوات البرية السعودية واإلماراتية

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

ال�ساد�ش،  فيليبي  امللك   ، اإ�سبانيا  ملك  بح�سور   
ــيــ�ــش الحتـــــاد الـــربملـــاين الـــــدويل دوارتــــي  ورئ
مدريد  الإ�سبانية  العا�سمة  يف  بــداأت   ، بات�سيكو 
لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  اأعــمــال 
الـــ 143 وجمل�ش  الـــدويل يف دورتــهــا  الــربملــاين 
مب�ساركة  وذلك  الدائمة،  وجلانه  لالحتاد  احلاكم 
رئي�ش  برئا�سة  بوفٍد  ال�سعودية  العربية  اململكة 
بن  الــلــه  عبد  الــدكــتــور  ال�سيخ  الــ�ــســورى  جمل�ش 
برملانات  وروؤ�ساء  ال�سيخ،  اآل  اإبراهيم  بن  حممد 

ووفود 179 دولة حول العامل.
حفل  ال�ساد�ش  فيليبي  اإ�سبانيا  ملك  وا�ستهل 
الفتتاح بكلمة رحب فيها امل�ساركن، متطلًعا اإىل 
اأن حتقق الربملانات يف اجتماعات دورة الحتاد 
الدويل احلالية الأهداف املاأمولة، ل�سيما واأنها 
تعقد بالرغم من جائحة فريو�ش كورونا، متمنيًا 
قـــرارات  مــن  ت�سنعه  الــربملــانــات مبــا  تــعــزز  اأن 
الدول يف  التعاون بن  التوافق وزيادة  حتقيق 

هذا ال�سدد.
ويبحث الربملانيون يف العامل خالل اجتماعات 
الــربملــان  ي�ست�سيفها  الــتــي  احلــالــيــة  الــــدورة 
املعا�سرة  التحديات  عام  اإطار  يف  الإ�سباين 
املجتمع،  وبناء  الدميقراطية:  تواجه  التي 
ــمــة والــفــرعــيــة  ــدائ ــلــجــان ال فــيــمــا تــبــحــث ال
لالحتاد دور الربملانات يف معاجلة الق�سايا 
وانت�سار  التطرف  بزيادة  املتعلقة  امللحة 
التوا�سل  و�سائل  عرب  امل�سللة  املعلومات 
الجتماعي، اإ�سافة اإىل تبادل الآراء حول 
قــرارات  �سناعة  ل�سمان  بفاعلية  العمل 
ومناق�سة  ال�سرائح،  جميع  متثل  �ساملة 
مع  الأن�سب  التعامل  يف  الكفيلة  ال�سبل 
هذه  �ستتيح  كما  التهديدات،  خمتلف 
الدورة للربملانين فر�سة لالتفاق حول 
عدد من املو�سوعات املتعلقة بالتحيز 
والــعــنــف �سد املــــراأة والإ�ــســهــام يف 

حتقيق التنمية امل�ستدامة.

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

اخلارجية،اأم�ش،  وزيــر  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�سل  الأمــري  التقى 
رئي�ش جمل�ش النواب يف جمهورية الأرجنتن �سرخيو توما�ش ما�سا، 
وذلك خالل زيارته الر�سمية اإىل العا�سمة الأرجنتينية بيون�ش اآير�ش. 
تعزيزها يف  البلدين و�سبل  الثنائية بن  العالقات  ا�ستعرا�ش  وجرى 
كافة جمالت التعاون امل�سرك، واأكد �سمو وزير اخلارجية خالل اللقاء 
الأرجنتن،  جمهورية  مع  العالقات  تعزيز  على  حري�سة  اململكة  بــاأن 
والتنموية  ال�سيا�سية  املــجــالت  يف  املــ�ــســرك  التن�سيق  وتكثيف 

وال�ستثمارية وخا�سة يف �سوء روؤية اململكة 2030.
بدوره رحب رئي�ش جمل�ش النواب الأرجنتيني ب�سمو وزير اخلارجية، 
وثمن زيارته اإىل الأرجنتن، التي و�سفها باملهمة من اأجل نقل العالقات 

الثنائية اإىل اآفاق اأرحب.
التعاون الربملاين وموؤ�س�سات املجتمع املدين  اأهمية تكثيف  اللقاء  وتناول 
بالإ�سافة  املختلفة،  والثقافات  احل�سارات  بن  احلوار  لتعزيز  البلدين  يف 
اإىل مناق�سة اآخر امل�ستجدات على ال�ساحتن الإقليمية والدولية.ح�سر اللقاء 
حممد  ح�سن  الأرجنتن  جمهورية  لــدى  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  �سفري 

الع�سريي ، ومدير عام مكتب �سمو وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.

السماح بالقدوم المباشر لمن 
تلقى جرعة واحدة داخل المملكة 

الريا�س- البالد
ما  اإىل  اإ�سارة  باأنه  الداخلية  وزارة  يف  م�سوؤول  م�سدر  �سرح 
�سبق الإعالن عنه ب�ساأن تعليق القدوم املبا�سر موؤقًتا من بع�ش 
خارجها  يوًما   )14( ق�ساء  ي�ستلزم  والــذي  اململكة،  اإىل  الــدول 
كورونا  فايرو�ش  جائحة  بتف�سي  تتعلق  لأ�سباب  الدخول،  قبل 
الوبائي حملًيا  للو�سع  امل�ستمرة  املتابعة  على  وبناًء  امل�ستجد. 
عن  اململكة  يف  املخت�سة  ال�سحية  اجلهات  رفعته  وما  وعاملًيا، 
يف  الوبائي  الو�سع  ا�ستقرار  ومــدى  كورنا،  جائحة  تطورات 
جميع  من  املبا�سر  بالقدوم  ال�سماح  تقرر  فقد  ــدول.  ال من  عدد 
اململكة  داخــل  اللقاح  مــن  واحـــدة  جرعة  تلقى  مــن  لكل  الـــدول، 
 / ال�سبت 29 / 4  الواحدة من �سباح يوم  ال�ساعة  اعتباًرا من 
1443هـ املوافق 4 / 12 / 2021م، على اأن يتم تطبيق اإجراءات 
احلجر ال�سحي املوؤ�س�سي عليهم ملدة )3( اأيام.واأكد امل�سدر على 
اأهمية اللتزام بتطبيق جميع الإجراءات الحرازية والتدابري 
والتدابري  الإجـــراءات  جميع  اأن  مو�سًحا  املعتمدة،  الوقائية 
للتقييم امل�ستمر من قبل اجلهات ال�سحية املخت�سة يف  تخ�سع 

اململكة، وذلك بح�سب تطورات الو�سع الوبائي عاملًيا.

 مركز الملك سلمان يواصل 
مساعداته في اليمن

الريا�س - البالد
يوا�سل مركز امللك �سلمان براجمه الإغاثية والإن�سانية يف اليمن 
البيئي  والإ�ــســحــاح  املائي  الإمـــداد  اجلــديــدة  م�سروعاته  ومــن   ،

للنازحن يف مديرية اخلوخة مبحافظة احلديدة .
وجرى خالل الفرة من 11 حتى 17 نوفمرب احلايل، �سخ 301 
من  لر  األف   287 و�سخ  للخزانات،  ال�سحية  املياه  من  لر  األف 
خم�س�سة  نقلة   33 وتنفيذ  املنزيل،  لال�ستخدام  ال�ساحلة  املياه 
لإزالة املخلفات من خميمات النازحن، ا�ستفاد من تلك اخلدمات 

8.400 فرد.
ــطــوارئ ملكافحة  ال قــدم مــركــز  املــلــك �سلمان،   وبــدعــم مــن مــركــز 

خدماته  حجة  مبحافظة  حــريان  مديرية  يف  الوبائية  الأمــرا�ــش 
العالجية لـ 2.838 م�ستفيًدا خالل الفرة ذاتها.

�سلمان  امللك  التابعة ملركز  املتنقلة  الطبية  العيادات   كما وا�سلت 
حجة  مبحافظة  عب�ش  مديرية  يف  الإن�سانية  والأعــمــال  لالإغاثة 
م�ستفيًدا   164 وراجعها   ، للم�ستفيدين  العالجية  خدماتها  تقدمي 

خالل اأ�سبوع.
�سلمان  امللك  التابعة ملركز  املتنقلة  الطبية  العيادات   كما وا�سلت 
لالإغاثة والأعمال الإن�سانية يف منطقة الغرزة مبديرية حر�ش يف 
حمافظة حجة تقدمي خدماتها العالجية للم�ستفيدين، حيث راجع 

العيادات 349 م�ستفيًدا خالل نف�ش املدة.
تعزيز الروابط العسكرية ورفع جاهزية الجيشين

الريا�س - وا�س
امل�سرك  الع�سكري  الــتــمــريــن  مـــنـــاورات  اختتمت 
"امل�سري واحد " الذي اأقيم على الأرا�سي الإماراتية 
بــن الــقــوات الــربيــة الــ�ــســعــوديــة والـــقـــوات الــربيــة 
ــة امللكية  ــربي الـــقـــوات ال الإمـــاراتـــيـــة. و�ــســهــد قــائــد 

 ، املطري  عبدالله  بن  فهد  الركن  الفريق  ال�سعودية 
�سعيد  الركن  اللواء  الإماراتية  الربية  القوات  وقائد 
الع�سكري  التمرين  اختتام  مناورات  ال�سحي،  را�سد 
من  عدد  �سمن  ياأتي  واحــد(،الــذي  )امل�سري  امل�سرك 
والتن�سيق  الــتــعــاون  اإطـــار  يف  امل�سركة  التمارين 

ال�سقيقن،  البلدين  بن  الع�سكرية  اخلربات  وتبادل 
ــعــالقــات الــتــاريــخــيــة  ويــهــدف اإىل الــتــاأكــيــد عــلــى ال
الع�سكرية  الـــروابـــط  وتــعــزيــز   ، والإ�ــســراتــيــجــيــة 
الثنائية، ورفع جاهزية اجلي�سن، وتطوير القدرات، 

واإثراء اخلربات الع�سكرية.
املطلوبة  الواجبات  التمرين  يف  امل�ساركون  ونفَّذ 
ـــة،اإْذ ا�ــســتــمــل الــتــدريــب على  ـــي مــنــهــم مبـــهـــارة عـــال
القتال  عمليات  على  والتدريب  امل�سرك،  التخطيط 
اجلماعات  مع  التعامل  وت�سمل  املبنية،  املناطق  يف 
الأرهابية والتخريبية، وعمليات احل�سار والتفتي�ش 
التفاهم  وحتقيق  الأداء  ح�سن  على  ينعك�ش  مبــا 
امل�سركة  الع�سكرية  العمليات  تنفيذ  يف  والن�سجام 
والقوات  الإمـــارات  ــة  دول يف  امل�سلحة  الــقــوات  بن 

امل�سلحة ال�سعودية.
ــقــدرات  وال الع�سكرية  اجلــاهــزيــة  الــتــمــريــن  وعــــّزز 
على  املتعددة  الع�سكرية  املهام  تنفيذ  يف  املتطورة 
والتكتيكات  احلــديــثــة  الأ�ــســلــحــة  اأ�ــســنــاف  خمتلف 
واخلطط الع�سكرية، مما يفتح اآفاقًا جديدة للتعاون 
ــروابــط  ال تــعــزيــز  يف  وي�سهم  املــ�ــســرك،  الــدفــاعــي 
الع�سكرية، ورفع جاهزية اجلي�سن ملواجهة خمتلف 
اأمنها  باملنطقة حلفظ  التي متر  واملخاطر  التحديات 

ومنجزاتها و�سالمة اأرا�سيها.

 المملكة ترحب بتصنيف أستراليا 
لحزب اهلل منظمة إرهابية

الريا�س- وا�س
العربية  اململكة  ترحيب حكومة  اأعربت وزارة اخلارجية عن 
اإدراج  عزمها  عــن  الأ�سرالية  احلكومة  بــاإعــالن  ال�سعودية 
حزب الله بجناحيه ال�سيا�سي والع�سكري منظمة اإرهابية يف 

اأ�سراليا.
ونوهت الوزارة باأهمية تلك اخلطوة يف تعزيز الأمن وال�سلم 
مماثل  موقف  اتــخــاذ  على  الـــدويل  املجتمع  حاثة  الــدولــيــن، 

للت�سدي لالإرهاب واجلماعات الإرهابية حول العامل.
العربية  اململكة  خــارجــيــة  وزارة  اأعــربــت  ثــانــيــة،  جهة  مــن 
اأحد  اندلع يف  الذي  الأمل جراء احلريق  بالغ  ال�سعودية عن 
�سيبرييا،  منطقة  يف  كيمريوفو  مقاطعة  يف  الفحم  مناجم 

واأ�سفر عن عدٍد من الوفيات وامل�سابن.
ـــــوزارة عــن خــالــ�ــش الــتــعــازي واملــوا�ــســاة لأ�ــســر  وعـــربت ال
حكومًة  ال�سديقة  الحتادية  رو�سيا  وجلمهورية  ال�سحايا، 

و�سعًبا، متمنية للم�سابن ال�سفاء العاجل.
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الداخلية: تعليق الرحالت الجوية من 7 دول إفريقية 
الريا�ض ـ البالد

خادم  بقيادة  ال�سعودية  العربية  اململكة  تتواَن  مل 
عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
وويل عهده الأمري حممد بن �سلمان، عن بذل الغايل 
والنفي�س للدفاع عن الب�سرية من جائحة فايرو�س 
كورنا وذلك عرب مراكز التطعيم يف خمتلف مناطق 
اإىل   اإ�ــســافــة   ، الفح�س  مــواقــع  عــن  ف�سال  اململكة 
ال�سحية  والربتوكولت  الحــرازيــة   الجــراءات 

للوقاية من اجلائحة وات�ساقا مع ذلك �سرح م�سدر 
ما  اإىل  اإ�ــســارة  باأنه  الداخلية  وزارة  يف  م�سوؤول 
من  موؤقًتا  القدوم  تعليق  ب�ساأن  عنه  الإعــالن  �سبق 
بتف�سي  تتعلق  لأ�سباب  اململكة،  اإىل  الــدول  بع�س 

جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد 19(.
توا�سل  اإىل  الجــــراءات  بــهــذه  اململكة  وت�سعي   
عمليات  املتابعة امل�ستمرة للو�سع الوبائي، ونظرا 
ملا رفعته اجلهات ال�سحية املخت�سة يف اململكة عن 

ظهور �ساللة متحورة من فريو�س كورونا )كوفيد 
م�سابني  انتقال  ور�سد  الـــدول،  من  عــدد  يف   )19

منها اإىل دول اأخرى.
ـــرحـــالت اجلـــويـــة مـــن دول  فــقــد تــقــرر تــعــلــيــق ال
نامبيا،  جــمــهــوريــة  اأفــريــقــيــا،  جــنــوب  جــمــهــوريــة 
جــمــهــوريــة بــوتــ�ــســوانــا، جــمــهــوريــة زميــبــابــواي، 
مملكة  لــيــ�ــســوتــو،  مملكة  مــوزمــبــيــق،  جــمــهــوريــة 

اإ�سواتيني واإليها.

وكـــذلـــك تــعــلــيــق الــ�ــســمــاح بـــدخـــول املــمــلــكــة لغري 
املواطنني، من القادمني مبا�سرة وغري مبا�سرة من 
الدول امل�سار اإليها؛ فيما عدا من ق�سى مدة ل تقل 
عن 14 يوًما يف دولة اأخرى من الدول التي ت�سمح 
القادمني  بدخول  اململكة  يف  ال�سحية  الإجـــراءات 

منها وفقا لالإجراءات ال�سحية املعتمدة.
على اأن يتم تطبيق كامل اإجراءات احلجر ال�سحي 
املوؤ�س�سي املعتمد ملدة )5( اأيام، على جميع الفئات 

ذلك  يف  مبن  الــدول،  هــذه  من  القادمني  امل�ستثناة 
مواطنو اململكة، بغ�س النظر عن حالة التح�سني.

ولفت  امل�سدر اإىل  اأن جميع الإجراءات والتدابري 
ال�سحية  اجلهات  قبل  من  امل�ستمر  للتقييم  تخ�سع 
تــطــورات  بح�سب  وذلـــك  املــمــلــكــة،  يف  املخت�سة 
الــو�ــســع الــوبــائــي عــاملــًيــا، مــع حتــذيــر املــواطــنــني 
واملقيمني اإىل جتنب ال�سفر اإىل الدول امل�سار اإليها 

حتى اإ�سعار اآخر.

الصحة العالمية لـ"        ": المملكة خالية من "أوميكرون" 

البالد - مها العواودة 
وال�سرق  باململكة  العاملية  ال�سحة  منظمة  مدير  اأو�سح 
الأو�سط الدكتور فهد اجلويف يف ت�سريح  لـ"البالد" عدم 
وجود متحور فريو�س كورونا اجلديد " اأوميكرون" يف 
خليجية  دولــة  اأيــة  يف  ول  ال�سعودية  العربية  اململكة 

حتى اللحظة واملنت�سر بطريقة خميفة يف اأفريقيا.
اأن الإجــراءات الحرازية التي توا�سل اتخاذها  موؤكدا 
اأمام دخول  منيعا  �سدا  ال�سعودية وقفت  العربية  اململكة 
هذا املتحور  اخلطري ف�سال عن وعي املواطن واملقيم على 
اأر�س اململكة يف اأهمية اللتزام بالإجراءات الحرازية.

لفتا اإىل خطورة املتحور اجلديد مقارنة ب�ساللت اأخرى 
التن�سيطية  اأ�سحاب الأمرا�س املزمنة واأن اجلرعة  على 

الثالثة من اللقاحات حتد من الإ�سابة بهذا املتحور.
خا�س  جديد  لقاح  لإيجاد  حاليا  جار  العمل  اأن  اأكــد  كما 

باملتحور "ميكرون".
مــن نــاحــيــة اخـــرى اأو�ـــســـح الــدكــتــور اأحــمــد احلــقــوي، 
ا�ست�ساري الأمرا�س املعدية ومكافحة العدوى، الأ�سباب 
�سرا�سة  اأكــر  اجلديد  كــورونــا  متحور  من  جعلت  التي 
واأ�سد فتكا. وقال احلقوي عرب ح�سابه الر�سمي على موقع 
»اأوميكرون«  ت�سمية  اأن  الق�سرية  للتدوينات  »توير« 

التي اأطلقتها منظمة ال�سحة العاملية على املتحور اجلديد 
اليونانية.واأ�ساف  الأبجدية  احلروف  على  بناء  جاءت 
للقلق  مثري  باأنه  ي�سنف  اجلديد  املتحور  اأن  احلقوي 
لأنه يرتبط بواحدة من ال�سفات الثالث الآتية ،زيادة يف 

النت�سار بني املر�سى ، زيادة �سدة املر�س.
عدم ال�ستجابة لتدخالت ال�سحة العامة، اأو عدم القدرة 

على حتديده بالفحو�سات املخربية املتاحة.
واأكد احلقوي اأنه اإذا توفرت واحدة من ال�سفات الثالثة 
م�سريا  للقلق،  مثريا  متحورا  ا�سمه  ي�سبح  الذكر  �سالفة 
وغاما  وبيتا  »األــفــا  للقلق  مثرية  متحورات  خم�سة  اإىل 

ودلتا واأوميكرون".
واأ�سار ا�ست�ساري مكافحة العدوى اإىل اأن هناك جمموعة 
متحورات يطلق عليها مثرية لالهتمام وهي ُت�سنف بناء 
طفرات  على  املتحور  احتواء  املتوقع  من  يكون  على:   
يحتوي  اأن  املحتمل  من  اأو  الفريو�س  انت�سار  من  تزيد 

على طفرات تزيد من �سدة املر�س.
الول  اأم�س  قالت  قد  لالأدوية  الأوروبية  الوكالة  وكانت 
لتكييف  التخطيط  لأوانــــه  ال�سابق  مــن  اإنـــه  اجلــمــعــة، 
الذي  كــورونــا  لفريو�س  اجلديد  املتحور  مع  اللقاحات 

اكت�سف يف جنوب اإفريقيا.

