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 اململكة رائدة فى الدعم الإن�ساين
جدة - البالد

اال�ستثمار  يف  م��ت��زاي��دة  من��و  م��ع��دالت  اململكة  ت�سهد   
�سنوي.  اأ�سا�س  على   %  56 بن�سبة  املبا�سر  االأجنبي 
اأن �سهد  اأرامكو بعد  با�ستثناء �سفقة  االأرقام  وتاأتي هذه 
بيع  على  ال�سعودية  اأرامكو  �سركة  موافقة  الثاين  الربع 
ح�سة اأقلية يف خطوط االأنابيب التابعة لها مقابل 12.4 
مليار دوالر اإىل كون�سورتيوم بقيادة اإي.اآي.ج��ي، وهي 

جمعت  قيا�سي  اأويل  عام  طرح  منذ  لل�سركة  �سفقة  اأك��ر 
فيه 29.4 مليار دوالر يف اأواخر 2019 ، بح�سب وكالة 
املبا�سر يف  االأجنبي  اال�ستثمار  "رويرتز".  وقفز �سايف 
مليار   13.829 )نحو  ري��ال  مليار   51.86 اإىل  اململكة 
بنحو  مقارنة  العام احلايل،  من  الثاين  الربع  دوالر( يف 
الربع  يف  دوالر(  مليار   0.826( ريال  مليار   3.098

املماثل من العام املا�سي.

البالد - حممد عمر 
للتنمية  ال�سعودي  لل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  اأك��د 
�سلطان بن عبدالرحمن املر�سد ، اأن اململكة  تقدم منوذًجا 
رائًدا فى دعم الدول وامل�سروعات االإن�سانية، الفتا اإىل اأن 
اأهداف ال�سندوق تنطلق من القّيم ال�سامية التي توؤمن بها 
اململكة  يف بذل املزيد من العطاء، وم�ساعدة ال�سعوب كافة 

يف التمتع باحلياة الكرمية.

اململكة حتظى بنظرة  "البالد" اإن  ل�   وقال فى ت�سريح 
العامل جلهودها االإن�سانية، حيث تعد   متفردة من �سعوب 
اأه��داف  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  الداعمة  ال��دول  اأك��ر  من 
للدول  م�ساعدات  من  مه  تقدِّ ملا  نظرًا  امل�ستدامة  التنمية 
قدمت  للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق  خالل  ومن  النامية، 
امل�ساعدات االإن�سانية والتنموية على �سكل قرو�س مي�سرة 

لكل دول العامل دون متييز.

% منو ال�ستثمار الأجنبي  56
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يستقبل سفير البحرين

تستضيف منتدى مكافحة 
جرائم االتجار باألشخاص

الريا�ض- البالد
امل��ن��ت��دى  وغ����دا  ال��ي��وم  امل��م��ل��ك��ة  ت�ست�سيف 
مكافحة  حت��دي��ات  ملناق�سة  الثالث  احلكومي 
ج���رائ���م االجت�����ار ب��االأ���س��خ��ا���س يف ال�����س��رق 
االأو�سط 2021م، بعنوان "التن�سيق الوطني 
باالأ�سخا�س  االجت��ار  مكافحة  ب�ساأن  وال��دويل 
يف ظل جائحة كورونا"، الذي يقام افرتا�سًيا 
مبكافحة  املعنية  ال��ل��ج��ان  روؤ���س��اء  مب�ساركة 
التعاون  جمل�س  دول  يف  باالأ�سخا�س  االجتار 
لدول اخلليج العربية وعدد من الدول العربية 

وممثلني دوليني.

الفي�سل

اململكة
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الريا�ض- وا�ض
اإنفاًذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه الله -، بداأت املديرية العامة للجوازات 
بتمديد �سالحية االإقامات وتاأ�سريات اخلروج والعودة من دون ر�سوم اأو مقابل مايل اإىل تاريخ 28 / 6 / 1443ه� املوافق 
31 / 1 / 2022م. وياأتي هذا التمديد الذي اأ�سدره وزير املالية، يف اإطار اجلهود املتوا�سلة التي تتخذها حكومة اململكة 
للتعامل مع اآثار وتبعات اجلائحة العاملية، و�سمن االإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية التي ت�سمن �سالمة املواطنني 
ثانية �سرح م�سدر م�سوؤول يف  االقت�سادية واملالية. من جهة  االآثار  التخفيف من  - وت�سهم يف  الله  باإذن   - واملقيمني 
وزارة الداخلية، باأنه والأ�سباب ظهور �ساللة متحورة من فريو�س كورونا )اأوميكرون( يف عدد من الدول، فقد تقرر 
تعليق الرحالت اجلوية القادمة من دول )جمهورية ماالوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغ�سقر، جمهورية اأنغوال، 

جمهورية �سي�سل، جمهورية موري�سيو�س، جمهورية جزر القمر( واملغادرة اإليها.

رياالن   / �صفحة   12

متديد الإقامات والتاأ�سريات بدون ر�سوم

نشر ثقافة التعاون تعزز استدامة العمل التطوعي في المجتمع السعودي

جدة - البالد
وال��ع��م��رة  احل���ج  وزاة  اأع��ل��ن��ت 

اأه�����م ���س��واب��ط واآل����ي����ات اإ����س���دار 
الرحمن،  ل�سيوف  العمرة  تاأ�سريات 

واأداء  اململكة  دخ��ول  من  متكنهم  التي 
املنا�سك.

 ، ل��ل��وزارة  الر�سمي  امل��ت��ح��دث  واأو���س��ح 
املوؤمتر  خ��الل  اأم�����س  �سعيد،  ه�سام  املهند�س 

ال�سحفي الدوري مل�ستجدات فريو�س كورونا، 
تاأ�سريات  الإ�سدار  االأول واالأ�سا�سي  ال�سرط  اأن 

العمرة والدخول للمملكة، هو اأن يكون ال�سخ�س 
م�ستكماًل جلرعات اللقاح والتح�سني قبل اإ�سدار تاأ�سرية العمرة.

عمرة  بتاأ�سريات  اململكة  خ��ارج  م��ن  القادمني  للمعتمرين  �سي�سمح  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
وال�سلوات  والزيارة  املنا�سك  باأداء  باململكة،  املعتمدة  اللقاحات  باأحد جرعات  واملح�سنني 

احلجر  لتطبيق  حاجة  ال  اأنه  مبيًنا  "اعتمرنا"،  تطبيق  عر  لهم  املمنوحة  الت�ساريح  ح�سب 
املوؤ�س�سي على هذه الفئات.

واأ�ساف اأنه �سيتم تطبيق اإجراءات احلجر املوؤ�س�سي ملدة 3 اأيام على املعتمرين القادمني من 
خارج اململكة وا�ستكملوا جرعات اللقاح املعتمدة من منظمة ال�سحة العاملية، باالإ�سافة اإىل اإجراء 

فح�س pcr لهم بعد م�سي 48 �ساعة من بدء احلجر املوؤ�س�سي، الفًتا اإىل اأنه يف حالة كانت نتيجة 
الفح�س املخري �سلبية �سيتمكنون وقتها من اأداء املنا�سك واالإقامة باململكة ح�سب مدة التاأ�سرية.

شرط عمرة الخارج
الجرعات المعتمدة

الريا�ض - البالد
اأكدت وزارة املوارد الب�سرية والتنمية االجتماعية، حر�سها على كل ما من �ساأنه �سمان حقوق 
ما  الفلبني لبحث  الر�سمية مع نظرائها يف  القنوات  اأنها تعمل وفق  العاملني بكافة جن�سياتهم، كما 
ُن�سر حول التعليق املوؤقت الإر�سال العمالة املنزلية.وقالت :"اإ�سارة اإىل ما تداولته بع�س و�سائل االإعالم 
الفلبينية حول التعليق املوؤقت لطلبات اال�ستقدام للعمالة املنزلية اجلديدة اإىل اململكة، وما اأ�سري اإليه باأن ال�سبب 
يعود اإىل خالف بني عامالت من اجلن�سية الفلبينية واأحد املواطنني، وعلى ذلك نو�سح باأنه مت معاجلة اخلالف يف 

وقته واإعادة العمالة بناًء على رغبتها اإىل الفلبني بالتن�سيق مع �سفارة جمهورية الفلبني يف الريا�س".

»الموارد البشرية« تبحث التعليق 
الفلبيني الستقدام العمالة المنزلية

حزب اهلل يرهن قرار بيروت للخارج
بريوت - البالد

�سن لبنانيون هجوما الذعا على زعيم حزب الله االإرهابي، ح�سن 
ن�سر الله، موؤكدين اأنه يرهن قرار البالد لدولة اأجنبية، ياأمتر 

باأمرها وميرر اأجندتها، وال تهمه م�سلحة لبنان، بدليل اأنه 
التي  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  مع  االأزم��ات  يختلق 

اأح�سان  اللبناين، بينما يرمتي يف  ال�سعب  تدعم 
دولة اأخرى ال تريد م�سلحة املنطقة ب�سكل عام، 
اإمنا تهمها م�ساحلها باملقام االأول والتي ال 
ا�ستقرار  زع��زع��ة  ط��ري��ق  ع��ن  اإال  ت��ت��اأت��ي 

واأمن ال�سرق االأو�سط.
على  اللبنانيون  هجوم  وت��زام��ن 
ح�����س��ن ن�����س��ر ال���ل���ه، ب��ع��د اخل��ط��اأ 
كلمة  خ��الل  ارتكبه  ال��ذي  الفادح 
لبنان  اأن  ذك��ر  عندما  متلفزة، 
ال��ع��ام  يف  يف  ا�ستقالله  ن���ال 

�سنوات   5 بفارق   ،1948
ع�����ن امل�����وع�����د احل���ق���ي���ق���ي، 

وب����ع����د م�������رور اأك�������ر م��ن 
رب���ع ���س��اع��ة ع��ل��ى اخل��ط��اأ، 

معه،  عمله  فريق  توا�سل 
فارتبك  اأخطاأ،  باأنه  ليعلمه 

باأنه  االأمر  مررًا  ن�سرالله، 
ليعيد  عادة،  باالأرقام  يخطئ 

وي�سحح العام 1943.
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جدة - البالد
بالتزامن  والت�سويق  االإث����ارة  م�ستويات  تت�ساعد 

ال�سعودية  جائزة  من  االأوىل  الن�سخة  انطالق  قرب  مع 
الكرى ل�"الفورموال 1"، حيث تتجه اأنظار العامل نحو 

ال�سائقني  اأف�سل  حت��دي  مل�ساهدة  ج��دة  كورني�س  حلبة 
اإىل   3 من  الفرتة  1"، خالل  "الفورموال  العامل يف  يف 

5 دي�سمر القادم. وتندرج جائزة ال�سعودية الكرى ل�" 
1"، �سمن تقومي الفعاليات واملوا�سم، الذي  الفورموال 

املا�سي؛  �سبتمر  �سهر  يف  ال�سعودية"  "روح  اأطلقته 
لتعر�س من خالله كل الفعاليات واملوا�سم التي ت�سهدها 

مار�س  2021م حتى  اأكتوبر  من  الفرتة  اململكة، خالل 
ابتكرها  التي  جدة  كورني�س  حلبة  وتزخر  2022م. 

املزايا  بالعديد من  ال�سهري عامليًا هريمان تيلك،  امل�سمم 
 ،"1 "الفورموال  التي تظهر الأول مرة يف عامل �سباقات 

وهو ما ي�سمن اأعلى درجات التحفيز لل�سائقني لالنطالق 
باأعلى �سرعات ممكنة وزيادة م�ستويات الت�سويق خالل 

ال�سباق. وبذلك ت�سبح جدة على موعد مع تغيري قواعد 
ال�سباقات حول العامل، بف�سل ما تزخر به احللبة من عدد 

قيا�سي من 27 منعطفًا وثالث مناطق خم�س�سة لنظام 
التخفي�س من ال�سحب.

الفورموال
 كورنيش جدة تحت 

أنظار العالم



جدة - البالد 
عبدالله  بن  �سعود  الأميير  ال�سمو  �ساحب  د�سن 
املكرمة،  مكة  منطقة  اأميير  م�ست�سار  جلوي،  بن 
حمافظ جدة املكلف، بح�سور اأمني جدة �سالح بن 
علي الرتكي، حديقة الدمج بحي احلمراء 1 على 
ي�ساعد  منوذجا  تعد  والتي  م2   6.630 م�ساحة 

على دمج ذوي الإعاقة مع غرهم.
مع  املجتمعية  ال�سراكة  اإطار  امل�سروع يف  وياأتي 
موؤ�س�سة املهيدب وم�ست�سفى الدكتور �سليمان فقيه 
املوا�سفات  وفق  الدمج(  )حديقة  وتاأهيل  لإن�ساء 
لذوي  الفر�سة  تتيح  والتي  املعتمدة،  واملعاير 
والتفاعل  العادية،  احلياة  يف  لالندماج  الإعاقة 
مع الآخرين، واإيجاد مكان ترفيهي للعائلة ب�سكل 
األعاب م�سرتكة،  كامل، يف حني تت�سمن احلديقة 
مييزودة  الإعيياقيية،  لييالأطييفييال ذوي  واألييعيياب ح�سية 

كما  ا�ستخدامها،  وطريقة  اللعبة  ل�سرح  بباركود 
تت�سمن م�سطحات خ�سراء ونخيل ودورات مياه 

ومظالت وغرها من اخلدمات.
ال�سراكة  تفعيل  اإىل  ت�سعى  جدة  اأمانة  اأن   يذكر 

توقيع  خييالل  من  اخلا�ص  القطاع  مع  املجتمعية 
اأ�س�ص  الييعيياميية وفيييق  اتييفيياقيييييات رعيياييية امليييرافيييق 
منوذجية، ومبا يحقق ال�ستدامة لها، وي�سهم يف 

حت�سني جودة احلياة لل�سكان. 

جدة - يا�سر بن يو�سف
يعك�ص  كبًرا،  �سياحًيا  ن�ساًطا  الأيييام  هذه  اململكة  ت�سهد 
مدى الهتمام الذي توليه احلكومة بهذا القطاع احليوي، 
الذي يعد اأحد اأ�سرع القطاعات منًوا على م�ستوى العامل، 
اأهم  اأحييد  باعتباره  واعيييًدا،  م�ستقباًل  طياته  يف  ويحمل 

ركائز روؤية اململكة 2030.
ومن يتابع احلركة ال�سياحية الن�سطة يف اململكة، �سوف 
يف  ال�سعودية"  "روح  تبذله  الييذي  الكبر  اجلهد  يلحظ 
تنمية القطاع، وابتكار اآليات م�ستدامة لدعمه وتطويره، 
ليكون مناف�ًسا اإقليمًيا وعاملًيا، وي�سع اململكة يف مكانتها 

امل�ستحقة.
ال�سياحي،  التن�سيط  يف  الرئي�ص  دورهييا  اإىل  فبالإ�سافة 
كداعم  اأييي�ييسييا  تعمل  اأن  ال�سعودية"  "روح  ا�ستطاعت 
اإطالقها  خييالل  من  والفعاليات،  املوا�سم  لكافة  اأ�سا�سي 
الأن�سطة  كافة  يعر�ص  الذي  الفعاليات واملوا�سم،  لتقومي 
املقبل  مييار�ييص  حتى  اململكة  يف  والرتفيهية  ال�سياحية 
من  ال�َسراكات  من  العديد  توظيف  اإىل  بالإ�سافة   ،2022

اأجل دعم املوا�سم املختلفة.
ولعل ما تقدمه "روح ال�سعودية" من دعم ملو�سم الريا�ص، 
ملفهوم  والحييرتافييييية  العلمية  روؤيييتييهييا  على  دليييييل  خليير 
اململكة  ت�سع  اأن  خالله  من  ا�ستطاعت  الييذي  ال�ستدامة، 
بالإ�سافة  املنطقة،  يف  ال�سياحية  الوجهات  اأهييم  �سمن 

ال�سياحة  جعل  اإىل  الرامية  ال�سرتاتيجية  تكري�ص  اإىل 
املحلي  القت�ساد  تعزيز  اأجل  من  امل�ستقبل،  �سناعة  هي 
حيث  امل�ستدامة،  التنمية  اأهيييداف  وتعزيز  والتنمية، 

ال�سياحة يف توفر م�سادر دخل لأفراد املجتمع،  ت�ساهم 
فر�ص  وتييوفيير  ال�سعودي،  لل�سباب  عمل  فر�ص  وخلق 
املتو�سطة  ال�سركات  على  تعتمد  التي  التجارية  لالأعمال 

تنويع  كذلك يف  تعزيز مدخولها، وت�ساهم  و�سغرة يف 
ج�سًرا  كونها  اإىل  اإ�ييسييافييًة  الوطني،  القت�ساد  م�سادر 
وتاأكيد  العامل،  �سعوب  مع  والثقايف  الإن�ساين  للتوا�سل 

التوا�سل والتفاهم امل�سرتك بينها.
ال�سعودية" اأن تكر�ص  "روح  ا�ستطاعت  الإطار  ويف هذا 
�سراكاتها مع �سركات الطران املحلية واخلليجية لتحقيق 
التي  العرو�ص  من  العديد  خييالل  من  ال�سياحي،  اجلييذب 
ال�سياح اخلليجيني والعرب  ا�ستقطاب  اإىل تي�سر  تهدف 
مثلما  باململكة،  والرتفيهية  ال�سياحية  الوجهات  نحو 
فعلت يف اإيجاد عدد من العرو�ص الرتويجية التي انت�سر 
مو�سم  نحو  اخلليجي  املييواطيين  جلييذب  مييوؤخييًرا  �سداها 
املحلية  لل�سراكات  توظيفها  جانب  اإىل  الييريييا�ييص2021، 
الرتويج  اأجل  من  وغرها،  وال�سيافة  الفنادق  جمال  يف 
مع  يتما�سى  مبييا  الداخلية،  ال�سياحة  وتن�سيط  املحلي 

برنامج "جودة احلياة"، وروؤية اململكة 2030.
املبذول  اجلهد  حجم  اإىل  ت�سر  التي  الأرقييام  اإىل  وبالنظر 
ال�سياحة  اإ�سهام  رفييع  اأجييل  من  ال�سعودية"  "روح  قبل  من 
يف القت�ساد املحلي، فاإن كافة املوؤ�سرات توؤكد جناحها يف 
2021؛  العام  خالل  وظيفية  فر�سة  األييف   100 نحو  توفر 
اإىل  للو�سول  ال�سياحي  القطاع  م�ستهدفات  �سمن  وذلييك 
اإىل  بالإ�سافة   ،2030 العام  بحلول  وظيفية  فر�سة  مليون 
ارتفاع �سراكاتها مع من�ساآت القطاع اخلا�ص من 100 �سركة 
يف  �سياحية  من�ساأة   2٥0 من  اأكيير  اإىل   ،2020 �سيف  يف 
�سيف 2021، بالإ�سافة اإىل رفع معدل الإنفاق على الأن�سطة 

ال�سياحية مبعدلت غر م�سبوقة قيا�ًسا بالأعوام ال�سابقة.