47.2
مليون جرعة لقاح ألفراد المجتمع 

وتراجع الحاالت الحرجة 
الريا�ض  ـ البالد

اأعلنت وزارة ال�سحة،  اأم�س ، تراجعا يف اأعداد احلالت احلرجة 
بامل�ست�سفيات ب�سبب فريو�س كورونا، حيث مت ت�سجيل 44 حالة، 
حالة  قــدره   براجع  حالة،   45 ت�سجيل  اجلمعة،   اأم�س  مت  فيما 
واحدة فقط، يف الوقت الذى مت فيه اإعطاء اأكر من 47.2 مليون 

جرعة لقاح كوورنا.
واأو�سحت وزارة ال�سحة اأن عدد جرعات لقاحات كورونا املعطاة 
يف اململكة بلغ حتى الآن )47243318(  جرعة، عرب اأكر من 587 

مركًزا بجميع املناطق واملحافظات.
كانت وزارة ال�سحة، اأكدت موؤخرا ، اأهمية اجلرعة التن�سيطية من 
اللقاح امل�ساد لفريو�س كورونا، م�سرية اإىل اأن الأج�سام امل�سادة 

جلرعة الثانية تبداأ بالنخفا�س بعد 6 اأ�سهر من تلقيها.
من جهة ثانية اأعلنت وزارة ال�سحة اإح�سائية جديدة مل�ستجدات 
ت�سجيل  ت�سمنت  املا�سية  �ساعة  ال24  خالل  اململكة  يف  كورونا 
احلــالت  عــدد  بلغ  فيما  حالة  وتــعــايف)40(  مــوؤكــدة  حالة   )29(
احلرجة )44( حالة. وبينت الإح�سائية اأن اإجمايل عدد الإ�سابات 
التعايف  حـــالت  عـــدد  وبــلــغ  حــالــة  بــــلــــغ)549671(  اململكة  يف 

)538824( حالة.
وفيما يخ�س الوفيات فقد مت ت�سجيل عدد )2( حالتني، حيث و�سل 

اإجمايل عدد الوفيات يف اململكة )8832( حالة "رحمهم الله".
لال�ست�سارات   )937( مــركــز  مــع  بالتوا�سل  اجلميع  ون�سحت 
املعلومات  على  واحل�سول  ال�ساعة،  مــدار  على  وال�ستف�سارات 

ال�سحية واخلدمات ومعرفة م�ستجدات فريو�س )كورونا(.

الصحة تحقق المركز األول  في 
قياس التحول الرقمي

الريا�ض ـ البالد 
حققت وزارة ال�سحة املركز الأول بني الوزارات يف قيا�س التحول 
ال�سحة حيث  لوزارة  التميز  التا�سع وياأتي هذا  الرقمي احلكومي 
وا�سلت تنفيذ خطط طموحة ومبتكرة لتطوير النظام ال�سحي يف 
حماورها  خمتلف  يف  ال�سحي  التحول  خطة  بناء  �سملت  اململكة، 
ال�سحية،  اخلــدمــات  وتــقــدمي  ومتــويــل  حوكمة  بــرامــج  وت�سميم 
التحول  برنامج  يتما�سى مع  العاملية ومبا  املمار�سات  لأف�سل  وفقًا 
الرقمية �سريكًا  ال�سحة  اململكة 2030 حيث تعترب  الوطني وروؤية 

حموريًا للتحول يف القطاع ال�سحي.
 ، الــرقــمــي  بالتحول  الــوعــي  ن�سبة  رفــع  على  ال�سحة  وحــر�ــســت 
وجنــحــت يف الــربــط الإلـــكـــروين وتــبــادل الــبــيــانــات مــع اجلهات 

احلكومية لتقدمي خدمات تكاملية.
الذكية  الهواتف  تطبيقات  توظيف  يف  بالتو�سع  الــوزارة  وقامت 
والتقنيات النا�سئة، وتقنيات الذكاء ال�سطناعي لت�سهيل الو�سول 
للخدمات ال�سحية بطريقة مبتكرة، وكان لتطبيق �سحتي دور كبري 
خدمات  وتقدمي  امل�ستفيدين  مع  للتوا�سل  مبتكرة  قناة  بناء  يف 
العيادات الفرا�سية وال�ست�سارات الطبية عن بعد، وخدمات حجز 
اإىل  بال�سافة  كورونا،  بجائحة  اخلا�سة  والفحو�سات  اللقاحات 
تفعيل نظام الو�سفة الطبية الإلكرونية يف امل�ست�سفيات احلكومية 

واملراكز ال�سحية وبناء �سجل التطعيمات الوطني الرقمي.

أول دورة تخصصية للجنة المحامين 

 تعزيز المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة بالطائف

جدة - يا�سر بن يو�سف
مكة  مبنطقة  املحامني  جلنة  قــدمــت  
ال�سعودية  للهيئة  التابعة  املــكــرمــة 
تخ�س�سية  دورة  اأول    .. للمحامني 
ــة من  ــل ــعــد فــــرة طــوي ــة ب ــوري حــ�ــس
النــــقــــطــــاع ، فــيــمــا يــخــ�ــس نــظــام 
ـــــس وممـــار�ـــســـاتـــه املــهــنــيــة  ـــــال� الإف
من  ممــيــزة  كوكبة  مــن  لفيف  و�ــســط 
املــحــامــني واملــحــامــيــات واملــتــدربــني 
قدمها  والتي  واملهتمني  واملــتــدربــات 
بن  يو�سف  املحامي  الإفــال�ــس  اأمـــني 
وامل�ست�سار  واملحامي  املــدين  هــاين 
كانت  والــتــي  ال�سيدلين  اإ�سماعيل 
على مدار يومني  يف جدة  هذا وكان 

تفاعل  و�سط  كبريا"  احل�سور  زخــم 
حماميا"   )60( مــن  املميز  النظام  لهذا  ــع  رائ
وحمامية  والذي يعترب من النظمة ال�سخمة 
رئي�سة  حمـــاور   )5( مناق�سة  متــت  ..حــيــث 

وهي �سرح نظام الإفال�س واإجراءت الت�سوية 
املــايل  التنظيم  اإعــــادة  الــوقــائــيــةواإجــراءات 

واإجراءات الت�سفية واإنهاء الإجراء.
املــحــا�ــســر  تـــكـــرمي  مت  الـــــــدورة  ــة  ــاي ــه ن ويف 

مدين  هــاين  يو�سف  املحامي  الإفــال�ــس  اأمــني 
امل�ست�سار  تكرمي  مت  واأي�سا"  تكرميي  بــدرع 
ال�سور  التقاط  ومت  اآخـــر  بـــدرع  ال�سيدلين 

التذكارية للم�ساركني بهذه الدورة.

الطائف ـ البالد 
اأمانة الطائف جهود حت�سني امل�سهد احل�سري وبرنامج جودة احلياة من خالل تنفيذ  عززت 
خطة عمل ميدانية ل�سيانة وت�سغيل النوافري وال�ساللت املائية، �سمن برامج ال�سيانة الدورية 
للمرافق البلدية، وا�ستمرار اأعمال معاجلة الت�سوه الب�سري وفق توجيه اأمني الطائف الدكتور 

اأحمد بن عزيز القثامي خالل جولته الأخرية على حماور العمل اجلارية باأنحاء املحافظة.
مبداخل  النوافري  �سملت  ال�سيانة  اأعمال  اأن  والتجميل  للحدائق  العامة  الإدارة  واأو�سحت 
املرافق،  هذه  اأداء  جــودة  لرفع  وذلــك  واحلــدائــق،  وباملنتزهات  وبامليادين  املدينة  وخمــارج 
و�سملت اأعمال ال�سيانة فح�س متديدات �سبكة املياه وامل�سخات واملر�سات والإنارة وو�سائل 
ال�سالمة وال�سياج املحيط بها والتمديدات الكهربائية، وتغيري التالف منها، و�سمل الربنامج 

�سيانة اأكر من 33 نافورة و�سالًل مبواقع خمتلفة من املدينة .
وبينت الأمانة اأنها تعمل على ت�سغيل النوافري وال�ساللت مبا يعزز املظهر اجلمايل للمدينة، 
وت�ساهم يف حت�سني امل�سهد احل�سري، واأ�سارت اإىل ا�ستمرار برامج ال�سيانة ال�ساملة والتي 
ت�سمل جميع املرافق الرفيهية واخلدمية بالطائف وال�سواحي ، وال�ستفادة من ف�سل ال�ستاء 

يف دعم خطة التح�سني والتجميل وال�سيانة ال�ساملة للمرافق العامة.

مسكنا جماعيا مخالفا 
تم إخالؤها بجدة 

جدة ـ يا�سر بن يو�سف
اجلماعية  امل�ساكن  على  زيــارة   )550( من  اأكر  جدة  اأمانة  نفذت 
اإخالء  جرى  حيث  العالقة،  ذات  اجلهات  ودعم  مب�ساركة  لالأفراد 
مبوجب  املالية  الغرامات  وتطبيق  خمالفًا  موقعًا   )90( من  اأكر 

لئحة ال�سراطات البلدية والعمل يف حق املواقع املخالفة.
اأمانة  اأن  الزهراين  اإبراهيم  بن  حممد  الأمــني  م�ست�سار  واأو�سح 
حمافظة جدة نفذت جولت ميدانية بدعم ورئا�سة مقام املحافظة 
جميع  تطبيق  مــن  للتاأكد  احلكومية  جهات  مــن  عــدد  وم�ساركة 
والتعقيم  الفح�س  مــن  المــتــثــال  م�ستوى  ورفـــع  ال�ــســراطــات 
لــالأفــراد،  اجلماعية  بامل�ساكن  املتعلقة  الإجــــراءات  مــن  وغــريهــا 
ال�سوؤون  وزارة  حر�س  اإطــار  يف  تاأتي  الزيارات  هذه  اأن  م�سيفًا 
البلدية والقروية والإ�سكان والأمانات لالرتقاء باخلدمات املقدمة 

للمواطنني واحلفاظ على ال�سحة العامة للجميع.
امل�ساكن  خمالفي  جــدة  حمافظة  اأمانة  طالبت  ال�سياق  هــذا  ويف 
حقهم  يف  املطبقة  املــالــيــة  الــغــرامــات  �ــســداد  ب�سرعة  اجلــمــاعــيــة 
الأمــانــة  طالبت  كما  املرخ�سة،  غــري  للمواقع  الــفــوري  والإخـــالء 
املواقع  خمالفات  و�سع  بت�سحيح  ال�سارية  الرخ�س  اأ�سحاب 
وذلك تفاديا لعقوبات واإجراءات ترتب على املماطلني منهم وغري 

امللتزمني بال�سراطات النظامية.

تواصل اجتماعات خلية دعم 
األزمات المؤقتة لجائحة كورونا 

الريا�ض ـ البالد 
عقدت خلية دعم الأزمات املوؤقتة جلائحة كورونا بوزارة الدفاع، 
اجتماعها، برئا�سة نائب قائد قوات الدفاع اجلوي قائد خلية دعم 
الأزمات املوؤقتة جلائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء املهند�س 
الركن حممد بن �سالمة البلوي، وح�سور اأع�ساء اخللية، الذين 
ميثلون اجلهات املعنية بوزارة الدفاع، حيث اطلعت على جميع 

التقارير والتطورات حول الفريو�س.
واحلــالت  للفريو�س،  الوبائي  الو�سع  ا�ستعرا�س  جــرى  كما 
امل�سجلة، والطمئنان على الأو�ساع ال�سحية املميزة، مع التاأكيد 
على ا�ستمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتعزيزها، وفقًا لـ 

"الربوتوكولت" احلديثة.
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يــعــود املــهــرجــان الــثــقــايف )�ــســتــاء طــنــطــورة( من 
املقبل،  دي�سمرب  يف  "العال"  حمافظة  يف  جديد 
�سهر  مــن   21 يف  تــبــداأ  اأ�سابيع،  �ستة  مــدى  على 
فــربايــر  �سهر  مــن   12 حــتــى  2021م  دي�سمرب 
2022م، مت�سمنًا برناجمًا منوعًا وم�سوقًا لعدد 
من الفعاليات التي ت�ستمل على املو�سيقى العربية 

والعاملية والثقافة والفرو�سية وفنون الطبخ.
ال�سوء  بــعــرو�ــض  الــعــام  هـــذا  املــهــرجــان  ينطلق 
والــعــرو�ــض  الفعاليات  مــن  والــعــديــد  والــ�ــســوت 
القدمية  الــعــال  بــلــدة  يف  �ستقام  ـــذي  وال املتنقلة 
العريق  الإرث  لتعك�ض  دي�سمرب   25 اإىل   21 من 
التاريخي  العمق  ــراز  لإب ال�سنني،  لآلف  واملمتد 
واحل�ساري الذي يقف �ساهدًا على تطور جمتمع 
العال وليب�سر ببداية رائعة ملو�سم ال�ستاء. وينتظر 
حدثا  املــهــرجــان  مــن  الــعــام  هــذا  ن�سخة  ت�سهد  اأن 
"كال�سيكيات على  بارزا وجديدا، يتمثل يف حفل 
احِلجر  �سينطلق يف موقع  ال�سموع" الذي  �سوء 
وامل�سجل يف قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي، عرب 
ت�سيء  التي  ال�سموع  مئات  ت�سم  اأجــواء  اإن�ساء 
الآثار النبطية املنحوتة قبل اكرث من 2000 عام، 
فريدة من  فنية  فريدة لحتفالية  ت�ساحبها خلفية 
نوعها والتي �ستقام يف يومي 24 و 31 دي�سمرب.

عبر تجارب ثقافية وفعاليات نوعية وعروض الضوء والصوت 

العال تستعد لبرامج »شتاء طنطورة«
العال - البالد 

ال�سموع  �سوء  على  الكال�سيكي  احلفل  لفعالية  الأجــواء  هذه  وتعزز   
فيها  يرافقه  والــذي  لومبارد،  �ستيفان  اأفريقي  اجلنوب  البيانو  عازف 
من  وم�سوقة  رائعة  جمموعة  لعزف  العامليني  املو�سيقيني  من  فريق 
املعزوفات  بع�ض  اإىل  بالإ�سافة  واملعا�سرة  الكال�سيكية  املعزوفات 
الت�سيللو  وعازف  ب�ست  ديفيد  الكمان  عازف  الفرقة  و�ست�سم  العربية، 
احلدث  هذا  وي�سكل  �ستينجل.  �سيمون  العود  وعازف  روو�ض  دوريت 

جتربة عاطفية واأنيقة تلتقي فيها املو�سيقى ال�سرقية بالغربية.

 سينما الحوش 
ويف اإطار تفعيل الدور ال�سينمائي للعال، �سيقدم "�ستاء طنطورة" جتربة 
جديدة لرواد ال�سينما وحمبيها عرب )�سينما احلو�ض( والتي متثل اإطارًا 
جديدًا 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 اإىل يوم ال�سبت من كل اأ�سبوع . و�ست�سمل 
العرو�ض ال�سينمائية على ت�سكيلة من الأفالم التي عر�ست موؤخرا يف 
�سيتم  حيث  فيني�سيا،  ومهرجان  كان  مهرجان  مثل  العاملية  املهرجانات 
عر�سها ب�سكل ح�سري ولأول مرة يف اململكة، اإ�سافة اإىل مزيج متنوع 
املعا�سرة،  والأفـــالم  العاملية،  والكال�سيكيات  ال�سعودية،  ــالم  الأف من 

والأفغانية، كذلك ت�سكيلة من الأفالم الوثائقية والعرو�ض ال�سابقة.
احل�سان  وتــاريــخ  بثقافة  والعميق  الطويل  العال  تــاريــخ  ولرتــبــاط 
املتعلقة  واملنا�سبات  الفعاليات  مــن  العديد  هناك  �سيكون  الــعــربــي، 
هذا  و�ستنطلق  الأذواق.  جميع  تنا�سب  والتي  والفرو�سية  باحل�سان 
اأزياء  "عر�ض  م�سمى  حتت  الراقية  الأزيــاء  عرو�ض  مرة  ولأول  العام 
هذا  �سيجمع  حيث  يناير،   27 يف  �سيبداأ  احِلجر" والــذي  يف  الفر�سان 
اإىل العديد  احلدث العديد من الت�ساميم الع�سرية واحلديثة بالإ�سافة 
امل�سجلة  احلجر  منطقة  ح�سارة  تعك�ض  التي  التاريخية  الأزيـــاء  من 
عرو�ض  الفريد  املــدرج  على  اأزيــاء  عرو�ض  �ستقدم  كما  اليون�سكو،  يف 
الأزياء وع�ساق اخليول على  اإعجاب ع�ساق  اأ�سلوبها  متنوعة ت�سد يف 
حد �سواء. و�سيخرج ع�ساق وم�سرتو الأزياء بقائمة فريدة من الأزياء 

احل�سرية والتي تعر�ض لأول مرة.

كأس الفرسان 
ويعود كاأ�ض الفر�سان للقدرة والتحمل للمرة الثالثة يف 29 يناير 2022م، 
مع  بالتعاون   )*CEI2( جنمتني  وامل�سنفة  الدولية  البطولة  تقام  حيث 
عرب  كيلومرت   120 اإىل  ال�سباق  وميتد  للفرو�سية،  ال�سعودي  الحتــاد 
فرباير  يف  �سابقًا  ال�سباق  اأقيم  وقد  مراحل.  اأربع  اإىل  مق�سمة  ال�سحراء 
من عام 2020، و�سارك فيه 200 مت�سابق من 17 دولة وا�ستمر ملدة ت�سل 
اإىل غروبها عرب امل�سهد ال�سحراوي  ال�سم�ض  اإىل 7 �ساعات من �سروق 
املذهل يف العال، وقد فاز يف هذا ال�سباق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمدان 

بن حممد بن را�سد اآل مكتوم و فر�سه "عطوفة" من ا�سطبالت "اإف 3".

 بطولة البولو 
الن�سخة الأوىل من املهرجان  التي �سهدت  بطولة العال لبولو ال�سحراء 
جديدة  كوجهة  الــدولــيــة  اخلــارطــة  على  اململكة  وو�سعت  انطالقتها، 
ومثرية للبولو، �ستعود هذا العام من جديد، اإذ ت�ست�سيف الهيئة امللكية 
ملحافظة العال بالتعاون مع الحتاد ال�سعودي للبولو البطولة مرة اأخرى 
و�سيتناف�ض  2022م،  فرباير  �سهر  من   12 و   11 يومي  يف  العال،  يف 
نخبة  بح�سور  ال�سحراوية  البولو  حلبة  يف  فرق  اأربعة  البطولة  يف 

و�سيتمكن  اللعبة.  ورعــاة  العامليني  البولو  لعبي  من 
ــتــذاكــر حل�سور  ال الــ�ــســيــوف مــن �ــســراء 

فعاليات البطولة التي ت�ستمر ملدة 
برنامج  و�سي�سمل  يومني. 

العديد  اأي�سًا  املهرجان 
مـــــــن الـــــتـــــجـــــارب 

ـــعـــة الــتــي  ـــرائ ال
الــزوار  تعطي 

بال�سعادة والفرح يف مواقع خمتلفة يف  جتربة فريدة من نوعها مليئة 
م�سار  عر�ض  مثل  الرتابية  والطرقات  للمنطقة  اخلالبة  الطبيعة  غمار 
الثقافية،  الواحة  يف  املميز  ال�سعري  الأداء  �سي�سهد  والــذي  ال�سعراء 
وعر�ض الرحالة ابن بطوطة يف البلدة القدمية. و�سيقام كذلك مهرجان 
العال للحم�سيات يف اإجازة نهاية الأ�سبوع وعلى مدى اأ�سبوعني متتاليني 
من �سهر يناير، والذي �سيكون احتفال ناب�سا باحلياة حيث �سيتم عر�ض 
ت�سكيلة من املنتجات التي ت�ستهر بها العال. و�ست�سمل الفعاليات وجود 
العديد من الأك�ساك احلرفية والعرو�ض الفنية، كما �سيعر�ض املزارعون 
مرايا  م�سرح  على  وتتجدد  للبيع.  منتجاتهم  املحليون 
اإذ  املتنوعة،  الفنية  العال  حفالت  �سل�سلة 
جديدًا  مطعمًا  لي�سمل  تطويره  جــرى 
"مرايا  مطعم  وهــو  ال�سطح،  على 
العاملي  الطاهي  بتوقيع  �سو�سل"، 
على  احلــائــز  اآثــريتــون  جي�سون 

ت�سنيف مي�سالن العاملي.

حفالت موسيقية 
و�ستبداأ احلفالت املو�سيقية على م�سرح مرايا بحفل الفنان عبد الرحمن 
حممد يف 7 يناير 2022م، ثم حفل املو�سيقار عمر خريت يف 14 يناير، 
اأندريا بوت�سيلي يف 21 يناير، اأما حفل النجمة ماجدة  فحفل املاي�سرتو 

الرومي ف�سيكون يف 28 يناير 2022م.
يف  كيلومرت   1100 الريا�ض  العا�سمة  عن  تبعد  العال  حمافظة  اأن  يذكر 
�سمال غرب اململكة، وهي منطقة ذات تراث طبيعي واإن�ساين غري م�سبوق. 
تغطي العال م�ساحة �سا�سعة ت�سل اإىل 22.561 كيلومرًتا مربًعا، وت�سمل 
واحة خ�سبة وجباًل �ساهقة من احلجر الرملي ومواقع تراث ثقايف قدمي 
ال�سنني عندما حكمتها مملكتا حليان والأنباط.  اآلف  اإىل  تاريخها  يعود 
املوقع الأكرث �سهرة واعرتاًفا يف العال هو احِلجر وهو اأول موقع تراث 

عاملي لليون�سكو يف اململكة العربية ال�سعودية.
املدينة  وكانت   ، هكتاًرا   52 م�ساحتها  تبلغ  قدمية  مدينة  بدورها  احِلجر 
اجلنوبية الرئي�سية للمملكة النبطية وتتاألف من 111 مقربة الكثري منها 
الرملي  احلجر  نــتــوءات  من  مقطوعة  متقنة  بواجهات  جيًدا  حمفوظة 

املحيطة بامل�ستوطنة احل�سرية.

بؤرة استيطانية 
ا اإىل اأن احِلجر كانت البوؤرة ال�ستيطانية  وت�سري الأبحاث احلالية اأي�سً
عام  لالأنباط  الــرومــان  غــزو  بعد  الرومانية  لالإمرباطورية  اجلنوبية 

106م.
مملكتي  وعا�سمة  القدمية،  دادان  حل�سارة  موطنا  متثل  ا  اأي�سً العال 
الألفية الأوىل قبل امليالد  اأكرث مدن  دادان وحليان، وتعترب واحدة من 
مكتبة  مبثابة  فيعد  عكمة  جبل  اأمــا  العربية.  اجلزيرة  �سبه  يف  تطورًا 
مفتوحة ت�سم مئات النقو�ض والكتابات بعدة لغات خمتلفة. اأي�سا بلدة 
العال القدمية، وهي متاهة ت�سم اأكرث من 900 منزل من الطوب اللنب مت 
ا�ستيطانها من القرن الثاين ع�سر على اأقل تقدير، و�سكك حديد احلجاز 
و  العرب  لورن�ض  ق�سة  يف  رئي�سة  مواقع  كلها  وهــي  احِلــجــر،  وقلعة 
فتوحاته. من جهتها تاأ�س�ست الهيئة امللكية ملحافظة العال مبر�سوم ملكي 
يف يوليو 2017 حلماية واحلفاظ على منطقة العال، وهي منطقة ذات 
اأهمية طبيعية وثقافية بارزة يف �سمال غرب اململكة العربية ال�سعودية، 
حتول  وتقدمي  لتطوير  الأجل  طويلة  خطة  بتنفيذ  الهيئة  هذه  وت�سرع 
اأهــم  مــن  واحـــدة  اأنــهــا  يــوؤكــد  ــذي  ال الأمـــر  للمنطقة،  وم�ستدام  ح�سا�ض 
امللكية  الهيئة  جتهزها  حيث  الــبــالد،  يف  والثقافية  الأثــريــة  الوجهات 
ل�ستقبال الزوار من جميع اأنحاء العامل. وت�سمل اأعمال التطوير التي 
املبادرات يف جمالت  العال جمموعة وا�سعة من  الهيئة يف  بها  تقوم 
اللتزام  يعك�ض  مما  والفنون،  والتعليم  والثقافة  وال�سياحة  الآثــار 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  والرتفيه  ال�سياحة  بزراعة  الطموح 

تتابعًا وتاأكيدًا لروؤية 2030.

عرض حفل كالسيكيات الشموع هذا العامبطولة الصحراء وجهة جديدة لرياضة البولو

تقديم أفالم المهرجانات العالمية
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الريا�س:

اإن العامل يتحول ..

غازي علي.. أيقونة فنية
.. عرب  والــدمــوع  وكــان يل موعد مع احلــزن   .. مبكرا  كعادتي �سحوت   
ر�سالة بعثها يل اأخي عبداملجيد اأمني .. ينعي  فيها املو�سيقار غازي علي 
، و�سيطر حزن كبري  الإجتماعي  التوا�سل  وانت�سر  اخلرب يف مواقع   ..
للفن  .. فوفاته خ�سارة كبرية  الفني وع�ساق فن غازي علي  الو�سط  على 

واملو�سيقي يف بالدي .. ولكن ل راد لق�ساء الله. 
   واأنا يف مرحلة الدرا�سة املتو�سطة .. ا�ستمعت عرب املذياع اإىل اأن�سودة 
اإىل  واملو�سيقى  والأداء  اللحن  واأخــذين   .. ياريا�ض(  اإ�سمك  )حملى   ..
عربون  هي   .. الأغنية  تلك  وكانت   .. اإليه  الإ�ستماع  وع�سق  الإبهار  عامل 
غناها  الــذي  والفنان  الفن  مع  والتكيف   .. وال�سداقة  والإعــجــاب  احلــب 
عندما �سمعتها لأول مرة .. ب�سوته املتميز .. �سوت فيه القرار واجلواب 
ميتزجان يف حنجرته ب�سجن اآ�سر .. ومنذ ذلك احلني واأنا اأتابعه واأ�سمعه 

واأن�سر مو�سيقاه بني زمالئي واأ�سدقائي واأنا ل اأعرفه ومل اأره. 
منزل  يف  ذلــك  وكــان    .. ممتعة  �سهرة  يف  األتقيه  اأن  ال�سدفة  و�ــســاءت     
اإبن خايل ال�سيد نزيه ح�سن علي .. وثلة من اأ�سدقائه .. وهم الإخوة .. 
عبداملجيد مهند�ض .. واملخرج املبدع  عبدالله باج�سري .. وال�ساعر الغنائي 
عبدالعزيز النجيمي .. واآخرون  .. و�سمعته وهو يغني املو�سحات لفريوز 
.. وازداد اإعجابي بثقافته الفنية .. ومن يومها ت�سكل وجداين مبو�سيقاه 
.. وانتقل هذا التاأثري والإعجاب اإىل ابني زياد .. وجذبه اإليه كي يتعلم 
املو�سيقي والعزف على اأكرث من اآلة .. وانتقلت عدوى الإبداع اإىل ابني 
الذي ا�ستطاع اأن يوؤلف املقطوعات املو�سيقية واإجادة العزف على القيثار.
   غازي علي ولد موهوبا باملو�سيقي .. در�سها وتعلمها ذاتيا .. ثم كانت 
وجهته الدرا�سة الأكادميية يف كون�سرفتوار القاهرة .. اأ�ستاذه املو�سيقار 
العمالق ريا�ض ال�سنباطي .. واأ�ساتذة كبار  اآخرون ..  وكان رفاقة جيل 

عبداحلليم حافظ .. والدوكايل ..
واأعـــاد �سياغة  الفني.   تــراث احلجاز  يغو�ض يف  كــان  درا�سته  اأثــنــاء     
الأحلان والأغاين والأنا�سيد الرتاثية مثل : يالعا�سرة خلي الهوى مي�سي 
 .. وجينا  وحجينا  اجلمال  بديع  ويــا   .. و�سقاين  زمــزم  من  و�سربة   ..
ووديع   .. احمد  فايزة   .. الزمن  ذلك  مطربي  لكبار  حلن  الكثري.  وغريها 

ال�سايف وعادل مامون وغريهم.
   وكان اآخر اإنتاج له األبوم مو�سيقي اأنتجته �سركة حجاز كار .. التابعة 
 .. باديب عا�سق مدينة جدة ورموزها  اأحمد  الأ�ستاذ  للم�ست�سار واملوؤرخ 
وميكنني اأن اأزعم اأن هذا الإنتاج  ميثل نقطة حتول وحمطة  فنية متميزة 

يف م�سريته املو�سيقية. 
اإيل  اجته  النبيلة  ور�سالته  الوطني  وبح�سه   .. علي  غازي  املو�سيقار      
تعليم املو�سيقي يف منزله ..  يف زمن وظروف �سعبة وبيئة قا�سية كانت 
تناه�ض الفنون واملو�سيقي .. اإل اأنه جنح يف تعليم وتاأهيل اأجيال كثرية 

خالل ن�سف قرن من الزمان. 
   املو�سيقار غازي علي يعترب اأيقونة الفن ال�سعودي .. له لونه اخلا�ض 
ومو�سيقاه الأ�سيلة املتجددة .. لقد كان منارة لالأغنية ال�سعودية .. فهو 

موهوب ومبدع وموؤهل اأكادمييا قدم فنا راقيا. 
واملو�سيقي  الفني  الــرتاث  تبادر بجمع  اأن  الثقافة  بــوزارة  اأهيب  لذلك     
لكبار الفنانني ال�سعوديني .. الذين اأثروا حياتنا الفنية و�ساحاتها و�سكلوا 
التحولت  بفعل  الإرث  هذا  ي�سيع  ل  حتى   .. املتعاقبة  الجيال  وجــدان 
والأذواق  الأفكار  معه  تتحول  الــذي   .. التكنولوجي  والتطور  املعرفية 
والقيم واملفاهيم الجتماعية .. وتت�سكل بال�سرورة من نتاج ذلك .. اىل 

ذائقة ع�سرية خمتلفة تعك�ض الزمن الذي نعي�سه. 
 رحم الله املو�سيقار املبدع غازي.

زين اأمني 

االستراتيجية المحدثة في النصف الثاني..  

مشروعات واعدة للتخصيص 
وفرص االستثمار

الريا�س - البالد
الإجــــراءات  تنظيم  يف  التخ�سي�ض  بــرنــامــج  جنــح 
م�ساركة  وتعزيز  املنظومة  هــذه  مب�ساريع  املُتعلقة 
ب�سكل  تنظيمية  اإجـــــراءات  وفـــق  اخلــا�ــض  الــقــطــاع 
�سفاف وعادل، والتاأكد من نزاهة الإجراءات املرتبطة 
جاذبة  وا�ستثمارية  تنظيمية  بيئة  لتوفري  بالعقود 
على  ال�ستثمار  اأجــل  مــن  اخلــا�ــض  للقطاع  وحُمــفــزة 
املدى الق�سري والطويل، كما اأ�سهم الربنامج اأي�سًا يف 

تفعيل اللجان الإ�سرافية للقطاعات.
 ويرّكز الربنامج جهوده يف هذه املرحلة على البناء على 
القطاع  دور  تعزيز  على  العمل  وتكثيف  املمكنات  هــذه 
امل�ستفادة  القيمة  وتعظيم  اخلدمات  تقدمي  يف  اخلا�ض 
الإنـــفـــاق، حيث  كــفــاءة  الأ�ــســول احلكومية ورفـــع  مــن 
�سي�ستمر الربنامج يف تطوير ا�سرتاتيجيات تخ�سي�ض 
مما  وغريها،  والتعليم  وال�سحة  النقل  ت�سمل  قطاعية، 
الأدوار  على  احلكومية  اجلهود  تركيز  اإعـــادة  �سيمكن 

الت�سريعية والتنظيمية. 
فر�ض  واإتــاحــة  التخ�سي�ض  خطط  احلكومة  وتوا�سل 
وزير  وبح�سب   ال�ستثماري.  اخلا�ض  للقطاع  وا�سعة 
م�سروعا   160 من  اأكــرث  يوجد   ، اجلدعان  حممد  املالية 
متنوعا �سمن خطط التخ�سي�ض يف عدد من القطاعات، 
املحدثة  التخ�سي�ض  ا�سرتاتيجية  تن�سر  اأن  متوقعا 
وا�سرتاتيجية مركز التخ�سي�ض يف الن�سف الثاين من 

العام القادم مبا فيها من مبادرات.  
خطط  اإن  املــايل،  ال�ستقرار  ندوة  خالل  اجلدعان  وقال 
م�ستمرة  واللوج�ستيات  التعليم  قطاعي  تخ�سي�ض 
لي�ض  اأنـــه  مــوؤكــدا  الــقــادمــة،  املــرحــلــة  خــالل  و�ستتكثف 
داخل  الأولوية  واإمنا  حمددة  لقطاعات  اأولويات  هنالك 
يتم  لن  ال�سحة  ، ويف  اأثــرا  الأكــرث  للم�ساريع  القطاعات 
اإمنا   ، كاملة  خدمة  كتقدمي  ال�سحي  القطاع  تخ�س�ض 

اأجزاء من القطاع مثل الأ�سعة وغريها".

واأو�سح اأن هذه القواعد �ستحّد من تذبذب الإنفاق وما 
ينتج عنه من �سلبيات متعددة، كما اأنها ت�سمل حدودا دنيا 
وحدودا عليا لالحتياطيات احلكومية، حيث يتم التعامل 
الحتياطيات  لتعزيز  حتققها  حــال  يف  الفوائ�ض  مــع 
احلــكــومــيــة ودعــــم الــ�ــســنــاديــق الــتــنــمــويــة و�ــســنــدوق 
ال�ستثمارات العامة اأو �سداد جزء من الدين العام، بدًل 
من تكرار اأخطاء املا�سي ب�سرف الحتياطيات يف نفقات 

ل حتقق املنفعة طويلة املدى للوطن واملواطن.

املركزي  البنك  ينظمها  املــايل  ال�ستقرار  نــدوة  اأن  يذكر 
عدد  بح�سور  �سنويًا،  املالية  ال�سوق  وهيئة  ال�سعودي 
والتنفيذيني  امل�سوؤولني  من  عدد  الوزراء، وم�ساركة  من 
من موؤ�س�سات القطاع املايل ، وناق�ست يف فعالياتها هذا 
املايل  وال�ستقرار  املالية،  ال�ستدامة  مو�سوعي  العام 

للقطاع امل�سريف واملايل.
ال�سعودية،  املالية  ال�سوق  رئي�ض هيئة  قال  ال�سياق   يف 
حممد القويز، اإن فتح �سوق الأ�سهم ال�سعودية لالأجانب 

ـــاره  اآث يــعــد حمــطــة مهمة يف مــ�ــســرية الــ�ــســوق، ظــهــرت 
 ، التطوير  من  �سنوات  ثمار  جتني  وبـــداأت  الإيجابية 
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  اأن ن�سبة ال�ستقرار يف  موؤكدا 
امل�ستثمرين،  تنوع  نتيجة  عالية؛  كانت  اجلائحة  خالل 
وامل�ستثمر  املــوؤ�ــســ�ــســي  امل�ستثمر  وجـــود  مــع  خــا�ــســة 
ال�سرتاتيجي ، كما تتمتع ال�سوق ب�سيولة كبرية ، يجب 
هذه  لقتنا�ض  كبري  حــراك  ظهور  متوقعا  ا�ستثمارها، 

الفر�ض خالل الفرتة القادمة.

السيولة الكبيرة عززت قوة 
السوق المالية خالل الجائحة 

بنوك رقمية جديدة في المملكة 
الريا�س - البالد

املايل  القطاع  تطوير  برنامج  حقق   
ا�سرتاتيجيته  يف  كــبــرية  جنــاحــات 
للفرتة من 2021م اإىل 2025م ، واأجنز 
بالتقنية  اخلا�سة  املــبــادرات  مــن  عـــددًا 
القطاع،  تطوير  �ساأنها  مــن  التي  املالية 
وتنويع  الوطني  القت�ساد  تنمية  وتدعم 
م�سادر دخله ، ومن ذلك التو�سع يف البنوك 

الرقمية.
  واأو�سح حمافظ البنك املركزي ال�سعودي، 
من  ملزيد  الرتخي�ض  �سيتم  اإنــه  املــبــارك،  فهد 

اثنني  على  البنك  وافــق  اأن  بعد  الرقمية،  البنوك 
البنية  توفر  ذلك  ويعزز   ، املا�سي  يونيو  يف  منها 
امل�سارف  لــدى  التقني  والتقدم  القوية  التحتية 
منها  ال�ستفادة  مت   ، اململكة  يف  املــركــزي  والبنك 

خالل جائحة كورونا والبناء عليها. 
الــوزراء يف يونيو املا�سي، على   ووافــق جمل�ض 
قيام وزير املالية باإ�سدار الرتخي�ض الالزم لكل من 

بنك "اإ�ض تي �سي" والبنك ال�سعودي الرقمي. 
ويعد َمنح ترخي�ض لبنوك رقمية يف اململكة، ُتعد 
خطوة تتما�سى مع دور البنك املركزي يف مواكبة 
اإىل  وال�سعي  املــايل،  القطاع  يف  التطورات  اآخــر 

حتقيق اأهداف روؤية اململكة 2030 من خالل تنمية 
القت�ساد الرقمي وَتكني ال�سركات املالية من دعم 
�سركات  ــام  اأم املجال  وفتح  اخلا�ض  القطاع  منو 

جديدة لتقدمي اخلدمات املالية.
  و�ــســبــق اأن مــنــح الــبــنــك املـــركـــزي تــراخــيــ�ــســا لـ 
خدمات  لتقدمي  �سعودية  مالية  تقنية  �سركة   16
ــتــهــالكــي املــ�ــســغــر  ــل ال�ــس ــمــوي ــت املـــدفـــوعـــات وال
وو�ساطة التاأمني الإلكرتونية، و�سرح لـ 32 �سركة 
التجريبية  البيئة  مظلة  حتت  للعمل  مالية  تقنية 
لتجربة  واملخ�س�سة   Sandbox الت�سريعية 

اخلدمات واملنتجات املالية املبتكرة يف اململكة.