محليات
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تسليم "سبارك" شهادة 
التصنيف الذهبي المستدام

الريا�س - وا�س
�َسِهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمر عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، 
اأم�ص،  احلقيل  عبدالله  بن  ماجد  والإ�سكان  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  ووزييير 
ت�سليم �سركة اأرامكو ال�سعودية �سهادة اعتماد ت�سميم م�سروع مدينة امللك �سلمان 
وتد�سني  الأوىل،  املرحلة  �سمن  امل�ستدام  الذهبي  بالت�سنيف  "�سبارك"  للطاقة 
الربط الإلكرتوين بني مركز خدمات املطورين العقاريني "اإمتام" و�سركة اأرامكو 

بالتعاون مع هيئة احلكومة الرقمّية.
وقال �سمو وزير الطاقة اإن جميع القطاعات احلكومية مبا فيها قطاعات "الطاقة" 
الأثر  له  كان  مما  القيادة  من  حمدود  غر  بدعم  و"البلدية" و"الإ�سكان" يحظون 

الكبر يف توحيد اجلهود
لتحقيق الأهداف التنموية لروؤية 2030، مقدمًا �سكره ملقام خادم احلرمني، ول�سمو 
اإن ما حتقق من حتويل للعمليات امل�سرتكة  ويل العهد -حفظهما الله-. واأ�ساف: 
احلقيقي  التمكني  ثل  يمُ اإلكرتونية  اإىل  "اإمتام"  وبييرنييامييج  الطاقة  وزارة  بييني 
اأن  اإىل  النظر  ال�سراكة بني اجلهات احلكومية، لفتًا  بتفعيل  اململكة 2030  لروؤية 
ت�سهيل  خالل  من  الأطييراف  جميع  حقوق  وحتفظ  ال�سفافية  �ستعزز  اخلطوة  هذه 
وت�سريع اإر�سال معامالت وطلبات املطورين العقاريني عرب من�سة "اإمتام"، وزيادة 

ال�ستثمار العقاري بتطوير الأرا�سي اخلام وغر املطورة.
واأ�سار �سموه اإىل اأن ت�سليم مدينة امللك �سلمان للطاقة "�سبارك" �سهادة اأول ت�سنيف 
ذهبي م�ستدام، ياأتي نتيجة التزامها مبعاير ال�ستدامة والأنظمة ال�سديقة للبيئة 
يف الطاقة واملياه والنقل واإدارة النفايات يف الت�سميم لتعزيز ا�ستدامة البناء يف 
وما  و�سناعاتها،  الطاقة  جمال  يف  متكاماًل  عامليًا  مركزًا  لتكون  اجلوانب،  جميع 

حتتاجه من دعٍم وخدمات فنية ولوج�ستية.

برنامج لتعزيز األمن الفكري 
في منطقة القصيم

بريدة - البالد
اأطلق الأمر الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز اأمر منطقة الق�سيم 
مبكتب  الجتماعات  بقاعة  الفكري،  الأميين  تعزيز  لربنامج  العليا  اللجنة  رئي�ص 
الفكري، بح�سور  الأمن  الإلكرتونية لربنامج تعزيز  ،املن�سة  الإمارة  �سموه مبقر 
وكيل اإمارة الق�سيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، و الوكيل لل�سوؤون الأمنية باإمارة 
الإلكرتونية  الق�سيم على اخلدمات  اأمر  املرواين. واطلع  نايف  الدكتور  الق�سيم 
التي تقدمها للجهات امل�ساركة يف الربنامج،  والتي تهدف اإىل تعزيز دور اجلهات 
جلهود  واملتابعة  التن�سيق  و�سهولة  الربنامج،  يف  باملنطقة  واخلا�سة  احلكومية 
الغرفة  مع  بالتعاون  الربنامج،  واأهييداف  روؤية  مع  يتنا�سب  مبا  امل�ساركة  اجلهات 

التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم.

أمير الحدود الشمالية يتسلم 
تقرير اإلذاعة

عرعر - البالد
احلييدود  منطقة  اأميير  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن  خالد  بن  في�سل  الأميير  ا�ستقبل 
باملنطقة عبدالرحمن  ال�سعودية  الإذاعة  ا�ستوديوهات  مدير  مكتبه،  ال�سمالية، يف 
الإعالمية  الربامج  اأهمية  ، موؤكدا  الإذاعيية  ن�ساط  تقريرًا عن  قدم  الذي  احل�سري، 
اإبراز املقومات ال�سياحية والقت�سادية والتنموية يف املنطقة. كما قلد �سموه  يف 
يف مكتبه اأم�ص مدير �سرطة املنطقة اللواء ريا�ص بن بدر احلزيي ، وم�ساعد مدير 
ال�سرطة اللواء عبدالله بن �سالح املحيميد ، رتبتيهما اجلديدتني، وذلك بعد �سدور 
الأمر ال�سامي برتقيتهما اإىل رتبة لواء. وهّناأهم �سموه بالثقة الكرية، متمنيًا لهما 

التوفيق وال�سداد.

الفيصل يستقبل سفير البحرين ويقّلد قيادات شرطة رتبهم

مشروعات »سقيا الماء« لقرى منطقة مكة

 مليون متطوع في جدة بنهاية 2030

   أخبار موجزة

جدة - عبد الهادي املالكي
مكة  مبنطقة  اخلييرييية  امليياء  �سقيا  اإدارة  جمل�ص  وافييق 
قرى  يف  املحتاجة  الأ�ييسيير  �سقيا  م�سروع  على  املكرمة 
وهجر منطقة مكة املكرمة بوا�سطة ال�سهاريج، بال�سراكة 
مع جمعية )�سخاء( بوادي فاطمة على اأن تتحمل جمعية 
البالغة )234000(  �سقيا املاء ٥0 % من تكلفة امل�سروع 
ريال، كما اأطلع املجل�ص على العرو�ص املقدمة من بع�ص 
املوؤ�س�سات الوطنية املتخ�س�سة بتحلية املياه ال�ساحلة 
لل�سرب ، لتنفيذ م�سروع �سقيا الأ�سر املحتاجة حيث اأيد 
للتعاقد  جدة  مبحافظة  املياه  حتلية  معامل  اأحد  اختيار 
معه لتنفيذ هذا امل�سروع البالغ تكلفته )280000 ( ريال.

اخلام�ص  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  اجتماع  يف  ذلييك  جيياء 
درهم  بن  عبدالله  عاي�ص  راأ�ييسييه  الييذي  "العادي"  ع�سر 
وناق�ص  الأعيي�ييسيياء،  بح�سور  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
املجل�ص العديد من املوا�سيع املدرجة ومنها فكرة اإقامة 
اإعييادة  واعتماد  ومناء"،  تر�سيد  املييياء..  "�سقيا  ملتقى 

ت�سكيل جلان املجل�ص مبا يواكب املرحلة القادمة.
من جهة اأخرى ، ك�سف تقرير جمعية �سقيا املاء اخلرية 
توزيع  عيين  املا�سيني  لل�سهرين  املييكييرميية  مكة  مبنطقة 
الأربطة  �سقيا  برامج  �سمن  مياه  عبوة   )  1٥4200  (
وامل�ساجد  العمال  و�سقيا  والأيتام  واجلمعيات اخلرية 

واملقابر ومغا�سل املوتى ومراكز الأحياء.

جدة- البالد
ا�ستقبل الأمر خالد الفي�سل، م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمر منطقة مكة 
مملكة  �سفر  خليفة  اآل  عبدالله  بن  حمود  ال�سيخ  بجدة  الإمييارة  مقر  يف  املكرمة 
ومناق�سة  الودية،  الأحيياديييث  تبادل  اللقاء  خالل  وجييرى  اململكة.  لدى  البحرين 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
كما قّلد �سموه، وبح�سور مدير �سرطة املنطقة اللواء �سالح اجلابري، عدًدا من 

قيادات �سرطة املنطقة رتبهم اجلديدة.
ومتنى �سموه لل�سباط املمُرقني التوفيق يف مهام عملهم، واأن تكون عوًنا لهم ملا فيه 
خدمة الدين ثم املليك والوطن، وهم اللواء الدكتور حممد العتيبي م�ساعد مدير 
الطائف،  اليو�سف مدير �سرطة  الب�سرية، واللواء عثمان  للموارد  �سرطة املنطقة 
واللواء �سليمان الطويرب مدير �سرطة جدة، واللواء ابجاد النفيعي م�ساعد مدير 
العا�سمة  �سرطة  مدير  الزهراين  جمعان  واللواء  الأمن،  ل�سوؤون  املنطقة  �سرطة 

املقد�سة. ومن جهتهم عرّب ال�سباط املمُرقون عن �سكرهم ل�سمو اأمر املنطقة.

استدامة العمل التطوعي في المجتمع السعودي
جدة - البالد

 ت�سهد اململكة فعاليات مكثفة لرت�سيخ مفاهيم وممار�سات العمل 
التطوعي امل�ستدام، وحتقيق التكامل بني القطاعات املختلفة ذات 
الكفاءة واخلربة يف ذات املجال. ويف هذا الإطار �ساركت اأمانة 
يف  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املييوارد  وزارة  جدة  حمافظة 
مبادرة "عطاء وطن" تزامنا مع )يوم التطوع ال�سعودي والعاملي 
2021( ، الذي اأقيمت فعالياته على الواجهة البحرية، �سمن اإطار 
اململكة  روؤييية  يحقق  مبا  التطوعي  العمل  لتعزيز  الأمانة  �سعي 

2030 للو�سول اإىل مليون متطوع.
التطوعية  الييفييرق  ميين  العديد  فيها  �ييسييارك  التي  املييبييادة  وتييهييدف 
التطوعي  العمل  ثقافة  وتعزيز  ن�سر  اإىل  العالقة  ذات  واجلهات 
جتوب  با�سات  اإطييالق  الربامج  ت�سمنت  حني  يف  املجتمع،  يف 

فقرات  اإىل  بالإ�سافة  التطوع،  مبن�سة  للتعريف  جدة  حمافظة 
زراعية  �ستالت  وتوزيع  وال�سكيت،  الهوائية  الدراجات  لفريق 
فعالية  يف  الأطييفييال  م�ساركة  وكذلك  البحرية،  الواجهة  لييزوار 

تلوين جداريات عطاء الوطن.
مبادرة  الجتماعية  والتنمية  الب�سرية  املييوارد  وزارة  واأطلقت   
اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون  جدة،  حمافظة  يف  التطوع  قافلة 
مفاهيم  وتييعييزيييز  تر�سيخ  بييهييدف  الييربييحييييية،  وغييير  احلييكييومييييية 
بني  التكامل  وحتقيق  امل�ستدام،  التطوعي  العمل  وممار�سات 

القطاعات املختلفة ذات الكفاءة واخلربة يف ذات املجال.
املييوارد  بيييوزارة  للتطوع  العامة  الإدارة  عييام  مدير  واأو�سحت 
الب�سرية والتنمية الجتماعية م�ساعل اآل مبارك اأن مبادرة قافلة 
�سمن  وذلييك  التطوعية،  املييبييادرات  من  جمموعة  ت�سم  التطوع 

والعاملي 2021،  ال�سعودي  التطوع  يوم  لتفعيل  الييوزارة  جهود 
بالتعاون مع كلٍّ من: اأمانة حمافظة جدة، واأكاديية دلة الربكة 

للعمل التطوعي، وعدد من الفرق التطوعية.
اأفييراد  حتفيز  يف  للم�ساهمة  مبادرة  القافلة  تت�سمن  واأ�سافت: 
بهدف  التطوعي،  للعمل  الوطنية  املن�سة  يف  الت�سجيل  املجتمع 
خالل  ميين  وذلييك   ،2030 بنهاية  متطوع  مليون  اإىل  الييو�ييسييول 
والييدراجييات  للحافالت  جلييدة  البحرية  الييواجييهيية  على  م�سرة 
ت�سجيعية حلثهم  بهوية ب�سرية موحدة، حتتوي على مل�سقات 
املبادرات  من  عييددا  كذلك  التطوع  قافلة  وت�سمل  التطوع.  على 
الأخرى، مثل: امل�ساهمة يف حملة »لنجعلها خ�سراء« الهادفة اإىل 
تنمية مواقع الغطاء النباتي،من خالل تعزيز امل�ساركة املجتمعية 

وحتفيز املجتمع املحلي على الإ�سهام يف اأعمال الت�سجر.

 تدشين حديقة الدمج بحمراء جدة 

»روح السعودية«.. جهد احترافي لتنشيط السياحة وتنمية االقتصاد



الريا�ض - البالد
رفعت الهيئة العامة للنقل العلم ال�سعودي على الناقلة 
الدمام  مدينة  يف  وذل��ك  "راية"،  اجل��دي��دة  البحرية 
باملنطقة ال�سرقية بح�سور م�سوؤويل الهيئة واجلهات 
املعنية وممثلني عن �سركة بحري، معلنًة بذلك ت�سجيل 

الناقلة حتت علم اململكة العربية ال�سعودية.
التي  الوطنية  الناقالت  اإح��دى  "راية"  الناقلة  وتعّد 
للنقل  ال�سعودية  الوطنية  ال�سركة  وت�سغلها  متتلكها 
لل�سفن  الإج��م��ايل  العدد  لي�سبح  "بحري"،  البحري 
اليوم  حتى  ال�سعودي  العلم  حتمل  ال��ت��ي  الوطنية 
ال�ستيعابية  القدرة  من  ويزيد  يرفع  مما  �ُسفن،   408

لالأ�سطول البحري التجاري ال�سعودي.
ال�سعودي �سمن  العلم  الناقالت حتت  وياأتي ت�سجيل 
والت�سريعية  التنظيمية  للنقل  العامة  الهيئة  اأدوار 

لقطاع النقل البحري يف اململكة.
وام���ت���داًدا مل�����س��رة ال��ع��ط��اء والإجن�����از يف قطاع 

البحري  اأ���س��ط��ول��ن��ا  �سجل  ف��ق��د  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل 
من  عاملًيا  والع�سرين  اإقليمًيا  الأوىل  املرتبة 

موؤمتر  لتقرير  وف��ًق��ا  الطّنية  احلمولة  حيث 
والتنمية  للتجارة  ال�سنوي  املتحدة  الأمم 

.2020 العام  "اأونيكتاد" عن 
�سعيها  للنقل  العامة  الهيئة  و�ستوا�سل 

وبذل املزيد من جهودها لكل ما من �ساأنه 
تعزيز قطاع اخلدمات اللوج�ستية والنقل 

والإ���س��ه��ام  ال��ب��ح��ري  �سيما  ل  ال��وط��ن��ي 
الرائدة على  اململكة  يف تر�سيخ مكانة 

الإم���داد  و�سال�سل  ال�سحن  خريطة 
البحرية العاملية.
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واملقيمني  املواطنني  حقوق  اململكة  ت�سع 
على اأرا�سيها فوق كل اعتبار ، وتوليهم كل 
العناية والرعاية التي كفلتها لهم ال�سريعة 
للنف�س  حفظت  التي  ال��غ��راء  الإ�سالمية، 
وكذلك   ، قدرها  و�سانت  قيمتها  الب�سرية 
املجال  هذا  يف  املرعية  الدولية  القوانني 
ودعم اململكة لكل ما يعزز احلق الإن�ساين 
و�سعها  الذي  الأم��ر   ، عام  ب�سكل  النا�سع 
من  النوع  لها  املحاربة  ال��دول  مقدمة  يف 
اجلرائم ، كما تعد من الدول ال�سباقة دائمًا 
ب��روت��وك��ولت الأمم  امل�����س��ادق��ة ع��ل��ى  يف 
تلك اجلرائم  اإىل مكافحة  الرامية  املتحدة 

مبختلف �سورها.
 ويف هذا الإطار تاأتي ا�ست�سافة ال�سعودية 
حتديات  ح��ول  الثالث  احلكومي  للمنتدى 
يف  ب��الأ���س��خ��ا���س  الجت����ار  ج��رائ��م  مكافحة 
ال�سرق الأو�سط 2021 ، ويناق�س التحديات 
مما  املجال،  هذا  يف  امل�ستجدة  والتطورات 
ودوليا  واإقليميا  داخليا  املهم  دوره��ا  يوؤكد  
بالأ�سخا�س،  الجت���ار  جرمية  مكافحة  يف 
يف  للمملكة  م�ستمرا  تقدما  اأثمر  الذي  الأمر 
موؤ�سر املكافحة ، ويج�سد دورها الكبر يف 
 ، �سورها  اأن�سع  يف  الإن�سان  حقوق  تعزيز 
وحر�سها على م�ساطرة املجتمع الدويل قلقه 
الجت��ار  جرائم  معدلت  زي��ادة  اإزاء  البالغ 
اجلماعات  من  النزاعات  اأماكن  يف  بالب�سر 
الإرهابية امل�سلحة، وبخا�سة ما يتعر�س له 
الن�ساء والأطفال، والتعاون الدائم من جانب 
الدويل  واملجتمع  املتحدة  الأمم  مع  اململكة 
تلك  من  الإن�سان  �ساأنه حماية  من  ما  كل  يف 

اجلرائم وتر�سيخ حماية وحفظ حقوقه.