3 آالف ريال أمتعة و200 سيجارة إعفاء للمسافرين

شروط إعادة التصدير واسترداد 
الرسوم الجمركية 

جدة - البالد
اإدارة  جمل�ض  رئــيــ�ــض  املــالــيــة  ـــر  وزي ـــق  واف
"حممد  واجلمارك  وال�سريبة  الزكاة  هيئة 
الــالئــحــة  مـــــواد  تــعــديــل  عــلــى  اجلدعان"، 
ووفقا  املــوحــد.  اجلــمــارك  لنظام  التنفيذية 
"الر�سوم"  ال�سرائب  تــرد  املعدلة،  لالئحة 
الب�سائع  عــلــى  جــزئــيــًا  اأو  كــلــيــًا  اجلــمــركــيــة 
الأجنبية املعاد ت�سديرها خلارج دول جمل�ض 

التعاون وفقًا لل�سوابط التالية: 
 اأن يــكــون املــ�ــســدر )مــعــيــد الــتــ�ــســديــر( هو 
الب�ساعة  با�سمه  وردت  ـــذي  ال املــ�ــســتــورد 
لإدارة  يــثــبــت  �سخ�ض  اأي  اأو  الأجــنــبــيــة، 
الب�ساعة  تكون  واأن  لها،  ملكيته  اجلــمــارك 
عليها  التعرف  بهدف  واحـــدة،  اإر�سالية  من 
ومطابقتها مع م�ستندات ال�سترياد، ويجوز 
اأجــزاء  عــدة  على  الإر�سالية  ت�سدير  اإعـــادة 
جزء  يف  تــوفــرت  اإذا  الإر�ــســالــيــة  نف�ض  مــن 
هذه  يف  الــواردة  ال�سروط  جميع  الإر�سالية 

املادة. 
الب�ساعة  قيمة  تقل  األ  اأي�سا  ال�سروط   ومن 
وا�سرتداد  ت�سديرها  اإعــادة  املــراد  الأجنبية 
امل�ستوفاة  اجلمركية  "الر�سوم"  ال�سرائب 
يعادلها  ما  اأو  ريــال  األــف  ع�سرين  عن  عليها 
من عمالت دول املجل�ض الأخرى ، واأن تكون 

املطالبة برد ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية 
بعد  حمليًا  ت�ستعمل  مل  اأجنبية  �سلع  على 
ا�ستريادها من خارج دول املجل�ض، وبنف�ض 

حالتها عند ال�سترياد. 
ت�سدير  اإعــادة  تتم  اأن  ال�سروط  ن�ست  كما   
من  ميالدية  �سنة  خــالل  الأجنبية  الب�ساعة 
تاريخ �سداد ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية 
خارج  من  مــرة  لأول  ا�ستريادها  عند  عليها 
دول املــجــلــ�ــض  واملــطــالــبــة بـــرد الــ�ــســرائــب 
�ستة  خالل  امل�ستوفاة  "الر�سوم" اجلمركية 
 ، الت�سدير  اإعــادة  تاريخ  من  ميالدية  اأ�سهر 
ويقت�سر رد ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية 

ــعــاًل عــلــى الــبــ�ــســائــع  عــلــى تــلــك املــدفــوعــة ف
الأجنبية عند ا�ستريادها. 

اجلمركية"  "الر�سوم  ال�سرائب  من  وتعفى 
الأمتعة ال�سخ�سية والهدايا الواردة ب�سحبة 
اآلف   3 على  قيمتها  تزيد  ل  التي  امل�سافرين 
املجل�ض  يعادلها من عمالت دول  ما  اأو  ريال 
الأخرى، ب�سرط اأن تكون ذات طابع �سخ�سي 
امل�سافر  يكون  واأل  جتارية،  غري  وبكميات 
اأو من  الدائرة اجلمركية  من املرتددين على 
التي بحوزته، واأل  للمواد  ممتهني التجارة 
يزيد عدد ال�سجائر التي يطبق عليها الإعفاء 

على 200 �سيجارة. 

لجنة للفصل في االعتراضات 

بدء تنفيذ الئحة تصنيف المقاولين
جدة -البالد

ت�سنيف  لنظام  التنفيذية  بالالئحة  العمل  بـــداأ   
البلدية  ال�سوؤون  وزيــر  اعتمدها  والتي  املقاولني، 

والقروية والإ�سكان ماجد بن عبدالله احلقيل.
املــقــاول  �ــســهــادة ت�سنيف  ُتــ�ــســدر  لــالئــحــة  ــا  ــق ووف
التحقق  للم�ساريع  املالكة  اجلهات  وعلى  اإلكرتونيًا 
من �سحة ال�سهادة املقدمة من خالل موقع الوزارة 
)والن�ساط(  باملجال  ال�سهادة  وت�سدر  الإلكرتوين، 
بناًء  امل�ستحقة،  والدرجة  )والأن�سطة(  املجالت  اأو 

يحققه  ومــا  وبيانات  معلومات  من  توافر  ما  على 
�سنة  مدتها  بذلك  �سهادة  ومينح  نقاط،  من  التقومي 
الت�سنيف  واأن�سطة  جمــالت  تكون  واأن   ، ميالدية 
ومن   ، القت�سادية  لالأن�سطة  الوطني  للدليل  وفقًا 
الت�سييد    ( الت�سنيف:  ي�سملها  الــتــي  املــجــالت 
ــانــة واخلـــدمـــات-  ــي ــ�ــس ـــبـــنـــاء- الــتــ�ــســغــيــل وال وال
ــيــة املـــعـــلـــومـــات - املــعــار�ــض  ــن ــق التـــ�ـــســـالت وت

واملوؤترات- التطوير العقاري(.
 وا�سرتطت الالئحة على املقاول الحتفاظ بالدفاتر 

قائمة  �سحة  تثبت  الــتــي  واملــ�ــســتــنــدات  الــتــجــاريــة 
)ح�ساب  الدخل  وقائمة  )امليزانية(،  املــايل  املركز 
املــوقــعــة  الأخـــــرية  لل�سنة  ــائــر(  واخلــ�ــس الأربــــــاح 
وامل�سدقة من حما�سب قانوين مرخ�ض له مبزاولة 
والبيانات  قــوائــم،  بــرنــامــج  يف  واملــودعــة  املــهــنــة، 
داخل  املقاول  وعلى  تف�سرها،  التي  والإي�ساحات 
منتظمة  وال�سجالت  الدفاتر  هذه  تكون  اأن  اململكة 
بال�سروط  التقيد  �ــســرورة  مــع  العربية  وباللغة 

وال�سوابط الواردة يف نظام الدفاتر التجارية. 
اأي  حـــدث  اإذا  اأنــــه  عــلــى  الــالئــحــة  ونــ�ــســت 
بال�سجل  املــقــاول  و�سع  على  قانوين  تغري 
الت�سنيف  اأو ما يعادله يوؤثر على  التجاري 
)ال�سم التجاري، امللكية، النوع، اجلن�سية، 
رقم ال�سجل التجاري وتاريخه، راأ�ض املال(، 
�سهادة  تعديل  بطلب  التقدم  املــقــاول  فعلى 
ما  اأو  الــتــجــاري  لل�سجل  وفــقــًا  الت�سنيف 
والبيانات  باملعلومات  طلبه  معززًا  يعادله، 

التي توؤيد ذلك. 
ويتوىل النظر يف اعرتا�سات املقاولني على 
قرارات الت�سنيف، وخمالفات اأحكام النظام 
العقوبات  واإقرار  فيها،  والف�سل  والالئحة، 
النظام،  مــن   15 بــاملــادة  عليها  املن�سو�ض 
الــوزيــر  مــن  بــقــرار  ُت�سكل  خمت�سة  جلــنــة 
على  والأع�ساء  اللجنة  رئي�ض  فيه  ويحدد 
بال�سريعة  املخت�سني  من  رئي�سها  يكون  اأن 

اأو يف الأنظمة. 
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البالد - حممد عمر
اليمن،  اأطــفــال  بحق  احلوثية  النتهاكات  تطورت 
فبعد جتنيدهم اإجباريًا والزج بهم يف جبهات القتال 
احلوثي  ميلي�سيا  عمدت  املــوت،  خلطر  وتعري�سهم 
اإىل توزيع اأ�سلحة �سخ�سية "كال�سينكوف" يف عدد 
بو�سوح  ي�سري  ما  �سنعاء،  العا�سمة  مــدار�ــس  من 
دروعا  الأطفال  ا�ستخدام  على  امللي�سيا  اإ�سرار  اإىل 
ل�سنهم  مراعاة  دون  القتالية  املواجهات  يف  ب�سرية 
اأو حقوقهم، اإذ تفاجاأ الأهايل املجاورون ملدر�سة ابن 
ماجد الواقعة يف احلي ال�سيا�سي، بتفريغ �ساحنات 
لعتاد و�سالح يف املدر�سة املزدحمة بالطالب، بينما 
قامت قيادات يف ميلي�سيا احلوثي بتوزيع دراجات 
يف  قــتــالــيــة  ومــالبــ�ــس  �سخ�سية  واأ�ــســلــحــة  نــاريــة 
املدر�سة، التي تعد من اأكرب مدار�س البنني ب�سنعاء.

احلوثي  ميلي�سيات  توزيع  اأن  خمت�سون  واعترب 
�سيا�سة  تتبع  اأنها  على  دليل  املــدار�ــس  يف  ال�سالح 
من  خــرباء  وراءهـــا  اأن  ُي�ستبعد  ل  خبيثة،  جتنيد 
للمدار�س  احلــوثــيــني  ا�ــســتــغــالل  ظــل  يف  اخلــــارج، 
الكبرية  خ�سائرهم  مع  تزامنًا  بالأ�سلحة،  و�سحنها 
ــات مـــــــاأرب، الـــتـــي اعــرفــت  ــه ــًا يف جــب خــ�ــســو�ــس
من  األفا   14 من  اأكــر  مقتل  عن  بنف�سها  امليلي�سيات 

عنا�سرها منذ يوليو املا�سي.
رت  وتاأكيدا على جتنيد ملي�سيا احلوثي لالأطفال قدَّ
يف  )يــونــيــ�ــســف(  للطفولة  املــتــحــدة  الأمم  منظمة 
األــف طفل ميني   100 من  اأكــر  اأن  املا�سي،  اأكتوبر 
مبا  الدولة  على  احلوثى  انقالب  منذ  �سوه  اأو  ُقتل 
ا، مبينة اأن تداعيات اإرهاب  يعادل اأربعة اأطفال يوميًّ
اأطفال  �سيعاين  واإمنــا  بزوالها،  تــزول  لن  امللي�سيا 
اليمن تبعاتها الكارثية طوال حياتهم، ل �سيَّما اأولئك 
الذين ُحرموا من التعليم، وتقدرهم التقارير الأممية 
اأعدادهم مبا يتجاوز مليوين طفل، ف�ساًل عن اأربعة 

ماليني اآخرين معر�سون خلطر الت�سرب.
 6 احلــوثــي  ميلي�سيا  اختطفت  ذاتـــه،  ال�سياق  ويف 
ح�سد  رف�سوا  حــجــة،  حمافظة  يف  قبليني  م�سايخ 
يف  للقتال  اجلبهات  اإىل  باأبنائهم  والـــزج  مقاتلني 
ماأرب. وبينت م�سادر حملية اأن امل�سايخ، هم: حممد 
بني  �سيخ  عــكــران  وحممد  دريـــن،  واأحــمــد  �سعبني، 
�سغري  حممد  اإىل  اإ�سافة  �سرايب،  وهــادي  عكران، 

حملية  م�سادر  واأ�سارت  �سداح.  قا�سم  وحممد  بكعه 
رف�سًا  تــواجــه  للتح�سيد  امليلي�سيا  دعـــوات  اأن  اإىل 
�سعبيًا وا�سعًا، وذلك بعد اأن اأعادت موؤخرًا الع�سرات 
يزال  ل  فيما  ممزقة،  واأ�ــســالء  جثثا  حجة  اأبناء  من 
هناك العديد من ال�سباب والأطفال م�سريهم جمهول، 

بعد اأن زجت بهم امليلي�سيا اإىل جبهات ماأرب.
�سلطان  اأحمد  الطفل،  �سوت  منظمة  رئي�س  وقــال 
امل�سلحة  احلوثي  ملي�سيا  اإن  لـ"البالد"،  املقرمي، 
جمل�س  واأدانــهــا  حددها  ج�سيمة  انتهاكات  ترتكب 
تلك  اأن  مــو�ــســًحــا  ـــال،  الأطـــف اإزاء  ــــدويل  ال الأمــــن 
التجنيد  يف  رئــيــ�ــســة  ب�سفة  ــل  تــتــمــثَّ النــتــهــاكــات 
ــفــعــلــي يف املــــعــــارك الــقــتــالــيــة،  ـــتـــخـــدام ال وال�ـــس

والخــتــطــاف والإخـــفـــاء الــقــ�ــســري، ومــنــع و�سول 
احلوثي  جماعة  اأن  مــوؤكــدا  الغــاثــيــة،  املــ�ــســاعــدات 
لتعبئة  طائفية  مراكز  عرب  الأطفال  باإ�ستدراج  تقوم 
اأدمغتهم باأفكار طائفية لتقوم بعد ذلك بزج الأطفال 
يف معاركها القتالية وبدون علم اأباء واأمهات هوؤلء 
املعلومات  تخفي  امللي�سيا  اأن  اإىل  م�سرًيا  الأطفال، 
بــاأن  لحــًقــا  الأطــفــال  اأ�ــســر  ُتفاجئ  حتى  عنهم  كافة 

اأبنائهم اأ�سرى اأو قتلى.
واأو�سح املقرمي، اأن هناك اأ�سلوبا اآخر لزج الأطفال 
احلوثي  جماعة  تقوم  حيث  القتالية؛  املــعــارك  يف 
املناطق  يف  الأُ�ــســر  لتبتز  الإغاثية  املــواد  باحتكار 
الأ�سرة  حت�سل  اأن  ولميكن  عليها،  ت�سيطر  التي 

عن ن�سيبها من املواد الغذائية حتى تقدم للجماعة 
فعليًّا  امل�ستخدمني  اجلنود  �سمن  ليكونوا  اأطفالها 
احلوثي  "ملي�سيا  واأ�ــســاف  امل�سلحة.  املعارك  يف 
م�سرفني  و�سع  عرب  املــدار�ــس،  يف  الأطــفــال  تغري 
باحل�سول  �سمانات  لالأطفال  لتقدم  املــدار�ــس  يف 
اإىل  انظمامهم  �سريطة  الدرا�سية  ال�سهادات  عــن 

املعارك".
لتنمية  الوطني  الإحتـــاد  قــال     رئي�س  جانبه،  ومــن 
اإن  لـ"البالد"،  احلذيفى  نعمان  فقرا،  الأ�سد  الفئات 

ملي�سيا احلوثي اعتمدت ح�سد الأطفال وجتنيدهم، 
من  كثري  لدى  والفقر  العوز  وحالة  الأمية  م�ستغلة 
يف  حل�سدهم  فقًرا  الأ�ــســد  الفئات  �سيَّما  ل  الفئات، 

حتٍد  يف  القتال  جبهات  يف  بهم  والزج  مع�سكراتها، 
ومواثيق  والأخـــالق  والأعـــراف  القيم  لكل  �سارخ 
م�سريا  الطفولة،  بحقوق  ال�سلة  ذات  املتحدة  الأمم 
النتهاكات  باأن  الأمر  للده�سة يف هذا  املثري  اأن  اإىل 

التي يتعر�س لها اأطفال اليمن حتدث اأمام منظمات 
اأن تلك  الأمم املتحدة املعنية بحقوق الطفل، موؤكًدا 
يف  حتدث  مل  الأطفال  لها  يتعر�س  التي  النتهاكات 
تاريخ اليمن قط، واأن احلوثيني ي�ستمدون حياتهم 

من جثث واأرواح الأطفال الأبرياء يف اليمن.
و�ـــســـدد احلــذيــفــي عــلــى �ـــســـرورة اإنـــهـــاء املــخــاطــر 
واخل�سائر الفادحة التي تلحق باأطفال اليمن، موؤكًدا 
اأن وقف معاناة هولء الأطفال اأمًرا بالغ احل�سا�سية 
عرب  احلوثى  والتجنيد  التح�سيد  عمليات  ظل  فى 
املجتمع،  من  الفئة  تلك  لهدم  ا  خ�سي�سً ُمعدة  برامج 
ليكونوا قنابل موقوتة ب�سبب الأفكار املوؤدجلة التى 
يتم زرعها فى عقولهم، واأن الأطفال الناجون بحاجة 

اإىل الدعم للتعايف واإعادة بناء حياتهم مرة اأخرى.
الرميي،  حممد  احلقوقى  النا�سط  يــرى  ذلــك،  اإىل 
ما  على  ا  كليًّ اعــتــمــاًدا  تعتمد  احلــوثــي  جماعة  اأن 
)م�سوؤويل  ال�سعبية  الأحياء  يف  بـ"الُعقال"  ُي�سمى 
ا  �سخ�سً  20 اإىل   10 من  بني  ما  لتوفري  احلـــارات(، 
اإىل  اإر�سالهم  ثــمَّ  ومــن  الأطــفــال  بتح�سيد  يقومون 
بعد  يقوم  الذي  املنطقة  م�سرف  اأو  املديرية  م�سرف 
"تلك  واأ�ــســاف:  املع�سكرات.  اإىل  باإر�سالهم  ــك  ذل
اإذ  الأوىل(،  التح�سيد  )عملية  ُت�سمى  التي  العملية 
اآلف   10 نحو  الــواحــد  الفرد  مقابل  يف  الدفع  يتم 
الذي يح�سد نحو 20 طفال يح�سلهم  فالُعقال  ريال، 
ريال ميني"، مو�سًحا  األف  مقابلهم على نحو 200 
اأن هذا الأمر يحدث ب�سفة رئي�سة يف عوا�سم املدن، 
يتم  النائية  واملديريات  الريفية  املناطق  يف  ولكن 
العتماد على م�سايخ القبلية وم�سايخ املناطق، وذلك 
ويتم  والــقــرى،  الريفية  املناطق  يف  نفوذهم  بحكم 
جتميع الأ�سخا�س يف القرى بنف�س الآلية يف املدن؛ 
مل�سرف  واإر�سالهم  الأطفال  باأخذ  ال�سيخ  يقوم  حيث 

املديرية التابع جلماعة احلوثي.
تتمثَّل  التح�سيد  اأدوات  اأحــد  اأن  اإىل  الرميي  ولفت 
يف قيام ملي�سيا احلوثي من خالل الدوريات الليلية 
اأو  اجلال�سني  ال�سباب  على  بالقب�س  املـــدن  داخـــل 
يتم  ثــمَّ  ومــن  لل�سجن  لأخذهم  ال�سوارع  يف  املارين 
للجبهة  اخلـــروج  اإمــا  ال�سجن  يف  معهم  التفاو�س 
ريـــال،  ـــف  األ اأو 500  مــلــيــون  قــدرهــا  فــديــة  دفـــع  اأو 

ويت�سطرون يف هذه احلالة الذهاب جلبهة احلرب.

اخلرطوم - البالد
عبدالله  الــدكــتــور  الــ�ــســوداين  الــــوزراء  رئي�س  بـــداأ 
عنها  اأعلن  التي  الإ�ــســالح  خطوات  اأوىل  حمدوك، 
عقب عودته ملن�سبه، باإعفاء مدير عام قوات ال�سرطة 
�سرطة  الــفــريــق  وتــعــيــني  من�سبيهما،  مــن  ونــائــبــه 
لقوات  عامًا  مديرًا  عمر  حممد  حامد  عنان  حقوقي 
ال�سرطة، ولواء �سرطة مدثر عبدالرحمن ن�سر الدين 
عبدالله نائبًا ملدير عام قوات ال�سرطة ومفت�سًا عامًا. 
وقال بيان ملجل�س الوزراء اأم�س )ال�سبت(، اإن القرار 
جاء ا�ستنادًا على اأحكام الوثيقة الد�ستورية، اإذ قرر 
حمدوك اإعفاء فريق اأول �سرطة حقوقي، خالد مهدي 
اإبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام قوات ال�سرطة، 
من  اإبراهيم  علي  ال�سادق  حقوقي،  �سرطة  وفريق 

وظيفة نائب مدير عام قوات ال�سرطة.
ويف ا�ستكمال خلطوات �سابقة ق�ست باإطالق �سراح 
اأفرجت  ال�سودان،  ال�سيا�سيني يف  املعتقلني  عدد من 
ال�سلطات ال�سودانية، اأم�س، عن القيادي يف املوؤمتر 
خالد  ال�سابق  ـــوزراء  ال جمل�س  ووزيـــر  الــ�ــســوداين 
عمر يو�سف من مركز توقيف جهاز املخابرات، كما 

اأمين خالد منر،  اأطلق �سراح وايل اخلرطوم املقال 
اجلوخ،  اأبــو  ماهر  التمكني  للجنة  املــايل  واملفو�س 
�سريف  املوؤمتر  حلزب  ال�سيا�سي  الأمني  اإىل  اإ�سافة 

حممد عثمان.
من  �سابقة  دفــعــة  ال�سودانية،  ال�سلطات  واأطــلــقــت 
ــقــيــادي يف جتمع  الــ�ــســيــا�ــســيــني، �ــســمــت كــال مــن ال

الإعالمي  وامل�ست�سار  الأ�سم،  ناجي  حممد  املهنيني 
فائز  حــمــدوك،  عبدالله  احلكومة  لرئي�س  ال�سابق 
ال�سليك، ف�سال عن القيادي باملوؤمتر ال�سوداين نور 
املاحي  ال�سابق  �سنار  ووايل  الدين،  �سالح  الدين 

حممد �سليمان.
متثيلها  وا�سنطن  رفعت  عاما،   25 منذ  مرة  ولأول 
الدبلوما�سي مع ال�سودان من قائم باأعمال اإىل �سفري، 
اإذ عينت الوليات املتحدة جون جودفري، �سفريا لها 
يف اخلرطوم، لي�سبح اأول �سفري اأمريكي منذ العام 
1996 بعد قطع العالقات الدبلوما�سية بني البلدين.

وانتع�ست العالقات الأمريكية - ال�سودانية بعيد عزل 
الرئي�س ال�سابق عمر الب�سري عام 2019، اإثر تظاهرات 
جارفة، اأدت اإىل اإ�سقاط النظام ال�سابق، واإر�ساء حكم 
بهدف  والع�سكري،  املــدين  املكون  تقا�سمه  انتقايل 
اإىل  ــعــودة  وال ت�سريعية،  انتخابات  اإىل  الــو�ــســول 
من  طويلة  �سنوات  بعد  ال�سليم،  الدميقراطي  امل�سار 
حكم الب�سري ال�سادرة بحقه مع 4 من م�ساعديه مذكرة 
توقيف من قبل املحكمة اجلنائية الدولية، التي تتهمه 

بارتكاب جرائم حرب يف دارفور.

وا�صنطن - البالد
"حزب  بـــاأن  الأمــريــكــيــة،  املتحدة  الــوليــات  قطعت 
املجتمع  �سالمة  تهدد  خطرية  اإرهابية  منظمة  الله" 
م�سرية  اللبنانية،  الدولة  �سيادة  وتقو�س  الــدويل 
واآلــتــهــا  والإرهـــابـــيـــة  الع�سكرية  قــدراتــهــا  اأن  اإىل 
الدعائية و�سبكاتها املالية الفا�سدة تعد عقبات كربى 
وال�سرق  لبنان  يف  وال�ستقرار  ال�سالم  طريق  يف 

الأو�سط والعامل.
بــاعــتــزام  الأمــريــكــيــة  اخلــارجــيــة  وزارة  ورحــبــت 
اأ�سراليا ت�سنيف حزب الله منظمة اإرهابية، معتربة 
الله  الع�سكري حلزب  الف�سل بني اجلناح  "اإنهاء  اأن 
كما  لالأمام"،  مهمة  خطوة  الإرهابية  املنظمة  وبقية 
"الإجراء الذي اتخذته ا�سراليا خطوة  اأن  اعتربت 
العمل  على  الله  حزب  لقدرة  الت�سدي  باجتاه  مهمة 

داخل وخارج اأ�سراليا.

حزب  ت�سنيف  املا�سي،  الأربعاء  اأ�سراليا  واأعلنت 
"منظمة  والــ�ــســيــا�ــســي  الــعــ�ــســكــري  بجناحيه  الــلــه 
يف  حمــظــورا  بـــات  الـــقـــرار  ومبــوجــب  اإرهابية". 
اأ�سراليا حيث تعي�س جالية لبنانية كبرية، النتماء 

اإىل حزب الله اأو متويله.
الأ�سرالية  الداخلية  ــر  وزي وقــالــت 

التنظيم  اإن  اأنـــــدروز،  كــاريــن 
املــــــدعــــــوم مـــــن اخلـــــــارج 

ب�سن  الــتــهــديــد  يــوا�ــســل 
هـــجـــمـــات اإرهــــابــــيــــة 
ـــــدعـــــم  وتـــــــقـــــــدمي ال
الإرهابية،  للمنظمات 
ـــهـــديـــدا  ـــل ت ـــك ـــس ـــ� وي
لأ�ــســرالــيــا،  حقيقيا 

والبلدان الأخرى. 
ـــــات  ـــــولي ـــنـــف ال ـــ�ـــس وت

املتحدة الأمريكية حزب الله باأ�سره منظمة اإرهابية 
اكتفت  اأخـــرى  دول  يف  و�سعه  عليه  هــو  ملــا  خــالفــا 
للمنظمات  قائمتها  على  الع�سكري  جناحه  بـــاإدراج 
اإطــار  خــارج  ال�سيا�سي  جناحه  واأبــقــت  الإرهــابــيــة 
ــات. وكـــانـــت وا�ــســنــطــن دعـــت الأمم  ــوب ــعــق ال
حزب  اإدراج  �ــســرورة  اإىل  املتحدة 
الـــلـــه الـــلـــبـــنـــاين بــجــنــاحــيــه 
الــ�ــســيــا�ــســي والــعــ�ــســكــري 
ــم الإرهـــــاب،  عــلــى قــوائ
كــمــا دعـــا املــ�ــســرعــون 
الحتــاد  الأمريكيون 
للعمل  ـــــــــي  الأوروب
عــلــى اإ�ــــســــدار قـــرار 
بـــتـــ�ـــســـنـــيـــف حــــزب 
اإرهــابــيــة  منظمة  الــلــه 
اأن  ـــمـــًا  عـــل بـــالـــكـــامـــل، 

منظمة  احلــزب  �سنفت  قد  كانت  املتحدة  الــوليــات 
اإرهابية منذ عام 1997، فيما حظرت النم�سا ن�ساط 
اإرهــابــيــة،  منظمة  واعــتــربتــه  اللبناين  الــلــه  حــزب 
ذلك  يف  متجاوزة  والع�سكري،  ال�سيا�سي  بجناحيه 
�سيا�سة الحتاد الأوروبي التي تكتفي بحظر الذراع 
الع�سكرية فقط. واأو�سح وزير اخلارجية النم�ساوي 
واقع  تعك�س  اخلطوة  "هذه  اأن  �سالنربغ،  األك�سندر 
الع�سكرية  الذراع  بني  التي ل متيز  نف�سها  اجلماعة 

وال�سيا�سية".
ويف يناير عام 2020، �سنفت وزارة اخلزانة 
جماعة  اأجنحته  بجميع  الله  حزب  الربيطانية 
ــه، ومل  ــدت اأر�ــس ـــررت جتميد  ق كــمــا  ــة،  ــي اإرهــاب
مع  املواجهة  خــط  يف  وحــدهــا  بريطانيا  تقف 
اتخذت  حيث  ـــا،  اأوروب يف  الله  حــزب  �سبكات 
الداخلية الأملانية قرارا بحظر احلزب بجناحيه 

الع�سكري وال�سيا�سي.

حمدوك يبدأ اإلصالحات بإعفاء مدير الشرطة ونائبه

»حزب اهلل« عقبة أمام استقرار لبنان والمنطقة

الحوثي يجبر األطفال على القتال ويوزع األسلحة بالمدارس

واشنطن ترفع تمثيلها الدبلوماسي بالخرطوم إلى سفير

أكدت أهمية التوقف عن الفصل بين أجنحته.. واشنطن:

حقوقيون لـ             : عمليات تحشيد مقابل المال والطعام

بغداد - البالد
اغتيال  تفا�سيل حماولة  تعلن  بينما مل 
م�سطفى  الــعــراقــي  احلــكــومــة  رئــيــ�ــس 
ال�سيا�سي،  م�ست�ساره  اأكــد  الكاظمي، 
الأمنية  القوى  لدى  اأن  عبا�س،  م�سرق 
اأنها  اأدلة دامغة حول امل�ساألة، لفتا اإىل 
ذلك �سور  قريبا مبا يف  عنها  �ستك�سف 

ومقاطع م�سورة.
وقـــال يف تــغــريــدة عــلــى حــ�ــســابــه على 
"توير": "الأيام القادمة �سيتم الك�سف 
وال�سور  والأفــالم  احلقائق  بع�س  عن 
الغادرة  ال�ستهداف  عملية  عن  والأدلــة 
رئي�س  �سد  الإرهــابــيــون  نفذها  الــتــي 
م�سطفى  الـــعـــراق  جــمــهــوريــة  وزراء 
اإىل  ننتبه  "لن  واأ�ــســاف  الكاظمي". 
حماولت الت�سليل، كما ناأ�سف ملن يتاأثر 

بها غافاًل.. فاحلقيقة ل متوت".
التيار  زعيم  طالب  اأن  بعد  ذلــك  ياأتي 
وقت  يف  الــ�ــســدر،  مقتدى  الــ�ــســدري، 
�سابق بالك�سف عن التحقيقات املتعلقة 
احلكومة،  رئي�س  مــنــزل  با�ستهداف 
الكاظمي  منزل  على  الهجوم  اأن  مبينا 
فيه تعد وا�سح و�سارخ على ال�سيادة 
وهيبة الدولة، يهدف اإىل اإثارة الفتنة، 
القب�س  اإلقاء  لزاما  �سار  اأنــه  معتربا 
العقوبة  ــــزال  واإن بــه  قــامــوا  مــن  على 

املنا�سبة بهم.
اأعلنت  كانت  الداخلية  وزارة  اأن  يذكر 
مفخخة  م�سرية  طــائــرات   3 اأن  �سابقا 
اأطلقت باجتاه منزل رئي�س احلكومة يف 
املنطقة اخل�سراء �سديدة التح�سني، اإل 
اأن القوات الأمنية اأ�سقطت اثنتني منها، 
موقعة  بيته،  الثالثة  ا�ستهدفت  فيما 
ال�ستهداف  مادية. و�سبق هذا  اأ�سرارًا 
وجتيي�س  حتري�س  حملة  حينه،  يف 
�سد الكاظمي، ف�سال عن موجة اتهامات 
"الولئية"، كما تعرف  الف�سائل  �سنتها 
نفذ  فقد  للخارج.  ولئها  ب�سبب  حمليًا 
اأن�سار تلك الف�سائل امل�سلحة املن�سوية 
املا�سي،  ال�سهر  ال�سعبي،  �سمن احل�سد 
حميط  يف  وتـــظـــاهـــرات  اعــتــ�ــســامــات 
احلكومة  متهمني  اخلــ�ــســراء،  املنطقة 
ومفو�سية النتخابات بتزوير النتائج، 
ب�سكل  تراجعهم  اأظهرت  اأن  بعد  وذلــك 
الذي جرى  املبكر  ال�ستحقاق  كبري يف 
تقدم  فيما  اأكــتــوبــر،  مــن  العا�سر  يــوم 
ــدري بــ�ــســكــل لفــــت. وقــد  ــ�ــس ــتــيــار ال ال
نتائج  عن  الإعـــالن  مع  احلــادث  تزامن 
تقبل  مل  التي  الت�سريعية،  النتخابات 
بها الف�سائل امل�سلحة التي ظلت تت�سدر 
نظام  اإ�ــســقــاط  منذ  ال�سيا�سي  امل�سهد 

�سدام ح�سني قبل 18 عامًا.

العراق.. الكشف عن مدبري 
محاولة اغتيال الكاظمي

 200 ألف ريال 
يمني لـ"العُقال" 
لتجنيد 20 طفاًل

مساومة الشباب 
بين السجن والفدية 

والذهاب للمعارك
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البالد ـ خالد بن مر�ضاح 
 تتنوع برامج مو�سم الريا�ض 2021 من 
الربامج املو�سيقية اإىل امل�سرح والرتاث  
وفــعــالــيــات جـــــودة احلــــيــــاة، واأمـــ�ـــض 
لل�سيارات،  الريا�ض  معر�ض  خ�س�ض 
الريا�ض 2021،  فعاليات مو�سم  اإحدى 
رقمية  األــعــاًبــا  تتيح  لــ�أطــفــال  فعاليات 
"فورمول1"،  ركــــن  يف  ــيــة،  وتــفــاعــل
وتغيريها  الإطـــارات  تركيب  كمغامرة 
والر�سم  الأبــعــاد،  ث�ثية  نــظــارات  عرب 
يف مــر�ــســم افــرتا�ــســي، وتــركــيــب قطع 
رقمية،وتلوين  �سا�سة  عرب  ال�سيارات 
ب�سكل  واإخراجها  وت�سويرها  ال�سيارة 

افرتا�سي عرب اأجهزة اآيباد.
من�سة   ،"1 "فورمول  ركــن  يــوفــر  كما 
الفورمول  �سيارات  عن  معلومات  تقدم 

و�ــســيــانــتــهــا، عـــرب جمــ�ــســم اإلـــكـــرتوين 
لكافة قطع ومكونات ال�سياراتاجلديدة، 
ال�سيارة  هذه  قيادة  جتربة  اإىل  اإ�سافة 
افرتا�سًيا، من خ�ل التفاعل مع �سا�سة 
رقمية متطورة باأحدث تقنيات القيادة.

ويعي�ض الزوار وع�ساق ال�سيارات متعة 
اأندر  اأكرث من 600 �سيارة من  م�ساهدة 
التي  الــعــامل،  �سيارات  واأ�ــســرع  واأفــخــم 
واحلــديــثــة،  الك��سيكية  بــن  تــتــنــوع 
ــراء،  ُتــعــر�ــض عــلــى مــ�ــســطــحــات خــ�ــس
وتــ�ــســمــل اأفـــخـــم مـــا اأنــتــجــت مــ�ــســانــع 

املركبات.
من  زواره  اأنــظــار  املــعــر�ــض  يلفت  كما 
تــوؤدي  التي  ال�سيارات  اأ�ــســوات  خــ�ل 
على  والت�سارع  ال�سرعة  ا�ستعرا�سات 

احللبة التي تتو�سط املعر�ض.

الريا�ض ـ البالد 
وزارة  مــن  املــبــتــدرة  املــ�ــســتــهــدفــات  تتكامل 
الــثــقــايف  احلــــراك  دعـــم  �سبيل  يف  الــثــقــافــة 
يدفع  ل��ستدامة  الوطني وتنميته، وحتقيقًا 
الن�ساطات  بعجلة  الثقايف  التنمية  �سندوق 
ال�ستثمار،  وت�سهيل  ال�سلة  ذات  وامل�ساريع 
الــقــطــاع ومتكن  تــعــزيــز ربــحــيــة  كــذلــك يف 

املهتمن من النخراط يف الأعمال الثقافية.
لـــــ�أهـــــداف  ــــول  ــــو�ــــس ال يف  واإ�ــــســــهــــامــــًا 
واأهـــداف  للثقافة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية 
�سندوق  تاأ�سي�ض  جاء   ،2030 اململكة  روؤية 
رافــدًا  2021م،  يناير  يف  الثقايف  التنمية 
التنمية  ب�سندوق  تنظيميًا  يرتبط  تنمويًا 
بــرنــامــج جــودة  مـــبـــادرات  الــوطــنــي، �سمن 
عند  الثقافة  وزارة  عنها  اأعلنت  التي  احلياة 
التمويلي  الــــذراع  ليكون  روؤيــتــهــا،  تد�سن 
جلهود الإ�سرتاتيجية لدعم احلراك الثقايف، 
ال�سعودية  العربية  اململكة  مكانة  وتر�سيخ 
ــدول الــرائــدة يف جمــالت الثقافة  كــاإحــدى ال
ــفــنــون عــلــى مــ�ــســتــوى الــعــامل مــن خــ�ل  وال
متويل القطاعات الثقافية على نحو م�ستدام 

لقيادتها اإىل اآفاق جديدة.
الثقافية  القطاعات  دعم  ال�سندوق  ويعتزم 
�سمن  حتــديــدهــا  جـــرى  الــتــي  ع�سر  ال�ستة 
الإ�سرتاتيجية الوطنية للثقافة وذلك من خ�ل 
برامج تنموية باآليات متويل خمتلفة �سممت 
الثقايف يف جمالت خمتلفة،  القطاع  لتمكن 
املتاحف،  الــرتاث،  القطاعات:  هذه  وت�سمل 
والفنون  امل�سرح  والأثرية،  الثقافية  املواقع 
الثقافية،  والفعاليات  املهرجانات  الأدائــيــة، 
والت�سميم،  العمارة  فنون  والن�سر،  الكتب 
اللغة  ــــاء،  الأزي الأفــــ�م،  الطبيعي،  الـــرتاث 
املكتبات،  الأدب،  الطهي،  فنون  والرتجمة، 
�سيقدم  كما  املو�سيقى؛  الب�سرية،  الفنون 
ــنــدوق اخلـــدمـــات ال�ــســتــ�ــســاريــة غري  ــ�ــس ال
العاملن يف  املالية جلميع اجلهات والأفــراد 

املجالت الثقافية املختلفة.
و�سي�سعى ال�سندوق اإىل تفعيل دور املن�ساآت 
الثقايف  القطاع  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
مع  فّعالة  اإ�سرتاتيجية  �ــســراكــات  وتكوين 
واخلا�ض  احلكومي،  القطاع  يف  عدة  جهات 

امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  الربحي  وغــري 
وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقايف 
واملمار�سن فيه مبا يعود بالنفع على اقت�ساد 
يف  و�سي�ساهم  الــعــامــة،  وامل�سلحة  الــدولــة 
وحتقيق  ال�سعودي  الثقايف  الإنتاج  تعزيز 
اإىل  يـــوؤدي  ممــا  تنموية  اقت�سادية  فــر�ــض 
الثقايف ورفع من�سوب تقدير  امل�سهد  تطوير 

الثقافة الوطنية حملًيا وعاملًيا.
ال�سندوق،  من  املقدمة  الــربامــج  ــرز  اأب ومــن 
وهو  الثقافية"  امل�ساريع  حتفيز  "برنامج 
برنامج  مع  بال�سراكة  ال�سندوق  برامج  اأول 
 181 بـــ  تــقــدر  مبخ�س�سات  احلــيــاة  جـــودة 
مــلــيــون ريــــال، ويــهــدف اإىل تــقــدمي الــدعــم 
القطاع  مل�ساريع  الــ�زمــة  املالية  واحلــوافــز 
اأعمالها  بــدء  مــن  لتمكينها  املوؤهلة  الثقايف 
خدماتها  جــودة  وحت�سن  تو�سعها  دعــم  اأو 
القطاع  من�ساآت  وي�ستهدف  وخمــرجــاتــهــا، 
الأهلية  واملوؤ�س�سات  واجلمعيات  اخلا�ض 
اخلــدمــات  اأو  الــثــقــايف  الــقــطــاع  يف  العاملة 

امل�ساندة له.
واأو�سح الرئي�ض التنفيذي لل�سندوق حممد 
اإن  "وا�ض"،  ـــ  ل دايـــل  بــن  الــرحــمــن  عــبــد  بــن 

ال�سندوق و�سع خططا اإ�سرتاتيجية ي�ستدل 
بها لتنفيذ �سيا�ساته امل�ستقبلية خلدمة الثقافة 
واملثقفن بالرتكاز على ث�ثة حماور: حتديد 

منتجات  ــقــدمي  وت املــ�ئــمــن،  امل�ستفيدين 
متويلية منا�سبة لهم، وتطوير قنوات متويل 
ب�سكل  ال�سندوق  �سواء عن طريق  م�ستدامة 

مبا�سر اأو عرب ال�سركاء.
اإىل  يهدف  ال�سندوق  باأن  دايل  بن  واأ�ساف 
�سهية  ورفــع  الثقايف  القطاع  ربحية  ــادة  زي

ال�ستثمار فيه، والعديد من امل�ستهدفات على 
م�ستويات خمتلفة، من اأهمها: تطوير امل�سهد 
للممار�سن  اخل�سبة  البيئة  بتوفري  الثقايف 
واملــبــدعــن وزيـــــادة الإنـــتـــاج الــثــقــايف مما 
يــنــعــكــ�ــض عــلــى تــعــزيــز جـــــودة املــخــرجــات 
القطاع  م�ساهمة  رفع  واقت�ساديًا  الثقافية. 
الثقايف يف الناجت املحلي الإجمايل و�سناعة 
رفع  اإىل  بالإ�سافة  جديدة.  وظيفية  فر�ض 
ــرات الجــتــمــاعــيــة املــرتــبــطــة بــجــودة  املــوؤ�ــس
احلياة وتر�سيخ مكانة اململكة كاإحدى الدول 
الـــرائـــدة يف جمـــال الــثــقــافــة والــفــنــون على 

امل�ستوى الدويل.