إنسانية ناصعة
كلمة

                                                                           

                                                                           

عدن - وا�ض
رفع الربنامج ال�سعودي لتنمية واإعمار اليمن كفاءة الطاقة الكهربائية يف مطار عدن الدويل، عرب تزويد املطار مبولدين كهربائيني 

بقدرة 636 كيلو فولت اأمبر لكل مولد، وباإجمايل 1272 كيلوجرام ، حت�سيًنا للخدمات املقدمة للم�سافرين و�سركات الطران.
الدويل على  اليمن يف الرتقاء مب�ستوى اخلدمات يف مطار عدن  لتنمية واإعمار  ال�سعودي  الدعم اجلديد من الربنامج  وي�ساهم 

الأ�سعدة كافة، ويقدم حاًل نوعيًا يف دعم البنية التحتية للمطار، �سمن م�سروع اإعادة تاأهيل مطار عدن الدويل.
من املدار�س: مدر�سة علي  كما افتتح الربنامج  4 مدار�س منوذجية جديدة يف حمافظة �سقطرى، ي�ستفيد منها 5170 م�ستفيد، تت�سّ
بن اأبي طالب، ومدر�سة معاذ بن جبل، ومدر�سة ثانوية قلن�سية، ومدر�سة �سرهن، بهدف دعم التعليم والتعلم من خالل توفر فر�س 

تعليمية للطالب والطالبات وبيئة حُمّفزة و�ساملة للجميع.
خدمة  اليمنية  املحافظات  خمتلف  يف  نفذها  تنموية  ومبادرة  م�سروع   204 من  اأكرث  اليمن  واإعمار  لتنمية  ال�سعودي  الربنامج  وقّدم 
لالأ�سقاء اليمنيني يف 7 قطاعات اأ�سا�سية، وهي ال�سحة، والطاقة، والنقل، واملياه، والتعليم، والزراعة والرثوة ال�سمكية، وبناء قدرات 
املوؤ�س�سات احلكومية. من جهة ثانية يوا�سل مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال الإن�سانية تقدمي م�ساعداته لل�سعب اليمني ال�سقيق ، حيث 
التابعة  للنازحني مبديرية حر�س  الإن�سانية يف خميم وعالن  لالإغاثة والأعمال  امللك �سلمان  التابعة ملركز  املتنقلة  الطبية  العيادات  قدمت 

ملحافظة حجة تقدمي خدماتها العالجية ل� 80 م�ستفيًدا خالل املدة من 11 حتى 17 نوفمرب 2021م.
 كما متّكن م�سروع مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال 

من  اليمنية  الأرا���س��ي  لتطهر  "م�سام"  الإن�سانية 
م��ن �سهر نوفمرب  ال��راب��ع  الأ���س��ب��وع  الأل��غ��ام خ��الل 

ميلي�سيا  زرعتها  األغام   1.307 انتزاع  من  2021م، 
لغًما   273 منها  اليمن،  مناطق  خمتلف  يف  احلوثي 

ل��الأف��راد، و  م�����س��اًدا  لغًما  ل��ل��دب��اب��ات، و26  م�����س��اًدا 
1.001 ذخرة غر متفجرة، و7 عبوات نا�سفة.

نزعها خالل  التي جرى  الألغام  يرتفع عدد  وبذلك 
�سهر نوفمرب اإىل 5.716 لغًما، ليبلغ اإجمايل ما مت 

نزعه منذ انطالق م�سروع "م�سام" حتى الآن 290 
األًفا و353 لغًما، زرعتها امليلي�سيات احلوثية يف 

واألوان  باأ�سكال  اإخفاءها  وحاولت  اليمن  اأرجاء 
ال�سحايا  م��ن  امل��زي��د  حل�سد  خم��ت��ل��ف��ة،  وط���رق 

يف  ال�سن،  وكبار  والن�ساء  الأطفال  من  الأبرياء 
حني يوا�سل مركز امللك �سلمان لالإغاثة من خالل 

املبا�سرة  للتهديدات  "م�سام" الت�سدي  م�سروع 
ال�����س��ق��ي��ق، وتطهر  ال��ي��م��ن��ي  ال�����س��ع��ب  حل��ي��اة 

الأرا�سي اليمنية من الألغام.

وزير الخارجية يبحث في األرجنتين 
تعزيز التعاون والمستجدات

بيون�ض اآير�ض - وا�ض
نائب  مع  اخلارجية،  وزير  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�سل  الأم��ر  التقى 
رئي�س جمل�س الوزراء يف جمهورية الأرجنتني خورخي نعمة، ووزير 
خادم  �سفر  اأقامها  غ��داء  م��اأدب��ة  خ��الل  وذل��ك  تايانا،  خورخي  ال��دف��اع  
�سرف  الع�سري على  الأرجنتني ح�سني حممد  لدى  ال�سريفني  احلرمني 

�سمو وزير اخلارجية يف العا�سمة بيون�س اآير�س.
الأرجنتينية  ال�سعودية  ال��ع��الق��ات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��الل  وج���رى 
اآخر  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  كافة،  التعاون  جمالت  يف  تعزيزها  و�سبل 

امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

كما بحث اللقاء تعزيز التعاون بني البلدين يف خمتلف املجالت وخا�سة 
يف �سوء روؤية اململكة 2030، وتطرق كذلك اإىل اأوجه تكثيف التن�سيق 

الثنائي لتحقيق تطلعات البلدين يف كل ما يخدم امل�سالح امل�سرتكة.
وتناول اللقاء جهود البلدين يف تعزيز الأمن وال�ستقرار يف منطقة 
اأهمية  اإىل  اجلانبان  تطرق  كما  اجلنوبية،  واأمريكا  الأو�سط  ال�سرق 
ال�سلم  يهدد  ما  كل  ملنع  ال��دويل  املجتمع  مع  امل�سرتك  العمل  تعزيز 

والأمن الدوليني.
ح�سر ماأدبة الغداء عددًا من م�سوؤويل احلكومة الأرجنتينية، ومدير عام 

مكتب وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.

تسجيل الناقلة "راية" ضمن األسطول السعودي

المملكة تعزز تنافسيتها
 في النقل البحري

البرنامج السعودي يفتتح مدارس نموذجية 
ويرفع كفاءة مطار عدن

استمرار المساعدات ونزع ألغام حوثية

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

 تمديد اإلقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة دون رسوم 
الريا�ض-وا�ض

اإنفاًذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود 
الإق��ام��ات  �سالحية  بتمديد  للجوازات  العامة  املديرية  ب��داأت   ،- الله  حفظه   -
وتاأ�سرات اخلروج والعودة من دون ر�سوم اأو مقابل مايل اإىل تاريخ 28 / 6 

/ 1443ه� املوافق 31 / 1 / 2022م.
اإطار اجلهود املتوا�سلة التي  اأ�سدره وزير املالية، يف  وياأتي هذا التمديد الذي 
تتخذها حكومة اململكة للتعامل مع اآثار وتبعات اجلائحة العاملية )كوفيد - 19(، 
و�سمن الإجراءات الحرتازية والتدابر الوقائية التي ت�سمن �سالمة املواطنني 

واملقيمني - باإذن الله - وت�سهم يف التخفيف من الآثار القت�سادية واملالية.
كما اأن التمديد �سيتم اآلًيا بالتعاون مع مركز املعلومات الوطني دون احلاجة اإىل 
مراجعة مقار اإدارات اجلوازات اأو مراجعة بعثات اململكة يف اخلارج، وذلك على 

النحو التايل:
هم  ممن  للمقيمني  والعودة  اخلروج  وتاأ�سرات  الإقامات  �سالحية  متديد  اأوًل: 

خارج اململكة يف الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تف�سي فرو�س كورونا 
فيها، ليكون اإىل تاريخ 28 / 6 / 1443ه� املوافق 31 / 1 / 2022م، با�ستثناء 

الذين ا�ستكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل اململكة قبل مغادرتهم لها.
ثانًيا: متديد �سالحية تاأ�سرات الزيارة من قبل وزارة اخلارجية للزائرين ممن 
هم خارج اململكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تف�سي فرو�س 

كورونا فيها، ليكون اإىل تاريخ 28 / 6 / 1443ه� املوافق 31 / 1 / 2022م.

تعليق الرحالت مع 7 دول
 ويف وقت �سابق اأم�س ، �سرح م�سدر م�سوؤول يف وزارة الداخلية، باأنه اإ�سارة 
اإىل ما �سبق الإعالن عنه ب�ساأن تعليق القدوم موؤقًتا من بع�س الدول اإىل اململكة، 

لأ�سباب تتعلق بتف�سي جائحة فرو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد 19(.
ال�سحية  اجلهات  رفعته  وم��ا  الوبائي،  للو�سع  امل�ستمرة  املتابعة  على  وب��ن��اًء 
املخت�سة يف اململكة عن ظهور �ساللة متحورة من فرو�س كورونا )كوفيد 19( 

-)اأوميكرون( " Omicron " يف عدد من الدول، ور�سد انتقال م�سابني منها 
القادمة من دول )جمهورية  الرحالت اجلوية  تقرر تعليق  فقد   ، اأخرى  اإىل دول 
جمهورية  اأن��غ��ول،  جمهورية  مدغ�سقر،  جمهورية  زامبيا،  جمهورية  م��الوي، 

�سي�سل، جمهورية موري�سيو�س، جمهورية جزر القمر( واملغادرة اإليها.
 وكذلك تعليق ال�سماح بدخول اململكة لغر املواطنني، من القادمني مبا�سرة اأو غر 
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 الإجراءات ال�سحية يف اململكة بدخول القادمني منها 
اإج��راءات احلجر  يتم تطبيق كامل  اأن  ، على  املعتمدة  ال�سحية  لالإجراءات  وفًقا 
ال�سحي املوؤ�س�سي املعتمد ملدة )5( اأيام على جميع الفئات امل�ستثناة من القادمني 

من تلك الدول، مبن يف ذلك مواطنو اململكة، بغ�س النظر عن حالة التح�سني.
و�سددت وزارة الداخلية على اأنه يلزم من دخل اإىل اململكة قادمًا من تلك الدول اأو 
الدول املعلن عنها �سابًقا، اأو مر بها بعد تاريخ 1 نوفمرب 2021، اأن يكون لديه 

نتيجة �سلبية لفح�س PCR للفرو�س، قام باإجرائه بعد و�سوله اإىل اململكة.

المملكة تستضيف منتدى مكافحة جرائم االتجار باألشخاص 
الريا�ض- البالد

نوفمرب   30  -  29 ال��ف��رتة  خ���الل  اململكة  ت��راأ���س 
احلايل، املنتدى احلكومي الثالث ملناق�سة حتديات 
ال�سرق  يف  بالأ�سخا�س  الجتار  جرائم  مكافحة 
الوطني  "التن�سيق  بعنوان  2021م،  الأو�سط 
والدويل ب�ساأن مكافحة الجتار بالأ�سخا�س يف 
افرتا�سًيا  يقام  الذي  كورونا"،  جائحة  ظل 
املعنية  ال��ل��ج��ان  روؤ�����س����اء  مب�����س��ارك��ة 
يف  بالأ�سخا�س  الجت���ار  مبكافحة 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول 

العربية وعدد من الدول العربية وممثلني دوليني.
 يفتتح املنتدى  رئي�س هيئة حقوق الإن�سان ����� رئي�س جلنة 
الدكتور  اململكة  يف  بالأ�سخا�س  الجت��ار  جرائم  مكافحة 
والتطورات  التحديات  ويناق�س   ، العواد  �سالح  بن  عواد 
بالأ�سخا�س  الجت��ار  جرائم  مكافحة  جمال  يف  امل�ستجدة 
بال�سرق الأو�سط، ل�سيما يف ظل جائحة كورونا، لتتمكن 
للت�سدي  م�سرتكة  عمل  خطط  و�سع  من  الوطنية  اللجان 
هذا  ملنتدى  اململكة  ا�ست�سافة  تاأتي  حيث  اجلرائم،  لهذه 
الجت��ار  جرمية  مكافحة  يف  املهم  ل��دوره��ا  ت��اأك��ي��دًا  ال��ع��ام 
الت�سدي  يف  املتوا�سلة  احلكومة  وجهود  بالأ�سخا�س، 

ل��ه��ذه اجل���رمي���ة، وب����ذل ج��م��ي��ع ال�����س��ب��ل ل��دع��م وم�����س��ان��دة 
اأثمر عن تقدم م�ستمر للمملكة يف موؤ�سر  �سحاياها، الذي 
مكافحة الجتار بالأ�سخا�س ال�سادر من وزارة اخلارجية 

الأمريكية.
تتناول  مناق�سة  جل�ستي  الأول  اليوم  فعاليات  وتت�سمن 
الأوىل التن�سيق الوطني ب�ساأن مكافحة الجتار بالأ�سخا�س 
يف ظل جائحة كورونا يتحدث فيها ممثلو الدول امل�ساركة، 
فيما تتناول اجلل�سة الثانية التن�سيق الدويل ب�ساأن مكافحة 
الجتار بالأ�سخا�س يف ظل جائحة كورونا، فيما �ست�سهد 

فعاليات اليوم الثاين ثالث جل�سات.
د. العواد
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جدة ـ البالد 
قـــالـــت الــــدكــــتــــورة  وفــــاء 
ــعــ�ــســاين، ا�ــســتــ�ــســاريــة  ال
اإن  �ــــســــدريــــة،  اأمـــــرا�ـــــض 
ـــراد لــاإجــراءات  اتــبــاع االأف
ـــوقـــائـــيـــة مــــن فـــرو�ـــض  ال
الكمامات،  )ارتداء  كورونا 

والتباعد  الــيــديــن،  وتعقيم 
بالفرو�سات  االإ�سابات  خف�ض  يف  �ساهم  االجتماعي(، 

التنف�سية.
واأ�سافت "الع�ساين"،اأنَّ عودة االإ�سابات بالفرو�سات 
التنف�سية كاالأنفلونزا والربد خال الفرتة املا�سية، جاء 
نتيجة �سعور البع�ض باالطمئنان بع�ض ال�سيء وتخفيف 
االإجراءات الوقائية التي اعتدنا عليها منذ ظهور فرو�ض 
املو�سى  التطعيمات  اأخذ  �سرورة  على  م�سددة  كورونا، 

بها �سواء لفرو�ض كورونا اأو فرو�ض االإنفلونزا.
املبداأ  اأن  ال�سدرية،  االأمــرا�ــض  ا�ست�سارية  واأو�سحت 
واأهم  العاج"،  من  خر  "الوقاية  عليه  املتعارف  الطبي 
التنف�سية هو احلماية من  الفرو�سات  الوقاية من  طرق 
ال�سديد  الــربد  ــات  اأوق يف  التدفئة  على  واحلر�ض  الــربد 
وخا�سة مناطق الراأ�ض واالأذنني، ف�سا عن احلر�ض على 

ارتداء الكمامات عند اخلروج من املنازل.
احللق  ترطيب  ب�سرورة  الع�ساين،  وفاء  د.  ون�سحت 
بتناول امل�سروبات الدافئة، لتفادي االإ�سابة بنزالت الربد 

واالإنفلونزا والربو ال�سعبي.

طبيبة توضح سبب عودة 
اإلصابات بالفيروسات التنفسية

الريا�ض ـ البالد 
عن   ، امــ�ــض  الــ�ــســحــة،  وزارة  اأعــلــنــت 
بفرو�ض  جــديــدة  اإ�سابة   24 ت�سجيل 
يف   »19 »كــوفــيــد-  امل�ستجد  كـــورونـــا 
ما  املا�سية؛  �ساعة  الـ24  خال  اململكة، 
يرفع اإجمايل االإ�سابات اإىل  549695 

حالة.
اأنــه  –عرب تــويــرت-  ـــــوزارة  ال وذكــــرت 
من  جديدة  تعاٍف  حالة   32 ت�سجيل  مت 
ال�سفاء  حاالت  اإجمايل  لت�سل  كورونا؛ 

من الفرو�ض اإىل 538856 حالة.
واأ�سارت اإىل اأنه مت ت�سجيل حالة وفاة 
واحدة، لرتفع اإجمايل حاالت الوفيات 
منذ بدء جائحة كورونا وحتى االآن، اإىل 

8833 حالة.
مـــن نــاحــيــة اخــــرى بــلــغــت اإحــ�ــســائــيــة 
خمـــالـــفـــات االإجـــــــــراءات االحــــرتازيــــة 
والتدابر الوقائية من فرو�ض كورونا 
"كوفيد-19" )871( خمالفة خال املدة 
 /4  /22 حتى  1443هـــــ   /4  /16 مــن 

1443هـ.
الــعــدد  املــكــرمــة  مــكــة  منطقة  و�ــســجــلــت 
الريا�ض  ومنطقة   ،)269( بـــ  االأعــلــى 
بـ  املــنــورة  املدينة  ومنطقة   ،)217( بـــ 

)181(، تلتها منطقة حائل بـ )118(، ثم 
املنطقة ال�سرقية بـ )39(، ومنطقة تبوك 
بـ )33(، ومنطقة الباحة بـ )8(، ومنطقة 
ع�سر بـ )5(، ومنطقة الق�سيم مبخالفة 
منطقة  يف  خمــالــفــات  ودون  واحـــــدة، 
ال�سمالية  احلـــــدود  ومــنــطــقــة  جـــــازان 

ومنطقة اجلوف ومنطقة جنران.
عــلــى  ـــة  ـــي ـــداخـــل ال وزارة  و�ـــــســـــددت 
موا�سلة  ب�سرورة  واملقيمني  املواطنني 
والتقيد  الوقائية  باالإجراءات  االلتزام 
بالتعليمات ال�سادرة عن اجلهات املعنية 

بهذا ال�ساأن.
"ع�ض  مبادرة  ك�سفت  اخــرى  ناحية  من 
ب�سحة" التابعة لوزارة ال�سحة،  اأم�ض  
عــن طــريــقــة الـــدخـــول االآمــــن لــاأمــاكــن 

العامة.
على  اإن  االعـــتـــيـــاد  املــــبــــادرة،  وقـــالـــت 
تطبيقها، ال يعني التهاون يف تنفيذها، 
نتائجها  لكن  اعتيادية،  اإجـــراءات  فهي 

مهمة.
يف:  تتمثل  الطريقة  تلك  اأن  وذكـــرت 
التاأكد  التباعد،  توكلنا،  تطبيق  تفعيل 
املغلقة،  االأمــاكــن  يف  الكمامة  لب�ض  من 

التبليغ عند وجود خمالفات.

 البالد ـ وكاالت 
اجلديد  املتحور  �سالة  اأن  من  علماء  حذر 
حتمل  »اأومــيــكــرون«  كــورونــا  فرو�ض  من 
اأكــر  ــتــي جتعله  الــطــفــرات وال عـــددا مــن 

فاعلية يف تفادي اللقاحات احلالية.
�سكلت  اإنها  العاملية  ال�سحة  منظمة  وقالت 
جلنة ملناق�سة البدائل املقرتحة يف املرحلة 
احلالية، موؤكدة اأن ظهور �سالة اأوميكرون 
�سريعة االنت�سار تثر املخاوف من التف�سي 
يف  النمو  م�سار  اإعاقة  واحتمال  الوبائي 
يف  الــرائــدة  ال�سناعية  الــدول  اقت�سادات 

العاملي، وفقا لقناة االإخبارية.
فعالية اللقاحات

وكـــان الــعــامل الــربيــطــاين مــديــر جمموعة 
اأنــدرو  الربوفي�سور  للقاحات،  اأك�سفورد 
اأنه ميكن تطوير َم�سل جديد  بوالرد اأعلن 
ب�سرعة كبرة �سد متحور كورونا اجلديد 

»اأوميكرون«.
الــذي  بـــوالرد،  اأنـــدرو  الربوفي�سور  ــال  وق
قــــاد االأبــــحــــاث حــــول لـــقـــاح اأكــ�ــســفــورد/
كــورونــا،  لفرو�ض  امل�ساد  اأ�سرتازينيكا 
َمن  بني  ب�سدة  اجلديد  املتحور  انت�سار  اإن 
مع  املا�سي  العام  راأينا  -كما  اللقاح  تلقوا 

املتحورة دلتا- غر حمتمل اإىل حد كبر.
»بي.  ل�سبكة  ت�سريح  يف  بوالرد،  واأ�ساف 
بي. �سي« اأنه يف حال انت�سارها �سيكون من 

املمكن التحرك ب�سرعة كبرة؛ الأن م�سارات 
تطوير لقاح جديد تتح�سن باطراد.

واأ�سار اإىل اأن اللقاحات احلالية فعالة �سد 
منظمة  تعتربها  التي  اجلديدة  املتحورات 
ال�سحة العاملية مقلقة، رغم اأن ذلك لن يتاأكد 
منظمة  وقــالــت  املقبلة.  االأ�ــســابــيــع  يف  اإال 
ت�سر  االأولــيــة  ــة  االأدل اإن  العاملية،  ال�سحة 
اإىل اأن متحور كورونا اجلديد اأكر عدوى 
باأنه  وو�سفته  املــتــحــورات،  من  غــره  من 
"مقلق". كما اأو�سحت اإن البيانات االأولية 
ت�سر اإىل احتمال اإ�سابة امل�سابني من قبل 

بكورونا باإ�سابتهم باملتحور اجلديد.
الــعــاملــيــة،  الــ�ــســحــة  منظمة  خـــرباء  وعــقــد 
اجلديد  املتغر  يخ�ض  ما  لبحث  اجتماًعا؛ 
جنوب  فى  ظهر  والــذى  كورونا،  لفرو�ض 

اإفريقيا.
با�سم  املتحدث  لوندمر  كري�ستيان  وقــال 
املنظمة - فى موؤمتر �سحفى - اأن املنظمة 
احلكومات  مــع  تو�سياتها  تتبادل  �سوف 
بــ�ــســاأن مــا ميــكــن اتــخــاذه مــن اإجـــــراءات. 
بتحديد  تقوم  اأن  عليها  الدول  اأن  واأ�ساف 
ما يتعلق باإجراءات ال�سفر بناء على تقييم 
للمخاطر، م�سًرا اإىل اأن الباحثني يعملون 
املتغر  انت�سار  �سرعة  مــدى  حتــديــد  على 
اجلديد وقابلية انتقاله وكيفية تاأثره على 

عاجات ولقاحات كورونا امل�ستخدمة.

 24 إصابة بكورونا.. 
و32 حالة تعافٍ

الصحة العالمية: تطوير مصل 
لمقاومة المتحور اإلفريقي 

األرصاد: األربعاء أول أيام الشتاء أرصاديا 

الفحص المبكر يقي النخيل من السوسة الحمراء 

جدة ـ عبد الهادي املالكي 
اإن  بعد غد  قال املركز الوطني لاأر�ساد، 
ال�ستاء  ف�سل  اأيــام  اأول  يعترب  االربــعــاء  
باململكة هذا العام،  مو�سحًا اأبرز املامح 

املناخية املتوقعة ملو�سم ال�ستاء.
درجـــــات  مــــعــــدالت  اأن  املــــركــــز  واأبــــــــان 
احلرارة ال�سطحية لف�سل ال�ستاء مناخيا 
االإيجابي،  بالتدرج  تت�سف  )تاريخيا(؛ 
ن�سبيا  مرتفعة  احلــرارة  درجــات  وتكون 
عــلــى غـــرب املــمــلــكــة وبـــاجتـــاه املــنــاطــق 
ال�ساحلية اجلنوبية بامتداد �ساحل البحر 

االأحمر.

باأعلى  تت�سم  املكرمة  مكة  اأن  اإىل  واأ�سار 
مــعــدل لـــدرجـــة احلــــــرارة الــعــظــمــى هــذا 
فيما  جــــدة،  ثــم  جــــازان  تليها  الــ�ــســتــاء، 
احلـــرارة  لــدرجــات  مــعــدل  ـــل  اأق �سيكون 
واحلدود  اجلوف  منطقتي  يف  ال�سغرى 

ال�سمالية.
واأ�ساف اأن منط معدالت هطول االأمطار 
معظم  على  باأمطار  يت�سم  ال�ستاء  خــال 
املناطق ب�سكل متفاوت، حيث يرتفع على 

�سرق وو�سط وجنوب �سرق اململكة.
ل�ستاء  الف�سلية  التوقعات  اأن  اإىل  ولفت 
هـــذا الــعــام تــ�ــســر اإىل درجــــات حـــرارة 

�سطحية اأعلى من املعدل على اأغلب اأجزاء 
واحــدة؛  درجــة  اإىل  ي�سل  مبقدار  اململكة 
ماعدا يف منطقة جازان، وجنوب منطقة 
املعدل  مــن  اأعــلــى  تــكــون  الــريــا�ــض حيث 
اأجزاء  املعدل على  بن�سف درجة، وحول 

من منطقة جنران.
وتــوقــع املــركــز هــطــول اأمــطــار اأعــلــى من 
وحــائــل،  الــريــا�ــض،  مناطق  على  املــعــدل 
واحلدود ال�سمالية، وذلك يف نهاية ف�سل 
اأنــه  مبينًا  فــربايــر،  �سهر  خــال  ال�ستاء 
على  للتّعرف  الرابط  على  الدخول  ميكن 

تفا�سيل املامح املناخية لف�سل ال�ستاء.

جدة- يا�سر بن يو�سف
ــزراعــة  وال ــاه  ــي وامل البيئة  وزارة  تــوا�ــســل   
واأكــد   بها   املتعلقة  املهام  نطاق  يف  جهودها 
مدير  ال�ساعدي  عبدالغني  بن  غالب  الدكتور 
واملــيــاه  البيئة  وزارة  بــفــرع  الــزراعــة  ادارة 
والزراعة مبنطقة مكة املكرمة اأن ق�سم الروة 
اأهــم  لتو�سيح  حقليا  يــومــا  نــظــم  الــنــبــاتــيــة 
املمار�سات الزراعية التي جتري علي النخيل 
احلــمــراء  النخيل  �سو�سة  مــعــاجلــة  وكيفية 

بالطرق ال�سليمة يف العا�سمة املقد�سة.
ــاعــدي  اأهــمــيــة الــفــحــ�ــض املبكر  ــ�ــس واأكـــــد ال
للنخيل وطريقة عاج النخيل امل�سابة ح�سب 
بني  التعاون  و�سرورة  الوزارة  اإ�سرتاتيجية 
املن�سود  للهدف  للو�سول  املزارعني والوزارة 

وت�سافر اجلهود للق�ساء على هذه احل�سرة.
 من جهته او�سح امل�سرف على برنامج مكافحة 
املكرمة  مكة  النخيل احلمراء مبنطقة  �سو�سة 
الزيارات  هذه  مثل  اأن  العتيبي  فهد  املهند�ض 
للمزارع امل�سابة ب�سو�سة النخيل تاأتي �سمن 
خطة الوزارة يف تطبيق قرار جمل�ض الوزراء 
ملكافحة  الــازمــة  التكاليف  الـــوزارة  بتحمل 
اأ�سحاب  مب�ساركة  احلمراء  النخيل  �سو�سة 

املحددة واملعتمدة  االآلية  النخيل وفق  مزارع 
الزراعية  العمالة  تدريب  �سمنها  من  والتي 
وفق  املكافحة  بروتوكوالت  على  واملزارعني 

روؤية اململكة 2030م .
البيئة واملياه   وقد ح�سر مدير مكتب وزارة 
احمد  املهند�ض  املقد�سة  بالعا�سمة  والزراعة 
ــه الـــقـــرين ومــ�ــســرف الــربنــامــج  ــل بـــن عــبــدال
�سلطان  الــزراعــي  الفني  املقد�سة  بالعا�سمة 
املـــزارع  احـــدى  احلــازمــي وفــريــق عمله يف 
لي�سمل  احلــمــراء  النخيل  ب�سو�سة  امل�سابة 
املبكر  الفح�ض  اأهمية  �سرح   احلقلي  اليوم 
 ، املــ�ــســابــة   النخيل  عــاج  وطــريــقــة  للنخيل 
ال�سامل  الـــدوري  الك�سف  بطرق  والتعريف 
ــى اأعـــرا�ـــض  كـــل 45يــــومــــا ، والـــتـــعـــرف عــل
 ، احلمراء  النخيل  �سو�سة  بح�سرة  االإ�سابة 
، اخلدمة  االإ�سابة  بوؤر  ت�سكل  التي  واالأماكن 
من  التقليل  يف  ودورهــــا  للنخيل  الــزراعــيــة 
 ، ال�سليمة  الزراعية  واملمار�سات  االإ�ــســابــة، 
كما مت التعريف باإ�سرتاتيجية الوزارة لعاج 
بالفو  بالتبخر  العاج  طرق  امل�ساب  النخيل 
املزارعني  بني  التعاون  و�سرورة  �ستوك�سني 

والوزارة للو�سول للهدف املن�سود .

وكيل الصحة: أخذ اللقاح وقاية من الحاالت الحرجة  
الريا�ض ـ  البالد 

وكيل  عــ�ــســري،  مــفــرح  بــن  عبدالله  اأكـــد 
فــرو�ــض  لــقــاحــات  اأن  الــ�ــســحــة،  وزارة 
االأفــراد  تقي  املرحلة  هذه  يف  كورونا، 
مــن االإ�ــســابــة ومتــنــع املــر�ــض ال�سديد 
يف  الــعــدوى  انت�سار  متنع  لن  لكنها، 

بقية املجتمع.
واأو�سح وكيل  وزارة ال�سحة ، يف 
نعطي  اأن  يجب  "لذلك  له  تدوينهة 
ــلــقــاحــات الــوقــت  الــتــو�ــســع يف ال
الــازم ون�ستمر يف االحــرتازات 

حتى ن�سل اإىل بر االأمان".
وقال وكيل ال�سحة، يف تغريدة 
عرب ح�سابه الر�سمي بـ تويرت، 
مــن  ـــيـــة  احلـــال املــــوجــــة  اإنَّ 
اأوروبـــا �سببها  كــورونــا يف 
باللقاح  التغطية  انخفا�ض 
خــا�ــســة يف �ــســرق الــقــارة 
اأن  اإىل  واأ�ــســار  العجوز. 
مواطن  مليوين  حوايل 

�سعودي ومقيم ممن اأعمارهم 12 �سنة فاأكر 
االآن،  حتى  الثانية  اجلرعة  على  يح�سلوا  مل 
موجها ر�سالة لهم: نرجوكم تقدموا واح�سلوا 

على اجلرعة الثانية من اأي لقاح معتمد.
اأحمد �ساملان ع�سو فريق تطوير  اأكد  ذلك  اإىل   
الدرا�سات  اأن  ا�سرتازينيكا«  »اأك�سفورد-  لقاح 
املبدئية اأ�سارت اإىل اأن متحور كورونا اجلديد 
»اأوميكرون« ال ميتلك قدرة كبرة على االنت�سار 

رغم وجود عدد كبر من الطفرات به.
علم  مــدر�ــض  �ساملان  اأحــمــد  واأ�ــســاف 

يف  اللقاحات  وتطوير  املناعة 
بجامعة  جينز  اإدوارد  معهد 

اأوك�سفورد، اأن ت�سجيل ما 
اإ�سابة   100 من  يقارب 
اأن  على  موؤ�سرا  يعطي 

ــرعــة انــتــ�ــســار  ــس �
اأومــــيــــكــــرون 

ـــيـــ�ـــســـت  ل
كبرة.

لــــــكــــــنــــــه 

اأو�سح اأن العلماء ال ي�ستطيعون اجلزم بذلك 
عن  تف�سيا  اأكـــر  درا�ــســات  اإجــــراء  بعد  اإال 
متحور كورونا اجلديد، وفقا لقناة »العربية. 

نت«.
درا�سة متحور كورونا اجلديد

واأ�سار اإىل اأن هناك جمموعة من االأ�سئلة التي 
على  �ستجرى  التي  الدرا�سات  على  �سيتعني 
ذلك  يف  مبــا  عنها،  االإجــابــة  اجلــديــد  املتحور 
التاأكد من �سرعة انت�ساره ومدى �سدة اأعرا�سه 

وكذلك مدى فعالية اللقاحات احلالية معه.
كــورونــا  متحور  اأن  �ــســاملــان  واعــتــرب 
االإجــابــة  للقلق حلــني  مــثــر  اجلــديــد 
عن كل هذه االأ�سئلة، وهو ما يعني 
�ـــســـرورة االلـــتـــزام اأكـــر من 
بــاالإجــراءات  م�سى  وقــت  اأي 
االحــــرتازيــــة الـــتـــي من 
على  احل�سول  بينها 

اللقاح.

أمانة جدة تشارك في مبادرة عطاء وطن 
جدة ـ يا�سر بن يو�سف 

الب�سرية  املــوارد  وزارة  جدة  حمافظة  اأمانة  �ساركت 
وطن"  "عطاء  ــادرة  ــب م يف  االجــتــمــاعــيــة  والتنمية 
#يوم_التطوع_ال�سعودي_ ـــع  م تـــزامـــنـــا 
ـــذي اأقــيــمــت فــعــالــيــاتــه على  والـــعـــاملـــي_2021 ، ال
لتعزيز  االأمانة  �سعي  اإطار  �سمن  البحرية،  الواجهة 
 2030 اململكة  روؤيـــة  يحقق  مبــا  التطوعي  العمل 

للو�سول اإىل مليون متطوع.
الفرق  من  العديد  فيها  �سارك  التي  املــبــادة  وتهدف 

وتعزيز  ن�سر  اإىل  العاقة  ذات  واجلهات  التطوعية 
ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع، يف حني ت�سمنت 
الربامج اإطاق با�سات جتوب حمافظة جدة للتعريف 
لفريق  فــقــرات  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس ــتــطــوع،  ال مبن�سة 
�ستات  وتــوزيــع  واال�سكيت،  الهوائية  ــدراجــات  ال
م�ساركة  وكــذلــك  البحرية،  الواجهة  لـــزوار  زراعــيــة 

االأطفال يف فعالية تلوين جداريات عطاء الوطن.
ــظــة جــدة  ــة اخـــــرى نـــفـــذت اأمــــانــــة حمــاف ــاحــي مـــن ن
االأ�ــســبــوع  خــال  لها  التابعة  املــحــافــظــات  وبــلــديــات 

املعنية  اجلهات  مع  رقابية  جولة   10،151 املا�سي 
لاإر�سادات  التجارية  املن�ساآت  امتثال  ملتابعة  وذلــك 
اإغــاق  اأ�سفرت عــن  ــة، والــتــي  والــتــدابــر االحــرتازي

13من�ساأة خمالفة.
جدة  حمافظة  الأمــانــة  الر�سمي  املــتــحــدث  ــح  واأو�ــس
اجلهود  تكثيف  باأن  البقمي  عبيد  بن  حممد  االأ�ستاذ 
بلدية   15 و  فرعية  19بلدية  نطاق  �سمل  الرقابية 
 26 خالها  امليدانية  الفرق  ر�سدت  حيث  حمافظة، 
الكمامة  بلب�ض  التقيد  عــدم  بني  ما  تنوعت  خمالفة، 

تطبيق  بــاإبــراز  االإلــتــزام  يف  اأو  ال�سحيح،  بال�سكل 
توكلنا، وغرها من خمالفات التعليمات الوقائية.