دور مهم لألسرة في الكشف عن اعتالل الشبكية السكري
البالد- يا�ضر بن يو�ضف

اأكادميي  ا�ست�ساري  الذيبي،  عائل  بن  ح�سن  الدكتور  �سدد 
خالد  امللك  مب�ست�سفى  الزجاجي  واجل�سم  ال�سبكية  اأول 
ال�سعودية،  ال�سبكية  للعيون ورئي�ض جمموعة  التخ�س�سي 
لدى  ال�سبكية  اعت�ل  مر�ض  مبخاطر  التوعية  اأهمية  على 
مر�سى ال�سكري، واأهمية العمل على منع فقدان النظر لدى 
للعيون  ــدوري  ال بالفح�ض  ال�سكري  مر�سى  من  كبري  عــدد 

وباتباع تعليمات الطبيب املعالج.
واأ�ساف اأن الهدف من الحتفال باليوم العاملي لل�سكري ، هو 
زيادة الوعي عن مر�ض ال�سكري وتاأثريه على اجل�سم ب�سكل 
الوقاية  الأ�سرة يف  ؛ وتعزيز دور  العن  عام ومنها �سبكية 
من املر�ض ، نا�سًحا مر�سى ال�سكري باإجراء فح�ض �سامل 
لدى طبيب العيون بعد ت�سخي�ض اإ�سابتهم باملر�ض مبا�سرة 
العيون  طبيب  لــدى  لل�سبكية  ـــدوري  ال الفح�ض  ومتابعة 
املخت�ض بال�سبكية.  كما ين�سح الن�ساء امل�سابات بال�سكري، 
باإجراء فح�ض �سامل للعينن والك�سف عن وجود اأي خماطر 

ب�سبب اعت�ل ال�سبكية ال�سكري واملتابعة اأثناء فرتة احلمل.
بال�سكري  امل�سابن  اأعداد  تزايد  اأن  الذيبي  الدكتور  وتابع 
ال�سبكية والــعــيــون  عــلــى  ذلـــك  تــاأثــري  �ــســدة  مــع  الــعــامل  يف 
ال�سبكية  "جمموعة  اأدوار  من  يجعل  النظر،  �سعف  م�سببا 
ال�سعودية" وهي اإحدى املجموعات التخ�س�سية حتت مظلة 
ب�سرورة  التثقيف  العيون"،  لطب  ال�سعودية  "اجلمعية 
اهتمام مري�ض ال�سكري وعناية الأ�سرة بكاملها للوقاية من 

ح�سب  اأنــه  اإىل  .واأ�سار  م�ساعفاته  ومن  املر�ض  هذا 
الإح�ساءات هناك اأكرث من 425 مليون �سخ�ض 

عدد  ارتفع  وقــد  ال�سكري،  مبر�ض  م�سابن 
 108 من  بال�سكري  امل�سابن  الأ�سخا�ض 
 422 اإىل   1980 عــام  يف  �سخ�ض  م�ين 
تعترب  كما   .2014 عام  يف  �سخ�ض  مليون 

اأعلى  مــن  ال�سعودية  العربية  اململكة 
امل�سابن  ن�سبة  تــزايــد  يف  الـــدول 
مبر�ض ال�سكري حيث بلغت الن�سبة 

للع�ج  ال�سكري  اتباع مر�سى  اأن  الذيبي على  . واأكد   %19
وحتقيق م�ستوى جيد من م�ستويات ال�سكر يف الدم، ميكن 
باإذن الله -  اأن يحد من م�ساعفات ال�سكري وخا�سة اعت�ل 
ال�سبكية ال�سكري، مع توفر الع�ج احلديث �سواء بوا�سطة 
احلقن داخل اجل�سم الزجاجي اأو باأ�سعة الليزر وغريها من 
الو�سائل التي ميكن بها منع فقدان الب�سر لدى ن�سبة كبرية 

من املر�سى- باإذن الله.
واختتم باأنه تبن اأن الدعم الأ�سري يف رعاية مر�سى 
حت�سن  يف  كبري  اإيــجــابــي  تــاأثــري  لــه  ال�سكري 
ولذلك  ال�سكري،  ملر�سى  ال�سحية  النتائج 
والدعم  التثقيف  يتوا�سل  اأن  املهم  من 
جلميع مر�سى ال�سكري وعائ�تهم للحد 
من م�ساعفاته، خا�سة مع توقع منظمة 
داء  ي�سبح  بـــاأن   ، الــعــاملــيــة  الــ�ــســحــة 
للوفاة  م�سببا  عامل  �سابع  ال�سكري 

يف عام 2030 . ح�ضن الذيبي

ضبط  »السمنة« بخفض هرمون التوتر 
البالد ـ مها العواوده 

يف الوقت الذي اأكدت فيه بع�ض الدرا�سات اأن زيادة الوزن تختلف من 
كيلوجرام   اإىل ك�سب من  2  النا�ض مييلون  اأن  واأظهرت  لآخر  �سخ�ض 
اىل 4 كيلوجرامات يف املتو�سط خ�ل اأ�سهر ال�ستاء ، حيث ي�سهم النهار 
الريا�سية  التمارين  قلة  مع  البارد  والطق�ض  الطويل  والليل  الق�سري 
ذلك  اذا �ساحب  الــوزن خ�سو�سا  زيــادة  النوم يف  عــادات  والتغري يف 
 ( بالطاقة   العالية  احلرارية  ال�سعرات  من  كبري  ب�سكل  املتناول  زيادة 
كالأك�ت ال�سعبية املتعارف عليها يف ف�سل ال�ستاء( والعلى من احتياج 
اجل�سم الفعلي. اأكدت �سند�ض زكريا �سيت فتني اأخ�سائية تغذية بجامعة 
اأم القرى اأن من خ�ل اإدراك عوامل زيادة الوزن ميكن ال�سيطرة على 
والذي  الكورتيزول  هرمون  ارتفاع  من  احلد  خ�ل  من  الــوزن  زيــادة 
ميكن  والتوتر  النوم  فقلة  التوتر":  "هرمون  با�سم  اأحيانا  اإليه  ي�سار 
اأن ينتج عنها م�ستويات عالية من الكورتيزول والذي ميكن اأن يجعل 
اأمًرا �سعًبا لذلك فان الرهاق والتوتر يجع�ن ال�سخ�ض  فقدان الوزن 
اأكرث عر�سة لتناول الطعام خا�سًة عند توفر كميات كبرية منه لذلك من 
اأن ذلك مفيد  ال�سروري احل�سول على ق�سط منا�سب من الراحة حيث 
لل�سحة اجل�سدية والعاطفية ب�سكل عام وكذلك النوم ب�سكل كايف : حيث 
البيولوجية  ال�ساعة  تنظيم  يف  هامًا  دورًا  املي�تونن  هرمون  يلعب 
امل�ستويات  تعد  حيث  الطبيعية(  وال�ستيقاظ  النوم  )دورة  للج�سم  

فرتة  خ�ل  الأعلى  هي  الدم  يف  للمي�تونن  الطبيعية 
الريا�سية:  التمارين  ممار�سة  اأهمية  اكدت  الليل.كما 

على  �سروري  اأمــر  البدين  الن�ساط  زيــادة  اأن  حيث 
مدار العام تزداد اأهميته يف ف�سل ال�ستاء حيث 

املـــزاج  وتــعــديــل  الــتــوتــر  تقليل  يف  ت�ساعد 
وال�سعور بالإيجابية وحت�سن النوم وحرق 
اجل�سم لبع�ض من ال�سعرات احلرارية التي 

اليوم وميكن بب�ساطة زيادة  تناولها خ�ل  مت 

ال�س�مل  او  ــدرج  ال ا�ستخدام  على  التعود  طريق  عن  البدين  الن�ساط 
ال�سيارة  ا�ستخدام  من  بدل  قريبه  مل�سافات  وامل�سي  امل�سعد  من  بدل 
فهذا يعطي دافع كبري للن�ساط وادخال التمارين الريا�سية كجزء من 
والطعمة  امل�سروبات  عن  البتعاد  اإىل  بالإ�سافة  اليومية.  احلياة 
ال�سكرية وا�ستبدالها باأطعمة وم�سروبات �سحية ت�ساعد على التدفئة 
وال�سعور بطاقة اف�سل مثل م�سروب الزجنبيل واحل�ساء بالطماطم 
ـــــرب كــــمــــيــــات كـــافـــيـــة  ـــــس � والبهارات وغريها مع الرتكيز على  
الفراز  لتعوي�ض  اكواب �سروري كل يوم  ف�سرب 8-6   ، املاء  من 
الذي تفرزه الكلى من البول خ�ل فرتة ال�ستاء كما لفتت اإىل اأهمية 
الكثار من تناول اخل�سروات والفواكه حيث ت�ساعد على تعزيز 
اجلهاز املناعي لأنها حتتوي على م�سادات الك�سدة كما انها غنية 
بالألياف حيث ت�ساعد يف تنظيم م�ستوى ال�سكر يف الدم ومهمة 
يف احلفاظ على وزن اجل�سم وال�سعور بالمت�ء وال�سبع فرتة 
طويلة. واختيار  الأطعمة التي حتتوي على فيتامن )د( والذي 
ثبت  حيث   ، ال�سم�ض  اأ�سعة  فيتامن  ا�سم  اأحياًنا  عليه  ُيطلق 
عندما   ، ال�ستاء  ف�سل  ففي  املناعة  جهاز  دعم  يف  ي�ساعد  اأنــه 
منخف�سة  ال�سم�ض  اأ�سعة  زاوية  وتكون  باردا  الطق�ض  يكون 
يكفي  ما  على  ح�سولنا  يف  يوؤثر  قد  مما  ال�سيف  ف�سل  عن 
التعر�ض  طــريــق  عــن  الفيتامن  هـــذا  مــن 
لأ�سعة ال�سم�ض يف هذه احلالة ي�سبح 
د  لفيتامن  م�سدر  اأهم  هو  الطعام 
يف  كبري  ب�سكل  يتواجد  والـــذي 
ال�سلمون  مثل  الدهنية  الأ�سماك 
وال�سردين والتي تعترب م�سادر 
يتوفر  كما   ، د  لفيتامن  جيدة 
احلــلــيــب والــــزبــــادي املــدعــم 

بفيتامن )د(.

جدة ـ  يا�ضر بن يو�ضف 
ذكـــرت خــبــرية يف الأظـــافـــر، اأنـــه تــوجــد بها 
حالت  عن  تك�سف  قد  التي  الع�مات  بع�ض 
�سحية اأ�سا�سية يعاين منها ال�سخ�ض، اأبرزها 
بـــــاأورام �ــســرطــانــيــة.ووفــقــا ملوقع  الإ�ــســابــة 
عرفها  التي  اخلبرية  فــاإن  بو�ست«  »نيويورك 
با�سم »ميجان«، حددت 6 ع�مات خمتلفة يجب 
ت�سري  اأن  والتي ميكن  الأظافر،  عنها يف  البحث 
ال�سخ�ض  يكون  ل  قد  اإىل حالت �سحية خمتلفة 
اخلطوط  اإن  ميجان  بــوجــودهــا.قــالــت  علم  على 
الرفيعة والداكنة القادمة من جذر الظفر اإىل طرفه 
اأو  املك�سورة  الدموية  الأوعية  اإىل  ت�سري  اأن  ميكن 
اأن هذا  املي�نيني.وذكرت  الورم  اأو حتى  ال�سدفية 
لدى  اجلــلــد  �سرطان  على  عــ�مــة  كــان  البني  اخلــط 
العميلة، لكنها اأو�سحت اأن مثل هذه اخلطوط لي�ست 

دائما خطرية.
اخلطوط  هــذه  اأن  كوبر  كــارول  الدكتورة  واأ�سافت 
ميكن اأن تــكــون نــاجتــة عــن اإ�ــســابــة الإ�ــســبــع، والــذي 
الأ�سابع  تعجر  الظفر.يحدث  حتت  نزيفا  غالبا  ي�سبب 
الأظافر حول  الأ�سابع وتنحني  اأطراف  تت�سخم  عندما 
اأطراف الأ�سابع ، ويعد تعجر الأ�سابع اأحيانا ع�مة على 
انخفا�ض م�ستويات الأك�سجن يف الدم، ما قد ي�سري اإىل 

جمموعة متنوعة من م�ساكل الرئة.
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الدمام-حمودالزهراين 
من  الأول  اليوم  �سمن  برونزية  ميداليات  ثالث  امل�سارعة  اأخ�سر  حقق 
ال�سيخ  �سرم  مبدينة  وذلــك  الدولية  م�سطفى  ابراهيم  بطولة  مناف�سات 
امل�سرية  حيث نال احمد فوزي بارحمة برونزية مناف�سات وزن  67 ك ، 

وحاز ح�سن �سالح برناوي برونزية 
72 ك ، وحقق ابراهيم حممد فالته برونزية وزن 97 ك 

وبذلك حل املنتخب ال�سعودي رابعا يف مناف�سات ترتيب الفرق للم�سارعة 
الرومانية بر�سيد 99 نقطة بعد منتخبات م�سر ورو�سيا و�سربيا .

اخضر المصارعة يحقق 3 ميداليات في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية 

)يف زحام ال�شم�س .!(

الهالُل.. عقودٌ مضيئة بالبطوالت
يف هـــذا الــزمــن، اأوقــــد زعــيــم الــوطــن لــنــا �سمعة 
وت�سميمًا بطوليا بهيجًا قراأناه عرب العقود الثالثة 
ال�سابقة �سموخًا يدق بقدميه يف ميادين البطولت 
الــكــربى. طق�س اآخـــر مــن عــطــاء حــ�ــســارة وتــاريــخ 

الذهب.
اأ�س�سه  العام )1377هـ 1957م( حني  )1(... فمنذ 
املرحوم، باإذن الله، )ال�سيخ عبدالرحمن بن �سعيد( 
لعا�سقيه  وهو..هو  ريا�سية.  وطنية  قيمة  والهالل 

وجلماهريه احلب ول �سيء غريه.
الثامنة  الآ�ــســيــويــة  ببطولته  والـــهـــالل   ...)2(
الأبطال  كاأ�س  امل�سابقات:  بكل  وال�ستني  والرابعة 
النخبة،  وكـــاأ�ـــس  الــكــوؤو�ــس،  وكـــاأ�ـــس  الآ�ــســيــوي، 
العهد،  ويل  وكاأ�س  امللك،  وكاأ�س  املمتاز،  والــدوري 
وكاأ�س البطولة العربية، وكاأ�س البطولة اخلليجية 

و...و...و...
والنعيمة  وريفالينو  ن�سيب  بن  الالعبني"  عرب 
واجلابر  والدعيع  والتيماوي  والغ�سيان  والثنيان 
وكمات�سو  ورادوي  ..ونيفيز  والــهــويــدي  وب�سار 
ووليهام�سون ويا�سر القحطاين واإدواردو وخربني 

حتى الفرج و�سامل وقوميز!
واقعه،  يف  زاهــدة  اجلماهري  جتده  الهالل..  هو: 

راغبة فيه
)3(... وهو دائمًا باأجياله؛ مهما تعاقبت على ُبعد 

خطوات من دقات قلوبهم ودقات خطواتهم.
البطولية  اجل�سور  كــل  يبقي  ــذي  ال وهــو   ...)4(
ت�سفه  وما  حمبيه،  وبني  بينه  فيما  ممتدة  امل�سيئة 

الأيام واألفته الظروف.
)5(... يطل عليهم من )�سرفة الكوكب( فمن هنا.. 
اأوراق  يحمل  حني  موا�سمه  جميع  يف  للهالل  لنقل 
كلها:  وباملحبة  لــه..  لنقل  للوطن،  ك�سفري  اعتماده 
الطلعة. ن�ستجمع فيك كل ما  دعنا نقبل فيك بيا�س 
خرائط  يف  ندخلك  دائمًا  ونحن  عطاء.  من  م�سيته 
ــاريــخ. يف نــقــو�ــس الإجنـــــــازات!! ويف  ــت ــة ال ــواب ب

امل�سابيح املعلقة على روائع الذكرى.
وبالدنا فخورة مبا حمله الهالل من ن�سيج الوهج، 

وال�سيت.. وال�سهرة!!
وك�سو�سنة  كــالأمــل،  الـــروح  يف  ويعي�س   ...)6(

عط�سى لأح�سان الوجد.
وجدوا فيه )وجدانًا(.

)7(... فيه �سدٌر لقي الراحة وداعب الأحالم و�سم 
الآمال بالأ�سواق والعطر!

)8(... ثغره مك�سو بالب�سمة واحلنني اإليه!

د.عدنان املهنا

جدة – هالل �شلمان
الأمري  كاأ�س  الـ 13 من دوري  اليوم اجلولة  تختتم 
حممد بن �سلمان للمحرتفني بلقاء يجمع اأبها و�سيفه 
الهالل على ملعب مدينة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز 

الريا�سية يف املحالة عند ال�ساعة الـ 3:30 ع�سرا.
فبعد تتويجه بلقب دوري اأبطال اآ�سيا، يعود الهالل 
للمناف�سة على الدوري الذي يحمل لقبه، ويحتل حاليا 
املركز الرابع بر�سيد 19 نقطة، ولن تكون مهمته �سهلة 
على اأر�س اأبها وو�سط جماهريه الذي ميلك 13 نقطة 

يف املركز الـ 12. الهالل جنح يف الفوز على �سمك يف 
اأما  الآ�سيوي،  النهائي  قبل  لعبها  دوريــة  مباراة  اآخر 

اأبها فتغلب على الأهلي بثنائية دون رد.
اأبها تعادل معه بنتيجة  اإىل  للهالل  اآخر زيارة  ويف 
ا�ستاد  على  فكانت  بينهما  مــبــاراة  اآخــر  ــا  اأم  ،)1-1(
املو�سم  مــن  الــثــاين  الـــدور  فهد يف  بــن  في�سل  الأمـــري 
 )2-3( بنتيجة  اجلــنــوب(  )مـــارد  وك�سبها  املــا�ــســي، 
بهدف التون�سي �سعد بقري يف الوقت القاتل، ما يجعل 

الهالل يتطلع اإىل رد اعتباره.

اختتام بطولة العالم لتايكوندو السيدات بالرياض

متابعة - حممود العو�شي
اأ�سدل ال�ستار اأم�س يف ال�سالة اخل�سراء بالريا�س على بطولة 
نائب  �سمو  بح�سور  وذلــك  �سيدات،  للتايكوندو-  الأوىل  العامل 

رئي�س اللجنة الأوملبية ال�سعودية الأمري فهد بن جلوي.
ورئي�س  العريفي،  اأ�سواء  للبطولة  املنظمة  اللجنة  ورئي�سة 
الحتــاد  ورئــيــ�ــس  وون،  ت�سوجن  للتايكوندو  ـــدويل  ال الحتـــاد 
ال�سعودي للتايكوندو العميد �سداد العمري، وكان اليوم اخلتامي 
 73 )حتت  وزن  يف  كالتايل:  نتائجها  جــاءت  نهائيات   8 �سهد  قد 
كجم( توجت الرو�سية خان بولينا بامليدالية الذهبية بعد فوزها 
على الفرن�سية لورين. كما توجت الرتكية مرييف دين�سيل بذهبية 

وزن )حتت 53 كجم( بعد فوزها على الأ�سبانية ماريا برييز.

الــفــوز على  الــعــاجــيــة جــبــاجــبــي روث مــن  ومتــكــنــت 
 67 )حتت  وزن  بذهبية  لتتّوج  هينني؛  ويت  الفرن�سية 
كجم(.  وتغلبت الرو�سية جيانا ميدفيفا على مواطنتها 
اآنا كازارنوف�سكيا يف  وزن )حتت 49 كجم(. وحققت 
بعد  كجم(   57 )حتــت  وزن  �سهيدي  زهــرة  الإيــرانــيــة 

فوزها على الرو�سية  بليزنياكوفا مارغريتا.
)حتت  وزن  بذهبية  �سانتو�س  كــارولــني  الربازيلية  وتوجت 
62 كجم( بعد فوزها على الت�سيكية �ستولبوفا بيرتا. ويف وزن 
على  تغلبها  بعد  بالذهبية  مي-ريو  كانغ  الكورية  فازت  كجم   46
بريطانيا  بطلة  توجت  73كجم  وزن  ويف  اآرتامونوفا.  الرو�سية 

بيانكا بالذهبية بعد فوزها على الرو�سية كري�ستينا.

يف اجلولة 13 من دوري املحرتفني

الهالل المنتشي
في اختبار أبها العنيد 

مقصلة اإلقالة 
تقترب من هاسي

جدة- البالد
من  اأقرب  لالأهلي  الفني  املدير  ها�سي،  بي�سينك  البلجيكي  اإقالة  باتت 
اأي وقت م�سى، وذلك بعد خ�سارته اأمام الن�سر على ملعب الأمري عبد الله 
�سلمان  بن  حممد  الأمــري  كاأ�س  لــدوري   13 اجلولة  �سمن  بجدة،  الفي�سل 
لإ�سدار  مالية،  �سيولة  توافر  تنتظر  الأهلي  اإدارة  للمحرتفني. 
منا�سب  بديل  عــن  البحث  يف  بالفعل  بـــداأت  وقــد  قــرارهــا، 
لتويل القيادة الفنية للفريق. وكان ها�سي قد ف�سل يف فك 
تلقى  حيث  التوايل،  على  الرابع  للمو�سم  الن�سر  عقدة 
اخل�سارة ال�سابعة على م�ستوى الدوري، والثامنة بكل 

امل�سابقات )7 منها عندما كان مديرا فنيا للرائد(.
بــدوري  الأهــلــي  مــع  بــدايــة  ــواأ  ــس اأ� ها�سي   و�سجل 
النت�سار  يف  ف�سل  عندما  املــو�ــســم،  هــذا  املــحــرتفــني 
انت�سارات  بـــ3  عــاد  لكنه  الأوىل  ــع  الأرب يف اجلــولت 
وتعادل، ما جعل الإدارة ترتاجع عن اإقالته. وت�سببت 
هزمية الأهلي بعد فرتة التوقف اأمام اأبها ثم الن�سر 
يف فتح ملف املدرب من جديد، والتفكري يف اإقالته 
ــدة �سهر،  الــتــي متتد مل الــتــوقــف  وا�ــســتــغــالل فــرتة 
الــدوري  ا�ستئناف  قبل  جديد،  مــدرب  عن  للبحث 
الوقت  يف  الأهلي  ويحتل  املقبل.  دي�سمرب  نهاية 
بعد  نقطة،   15 بر�سيد  التا�سع  املــركــز  احلـــايل 

انتهاء 13 جولة من عمر دوري املحرتفني.

االتحاد يستعيد الصدارة.. واالتفاق يطيح بالفيصلي

جدة - هالل �شلمان
ت�شوير- �شلطان من�شور 

ا����س���ت���ع���اد ف���ري���ق االحت�����اد 
فوزه  بعد  الدوري  �سدارة 
الطائي  �سيفه  على  اأم�����س 

بهدف دون مقابل يف اجلولة 
ال� 13 من دوري كاأ�س االأمري 

حممد بن �سلمان للمحرتفني.
ب��داي��ة امل���ب���اراة؛  �سغط االحت����اد م��ن��ذ 

برتاجع  قوبل  لكنه  مبكر  ه��دف  ت�سجيل  بغية 
من الطائي الذي اأغلق مناطقه اخللفية واعتمد على 
التي   27 الدقيقة  حلت  اأن  اإىل  امل��رت��دة،  الهجمات 
�سهدت ت�سجيل هدف املباراة الوحيد بعد عر�سية 
ال��رازي��ل��ي  ال��ن��ج��م  ال�����س��م��راين قابلها  م��ن ح��م��دان 
رومارينيو  بغمزة يف �سباك حار�س الطائي. حاول 
بعدها االحتاد تعزيز تقدمه لكن دون جدوى لينهي 

ال�سوط االأول بهدف مل�سلحته.

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

لي�سبح ر�سيد الباطن 13 نقطة واحلزم 11.
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حديث الرياضة

الثامنة بتوقيتك يازعيم
�صالح املالكي

عــنــدمــا متنعت واأعــر�ــســت واأدبـــــرت الــبــطــولــة الآ�ــســيــويــة 
اجلماهري  زادت  الــهــال  زعيمها  عــن  الأخـــرية  ال�سنوات  يف 
املطالبات  وت�ساعدت  امل�ستع�سية،  بتحقيق  باملطالبة  الهالية 
اجلــمــاهــرييــة حــتــى و�ــســلــت لــعــقــول الــاعــبــن واأذهـــانـــهـــم، 
وحالين،  �سابقن  روؤ�ــســاء  من  العا�سقن  قلوب  واحت�سنتها 

وكذلك اأع�ساء �سرف ذهبين.
نعم، كانت هناك حماولت عديدة ولكن رمبا البداية القوية 
مع " �سبيه الريح " الأمري عبدالرحمن بن م�ساعد عندما و�سل 
الهال،  حينها  ُظلم  الذي  ال�سهري  النهائي   2014 اآ�سيا  لنهائي 
ولكنه مل يتوقف وجدد املحاولة مع الرئي�س الذي اأطلق عليه 
جمهور الهال" وجه ال�سعد " الأمري نواف بن �سعد يف 2017 

عندما خ�سر الهال النهائي 2017 ب�سبب لعنة الإ�سابات.
وبعد خ�سارة الهال لنهائين كان هو الأحق بهما والأجدر، 
تلك  عــن  ويبتعد  ينهار  �سوف  الزعيم  بــاأن  الــكــثــريون  توقع 
ومنها  عــدة،  مكا�سب  هناك  كانت  لكنه  امل�ستع�سية،  البطولة 
وقــوة،  �سابة  اأكــر  الزعيم  جعل  ما  ـــة،  واإداري فنية  مكا�سب 
ال�سنوات  طيلة  العاثر  احلــظ  عباءة  الفار�س   رمــى  وبعدها 
املا�سية و�سرب بيد من حديد يف نهائي 2019 وتغلب حينها 
ذهاًبا واإياًبا يف النهائي الآ�سيوي و�سعد للمرة ال�سابعة واأكد 
باأنه  قاطبة  ال�سفراء  الــقــارة  على  وقوته  وهيمنته  �سطوته 

زعيمهم واأنه عائد لها ل حمالة.
بطولة  وكاأنها  الآ�سيوية  البطولة  ُيعامل  الهال  بداأ  هنا  من 
حملية ففي عام 2020 كان الهال املر�سح الأول لكاأ�س دوري 
اأبطال اآ�سيا  قبل اأن يتم اإق�ساوؤه من البطولة الآ�سيوية ب�سبب 
ملعب  اإىل  ح�سر  عندما  الــفــريــق،  ـــراد  اأف يف  كــورونــا  تف�سي 

املباراة ناق�س العدد امل�سموح به. 
املباراة  حكم  ولكن  �سيقابلهم،  ممن  خ�سيه  اأو  خــوف  دون 

رف�س اإقامتها
عام  للمناف�سة  عــاد  فقد  طويًا  يــدم  مل  الهال  غ�سب  ولكن 
الآ�سيوية  للبطولة  بطًا  وتــوج  اجلميع  على  وتغلب   2021
للمرة الـ8 يف تاريخه معلًنا باأنه ملك لآ�سيا كاملة ومعها ك�سر 
حاجز امل�ساواة يف البطولت الآ�سيوية متفرًدا ومغرًدا وحيًدا 

يف �سماء اآ�سيا.
فزادت معهم طموح جماهريهم فمن املطالبة ب�سرف امل�ساركة 
يف كاأ�س العامل لاأندية، اأ�سبحت املناف�سة على بطولة الأندية 
وح�سدها مطلب جماهريي، رمبا البع�س ي�سف هذه املطالبات 
باملجنونة؛ كونك �ستلعب  يف نهاية الأمر مع بطل اأوروبا الذي 

يعد اأف�سل واأقوى الأندية م�ساركة يف هذه البطولة.
هذا  يف  العاملية  الو�سافة  فتحقيق  ال�سخ�سي  راأيي  عن  اأما 
الوقت الراهن هي مطلبي والزعيم العاملي قادر على حتقيقها.

 saleh_B_almalki@ 

يف قمة اجلولة 13 من الربميرليج

صدارة البلوز تصطدم 
باستفاقة اليونايتد

جدة- حممود العو�صي
تتجه اأنظار ع�ساق ال�ساحرة 
املــ�ــســتــديــرة عــامــة والـــــدوري الإجنــلــيــزي 
خا�سة اليوم الأحد، اإىل  ملعب "�ستامفورد 
بريدج" يف لندن  ملتابعة قمة مباريات اجلولة 
املمتاز  الإجنليزي  الدوري  من  ع�سرة  الثالثة 
ملو�سم 2021-2022، التي جتمع املت�سدر 
فريق ت�سيل�سي مبناف�سه فريق مان�س�سرت 

يونايتد.
يحتل  نــقــطــة   29 الــبــلــوز  ميــتــلــك 
جدارة  عن  الرتتيب  �سدارة  بهم 
مان�س�سرت  عن  نقاط   3 بفارق 
�ــســيــتــي اأقــــــرب مــنــافــ�ــســيــه. 
الفريق ذاق مرارة الهزمية 
مـــرة واحــــدة فــقــط اأمـــام 
ال�سيتزين، وتعادل يف 

لقاءين.
ــعــى الـــبـــلـــوز  ــس ــ� ي
النتائج  ملوا�سلة 
للفريق  اجلــيــدة 
رغــــــــًمــــــــا عـــن 
ـــــــف جتـــدد  اأن
ـــات  ـــاب ـــغـــي ال
ــــ�ــــس  ــــع ــــب ل
الـــاعـــبـــن، 
ـــــة  خـــــا�ـــــسً
خـــط  يف 

الو�سط والهجوم، حيث عانى الفريق من تعر�س 
مواجهة  يف  لاإ�سابة  وت�سلويل  كانتي  الثنائي 

ــــدوري اأبـــطـــال اأوروبـــــا،  يــوفــنــتــو�ــس ب
ومن  كوفات�سيت�س  اإىل  لين�سم 

قبلهما لوكاكو وفرينر. يف 
مان�س�سرت  يحتل  املقابل 
الثامن  املــركــز  يونايتد 

نــقــطــة   17 بــر�ــســيــد 
نقطة   12 وبـــفـــارق 
عــن الــ�ــســدارة، و6 
الذهبي،  املربع  عن 
يليق  ل  و�سع  وهو 

ال�سياطن  بفريق 
احُلـــــــمـــــــر الـــــــذي 

للخ�سارة  تــعــر�ــس 
اآخر  يف 

وواتفورد  ال�سيتي  اأمام  الدوري  يف  له  مباراتن 
على الرتتيب.

يطمح اليونايتد ل�ستغال البداية اجليدة حتت 
القيادة املوؤقتة ملدربه كاريك، وارتفاع املعنويات 
عقب الفوز على فياريال يف دوري الأبطال، 
يف  اإيــجــابــيــة  نتيجة  حتقيق  اأجـــل  مــن 
الــدوري،  مت�سدر  اأمــام  الربميريليج 
املمكنة  الـــطـــرق  ـــرع  ـــس اأ� عـــن  ــا  بــحــًث

ل�سرتداد الثقة �سريًعا.
يف  ــاراة  املــب بــدايــة  �سافرة  تنطلق 
ال�سابعة والن�سف م�ساًء  ال�ساعة  متام 
توخيل  توما�س  وكان  اململكة،  بتوقيت 
ال�سحفي  املوؤمتر  اأكد يف  قد  البلوز  مدرب 
لــلــمــبــاراة غــيــاب كــل مــن تــ�ــســلــويــل، كانتي 
عــودة  مــع  لــاإ�ــســابــة،  وكوفات�سيت�س 
وجاهزيتهما  وفــرينــر  لوكاكو 
للقاء. اأما يف اليونايتد 
فـــ�ـــســـيـــتـــوا�ـــســـل 
غـــيـــاب كـــل من 
ــــنــــوود  جــــري
بـــــ�ـــــســـــبـــــب 
فـــــريو�ـــــس 
كــــورونــــا 
وكـــــل مــن 
كـــــافـــــاين 
وفـــــــــــــاران 
لــاإ�ــســابــة، 
�سكوك  مع 
حــــــــــــــــول 
جـــاهـــزيـــة 
بـــــوجـــــبـــــا 
ولوك �ساو.

مونديال 2022 يفقد إيطاليا أو البرتغال
جدة – البالد

 2022 قطر  مونديال  عن  كبري  منتخب  غياب  تاأكد 
اإىل  املــوؤهــل  ــــي  الأوروب امللحق  قــرعــة  اأ�ــســفــرت  بعدما 
الــنــهــائــيــات عــن و�ــســع اإيــطــالــيــا والــربتــغــال، بطلتي 
امل�سار  على  اأوروبـــا،  كاأ�س  من  الأخــريتــن  الن�سختن 
ذاته، ما يعني اأن تاأهلهما معًا اأ�سبح خارج احل�سابات. 
واأ�سفرت القرعة التي �سحبت يف زيوريخ، عن و�سع 
�سد  الثالث  امل�سار  يف  والــربتــغــال  اإيطاليا  منتخبي 
يف  اأنهما،  يعني  ما  تواليًا،  وتركيا  ال�سمالية  مقدونيا 
حال جتاوزا الأخريتن، �سيلتقيان يف نهائي هذا امل�سار 

لتحديد اأي منهما �سيبلغ النهائيات. 
وُيـــقـــام املــلــحــق الأوروبــــــي الـــذي ُقــ�ــســم عــلــى ثاثة 
ن�سف  ملــبــاريــات  بالن�سبة  مــار�ــس   24 يف  مــ�ــســارات، 
النهائية  للمباريات  بالن�سبة  منه   29 ويف  النهائي، 

الثاث. 
وو�سع املنتخبان الإيطايل والربتغايل نف�سيهما يف 
هذا املوقف بعد ف�سلهما يف حجز بطاقة التاأهل املبا�سر 
خلف  الثاين  املركز  يف  بحلولهما  املجموعات  دور  يف 

�سوي�سرا و�سربيا تواليًا. 
القارة  وحجزت 10 منتخبات بطاقاتها املبا�سرة عن 

امللحق  العجوز، وتبقى 3 بطاقات �ستح�سم عن طريق 
دوري  من  قادمان  اثنان  بينها  منتخبًا،   12 مب�ساركة 
ف�سلتا  اللتن  والنم�سا  ت�سيكيا  هما  الأوروبــيــة  الأمم 
خال  جمموعتيهما  يف  الأولــن  املركزين  اأحــد  نيل  يف 
نتيجة  امللحق  يف  امل�ساركة  �سمنتا  لكنهما  الت�سفيات، 
ت�سدرهما ملجموعتيهما يف امل�ستوى الثاين من دوري 

الأمم الأوروبية. 
مبواجهات  امللحق  يقام  لن  القدمي،  للنظام  وخافًا 
مت املنتخبات  مبا�سرة من مباراتي ذهاب واإياب، بل ُق�سِ
ــقــرعــة،  ــــــ12 عــلــى 3 مـــ�ـــســـارات حــــددت مبــوجــب ال ال
و�سيتناف�س يف كل منها 4 منتخبات بنظام ن�سف نهائي 
 3( املونديال  اإىل  فيها  الفائز  ويتاأهل  نهائية،  ومباراة 

م�سارات=3 منتخبات متاأهلة عن كل م�سار(. 
الــقــرعــة �سمن  اإيــطــالــيــا والــربتــغــال يف  و�ــســنــفــت 
امل�ستوى الأوىل اإىل جانب ال�سويد وا�سكتلندا ورو�سيا 
وويلز، فيما �سنفت تركيا وبولندا ومقدونيا ال�سمالية 

واأوكرانيا والنم�سا وت�سيكيا يف امل�ستوى الثاين. 
مع  ا�سكتلندا  الأول  امل�سار  نهائي  ن�سف  يف  ويلتقي 
امل�سار  يف  يلتقي  فيما  النم�سا،  مع  وويلز  اأوكــرانــيــا، 
الــثــاين رو�ــســيــا مــع بــولــنــدا، والــ�ــســويــد مــع ت�سيكيا، 

مقدونيا  مــع  اإيــطــالــيــا  الــثــالــث  ويف 
ال�سمالية، والربتغال مع تركيا. 
وتقام مباريات ن�سف النهائي 

على اأر�س منتخبات امل�ستوى 
الأف�سلية  يعطي  مــا  الأول، 
بــطــبــيــعــة احلـــــال لإيــطــالــيــا 
هناك  وبالتايل  والربتغال، 
يتواجه  اأن  كبرية  اإمكانية 
املــنــتــخــبــان يف نــهــائــي هــذا 
منهما  اأي  لتحديد  املــ�ــســار 

يعني  ما  النهائيات،  �سيبلغ 
اإيطاليا مهددة بالغياب عن  اأن 

تواليًا  الثانية  للمرة  النهائيات 
منذ  الأوىل  لــلــمــرة  والـــربتـــغـــال 

 .1998
ـــــطـــــايل عــن  وغــــــاب املـــنـــتـــخـــب الإي

ــذي اأقــيــم عــام 2018  املــونــديــال الأخـــري ال
اأمام  القاري  امللحق  خ�سارته  بعد  رو�سيا  يف 

اأبعده عن العر�س العاملي للمرة الأوىل  ال�سويد، ما 
منذ 60 عامًا، وحتديدًا منذ 1985.