واأكدت اأمانة جدة توا�سل اجلهود للتاأكد من امتثال 
من  للحد  ال�سحية  الوقائية  والتدابر  ــادات  االإر�ــس
مرتادي  من  ال�سكان  دور  مثمنة  الفرو�ض،  انت�سار 
لاإجراءات  امتثالهم  يف  العامة  واالأماكن  االأ�سواق 
اإدارة  عــرب  خمالفات  اأي  عــن  واالإبـــاغ  االحــرتازيــة 
الــهــواتــف  عــلــى  بــلــدي  تطبيق  اأو   940 ــبــاغــات  ال

املحمول.
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الرأي

 م�شوار

يف ظالل القانون

أما حان الوقت لصناعة تجميل سعودية؟

واجبات المحامي تجاه عمالئه

 SAUDI HEALTH ع��ن  م���ؤخ��رًا  ال�����ص��ادر  التقرير  اإن 
التجميل  AND BEAUTY قد قدر مبيعات م�صتح�صرات 
�صن�يًا،  �صع�دي  ري��ال  مليار   60 يقارب  مبا  ال�صع�دية  ال�ص�ق  يف 
وهناك اأنباء عن زيادتها بن�صبة 11 % �صن�يًا، حيث ا�صت�ردت اململكة 

يف اأحد الأع�ام منتجات جتميل تقدر ب� 2،3 مليار ريال.
هي  منها  التجميل  م�صتح�صرات  ا���ص��ت��راد  يتم  ال��ت��ي  ال���دول  واأه���م 
وبريطانيا  واإي��رل��ن��دا  املتحدة  وال���لي��ات  واأملانيا  والإم����ارات  فرن�صا 
واإيطاليا والهند وغرها، وتنق�صم �صناعة م�صتح�صرات التجميل اإىل 
تاأتي  التي  بالب�صرة  العناية  رئي�صية هي م�صتح�صرات  اأق�صام  خم�صة 
وباقي  العط�ر  ثم  بال�صعر  والعناية  املاكياج  ثم  املبيعات  �صدارة  يف 

املنتجات الأخرى.
اإن اململكة تعد اأكرب �ص�ق مل�صتح�صرات التجميل يف ال�صرق الأو�صط 
فلماذا  امل�صتح�صرات،  هذه  ا�صتراد  اإىل  الريالت  مليارات  وتذهب 

تلك  كل  من  اململكة  لت�صتفيد  اململكة  يف  ال�صناعة  هذه  ت�طني  يتم  ل 
امل�صتح�صرات ل �صيما  تلك  يتم دفعها ل�صتراد  التي  الطائلة  املبالغ 
هذه  يف  للدخ�ل  ت�ؤهلها  التي  الإم��ك��ان��ي��ات  ج��ل  متتلك  اململكة  واأن 
ال�صناعة، اأما حان ال�قت لقيام �صناعة جتميل وطنية يف اململكة ت�فر 
عليها مبالغ ال�صتراد من اخلارج لي�صتفيد منها القت�صاد، بل جتعل 
الإجمايل  الناجت  لرفد  امل�صتح�صرات  تلك  ت�صدير  على  قادرة  اململكة 

وتن�يع م�صادر القت�صاد وفقًا ملا تهدف اإليه روؤية 2030.
وو����ص����ًل اإىل ق��ي��ام ���ص��ن��اع��ة م�����ص��ت��ح�����ص��رات جت��م��ي��ل وط��ن��ي��ة وف��ق 
عدة  فهنالك  الدولة  عليها  وت�صرف  تتبناها  وعلمية  اقت�صادية  معاير 
ت�صنيع  م�هبة وخربة يف  لديهم  ملن  م�صابقات  قيام  منها  اقرتاحات 
املنتجات التجميلية بحيث يتم اختيار اأف�صل تلك امل�اهب واخلربات 
تلك  اعتماد  وال��دواء يف  للغذاء  العامة  الهيئة  مع  التن�صيق  اأهمية  مع 
لديهم  الذين  وال�صابات  ال�صباب  دعم ومتكني  اأهمية  كذلك  املنتجات، 

املعرفة واخلربة والرغبة يف هذه ال�صناعة، وتاأ�صي�س كليات ل�صناعة 
معاهد  اأو  ال�صناعة  لهذه  املهمة  للأ�ص�س  مدركة  ملخرجات  التجميل 
ل�صناعة م�صتح�صرات التجميل والكرميات واملناكر وميكن اأن نلحق 
الراغبني يف  من  ع��ددًا  الكيمياء  كلياتها  تدر�س يف  التي  باجلامعات 
واجلزء  الأدوي��ة  �صناعة  منهم  جزء  يت�ىل  ك��اأن  ال�صناعة،  هذه  قيام 
ويف  التجميل،  م�صتح�صرات  �صناعة  يف  للراغبني  يخ�ص�س  الآخ��ر 
تابعة  التجميل  م�صتح�صرات  �صناعة  تك�ن  اأن  ميكن  ال�صاأن  ه��ذا 
اأو تك�ن لها كليات منف�صلة بحيث يتم  لكليات العل�م يف اجلامعات 
ميكن  كما  ال�صناعة  لهذه  واملعينات  امل��خ��ت��ربات  عمل  يف  ال�����ص��روع 
ال�صتفادة من جتارب خرباء يف هذا املجال من خارج اململكة لتدري�س 
اإىل خارج  ابتعاثهم  اأو  ال�صناعة،  اأ�صا�صيات هذه  الطلب والطالبات 
اململكة لدرا�صة هذا املجال ليع�دوا بخربات مطل�بة وقادرة على رفد 

�صناعة م�صتح�صرات التجميل.

يف  التجميل  مل�صتح�صرات  وطنية  �صناعة  قيام  اأهمية  اإىل  واأخل�س 
اجلانب،  ه��ذا  يف  اململكة  حاجة  ت�صد  اقت�صادية  اأ�ص�س  وف��ق  اململكة 
بل ميكن اأن تدر عليها مدخلت طائلة متى مت ت�صدير هذه املنتجات 

للخارج اأ�ص�ة بالدول امل�صدرة لها.
باحثة وكاتبة �شعودية

ت�صعى  لأنها  املجتمع  ومهمة يف  �صامية  ان�صانية  مهنة  املحاماة 
لتحقيق العدل ورد الظلم عن املظل�م، وهي علقة �صامية يطلع 
فيها العميل املحامي على اأدق التفا�صيل واأ�صرار من ال�صعب 

اإظهارها اأمام غره من النا�س حتى اأقرب املقربني.
املهمة  وامل�صتندات  املعل�مات  وحفظ  فهم  ه��ي  املحامي  مهمة 
�صريتها  على  احل��ف��اظ  م��ع  ب��احل��ق،  عميله  ل�صالح  وت�صخرها 
وعدم اظهارها اأمام الغر ما اأمكن، ويف حال �صرورة الك�صف 
عنها فيلزم اأخذ م�افقة العميل الكتابية للحتياط، لعدم الت�صبب 

يف اإحلاق ال�صرر الجتماعي او املادي عليه.
وعميله  املحامي  بني  املهنية  ال�صل�كيات  العدل  وزارة  نظمت 
املحامي  م�ص�ؤولية  و�صبط  املهنية  املعاير  ورفع  املهنة  لتط�ير 
يف ممار�صته ملهنته وت��صيح م�ص�ؤوليته جتاه عملئه، وتعزيز 
الأخ��رى ذوي  والأط��راف  للمحامي وعملئه  النظامية  احلماية 
م�ص�ؤولية  يف  وامل�����ص��اءل��ة  ال�صفافية  م��ب��ادئ  وت��ع��زي��ز  ال��ع��لق��ة، 

املحامي املهنية. واألزمته باملحافظة على �صرف املهنة ومكانتها، 
وعدم الت�صرف مبا يخل بثقة النا�س به اأو باملهنة، كما حظرت 
مع  حمتمًل  اأو  ا  فعليًّ ا  تعار�صً ميثل  ت�صرف  اأي  املحامي  على 
م�صالح عملئه احلاليني اأو ال�صابقني، اإل بعد امل�افقة املكت�بة 

من العميل ذي ال�صلة بالت�صرف.
ثقته  اأو  جهله  ا�صتغلل  اأو  العميل  خ��داع  للمحامي  يج�ز  ل 
غر  �صخ�صية  مكا�صب  حتقيق  ذل��ك  وم��ن  كانت؛  �ص�رة  باأية 
ي�صر  مبا  ال�صخ�صية  العميل  معل�مات  وا�صتخدام  م�صروعة، 
العميل، والت�صرف يف احلق�ق املتنازع عليها ل�صالح املحامي، 
العميل،  مع  التعاقدية  العلقة  من  م�صروع  غر  ربح  وحتقيق 
عملئه،  مع  والنزاهة  وال�صدق  بالأمانة  املحامي  يتحلى  واأن 
يبني  واأن  وم��ف��ه���م،  �صريح  ب�صكل  املهني  راأي���ه  اإب���داء  وعليه 
جميع اخليارات املتاحة للعميل. واأن يحيط العميل بامل�صتجدات 

امل�ؤثرة يف العمل حمل العقد.

ل يج�ز الف�صاء عن املعل�مات ال�صرية للعميل اأو الك�صف عنها 
باأي �صكل من الأ�صكال حتى بعد انتهاء التعاقد، اإل يف الأح�ال 
الآتية يف حدود ما يتحقق به الغر�س: 1-منع حدوث جرمية2. 
- ال�صتباه بجرمية غ�صل الأم���ال اأو مت�يل الإره��اب. 3- ما 
ي�صتلزمه دفاع املحامي عن نف�صه �صد اأي دع�ى اأو �صك�ى .4- 
م�افقة العميل املكت�بة على الإف�صاح.6- وج�د ن�س نظامي اأو 

اأمر ق�صائي بذلك.
ويجب على املحامي عند امل�صاركة يف و�صائل الإعلم والإعلن 
الأنظمة  ب��الآت��ي:1-  الإل��ك��رتوين  الن�صر  و�صائل  ذل��ك  يف  مب��ا 
والق�اعد والقرارات ذات ال�صلة.2- املحافظة على خ�ص��صية 
جتنب   -3 وبياناتهم.  معل�ماتهم  و�صرية  غرهم،  اأو  عملئه 
ممار�صة اأي �ص�رة من �ص�ر الت�صليل اأو التزييف اأو اخلداع، 

وما ل يليق ب�صرف املهنة.
اآخ��رًا فاإن املحامي ميثل قطاع املحاماة واملهنة  واأخ��رًا ولي�س 

�صد  اأو  مع  ال�صخ�صية  الأه����اء  من  التجرد  عليه  فيجب  ككل 
العميل ، والحتياط وبذل اجلهد والعناية اللزمة للحفاظ على 
ليك�ن  الإمكان  قدر  واجباته  بجميع  والقيام  عملئه  م�صالح 
بقدر امل�ص�ؤولية الكبرة امللقاة على عاتقه ليف�ز بالأجر الإلهي 

وليظهر املهنة وممتهنيها باأف�صل �صكل وحال.
حمامية

جنود عبد اهلل قا�شم
@NUJOODQASSIM

ق��ب��ل اأرب���ع���ة اأع������ام وحت���دي���دًا يف ن���ف��م��رب 2017 
وتط�رًا  رفيعًا  وق��رارًا  كبرًا  حدثًا  اململكة  �صهدت 
غر عادي.. ففي الرابع من ذلك ال�صهر �صدر اأمر 
لتتبع  العهد  برئا�صة ويل  بت�صكيل جلنة عليا  ملكي 
واتخاذ  ومعاجلتها  والإداري  امل��ايل  الف�صاد  �ُصبه 
تط�رات كبرة  الأم��ر  ذلك  ب�صاأنها.. وتل  ق��رارات 
تق�د  اأمينة  ي��دًا  اأن  اإىل  وطماأنته  امل���اط��ن  اأبهجت 
الأمر  ذلك  ومنذ  مكت�صباته..  على  وحتافظ  ال�طن 
�صبط  ب�صاأن  كثرة  ق��رارات  البلد  �صهدت  امللكي 
حالت ف�صاد، ومازالت )نزاهة( تتابع عمًل دوؤوبًا 
يف هذا الجت��اه وُتعِلن كل حني عن �صبط حالت 
ف�صاد اإداري ومايل واختل�س ور�ص�ة وا�صتغلل 
��ُد على يد  ن��ف���ذ.. وك��ل م���اط��ن خمل�س ن��زي��ه ي�����صّ
ُكلفت  لها بامل�ا�صلة والتمكني فيما  )نزاهة( ويدع� 

به من عمل وطني كبر.
الف�صاد  ومكافحة  النزاهة  قيم  ت�طني  اأن  وي��ب��دو   
ه�  ف��اإن  م�صتمرًا  وج��ه��دًا  مت�ا�صًل  عمًل  حتتاج 
ت�قف �صيع�د ُغ�ل الف�صاد وا�صتغلل النف�ذ ليطل 
الف�صاد..  العق�بة خا�س يف  اأِم��ن  من جديد.. فمن 
م�صتمرة  وظيفة  الف�صاد  مكافحة  عمل  يك�ن  ولكي 
وطني  )م�ؤ�صر  لإط��لق  ح��ان  قد  ال�قت  يك�ن  فقد 
اأي  عن  والبعد  النزاهة  قيم  تعزيز  بهدف  للنزاهة( 
�صبهة ف�صاد، ورفع م�ؤ�صرات ح�كمة اأداء الأعمال 
احل��ك���م��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل���ا����س وال��ق��ط��اع ال��ث��ال��ث 
اأي�صًا.. نريد ل�طننا اأن ي�صعد للقمة وهذا لن يتحقق 
اإل بالق�صاء التام على الف�صاد وتعزيز قيم النزاهة.. 
لعل )هيئة نزاهة( تدر�س اإطلق )امل�ؤ�صر ال�صع�دي 
كمة  للنزاهة( بعد و�صع ت�صريعات دقيقة واأنظمة حُمْ
حدها  يف  ال��ع��دال��ة  حتقيقه  ت�صمن  امل���ؤ���ص��ر  ل��ه��ذا 
الأق�صى.. وم�ؤكد اأن التقنية �صيك�ن لها الن�صيب 
الأكرب يف هذه املهمة ال�طنية الكبرة.. هذا امل�ؤ�صر 
الذي قد يك�ن �صهريًا اأو ربع �صن�ي �ص�ف يجعل 
اأمام امل�اطن و�صيدفعها  اجلهات املختلفة مك�ص�فة 

للتناف�س لتحقيق مراكز متقدمة يف امل�ؤ�صر..
ختامًا نعتقد اأن ال��ص�ل اإىل م�ؤ�صر وطني للنزاهة 
الدول يف حتقيق  اإىل �صدارة  يقفز ب�طننا  �ص�ف 

قيم النزاهة واختفاء مظاهر الف�صاد.

مؤشر وطني للنزاهة
اإبراهــيم العقــيلي

@ogaily_wass

حممد لويفي اجلهني 

lewefe@hotmail.com

 ال��ك��ل��م��ات الإي��ج��اب��ي��ة ت�����ص��اه��م  يف زي����ادة ه��رم���ن  
اأك��ده��ا علماء  ال�����ص��ع��ادة وال�����ص��ب��اب  وه���ذه حقيقة  
امل��رة    احلقيقة  كلمات  ذل��ك  مقابل  ول��ك��ن   النف�س  
تك�ن   احيانا مرة زيادة بطعم العلقم وخا�صة اإذا 
علمات  كظه�ر  وم�صاهدا  حقيقيا  واقعا  لم�صت 
ال�صيخ�خة مثًل. وهذا ما حدث فعًل عندما فاجاأته 
زوجته بق�لها كربت وتقاعدت و�صبت وبداأت عليك 
اآث��ار ال�صيخ�خة . قال لها  العمر  جمرد رقم فقط 
اآث��ار  م��ا  ولكن  وال�صعادة  القلب  �صباب  وال�صباب 
لل�صيخ�خة  له   قالت  نظرك؟  ال�صيخ�خة يف وجهة 
عدة علمات وا�صحة  و�صاأذكرها لك واإذا وجدت  
يف نف�صك �صيئا منها فاأنت  احلكم واخلبر و�صاهد 
الع�صر. ف��ق��ال  ل��ه��ا  ك���ين ���ص��ادق��ة و���ص��دوق��ة يف  
تعداد علمات ال�صيخ�خة. قالت ح�صنا  وبداأت يف 
�صردها   فقالت  من العلمات ظه�ر ال�صعر البي�س  
حل�   �صيء  وكل  ال�صكر   عن  والبتعاد  والتجاعيد 
والن�م مبكرا   ويك�ن ال�صايب العج�ز اأقل كلما 
ويتاأثر  غالبا  واأك��ر جدية  ول ي�صحك  وابت�صامة  
ويف�صر  كل الكلمات التي تقال له  ويك�ن ح�صا�صا 
�صريع الغ�صب والنفعال، واإذا قام من جمل�صه قام 
وا�صتبدل  جل�س.  اذا  وكذلك  يديه  وق��دم  ب�صع�بة 
رائ��ح��ة ال��ط��ي��ب ب��رائ��ح��ة ال��ف��ق�����س  والأدوي������ة وك��ر 
اأع�صائه  ك��ل  م��ن   وال�صك�ى  ومت��ار���ص��ه  �صخره 

وخا�صة الركب والأ�صنان.
اأن��ه ب��داأ يف كرة  وك��ذل��ك م��ن ع��لم��ات ال�صيخ�خة 
وال���زواج  التعدد  يف  والتفكر  والت�صلي  احل��دي��ث 
بقية  ال��ع��م��ر  يف  زال  م��ا  ان���ه  النف�س  ليمني  وذل���ك 
ومتاأثًرا باملق�لة امل�صه�رة  تزوج بعد التقاعد وجدد 
حياتك  ترجع �صبابا. وبعد ما قالت قال اإذا كان ه� 
كذلك و�صاأرجع �صبابًا. عند ذلك ت�قفت عن الكلم، 
وقالت هي هكذا احلياة وهذه علماتها ولكل بداية 
نهاية والعرتاف �صيد الدلة ورحم الله من علمني 

ون�صحني ب�صدق احلال وال�اقع واملحال.

عالمات الشيخوخة

التنفيس االنفعالي

@naifalbrgani

@fatimah_nahar

فاطمة نهار يو�شف

متى سمحت لقلبك أن يرشدك؟
وجنعله  ال�صحيح  الطريق  اإىل  لر�صدنا  العقل  نتبع  دائما 
القائد وامل�صّيطر على كل مفا�صل حياتنا، وه� بل �صك اأنه 
ت�صرف فيه من ال�صحة ال�صيء الكثر لأن العقل ه� ما ميّيزنا 
عن باقي خمل�قات الله، لكن ل ينبغي اأن نهمل تلك امل�صغة 
التي اإذا �صلحت �صلح اجل�صد كله لق�ل ر�ص�لنا �صلى الله 
َلَح  َلَحْت �صَ اإَِذا �صَ َغًة  �َصِد ُم�صْ نَّ يِف اجْلَ َواإِ "اأََل  عليه و�صلم: 
ُه، اأََل َوِهَي اْلَقْلُب". �َصُد ُكلُّ ُه، َواإَِذا َف�َصَدْت َف�َصَد اجْلَ �َصُد ُكلُّ اجْلَ
القلب ذلك اجلزء ال�صغر يف حجمه الكبر باأهميته له �صاأن 
قال  لذلك  والإح�صا�س  احلياة  م�طن  فه�  حياتنا  يف  كبر 
َواإِْن  َقْلَبَك  "ا�ْصَتْفِت  الله عليه و�صلم ل�اب�صة  الر�ص�ل �صلى 
ا�ُس َواأَْفَتْ�َك" وهذا يدلل على اأن لراأي القلب اأهمية  اأَْفَتاَك الَنّ
كبرة يف حياتنا التي للأ�صف اأن كثرًا منا يغفلها ويجعل 

والأحا�صي�س  امل�صاعر  تغيب  ل��ذل��ك  العقل،  بيد  كله  الأم���ر 
العلقات  الكبرة يف  الفج�ة  القلب وجند هذه  التي حملها 
الإن�����ص��ان��ي��ة وه���ذا اجل��ف��اف يف ح��ي��اة ال��ك��ث��ر، ويف بع�س 
الأحيان يك�ن القلب حمل العقل كما قال الله تعاىل: " اأََفَلْم 

ُروا يِف اْلأَْر�سِ َفَتُك�َن َلُهْم ُقُل�ٌب َيْعِقُل�َن ِبَها". َي�صِ
الإر�صاد  ذلك  ير�صدنا؟  اأن  له  قلبنا و�صمحنا  ا�صتفتينا  متى 
الذي اإذا ا�صغينا له �ص�ف يعرب بنا �صحاري اجلفاف املغفرة 
من  ومروجًا  اجلميلة  الأحا�صي�س  من  اأنهارًا  اإىل  وي��صلنا 
ال�صعادة عن�انها املحبة والعطاء، عي�ص�ا بعقل ي�صكن القلب 
وقلب ينب�س باحلياة وامل�صاعر ال�صادقة واأبلغ�ا من حتب�ن 
حبهم  واأن  اهتمامكم  حم���ر  واأن��ه��م  جتاههم  مب�صاعركم 

م�صدر �صعادة لكم.