قطبا مدريد في مهمة أندلسية صعبة
جدة – البالد

يف  الأحــد  اليوم  م�ساء  اأندل�سية  مهمة  مدريد  العا�سمة  قطبا  يواجه 
املرحلة الـ 15 من الدوري الإ�سباين، حيث يريد الريال املت�سدر موا�سلة 
عندما  وقــاريــًا،  حمليًا  الأخـــرية  الآونـــة  يف  الإيجابية  نتائجه  �سل�سلة 
اأتلتيكو �سيفا  الثالث يف لقاء قمة، فيما يحل جاره  اإ�سبيلية  ي�ست�سيف 
على قاد�س.  الفريق امللكي فاز يف 7 مباريات وتعادل يف واحدة يف اآخر 
8 خا�سها يف خمتلف امل�سابقات، ويبدو الفريق الأكر ثباتا يف امل�ستوى 

بن فرق املقدمة يف الليغا. 
يف املقابل، يتخلف اإ�سبيلية عن املت�سدر بفارق نقطتن لكنه مل يظهر 
األفي�س  اأمــام  تعر  حيث  حمليا  ل  امل�ستوى-  يف  وا�ستقرارًا  �سابة 
ومايوركا وغرناطة، ول قاريًا حيث ي�سارك يف دوري اأبطال اأوروبا؛ اإذ 
يعاين يف جمموعة متوا�سعة ت�سم �سالزبورغ النم�ساوي وفولف�سبورغ 

يف  ملعبه  خارج  الفوز  اإ�سبيلية  على  ويتعن  الفرن�سي.  ورين  الأملــاين 
اجلولة الأخرية �سد �سالزبورغ ليحجز مكانه يف ثمن النهائي، يف حن 

ح�سم ريال مدريد بطاقته قبل جولة من نهاية دور املجموعات. 
اأن�سيلوتي على خما�سي خم�سرم يف  ويعتمد املدرب الإيطايل كارلو 
وثاثي  كورتوا،  تيبو  البلجيكي  احلار�س  وهم  امللكي  الفريق  �سفوف 
كرو�س  توين  والأملــاين  كازميريو،  الربازيلي  من  املكون  الو�سط  خط 
والكرواتي لوكا مودريت�س، بالإ�سافة اإىل املهاجم الفرن�سي كرمي بنزمية 

مت�سدر ترتيب الهدافن بر�سيد 10 اأهداف. 
كما فر�س اجلناح الربازيلي فيني�سيو�س جونيور نف�سه هذا املو�سم 
اأهــداف   8 ت�سجيل  يف  خالها  جنح  رائعة  هجومية  عرو�س  خال  من 
الكبرية  اخلربة  اإىل  اإ�سافة  الهدافن،  ترتيب  يف  الثاين  املركز  ليحتل 
التي يتمتع بها املدافع النم�سوي دافيد األبا القادم من بايرن ميونيخ يف 

�سفقة حرة مطلع املو�سم احلايل. 
الثمن  اآخــــرون  لعــبــون  دفــع  فقد  ت�سكيلته،  يف  لا�ستقرار  ونــظــرًا 
باجللو�س على مقاعد الاعبن الحتياطين اأو حتى يف املدرجات، مثل 
غاريث  الويلزي  واجلناح  م�ستواه،  من  البعيد  هازار  اإيدين  البلجيكي 

بيل ولعب الو�سط اإي�سكو.
اأتلتيكو يواجه قاد�ش

يحل اأتلتيكو مدريد بطل املو�سم املا�سي والذي يتخلف عن جاره ريال 
من  للخروج  منه  حماولة  يف  قاد�س  على  �سيفا  مباراة،  نقاط   4 بفارق 
دوامة العرو�س املخيبة يف الآونة الأخرية، حيث حقق فوزين فقط يف 
اآخر 8 مباريات يف خمتلف امل�سابقات، اآخرها �سقوطه على اأر�سه اأمام 
ميان الإيطايل )0-1( يف دوري الأبطال وتعقيد مهمته يف بلوغ ثمن 

النهائي.

الفساد المالي يالحق 
السيدة العجوز

جدة- البالد
ملقر  مهاجمتها  عــن  اإيطاليا  يف  املالية  ال�سرطة  اأعلنت 
تورينو  يف  العام  املدعي  اتهام  ب�سبب  يوفنتو�س  نــادي 
للنادي بالف�ساد املايل. جاء هذا يف بيان ر�سمي اأ�سدرته 
ال�سرطة، واأكدت خاله اأن عنا�سرها �سادرت م�ستندات 
الثاث الأخرية. وكتبت  املالية  ال�سنوات  عديدة تخ�س 
ال�سرطة يف بيانها: "بناًء على طلب املدعي العام، قامت 
ال�سرطة املالية بالبحث يف مقرات يوفنتو�س يف تورينو 
وميانو عن اأوراق تخ�س املعامات املالية يف الفرتة بن 
تزييف  اأ�سا�سي  ب�سكل  تخ�س  الوقائع  و2021".   2019
بع�س الفواتري ورواتب الاعبن واأجور الوكاء بالإ�سافة 
اإىل اأرباح النادي. وبح�سب �سحيفة "كوريريي ديا �سريا" 
الإيطالية فاإن هناك عددا كبريا من مديري النادي قيد التحقيق 
يف تلك الوقائع. وياأتي اأندريا اأنييلي رئي�س يوفنتو�س على راأ�س 
ا نائبه بافيل نيدفيد  هوؤلء الذين �سيخ�سعون للتحقيق، وهناك اأي�سً

واملدير الريا�سي ال�سابق فابيو باراتيت�سي، وغريهم.
جدير بالذكر اأن ذلك التحقيق مل يظهر للنور من العدم، حيث كان قد بداأ يف 

مايو من العام اجلاري، بح�سب ما ذكر بيان ال�سرطة.



الريا�ض - خالد بن مر�ضاح
�سهد م�سرح حممد عبده �أرينا يف منطقة بوليفارد 
"�أ�سري  ليلة  يف  ��ستثنائيا  حفال  �سيتي،  ري��ا���ض 
�ل�سوق" �لتي نظمتها �لهيئة �لعامة للرتفيه تكرميًا 
فعاليات  �سمن  في�سل،  بن  ن��و�ف  �لأم��ري  لل�ساعر 

مو�سم �لريا�ض 2021. 

و�فتتحت �لفنانة �أ�سالة �لغناء يف �لليلة، مقدمة 
باقة من �أبرز �أعمال �ل�ساعر نو�ف بن في�سل �مللقب 
�أر����س��ي��ك.. "تعبت  �أب��رزه��ا:  �ل�سوق"،  ب�"�أ�سري 
ثم  تغلبت" وغريها،  ما  غايل  و"لولك  ر��سيني"، 
ب�"حبك م�سافة"، قبل  �لفنان عبادي �جلوهر  تغنى 
�أن يطرب �لفنان عبد �ملجيد عبد �لله �جلمهور بعزفه 
ر�يق"،  "منت  �أغنية  وتقدميه  �ل��ع��ود  على 
�أ�سري  ليلة  يف  �لطربية  �لليلة  و��ستمرت 
�لذي  �ملاجد  ر��سد  �لفنان  بفقرة  �ل�سوق 
وغريها،  "تفنن"  �أغنية  للجمهور  ق��دم 
ليلة  عبده  حممد  �لفنان  �ختتم  بينما 
�جلمهور  و�أط��رب  �ل�سوق"،  "�أ�سري 
قبل  "�ختلفنا"،  مثل  �أغ���اين  ب��ع��دة 
�حلفل،  يف  مفاجاأة  �أب��رز  يقدم  �أن 
ب�����س��ع��ود �ل��ف��ن��ان��ة �أ���س��ال��ة م��رة 
�أخ������رى يف �خل���ت���ام وت��ق��دمي 
�أغ���ن���ي���ة دوي����ت����و م���ع���ه ع��ل��ى 
"على  ب���ع���ن���و�ن  �مل�������س���رح 
�لبال"، و�سط تفاعل كبري 

من �جلمهور.

أخيرة
�لأحد 23 ربيع �لثاين 1443ه� �ملو�فق 28 نوفمرب 2021م �ل�سنة 91 �لعدد 1223505
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حجب مواقع إلكترونية انتهكت الملكية الفكرية
الريا�ض - البالد

 1110 من  �أكرث  �لفكرية،  للملكية  �ل�سعودية  �لهيئة  حجبت 
مو�قع �إلكرتونية، بعد ثبوت �نتهاكها للملكية يف �لبث و�لأفالم 

وغريها.
للمو�قع  �لإلكرتونية  �لزيار�ت  �أن جمموع  �إىل  �لهيئة  ولفتت 
�مل�ستبه بها جتاوز 4657 زيارة، موؤكدة ��ستمر�رها يف حجب 

�ملو�قع �لإلكرتونية �لتي تنتهك �حلقوق؛ من �أجل تعزيز �حرت�م 
�مللكية �لفكرية.

بالتعاون  بالهيئة، يف وقت �سابق،  �لتفتي�سية  �لفرق  ونظمت 
و�مل�سموع  �ملرئي  لالإعالم  �لعامة  و�لهيئة  �لتجارة  وز�رة  مع 
�لتجارية  �ملن�ساآت  ��ستهدفت  ميد�نية  بجولت  �لعام،  و�لأم��ن 
�ملخالفة لأنظمة حقوق �مللكية �لفكرية مبختلف مناطق �ململكة. 

ياأتي ذلك �متد�دً� للجولت �مليد�نية �ملعتادة �لتي تقوم بها �لفرق 
وتركزت  �لتجارية،  و�ملحالت  �لعامة  �ملن�ساآت  على  �لتفتي�سية 
�حلملة خالل مرحلتها �لأوىل على من�ساآت �لإلكرتونيات و�لتي 
ت�سمل )منافذ بيع �أجهز �حلا�سب �لآيل و�سيانتها و�أجهزة �لبث 
لر�سد  و�لت�سوير(  �لن�سخ  وم��ر�ك��ز  و�لت�سجيالت  �لف�سائي 

�نتهاكات حقوق �مللكية �لفكرية �لتي تتم يف مز�ولة ن�ساطها.

الريا�ض - البالد
�إحباط  من  و�جلمارك،  و�ل�سريبة  �لزكاة  هيئة  متّكنت 
7 حماولت لتهريب �أكرث من )2.1( مليون حبة كبتاجون 
وردت  �إر�ساليات  �سمن  باأة  مخُ عليها  رث  عخُ �حلديثة،  مبنفذ 
عدد  خ�سوع  عند  �أن��ه  و�أو�سحت  �ملنفذ.  عرب  �ململكة  �إىل 
عرب  عليها  و�لك�سف  �جلمركية  لالإجر�ء�ت  �لإر�ساليات  من 
�لبولي�سية"  "�لكالب  �حلية  و�لو�سائل  �لأمنية  �لتقنيات 
رث على تلك �لكميات من حبوب �لكبتاجون مباأة بطرق  عخُ
�لهيئة يف  من�سوبي  بكفاءة  ��سطدمت  لكنها  فنية متلفة، 
مبينة  �حل��الت،  هذه  مثل  مع  �لتعامل  يف  وخربتهم  �ملنفذ 

�ملديرية  مع  وبالتن�سيق  �ل�سبط  عمليات  �إمت��ام  بعد  �أن��ه 
م�ستقبلي  على  �لقب�ض  ل�سمان  �مل��خ��در�ت  ملكافحة  �لعامة 

�مل�سبوطات، مت �لقب�ض عليهم وعددهم 12 �سخ�سا.
�جلمركية  �لرقابة  �إحكام  يف  ما�سية  �أنها  �لهيئة  و�أكدت 
�أم��ام  باملر�ساد  وت��ق��ف  و���س��ادرت��ه��ا  �ململكة  و�رد�ت  على 
حماولت �ملهربني، وذلك حتقيًقا لأحد �أبرز مهامها �ملتمثل 
�أمن وحماية �ملجتمع من هذه �لآفات، و�أنها تعمل  ذلك يف 
�ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  �ملديرية  مع  �جلهود  توحيد  على 
�ملتبعة بني �جلهتني؛ ملكافحة  �ملنهجية  فاعلية  لالإ�سهام يف 

تهريب �ملخدر�ت بكافة �أ�سكالها و�أنو�عها.

حفل استثنائي في ليلة »أسير الشوق«

إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون

مشاركة منتجات التجميل 
خطر على الصحة

5 فائزين بجائزة فنون 
العمارة والتصميم

4 أخطاء تضر 
باألطفال في الشتاء

جدة - البالد
ت�����س��ع��ر �لأم����ه����ات 
ب��ال��ق��ل��ق و�ل���ت���وت���ر، 
جت��������اه �أط����ف����ال����ه����ن 
م����ع �ق�������رت�ب ف�����س��ل 
�إن  �ل�����س��ت��اء، خ��ا���س��ة 
ك������ان ل���دي���ه���ن ط��ف��ل 
ر����س���ي���ع، وت��ز�م��ن��ت 
م��ع  �لأوىل  �أي����ام����ه 

حلول هذ� �لف�سل �لبارد، حيث يخ�سني تعر�ض �لأطفال لنزلت �لربد 
بنتائج  تاأتي  حلمايتهم  �خلاطئة  �لعاد�ت  بع�ض  �أن  غري  و�لإنفلونز�، 
عك�سية. ويرى �أطباء �أن حماية �لأطفال مبزيد من �ملالب�ض �أو �لأغطية 
يف �ل�ستاء، ياأتي بنتائج عك�سية، فالتعرق �لز�ئد نتيجة �رتفاع درجة 
حر�رة �جل�سم ب�سبب كرثة �ملالب�ض، يوؤدي عند �لتعر�ض للهو�ء �لبارد 
�لربد،  بنزلت  �لإ�سابة  �إىل  �لأغطية  �إز�ل��ة  �أو  �حلفا�ض  تغيري  �أثناء 
و�حل�سا�سية، وكذلك قلة �ل�ستحمام، فالأمهات يعتقدن �أن �ل�ستحمام 
قد ي�سيب �لأطفال بنزلت �لربد، لكن هذ� غري �سحيح، ما د�مت �لأم 
�لطفل  �إر�ساع  عدم  عن  ف�سال  �ل�ستحمام،  يف  �سليمة  خطو�ت  تتبع 
ر�ساعة كافية مما ي�سبب له معاناة يف �لنوم، وي�سبح عر�سة لالإ�سابة 
ب�سكل  �لطبيب  مع  �ملتابعة  �إهمال  �أن  و�عتربو�  �ملعدية.  بالأمر��ض 

دوري قد ي�سعف �ملناعة.

أمراض تمنع تناول البصل
جدة - البالد

ملا  للب�سل  تناوله  من  �ل�سخ�ض  يجنيها  عديدة  فو�ئد 
»�سي«،  فيتامني  �أب��رزه��ا  ع��دة،  فيتامينات  على  يحتويه 
للم�سابني  يجوز  ل  �لتي  �لأمر��ض  بع�ض  هناك  �أن  غري 
بها تناول �لب�سل حتى ل ت�سبب لهم �أ�سر�ًر� وم�ساعفات.
تيخومريوفا،  ماريا  �لرو�سية  �لتغذية  خلبرية  وطبقا 
وفقا ل�"رو�سيا �ليوم"، فاإن  �مل�سابني بتقرحات و�لتهاب 
�أن  ي��ج��ب  �لع�سبي  و�ل��ق��ول��ون  ع�����س��ر،  و�لإث���ن���ي  �مل��ع��دة 
يبتعدو� عن تناول �لب�سل �أو تناوله بحذر وفقا حلالتهم.
�ملفيدة،  �خل�سائ�ض  من  �لعديد  له  �لب�سل  �أن  وبينت 
لأن��ه  و�ل��ف��ريو���س��ات،  للبكترييا  م�����س��ادة  ت���اأث���ري�ت  ول���ه 
�ل�سموم،  �إز�ل��ة  يف  ي�ساعد  �ل��ذي  �لكربيت  على  يحتوي 
كما �أنه م�سدر جيد لفيتامني �سي و�لفيتامينات و�ملعادن 
�ل��ز�ئ��دة،  �ل�سو�ئل  ويزيل  �له�سم  يحفز  فهو  �لأخ���رى، 
ومفيد �أثناء �لإ�سابة بال�سرطان و�حل�سا�سية، وبالإ�سافة 
�إىل �أنه يعمل على تعزيز �جلهاز �ملناعي، ب�سبب �حتو�ئه 
�ل��ذي  ب  وفيتامني  �سي  فيتامني  م��ن  عالية  ن�سب  على 
�لأمر��ض  من  �لكثري  من  يقي  مما  �ملناعي  �جلهاز  يعزز 

و�حلماية من �لعدوى.

جدة - البالد
منتجات  م�ساركة  م��ن  و�ل����دو�ء،  للغذ�ء  �لعامة  �لهيئة  ح���ّذرت 
�لتجميل بني �لأفر�د ما يوؤدي �إىل �لتلوث، موؤكدة �أنه ينتج عن ذلك 

�أعر��ض وماطر �سحية على م�ستخدميها.
�إن  �لغريبي،  بيان  بالهيئة،  �لدو�ئية  �ل�سالمة  �أخ�سائية  وقالت 
�خلاطئة،  �ملمار�سات  �أخطر  من  تخُعد  �لتجميل  منتجات  م�ساركة 
�سو�ء بني �أفر�د �لأ�سرة �لو�حدة �أو بني �ل�سديقات �أو عرب عينات 
�إىل  ت��وؤدي  قد  �أنها  مبينة  �لتجميل،  وحم��الت  مر�كز  يف  �لتجربة 
تلوث �ملنتجات ومنو �لبكترييا و�مليكروبات فيها، م�سرية �إىل �أنه 
من بني منتجات �لتجميل غري �لقابلة للم�ساركة، �لكرميات �ملعباأة 
يف علب متعددة �ل�ستخد�م، وبودرة �لأ�سا�ض، ومنتجات �لعيون، 
�أبرز  �أنه من  �إىل  �ملكياج، لفتة  �ل�سفاه، و�أدو�ت و�سع  ومنتجات 
�ل�سفاه و�لتهابات  �مل�ساركة ظهور �حلبوب وتقرحات يف  ماطر 

�لعني.
قبل  جتميلها  �مل����ر�د  و�مل��ن��اط��ق  �ل��ي��دي��ن  تنظيف  �إىل  ودع����ت 
�ل�ستخد�م، �إ�سافة �إىل جتنب �أبرز �لعاد�ت �خلاطئة لال�ستخد�م، 
�لآخرين،  مع  وم�ساركته  �ملنتج  على  �للعاب  �أو  �مل��اء  �إ�سافة  مثل 

م�سددة على عدم ��ستخد�م عينات �لتجربة يف حمالت �لتجميل.

الريا�ض - البالد
م�سابقة  بجائزة  فائزين  خم�سة  و�لت�سميم،  �لعمارة  فنون  هيئة  توجت 
ت�سميم �ملكتبات �لعامة لعام 2021، يف �حلفل �لذي �أقيم مبكتبة �مللك فهد 

�لوطنية بالريا�ض. 
متلف  م��ن  وطالبة  طالبًا   130 م��ن  �أك���رث  م�ساركة  �مل�سابقة  و�سهدت 
و�لذين  �لنهائية،  للمرحلة  مت�سابقني  ع�سرة  منهم  تاأهل  �ملحلية،  �جلامعات 
بينهم خم�سة  �ختارت من  م�ساريعهم على جلنة حتكيم متخ�س�سة  عر�سو� 
ثانيًا،  �ل�سهري  وعبد�لرحمن  �لأول،  �ملركز  يف  وهيب  دميا  وه��م:  فائزين 
وفهد �لفر�ج ثالثًا، وحممد �لفهيد ر�بعًا، ويف �ملركز �خلام�ض حّل �ملت�سابق 

عبد�لعزيز �ملالكي.
و�أطلقت �لهيئة هذه �مل�سابقة مطلع �لعام �حلايل من خالل مبادرة جو�ئز 
وم�سابقات �لعمارة و�لت�سميم �لتي تعنى بتنظيم �مل�سابقات يف تخ�س�سات 
متنوعة وهي �لعمارة، �لت�سميم �حل�سري، عمارة �لبيئة، �لت�سميم �لد�خلي، 
�لت�سميم �ل�سناعي و�لت�سميم �جلر�فيكي، �سعيًا منها لكت�ساف مو�هب طلبة 
هذ� �لقطاع وت�سليط �ل�سوء عليهم ليتم توجيههم يف م�سار�ت مهنية تتنا�سب 

مع مهار�تهم، مما ي�ساهم يف تطوير قطاع �لعمارة و�لت�سميم يف �ململكة.

مهرجان العسل
املدينة املنورة - حممد قا�ضم 

ت�ضابقت اأكرث من 60 جناحًا لعر�ض منتجات الع�ضل باأنواعه املختلفة يف اأول مهرجان للع�ضل واملنتجات املدينية، ما جذب الأ�ضر ل�ضراء املنتج املحلي اخلال�ض 
بحديقة امللك فهد املركزية يف املدينة املنورة، بينما خ�ض�ضت فعاليات م�ضاحبة لالأطفال الذين جذبتهم اأنواع الع�ضل املختلفة متعرفني عليها عن قرب، فيما 
نظمت جمعية النحالني باملدينة دورة "اأ�ض�ض تربية النحل"، حتت مبادرة اأرامكو لدعم تربية النحل، والتي ا�ضتفاد منها 300 �ضخ�ض، تلقوا الدعم الكامل 

بخم�ض خاليا نحل، واأدوات لبدء م�ضاريعهم يف هذا املجال.
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