نايف جابر الربقاين 

النف�س ب�صبب م�جة  للدفاع عن  نف�صية  التنفي�س ه� و�صيلة  ان 
الطرق  بع�س  اخ��رتع  ان��ه  فيجد  ال��ف��رد  فيها  مي��ر  التي  ال�صغط 
احد  التنفي�س  يك�ن  وقد  نف�صية  ازم��ة  ال�ق�ع يف  �صد  للدفاع 
مر  التي  ال�صغ�ط  اثار  التخل�س من  على  ت�صاعده  التي  الطرق 

بها الفرد. 
تعد عملية التنف�س )�صهيقا وزفرا(، ومتيزت القن�ات التنف�صية 
ولكن  الفرد  ي�صتن�صقه  ال��ذي  اله�اء  تفلرت  التي  الفلتر  ب�ج�د 
ماذا ل� طبقنا منط احلماية ذاته على افكارنا املدخلة واملُخرجة 

ماذا ل� نّف�ّصنا عن كل فكرة م�ؤذية باإخراجها من عق�لنا؟. 
التي  وامل��زاج��ي��ة  النف�صية  واحل����الت  امل��ت��اأرج��ح��ة  امل�����ص��اع��ر  ان 
اث��ارا يف  امل�صببات ترتك  النظر عن  بغ�س  منا  ت�صيب كل فرد 
ولذلك  تقدمه  من  وحت��د  ومعتقداته  اف��ك��اره  ويف  الفرد  نف�صية 
ال�صلبية  الثار  للتغلب على  النفعايل خيارا جيدا  التنفي�س  يعد 

والنتقال من هذه املرحلة بكامل الدراك. 
و�صريعي  امل��زاج  ح��ادي  ا�صخا�صًا  جتعلنا  النفعالت  كبت  ان 
�صي�اجهنا حتمًا  بكل �صه�لة واي م�قف  الغ�صب وم�صتثارين 
الخفاق م�صره وذلك ب�صبب كمية امل�اد امل�صح�نة يف داخلنا 
والتي كان ولبد علينا التخل�س منها ومل نفعل اىل ان تراكمت 

وا�صبحت حتجب روؤيتنا للم�ر ب��ص�ح. 
ان التفريغ النفعايل ه� التنفي�س عن جمم�عة امل�صاعر املكب�تة 
بكل وعي من خلل الكتابة النفعالية او الر�صم او التحدث مع 
ال�صخا�س القريبني او ممار�صة الريا�صة او البكاء الذي يخرج 
امل�صاعر ال�صلبية، وكل هذه الطرق وغرها الكثر جتعل الفرد 
ون�صيانها  حلها وجتاوزها  في�صهل  نف�صه  امام  م�صكلته  يعر�س 

بعد اخذ العربة منها.
النف�صية. ال�صلمة  هي  الرفاهية  القمة   #

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري
@J_alnahari
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 % نمو االستثمار األجنبي المباشر 
جدة - البالد

وزارة  ك�سفت  حيث  اال�ستثمار،  يف  متزايدة  منو  معدالت  اململكة  حتقق   
اال�ستثمار ارتفاع اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر يف اململكة بن�سبة 56 % على 

اأ�سا�س �سنوي.
الثاين،   الربع  �سهد  اأن  بعد  اأرامكو  �سفقة  با�ستثناء  ــام  االأرق هذه  وتاأتي   
موافقة �سركة اأرامكو ال�سعودية على بيع ح�سة اأقلية يف خطوط االأنابيب 
التابعة لها مقابل 12.4 مليار دوالر اإىل كون�سورتيوم بقيادة اإي.اآي.جي، 
وهي اأكرب �سفقة لل�سركة منذ طرح عام اأويل قيا�سي جمعت فيه 29.4 مليار 

دوالر يف اأواخر 2019 ، بح�سب وكالة "رويرتز".
 وقفز �سايف اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر يف اململكة اإىل 51.86 مليار ريال 
مقارنة  احلــايل،  العام  من  الثاين  الربع  يف  دوالر(  مليار   13.829 )نحو 
بنحو 3.098 مليار ريال )0.826 مليار دوالر( يف الربع املماثل من العام 

املا�سي.
اإجمايل اال�ستثمارات  فاأن  الفالح،   وطبقا لوزير اال�ستثمار  املهند�س خالد 
يف  لال�ستثمار  الوطنية  اال�سرتاتيجية  من  امل�ستهدفة  واالأجنبية  املحلية 
 5 ت�سمل   ، �سنوات   10 خــالل  ريــال  تريليون   12.4 بقيمة  تقدر  اململكة، 
تريليونات ريال من برنامج �سريك الذي ي�سم كربيات ال�سركات من القطاع 
اخلا�س، و3 تريليونات ريال من �سندوق اال�ستثمارات العامة ، واأكرث من 
القطاع اخلا�س،  واأغلبها من  االأخرى  اال�ستثمار  تريليونات من عنا�سر   4
بواقع 2.6 تريليون ريال من القطاع اخلا�س ال�سعودي، من خارج برنامج 
�سريك ومن ال�سركات املتو�سطة وال�سغرية، وحوايل 1.8 تريليون ريال من 

اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة.
اإمداد  �سال�سل  وتوفري  االقت�سادية  املناطق  افتتاح  االأهــداف  هذه  ويعزز   
كذلك  اململكة،  مناطق  بح�سب  واعــة  فر�س  اإىل  ال�سياحة  وحتــول  قوية 
والتعدين وال�سحة  الرقمية  والبنية  التقنية احليوية  قطاعات  ا�ستثمارات 
وغريها من القطاعات ، من خالل دور �سندوق اال�ستثمارات العامة ومتكني 
القطاع اخلا�س، وحتقيق الربحية واال�ستدامة ال�ستثماراته، وتوفري البيئة 

املتكاملة التي توفرها اال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستثمار.

نمو المحتوى المحلي بالمشروعات الحكومية

دعم المنتجات السعودية 
بالتفضيل السعري

الريا�س- البالد
واملــ�ــســرتيــات  املــحــلــي  املــحــتــوى  هيئة  ناق�ست 
ـــغـــرف الــتــجــاريــة  ــر احتـــــاد ال ــة مبــق احلــكــومــي
ال�سعودية بالريا�س مبادرة تقدمي ن�سبة تف�سيل 
�سعري اإ�سايف ي�سل لــ 20 % للمنتجات الوطنية 
املـــايل  االأثـــــر  تــخــفــيــف  اإىل  ــهــدف  ت يف خــطــوة 
اإىل %10  اإ�سافًة  واالقت�سادي جلائحة كورونا، 

الواردة يف الئحة تف�سيل املحتوى املحلي.
وا�ستعر�س اللقاء الذي عقد بالتعاون مع اللجنة 
الوطنية للمحتوى املحلي وامل�سرتيات يف احتاد 
الغرف ال�سعودية مب�ساركة عدد كبري من ممثلي 
قطاع االأعمال من ال�سركات واملن�ساآت ال�سعودية، 
�سمنها  ومــن  املحلي  املحتوى  تف�سيل  اآلــيــات 
القائمة االإلزامية للمنتجات الوطنية التي ُتطّبق 

على املتعاقدين مع اجلهات احلكومية.
يف  املحلي  املحتوى  تنمية  اإىل  القائمة  وتهدف 
وامل�ستلزمات  والــبــنــاء  الت�سييد  مثل  قطاعات 
واملنتجات  واالأغــذيــة  الفنية  واالأعــمــال  الطبية 
كما  الطبية،  وامل�ستح�سرات  واالأدوية  الزراعية 
تعمل الهيئة على حتديث القائمة ب�سكٍل م�ستمر 
مبا  اجلهات  خمتلف  يف  �سركائها  مع  بالتعاون 

يف ذلك احتاد الغرف ال�سعودية.
ومنذ انطالقتها، توا�سل الهيئة تعزيز املحتوى 
ــي مـــن خــــالل �ــســيــاغــة وتــفــعــيــل االأطــــر  املــحــل
وزارة  مع  امل�ساركة  ومنها  الالزمة،  الت�سريعية 
اإعداد  يف  االإنفاق،  كفاءة  حتقيق  ومركز  املالية 
نظام املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية اجلديد، 

واإعداد الئحة تف�سيل املحتوى املحلي واملن�ساآت 
ال�سغرية واملتو�ّسطة املحلية وال�سركات املدرجة 
يف الــ�ــســوق املــالــيــة يف االأعــمــال واملــ�ــســرتيــات، 

�سمن النظام اجلديد.
وقـــد �ــســاهــمــت هـــذه املــنــظــومــة املــتــكــامــلــة من 
الــتــ�ــســريــعــات واجلـــهـــود يف تــغــيــري الــ�ــســورة 
اأ�سبح  اإذ  احلكومية،  امل�سرتيات  عن  النمطية 
تنفيذ  يف  ــًا  حمــوري عن�سرًا  املحلي  املــحــتــوى 
التي  احلكومية  واملناف�سات  امل�سرتيات  اأعمال 
ـــفـــاق يف املــمــلــكــة؛ بــحــيــث مّت  تــعــّد قــاطــرة االإن
ا�سرتاط املحتوى املحلي ومنحه االأف�سلية وفق 
ونوعها،  املناف�سة  بطبيعة  تتعلق  حمّددة  اآليات 
التزام املتعاقد بتطبيق  اإىل متابعة مدى  اإ�سافة 

هذه االآليات طيلة مدة تنفيذ العقد.
طلب  على  ال�سامية  املوافقة  �سدرت  ومــوؤخــرا   
احلكومية  وامل�سرتيات  املحلي  املحتوى  هيئة 
يف  املحلي  املحتوى  لتنمية  عمل  فرق  بت�سكيل 
ميزانيتها  ل  مُتوَّ التي  احلكومية  اجلهات  جميع 
من امليزانية العامة للدولة، لتتوىل القيام بجميع 
املحتوى  بتنمية  املتعلقة  وامل�سوؤوليات  املهام 

املحلي.
احلكومية  اجلهات  توجيه  املوافقة  وت�سمنت 
االأعــمــال  طــرح  واإجــــراءات  اأعــمــال  تبا�سر  التي 
لتنمية  فــرق  بت�سكيل  والــتــعــاقــد  واملــ�ــســرتيــات 
ــام بــجــمــيــع املـــهـــام  ــي ــق ــل املـــحـــتـــوى املـــحـــلـــي، ل
املحلي،  املحتوى  بتنمية  املتعلقة  وامل�سوؤوليات 

ويرتبط الفريق برئي�س اجلهة احلكومية.

البنك األهلي السعودي األكثر ابتكارًا في منتجات تمويل التجارة
جدة - البالد

البنك  بجائزة  ال�سعودي  االأهلي  البنك  ُتــّوج 
التجارة  متويل  منتجات  يف  ابتكارًا  االأكــرث 
"اأف�سل  جــوائــز  �سمن  وذلــك  2021م،  لعام 
يف  عنها  ــن  اأعــل الــتــي  ال�سعودية"  يف  بــنــك 
للتمويل  التا�سعة  ال�سعودية  ال�سنوية  القّمة 
الريا�س،  يف  موؤخرًا  اأقيمت  التي  التجاري 
لبحث اآفاق وتوجهات متويل التجارة ور�سم 
القادمة،   مالمح منتجاتها وخدماتها للمرحلة 
الله  عبد  بن  فــواز  االأ�ستاذ  اجلــائــزة  وت�سّلم 
رئي�س  التنفيذي،  الرئي�س  نــائــب  الثمريي 

م�سرفية النقد والتجارة العاملية. 
ــاأتــي هــذه اجلــائــزة ومــ�ــســاركــة البنك يف  وت
اأوراق عمل وجل�سات هذا احلدث االقت�سادي 

الذي  للدور احليوي  البارز، تتويجًا  واملايل 
وما  التجارة،  متويل  قطاع  يف  به  ي�سطلع 
م�سرفية  ومعامالت  خدمات  من  به  يرتبط 
العمالقة  االإمــكــانــيــات  اإىل  ا�ستنادا  عاملية، 
الوقت  يف  الوا�سعة،  عالقاته  و�سبكة  للبنك 
يف  موؤ�س�سي  ممــول  اأكــرب  فيه  يعترب  الــذي 
 903 قيمتها  تتجاوز  اأ�سول  بقاعدة  اململكة 
وقدرته  موقعه  من  يعزز  مّمــا  ــال،  ري مليار 
دعــم  يف  مب�ساهمته  ــع  ــدف وي الــتــنــافــ�ــســيــة، 

التجارة املحلية.
 وا�ــســتــعــر�ــس الــبــنــك خـــالل مــ�ــســاركــتــه يف 
و�سمان  املرونة  تعزيز  �ُسُبل  القمة  جل�سات 
و�سال�سل  الــعــاملــيــة  الــتــجــارة  ا�ــســتــمــراريــة 
منتجات  خالل  من  انقطاع  دون  االإمـــدادات 

اأجنــوم  ال�سيد  قّدمه  حيث  التجارة،  متويل 
�سارك  كما   ، الــتــجــارة  متويل  رئي�س  مــريزا 
"اإدارة  عنوان:  حتت  نقا�س  جل�سة  يف  البنك 

�ساركت  االحتيال"،  عــن  الناجمة  املــخــاطــر 
االأهلي  البنك  يف  العقوبات  ق�سم  رئي�سة  بها 

ال�سعودي فاتن ال�سهري.

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية لـ"            ":

 المملكة نموذج رائد فى دعم الدول والمشروعات اإلنسانية
البالد – حممد عمر 

ال�سعودي  لل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  اأكـــد 
للتنمية  �سلطان بن عبدالرحمن املر�سد اأن اململكة  
تقدم منوذًجا رائًدا فى دعم الدول وامل�سروعات 
ال�سندوق  اأهــــداف  تنطلق  حــيــث  االإنــ�ــســانــيــة، 
ال�سعودي للتنمية من القّيم ال�سامية التي توؤمن 
بها اململكة  يف بذل املزيد من العطاء، وم�ساعدة 

ال�سعوب كافة يف التمتع باحلياة الكرمية.
اأن   اإىل  "للبالد"   ت�سريح   فى  واأ�سار"املر�سد" 
دعم  على  يــّركــز  للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق 
اأهــداف  مع  تتوافق  التي  التنموية  امل�سروعات 
اأجــل  مــن  املــ�ــســتــدامــة،  للتنمية  املــتــحــدة  االأمم 
فر�سًة  واالأقل  فقرًا  االأ�سد  العامل  �سكان  م�ساعدة 
يف التمتع باخلدمات االأ�سا�سية وال�سرورية يف 

جماالت عديدة كالنقل وال�سحة والتعليم. 
واأو�ـــســـح املــر�ــســد اأنـــه مــن اأجـــل تــقــدمي الــدعــم 
على  ال�سندوق  يعتمد  دولــة،  اأيــة  يف  للم�ساريع 
مــعــايــري وا�ــســحــة تــ�ــســمــل درا�ـــســـات اجلـــدوى 
املقدمة،  املــ�ــســاريــع  يف  واملــو�ــســعــة  التف�سيلية 
اإىل  م�سرًيا  قر�س،  اأي  على  املوافقة  قبل  وذلــك 
اأن ال�سندوق ينظر اإىل مكامن النق�س املوجودة 
يف هذه الدول �سواء كان ذلك يف جماالت النقل 
القطاعات  مــن  غــريهــا  اأو  املــيــاه  اأو  الــطــاقــة  اأو 

احليوية. 
وافق  الذكر  �سالفة  باملعايري  عماًل   اأنه  واأ�ساف 
قر�س  منح  على  للتنمية  ال�سعودي  ال�سندوق 
تــنــمــوي جلــمــهــوريــة جــامــبــيــا مــن اأجــــل تــاأهــيــل 

�سي�سهم  الدويل، بحيث  وتطوير مطار باجنول 
وزيـــادة  الت�سغيلية  ــقــدرة  ال ــع  رف يف  املــ�ــســروع 
ويعزز   %43 بن�سبة  للمطار  اال�ستيعابية  الطاقة 
مبا  ومنوه  واالقت�سادي  التجاري  التبادل  اآفاق 
ي�سهم يف حت�سني حياة اأكرث من 2 مليون مواطن 

جامبي.
ال�سعودي  لل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  ولفت 
ال�سندوق  تاأ�سي�س  اأنه منذ  اإىل  للتنمية االنتباه 
جلــمــهــوريــة  املــمــلــكــة   ــدمــت  ق  ،1975 عـــام  يف 
بلغت  منح،  و)5(  تنموًيا  ا  قر�سً  )14( جامبيا 
دوالر،  مليون   )215( حوايل  االإجمالية  قيمتها 
قطاعات  ت�سمل  م�ساريع  متويل  يف  و�ساهمت 
النقل والتعليم واملياه والبنية التحتية والتنمية 

االقت�سادية. 
خــالل  مـــن  اأنـــــه  اإىل  ــــار  واأ�ــــس

ـــتـــي مــنــحــهــا  ـــرو�ـــس ال ـــق ال
ــا  ــًي الـــ�ـــســـنـــدوق يــتــم حــال
�سالة  اإن�ساء  على  العمل 
مطار  يف  الـــــزوار  كــبــار 

بــــاجنــــول، والــــذي 
تبلغ قيمة امل�سروع 
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الالزمة ال�ست�سافة  التحتية  البنية  بهدف توفري 
الدولية،  املــوؤمتــرات  واإقــامــة  الر�سمية  الــوفــود 
اإ�سافة اإىل تطوير م�سروع الطرق  يف العا�سمة 
اأمريكي،  دوالر  مليون   )50( بقيمة  بــاجنــول 
وفرعية  رئي�سية  طــرق  تطوير  ي�سمل  والـــذي 
بطول اإجمايل مقداره 50.9 كم، مما ي�ساهم يف 

تقليل االختناقات املرورية يف العا�سمة.

  اأكرب الدول الداعمة
لل�سندوق  التنموية  ال�سيا�سة  اأن  املر�سد  واأكد 
الناحية  مــن  مــ�ــســاعــداتــه  ــع  ــوزي ت يف  تــرتــكــز 
يف  منــًوا  االأقــل  البلدان  دعــم  على  اجلغرافية 
ــا مــن هـــذا املــبــداأ فــقــد وجــه  الــعــامل، وانــطــالًق
التنموي  ن�ساطه  معظم  ال�سندوق 
يف قــارتــي اأفــريــقــيــا واآ�ــســيــا، 
انـــخـــفـــا�ـــس  اإىل  نـــــظـــــًرا 
ــتــوى االقــتــ�ــســادي  املــ�ــس
والــتــنــمــوي لــبــلــدانــهــا، 
ارتـــفـــاع  اإىل  ـــافـــًة  اإ�ـــس
معدالت النمو ال�سكاين 
وانخفا�س  والبطالة 
الدخل،  م�ستويات 
مــّول  فقد  وبــذلــك 
الـــــ�ـــــســـــنـــــدوق 
406 م�ساريع 
وبـــــرامـــــج 
ية  تنمو

يف 46 دولة اإفريقية تخطت قيمتها 10 مليارات 
امل�سروعات  هذه  �ساهمت  وقد  اأمريكي،  دوالر 
التنموية يف التخفيف من ظاهرة الفقر وتدعيم 
الدول  يف  واالجتماعي  االقت�سادي  اال�ستقرار 

االأفريقية.
متفردة  بنظرة  حتظى  اململكة  اإن   املر�سد  وقــال 
من �سعوب العامل جلهودها االإن�سانية، حيث تعد  
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  الداعمة  الــدول  اأكــرب  من 
من  مه  تقدِّ ملا  نظرًا  امل�ستدامة  التنمية  اأهـــداف 
ال�سندوق  النامية، ومن خالل  للدول  م�ساعدات 
االإن�سانية  امل�ساعدات  قدمت  للتنمية  ال�سعودي 
دول  لكل  مي�سرة  قرو�س  �سكل  على  والتنموية 
امل�ساريع  عــدد  بلغت  بحيث  متييز،  دون  العامل 
عام  ن�ساطه  انطالق  منذ  ال�سندوق  من  املمولة 
 663 مــن  اأكـــرث   2021 عــام  بــدايــة  حتى   1975
منها  ا�ستفادت  تنموًيا  برناجًما  و31  م�سروًعا 

84 دولة حول العامل.
حمور  هو  االإن�سان  اأن  �سوء  يف  اأنــه  واأ�ــســاف 
ال�سندوق  اأ�سهم  االأ�سا�سية،  التنموية  العملية 
منذ تاأ�سي�سه يف دعم العديد من م�ساريع التنمية 
اجلانب  على  اإيجابًيا  تنعك�س  التي  امل�ستدامة 
املياه،  قطاع  يف  م�سروعات  ومنها  االإنــ�ــســاين، 
ت�سكل  والتي  ال�سحة،  وقطاع  التعليم،  وقطاع 
اأكرث من 20 % من اإجمايل املبالغ املمولة، وذلك 
�سعًيا نحو تعزيز متانة البنى التحتية وتطوير 
اقت�ساد الدول النامية مبا ي�سمن حتقيق الرخاء 

االقت�سادي واالزدهار للمجتمعات.

10 مليارات دوالر تمويالت لمشاريع 
وبرامج تنموية إفريقية 
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اخلرطوم - البالد
)االأحــــد(،  اأمــ�ــس  املــتــحــدة وبريطانيا والــرويــج،  ــواليــات  ال رحــبــت 
ال�سودان، وذلك بعد  ال�سيا�سيني يف  باالإفراج عن املزيد من املعتقلني 
اآمنة  الدكتورة  النيل  نهر  والية  عن  ال�سودانية  ال�سلطات  اأفرجت  اأن 
املكي التي اعتقلت فجر اأحداث 25 اأكتوبر االأول املا�سي، كما اأفرجت 
حزب  ورئي�س  عرمان،  يا�سر  الــوزراء  رئي�س  م�ست�سار  عن  ال�سلطات 
املوؤمتر ال�سوداين عمر الدقري، ورئي�س حزب البعث علي ال�سنهوري، 
والقيادي بحزب االأمة القومي �سديق ال�سادق املهدي، اإ�سافة لوزير 
توقيف  مركز  من  يو�سف  عمر  خالد  ال�سابق  الــوزراء  جمل�س  �سوؤون 
املايل  املفو�س  خالد،  اأميــن  املقال  اخلرطوم  وايل  املخابرات،  جهاز 
املوؤمتر  حلزب  ال�سيا�سي  واالأمــني  اجلــوخ،  اأبو  ماهر  التمكني  للجنة 
�سريف حممد عثمان. ون�سر نا�سطون على مواقع التوا�سل، ال�سور 

االأوىل للوزير يف منزله باخلرطوم.
من جهة ثانية، اأفادت و�سائل اإعالم �سودانية، باإ�سدار رئي�س جمل�س 
ال�سيادة القائد العام للقوات امل�سلحة، قرارًا اأحال مبوجبه 9 من كبار 

�سباط املخابرات للتقاعد.
ال�سودانية  العامة  املخابرات  مدير  اإعفاء  من  �ساعات  بعد  ذلك  ياأتي 
اأحمد  الفريق  وتعيني  من�سبه،  من  عبداحلميد  جمال  اأول  الفريق 
االإحالة  فاإن  حملية  اعالم  و�سائل  وبح�سب  له.  بدياًل  مف�سل  اإبراهيم 
اإدارات  رئا�سة  يتولون  كانوا  لــواء  برتبة  �سباط   5 �سملت  للتقاعد 

رفيعة وح�سا�سة يف جهاز املخابرات، بجانب 4 �سباط برتبة عميد.
ومنذ عزل الرئي�س عمر الب�سري يف 2019، تنتظم القيادة ال�سودانية 
مطلع  االإخـــوان  نظام  اأ�س�سه  الــذي  املخابرات  بجهاز  اإ�سالحات  يف 
االأمــن  "جهاز  مــن  ا�سمه  تغيري  مت  اإذ  املــا�ــســي،  الــقــرن  ت�سعينيات 
واملخابرات الوطني" اإىل "املخابرات العامة". وباالأم�س قرر جمل�س 
اللواء  تعيني  اأي�سًا،  الربهان،  عبدالفتاح  برئا�سة  ال�سوداين  ال�سيادة 

حممد �سبري مديرًا جلهاز اال�ستخبارات الع�سكرية باجلي�س.
حمدوك  عبدالله  ال�سوداين  الوزراء  رئي�س  اأ�سدر  نف�سه،  اليوم  ويف 
اإبراهيم  مهدي  خالد  اأول  الفريق  ال�سرطة  قوات  مدير  باإعفاء  قــرارًا 
ونائبه ال�سادق علي اإبراهيم من من�سبيهما. وقرر حمدوك تعيني كل 
من عنان حامد حممد عمر مديرًا عامًا لقوات ال�سرطة، واللواء مدثر 

عبدالرحمن ن�سر الدين عبدالله، نائبا له ومفت�سًا عامًا لل�سرطة.

بريوت - البالد
�سن لبنانيون هجوما الذعا على زعيم حزب الله االإرهابي، 
لدولة  الــبــالد  قــرار  يرهن  اأنــه  مــوؤكــديــن  الــلــه،  ن�سر  ح�سن 
م�سلحة  تهمه  وال  اأجندتها،  وميرر  باأمرها  ياأمتر  اأجنبية، 
ال�سقيقة  الـــدول  مــع  االأزمــــات  يختلق  اأنـــه  بدليل  لــبــنــان، 
يف  يرمتي  بينما  اللبناين،  ال�سعب  تدعم  التي  وال�سديقة 
عام،  ب�سكل  املنطقة  م�سلحة  تريد  ال  اأخــرى  دولــة  اأح�سان 
عن  اإال  تتاأتي  ال  والتي  االأول  باملقام  م�ساحلها  تهمها  اإمنا 

طريق زعزعة ا�ستقرار واأمن ال�سرق االأو�سط.

اخلطاأ  بعد  الله،  ن�سر  ح�سن  على  اللبنانيون  هجوم  وتزامن 
لبنان  اأن  ذكر  عندما  متلفزة،  كلمة  خالل  ارتكبه  الذي  الفادح 
نال ا�ستقالله يف يف العام 1948، بفارق 5 �سنوات عن املوعد 
احلقيقي، وبعد مرور اأكرث من ربع �ساعة على اخلطاأ، توا�سل 
مربرًا  ن�سرالله،  فارتبك  اأخطاأ،  باأنه  ليعلمه  معه،  عمله  فريق 
االأمر باأنه يخطئ باالأرقام عادة، ليعيد وي�سحح العام 1943.

الفرن�سي  االنتداب  عن  با�ستقالله  لبنان  يحتفل  الواقع  ويف 
الكرام  مرور  اخلطاأ  مير  مل  لذلك   ،1943 نوفمرب   22 بتاريخ 
على اللبنانيني، فالقى زعيم االإرهاب حملة �سخرية وا�ستهجان 

على و�سائل التوا�سل االجتماعي، حيث اعترب امل�ساركون اأن 
تاريخ  �سيتذكر  فكيف  اأ�سله  من  بلبنان  يعرتف  ال  ن�سرالله 
عرب  قطي�س،  نــدمي  اللبناين،  االإعــالمــي  كتب  اإذ  ا�ستقالله، 
�سفحته على "تويرت": "ن�سرالله ال يعرف لبنان. يا اأخ هناك 
فيما  تر�س".  مل  اأو  ر�سيت  اأولويتنا  هو  لبنان،  ا�سمه  �سيء 
"ح�سن  حمفو�س:  اإيلي  املحامي  التغيري  حركة  رئي�س  قــال 
جندي  اأنت  وطاملا  اال�ستقالل،  تاريخ  تتذكر  ال  طاملا  ن�سرالله 
دولة  قبل  من  واالأوامـــر  املــال  تتلقى  وطاملا  الفقيه،  واليــة  يف 
القوانني  عن  خارجة  م�سلحة  ميلي�سيا  تراأ�س  وطاملا  اأجنبية، 

اللبنانية والدولية بديهي اأال تفقه معاين ومرامي اال�ستقالل"، 
بينما كتب مروان ال�سحايف �سالال: "ال عجب يف ذلك، ال عجب 
يف اأن يخطئ ح�سن ن�سر الله،  يف عام ا�ستقالل لبنان. فهذا 
البلد لي�س موجودًا يف اأدبيات احلزب الذي يجاهر باأنه حزب 
الويل الفقيه، وباأنه املقاومة يف لبنان، ال املقاومة اللبنانية". 
يف  وال  الله،  ن�سر  دويلة  يف  حا�سرًا  لي�س  "لبنان  واأ�ساف: 
احلدود  على  مرة  ال�سبيانية،  األعابه  يف  وال  ا�سرتاتيجياته، 
�سركاء  ادعاًء  ي�سميهم  من  بوجه  اللبناين  الداخل  يف  ومرات 

يف الوطن، وهو من ال يعرتف ب�سراكة وال يعرتف بوطن".

بغداد - البالد
�سمال  طريق  جانب  على  زرعــت  بقنبلة  "داع�س" هجوما  تنظيم  نفذ 
الــقــوات  اأ�ــســفــر عــن مقتل خم�سة مــن  اأمــ�ــس )االأحـــــد(، مــا  الـــعـــراق، 
الكردية واإ�سابة اأربعة اآخرين، وفقا لوكالة االأنباء الكردية الر�سمية 
الب�سمركة اخلم�سة يف منطقة كرميان يف  "رووداو".  وقتل عنا�سر 
�سمال العراق الذي ي�سيطر عليه االأكراد يف �ساعة متاأخرة من م�ساء 
عن  اأ�سفر  ما  للب�سمركة،  موقعا  التنظيم  م�سلحو  هاجم  ثم  ال�سبت، 
االأمن  قــوات  ت�ستهدف  التي  الهجمات  للتقرير.  وفًقا  اأربعة،  اإ�سابة 
العراقية، مبا يف ذلك مقاتلو الب�سمركة الكردية، �سائعة ويف ت�ساعد 

منذ هزمية "داع�س" يف �ساحة املعركة عام 2017.
العديد من  النائمة يف  امل�سلحون ن�سطني من خالل اخلاليا  يزال  وال 
قوات  االأحــيــان  من  كثري  يف  ت�ستهدف  بعمليات  ويقومون  املناطق، 

االأمن وحمطات الطاقة والبنية التحتية االأخرى.
هجمات  زيــادة  اإن  بــارزاين،  نيجريفان  كرد�ستان  اإقليم  رئي�س  وقال 
فاإن  ولــذا  املنطقة.  يف  خطري  وتهديد  خطرية  بر�سالة  تبعث  داع�س 
العراقية بدعم من  االأمن  الب�سمركة وقوات  التعاون بني قوات  زيادة 

التحالف الدويل �سرورة ملحة.

ترحيب أمريكي - أوروبي
 بإطالق سراح المعتقلين بالسودان

العراق.. مقتل 5 بشمركة
 في هجوم لداعش
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عدن - البالد
ـــــــي، مــن ناقلة  حــــذرت بــعــثــة االحتــــاد االأوروب
البحر  �سواحل  على  الرا�سية  "�سافر"  النفط 
على  كبريا  خطرا  متثل  اأنــهــا  معتربة  االأحــمــر، 
ملي�سيا احلوثي  اليمن واملنطقة، يف ظل عرقلة 
ت�سر  اإذ  املتهالك،  خزانها  ل�سيانة  االنقالبية 
ل�سيانة  املتحدة  االأمم  خطة  رف�س  على  املي�سيا 
وتفريغ الناقلة التي تنذر بحدوث ت�سرب نفطي 

وكارثة بيئية هي االأكرب يف التاريخ.
واأعلنت امليلي�سيا، خالل ال�سهر اجلاري، مت�سكها 
باتفاق مزعوم ل�سيانة العائمة النفطية، ما دفع 
االأمم املتحدة لتاأجيل زيارة فريق خربائها الأكرث 
لتعهداتهم  من مرة بعد تراجع ونكث احلوثيني 
تو�سف  التي  الناقلة  بزيارة  للفريق  بال�سماح 
التقييم  عملية  واإجــراء  موقوتة"،  "قنبلة  باأنها 
ومن ثم ال�سيانة املطلوبة، لتجنب حدوث كارثة 
بيئية ال قبل للمنطقة بها، فيما طالب وزير املياه 
قيادة  بــاإدراج  �سابق،  وقت  يف  اليمني،  والبيئة 
ميلي�سيا احلوثي كمجرمي بيئة، واأكد اأن الوقت 
يتطلب درا�سة كافة اخليارات لتفادي كارثة ناقلة 
�سافر مبا يف ذلك درا�سة اإمكان ا�ستخدام القوة 
ملحا�سرة  املت�سررة  ــدول  ال قبل  من  الع�سكرية 
ونظامها  الطبيعة  مواردها  يطال  الذي  التهديد 
االأمــن، احلوثيني يف  دعا جمل�س  بينما  البيئي، 
اليمن اإىل ال�سماح ب�سرعة خلرباء االأمم املتحدة 

مليون  مــن  بــاأكــرث  حمملة  نفط  ناقلة  بفح�س 
�سواحل  قبالة  را�سية  اخلــام  النفط  من  برميل 

اليمن.
يف  امل�سرتكة  الــقــوات  اأعــلــنــت  ثــانــيــة،  جهة  مــن 
ــغــربــي الــيــمــنــي، اأمـــ�ـــس )االأحـــــد(،  الــ�ــســاحــل ال

احلديدة،  جنوبي  جديدة  مواقع  على  �سيطرتها 
للقوات  الع�سكري  االإعــالم  وقــال  البالد.  غربي 
غربي  "الرون"  قرية  حترير  مت  اإنــه  امل�سرتكة، 
مديرية حي�س، ووا�سلت تقدمها امليداين و�سط 
حالة انهيار يف �سفوف احلوثيني. وتقع القرية 

الغربي من مديرية حي�س،  ال�سمال  اإىل  املحررة 
عــلــى احلــــدود مــع مــديــريــة اجلـــراحـــي، ح�سب 

م�سادر ميدانية.
يف  امل�سرتكة،  للقوات  الع�سكري  االإعــالم  وقــال 
بيان، اإن القوات امل�سرتكة �سيطرت على اأطراف 

اال�سرتاتيجية،  التباب  من  والعديد  �سقم  وادي 
خا�ستها  عنيفة  معارك  بعد  اجلمل،  تبة  ومنها 
�سد امليلي�سيات احلوثية ا�ستخدمت فيها خمتلف 
اأنواع االأ�سلحة املتو�سطة والثقيلة. ونقل البيان 
امل�سرتكة  القوات  اإن  قوله،  ع�سكري  م�سدر  عن 

يف  فــادحــة  خ�سائر  احلــوثــيــة  امليلي�سيا  كــبــدت 
العتاد واالأرواح، و�سقط الع�سرات من عنا�سرها 
عتاد  مــن  اأ�سلحة  وتــدمــري  وجــريــح،  قتيل  بــني 
�سفوف  يف  التقهقر  من  حالة  و�سط  امليلي�سيات 

احلوثيني.
�سمال  قرى   7 على  امل�سرتكة  القوات  و�سيطرت 
مديرية مقبنة غربي حمافظة تعز، بعد مواجهات 
عزلة  يف  احلوثي  ميلي�سيا  �سد  خا�ستها  عنيفة 
ال�سيطرة  فر�س  من  خاللها  متكنت  "�سمري"، 
والعكدة  واحلكمة  "احلناية  قرى  على  الكاملة 
والراأ�س واخلليفة واملنارة والرباح" باالإ�سافة 
كما  اال�ــســرتاتــيــجــيــة،  الكافر"  دار  "قلعة  اإىل 
املــطــل على  ــرا�ــس  ال مــغــرم  عــلــى جــبــل  �سيطرت 
التي  مقبنة  مبــديــريــة  �سمري  يف  �سقم  جــمــرك 
وتت�سل  تعز،  حمافظة  مديريات  اأو�سع  من  تعد 
ملحافظات  التابعة  املديريات  من  بعدد  جغرافيا 
امل�سرتكة  القوات  وحققت  وتعز.  واإب  احلديدة 
املا�سية  االأيام  انت�سارات ع�سكرية كبرية خالل 
اإعـــادة  خطة  �سمن  وذلـــك  واحلـــديـــدة،  تعز  يف 
املــ�ــســرتكــة يف  ــقــوات  ال الــتــي نفذتها  االنــتــ�ــســار 

املناطق غري املحكومة باالتفاقيات الدولية.
اليمن،  ال�سرعية يف  دعم  اأعلن حتالف  ذلك،  اإىل 
اأم�س، تنفيذ 15 ا�ستهدافا �سد ميلي�سيا احلوثي 
ـــاأرب واجلــــوف، مــوؤكــدا تــدمــري 9 اآلــيــات،  يف م
ميلي�سيا  ب�سفوف  ب�سرية  خ�سائر  اإىل  م�سريًا 

احلوثي و�سلت 110 عنا�سر.

االتحاد األوروبي يحذر من مخاطر »صافر«
15 استهدافا ضد الحوثي في مأرب والجوف

أكدوا أن مصلحة البالد ال تهمه.. لبنانيون:

نصر اهلل يرهن قرار بيروت للخارج

مصير سيف اإلسالم القذافي لم يُحسم

ليبيا.. توصيات أممية بإجراء االنتخابات في موعدها
طرابل�س - البالد

بينما جتري اال�ستعدادات يف ليبيا الإجراء اأول انتخابات 
ــخ الـــبـــالد، اأو�ـــســـت الــبــعــثــة االأممــيــة  ــاري رئــا�ــســيــة يف ت
الرئا�سي  تعهد  فيما  مــوعــدهــا،  يف  اإجــرائــهــا  بــ�ــســرورة 
باإجناح اخلطوة، موؤكدا اأن رئي�س املجل�س حممد املنفي، 
التقى اأم�س )االأحد(، املبعوث االأممي اإىل ليبيا امل�ستقيل 
يان كوبي�س، لبحث اآخر امل�ستجدات ال�سيا�سية يف ليبيا، 

ال �سيما اال�ستعداد لال�ستحقاقات االنتخابية املقبلة.
الليبي،  الرئا�سي  لرئي�س املجل�س  االإعالمي  املكتب  وقال 
يف بيان له، اإن املبعوث االأممي اأ�ساد بدور رئي�س املجل�س 
وجهوده  لل�سباب،  الوطني  املوؤمتر  اإجناح  يف  الرئا�سي 
من  ال�سيا�سية،  احلــيــاة  يف  ال�سباب  م�ساركة  دعــم  يف 
خالل تقّدم الكفاءات ال�سابة اإىل اأعلى املراتب يف الدولة 
الإجراء  املتحدة  االأمم  دعم  كوبي�س  جدد  كما  واملجتمع، 
املحدد،  موعدها  يف  والربملانية،  الرئا�سية  االنتخابات 
املهم،  اال�ستحقاق  لهذا  يتطلع  الدويل  "املجتمع  اإن  قائال 
الذي �سيعرب بالليبيني اإىل مرحلة اال�ستقرار وال�سالم". 
من جانبه، اأكد رئي�س املجل�س الرئا�سي، اأن "ال�سباب هم 
بتنظيم  اإياهم  مطالًبا  امل�ستقبل"،  واأمــل  احلا�سر  رهــان 
للم�ساهمة  واإمكانياتهم،  اإراداتهم  عن  للتعبري  �سفوفهم 

يف امل�ساحلة الوطنية و�سنع ال�سالم.
من  جــاهــدًا  يعمل  الرئا�سي  املجل�س  اإن  املنفي،  وقـــال 
الرئا�سية  املقبلة،  االنتخابية  اال�ستحقاقات  اإجناح  اأجل 
والت�سريعية، ب�سكل متزامن، عرب حتقيق كل ال�سمانات 
الــالزمــة، حتى تــكــون انــتــخــابــات حـــّرة ونــزيــهــة، تعرّب 
كامل �سروط  الليبي، وحتقق  ال�سعب  اإرادة  نتائجها عن 

العملية الدميقراطية".
الرئا�سة  انتخابات  مر�سحا مبلفاتهم خلو�س  وتقدم 98 
ا�ستبعدت  االنتخابات  مفو�سية  اأن  اإال  املقبلة،  الليبية 
بينهم  مر�سحا   25 للطعن  القابلة  االأولــيــة  قائمتها  يف 
يف  القرار  على  طعنا  قدم  الذي  القذايف،  االإ�سالم  �سيف 
�سبها،  مبحكمة  للطعن  املخ�س�سة  اجلل�سة  تاأجلت  وقت 

غياب  بعد  الق�سائية،  الهيئة  اأع�ساء  اكتمال  عدم  ب�سبب 
حمكمة  اأم�س  حت�سم  اأن  املقرر  من  وكــان  الق�ساة.  اأحــد 
�سيف  تــر�ــســح  قــانــونــيــة  يف  �سبها  مبــديــنــة  اال�ــســتــئــنــاف 
فريقه  يف  الع�سو  اأكـــده  مــا  ح�سب  عــدمــه،  مــن  االإ�ــســالم 
ال�سيا�سي حممد القيلو�سي، الذي اأ�سار اإىل اأن مدة النظر 
يف الطعن واملحددة بـ48 �ساعة تنتهي اأم�س، باعتبار اأن 
مبطلب  تقدم  القذايف  االإ�سالم  ل�سيف  القانوين  الفريق 
يومي  احت�ساب  دون  املــا�ــســي،  اخلمي�س  منذ  الطعن 

اجلمعة وال�سبت، اأيام العطلة يف ليبيا.
�سبها  حمكمة  حميط  اإن  حملية،  اإعـــالم  و�سائل  وقــالــت 
�سيف  ا�ستئناف  النظر يف  بدء  مع  اأمنيا،  ا�ستنفارا  �سهد 
للجي�س  تابعة  قـــوات  طــّوقــت  حيث  ــقــذايف،  ال ــالم  االإ�ــس
وذلــك  باملحكمة،  املحيطة  واملــداخــل  الــطــرقــات  الليبي 
يوم  م�سلح  هــجــوم  اإىل  تعر�سها  بعد  املحكمة  لتاأمني 
عن  الدفاع  فريق  تقدمي  مع  بالتزامن  املا�سي،  اخلمي�س 
جنل القذايف، �سد قرار ا�ستبعاده من انتخابات الرئا�سة.
قائد  للمر�سحني،  االأولــيــة  القائمة  �سملت  ذلـــك،  اإىل 
الربملان  ورئي�س  حفرت،  خليفة  امل�سري  الليبي  اجلي�س 
الوطنية  الـــوحـــدة  حــكــومــة  ورئــيــ�ــس  �ــســالــح،  عقيلة 

عبداحلميد الدبيبة.
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جدة - خالد بن مر�ضاح
انطلقت موؤخرا فعاليات مو�سم جدة. ومن الربامج امل�سوقة "خليك 
خايف"   حيث  اأن هذه الفعالية الأ�سحاب القلوب القوّية فقط  وهي 
"زومبي" ي�ساحبها حفل مو�سيقي   عبارة عن رعب وبيت اال�سباح 
واخلليجيني  املحلني  املو�سيقيني  الفنانني  اأ�سهر  يقدمه  جــي  دي 
تركي  وقال  للرتفيه.  العامة  الهيئة  من  بت�سريح  وذلك  والعامليني، 
اليامي املدير التنفيذي للفعالية: بداأنا  الفعالية من العام  2019م 
كبري  عليها  االقــبــال  وكــان  بها  ومتيزنا  وانــفــردنــا  جتربة  وكــانــت 
والعرو�ض  واملــ�ــســرح  امل�ساحة  �سعف  زدنـــا  واالآن  لــلــه،  واحلــمــد 
عامل  يف  نوعية  نقلة  واجــريــنــا   واملــمــثــلــني،   الداخلية  ــعــاب  واالأل
اململكة  ديجيهات من خارج  فنانني  مع   "اال�سكريينايز"  وتعاقدنا 
العربية  ال�سعودية ، ويف كل ا�سبوع لدينا فنان ديجي  من خارج  
العرو�ض  اأن  كما  اخلليج   يف  املعروفة  اال�سماء  عن  ف�سال  اململكة 
كل  رعــب  بيوت  يوجد  كما    ، املمثلني  وكذلك  ا�سبوع   كل  تتغري  
املفاجاأة،  تكون  حتى  خمتلف  ب�سكل  �سيناريوهاته   تتغري  ا�سبوع 
وهي ثالث فعاليات متغيرية كل يوم �سكل جديد. وتفا�سيل الفعالية 
رعب  بيت  عن  عبارة  الفعالية  مدخل  اأن  كما  رعــب   �سخ�سيات  هي 
يكون يف ا�ستقبال الزائر ويجب عليه ان تكون  لديه فكرة انه �سوف 
يدخل يف جو رعب م�سوق مع املمثلني املتخ�س�سني يف هذا املجال.

نصائح للتخلص من برودة القدمين في الشتاء

الثقافة لـ             : نسعى لتعزيز مكانة اإلبداع السعودي دوليا
البالد ـ مها العواوده 

وتفعيل  املــواهــب  دعـــم  اإىل  الــثــقــافــة  وزارة  ت�سعى   
وات�ساقا  اخلــارج،  يف  ال�سعودية  االبــداعــات  ح�سور 
لـ"البالد" اأنها  الــــوزارة  اأو�ــســحــت  اجلــهــود  هــذه  مــع 
حددت اأهدافها الثالثة الرئي�سية امل�ستملة على "الثقافة 
اململكة  مكانة  تعزيز  اأجــل  مــن  الثقافة  حــيــاة،  كنمط 
الدولية، الثقافة من اأجل النمو االقت�سادي"، ويت�سح 
اأ�سلوبًا  تكون  الأن  تتجه  الثقافة  اأن  االأول  الهدف  من 
اأ�سياًل من مكونات املجتمع، تفعياًل للموروث  وجزءًا 
متعاقبة  اأجــيــال  اأبدعتها  التي  واملــنــجــزات  والكنوز 
ا�ستدامة  ومــتــعــددة،  مبتكرة  فنية  قــوالــب  ووثقتها 
طريق  مهدت  الأ�سماء  وتخليدًا  للحيوية  وبثًا  للعطاء 
للم�ستقبل  ومنارات  للحا�سر  وزوادة  عتاد  العبقرية، 
االأعلى  الفئة  ال�سباب  وقودها  ملهمة  بيئة  خــالل  من 
يف ال�سعودية، عرب مبادرات تتيح التفاعل واحل�سور  
االبداعي  حمليًا ودوليًا، بداية مع اإعالن وزارة الثقافة 
روؤيتها  املت�سمنة   2019 مار�ض  يف  ا�سرتاتيجيتها 
�سترتكز  فرعيًا  قطاعًا   16 حــددت  والتي  وتوجهاتها 
عليها جهودها واأن�سطتها، تبعها يف مطلع �سهر فرباير 
2020 �سدور قرار جمل�ض الوزراء باعتماد 11 هيئة 

الداعم  املــنــاخ  حتقق  ومتخ�س�سة،  �سمولية  ثقافية 
ــدرات وتوظيفها  ــق ال لــدعــم املــواهــب وبــنــاء  واملــحــفــز 
الثقايف،  والــنــمــاء  للعطاء  رحــبــة  م�ساحات  وتــوفــر 
�سعودية  باأعمال  بامل�ساركة  تتعلق  برامج  ي�ساندها 
"كان"  مهرجان  مثل  العاملية  املنا�سبات  يف  متفردة 
االأعلى  واجلــوائــز  لالأو�سكار  والرت�سح  ال�سينمائي 
حول  "البينال�سور"  جولة  يف  امل�ساركة  كذلك  قيمة، 
العامل ويف ال�سعودية، اإ�سافة لت�سنيف املهن الثقافية 
الثقايف  االبتعاث  املتخ�س�سة وبرنامج  واالأكادمييات 
واالإقامة الفنية ومعتزالت الكتابة والور�ض التدريبة، 
اأن ذلك خلق فر�سة للتمازج بني التجارب  م�سرية اإىل 
املخت�سني  �ــســواًء مبــ�ــســاركــة  والــعــاملــيــة  الــ�ــســعــوديــة 
اأو  ال�سعودي،  واملــبــدع  الــداخــل  اإىل  خرباتهم  ونقل 
واالحتكاك  االكت�ساف  اإىل  ال�سعوديني  املبدعني  رحلة 
تتبنى  من�سات  يف  بــالــتــواجــد  املـــهـــارات  واكــتــ�ــســاب 
الثقافة  وزارة  تكون  وبحيث  بالثقافات،  وحتتفي 
تذكرة عبور اإىل العامل ومن العامل اإلينا. ومبا يعك�ض 
على اأر�ض الواقع اأن الثقافة منط حياة، وي�ساهم يف 
ومبدعيها،  منجزاتها  عرب  دوليًا  اململكة  مكانة  تعزيز 

لتحقق معًا ثقافة تغذي النمو االقت�سادي.

»خليك خايف «..  وبيت الرعب في موسم  جدة سيرك »دو سوليه« يستقطب  زوار »بوليفارد رياض سيتي«

البالد ـ خالد بن مر�ضاح 
باإ�سفاء  �سوليه"  "دو  �سريك  فعالية  متيزت 
االإثــارة واملتعة لدى زوار منطقة  اأجــواء من 
"بوليفارد  مناطق  اإحدى  اأرينا"،  "بوليفارد 
التي  عــرو�ــســه  خـــالل  مــن  �سيتي"،  ريــا�ــض 
اإىل  اإ�سافة  االإن�سانية،  املهارات  فيها  تتواءم 
االإبهار،  اأ�ساليب  من  بعدد  املدعومة  الفنون 
مبو�سيقى  نف�سه  الــوقــت  يف  ومــ�ــســحــوبــة 
و�سمة  ا  خا�سً طابًعا  العر�ض  تعطي  واأزيــاء 

متيزه عن اأمثاله على م�ستوى العامل.
املو�سم  زوار  يــتــوافــد  الـــذي  الــ�ــســريك  و�ــســم 
املثرية  الفقرات  من  جمموعة  بواباته،  على 
امل�ساهدين  لت�سلية  الهادفة  البارعة  بحركاتها 
املــوؤديــن،  ور�ساقة  احلــركــة  بخفة  واإمتاعهم 
اإ�سافة اإىل عرو�ض املهرجني املثرية لل�سحك 

لي�ستمتع امل�ساهدون باأداء متميز و�ساخر.
العرو�ض  فــرتة  طـــوال  الــ�ــســريك  وت�ساحب 
ــــرات �ــســوتــيــة، يــ�ــســعــر املــ�ــســاهــدون  ــــوؤث م
كما  واأرجائها،  القاعة  جوانب  من  باإيقاعاتها 

املعتادة  ال�ستائر  مــن  بخلوه  ال�سريك  متيز 
املــوؤدون  ُيدخل  اإذ  امل�سرحية،  العرو�ض  يف 
قاعة  مــن  ويخرجونها  العر�ض  م�ستلزمات 
جــزًءا  متثل  مــهــارات  مــع  باأنف�سهم،  ال�سريك 
وامل�سي  القفز،   : ت�سمل  الــتــي  االأحــــداث  مــن 
على احلبال امل�سدودة، والت�سلق، وغريها من 
فعالية  اأن  يذكر  املتنوعة.  االأدائية  العرو�ض 
"دو �سوليه" تناولت ق�سة الالعب االأرجنتيني 
اأن  اإىل  للتحديات  ومواجهته  مي�سي  ليونيل 
امل�ستوى  على  القدم  كرة  اأ�ساطري  من  اأ�سبح 
فعالية  اأنطلقت   اخــرى  ناحية  من  العاملي.  
لــالأمــن  عــاملــي  حـــدث  اأكــــرب    "@Hack"
االأو�ـــســـط،  الــ�ــســرق  منطقة  يف  الــ�ــســيــرباين 
املناطق  الريا�ض" اإحــدى  "واجهة  يف  وتقام 
واالأكــر   ،2021 الريا�ض  ملو�سم  الرتفيهية 
ثراًء وجذًبا لالأحداث النوعية املثرية الهتمام 
املنطقة  تربط  اإذ  االأعــمــار،  مبختلف  الـــزوار 
باملهتمني  العامليني  وال�سناع  امل�ستثمرين 
وجتمع  اخلــــارج،  مــن  وزوارهــــا  اململكة  مــن 

واملــدربــني  املحرتفني  ونخبة  العقول  اأعــظــم 
الأول  املــجــال  هــذا  يف  الــعــاملــي  ال�سعيد  على 
لتكون  الفعالية  هذه  وتاأتي  اململكة.  يف  مرة 
ال�سعودي  االحتاد  هدف  لتحقيق  ا  مهًمّ رافــًدا 
باأن  والدرونز،  والربجمة  ال�سيرباين  لالأمن 
كــل 100 �سعودي  مــن  ُمــربمــج  هــنــاك  يــكــون 
االبــتــكــار  وتــ�ــســجــيــع   ،2030 عــــام  بــحــلــول 
العاملية،  الــريــادة  اإىل  والــو�ــســول  واالإبــــداع 
يف   2030 اململكة  ــة  روؤي مل�ستهدفات  حتقيًقا 
هذا  ويقام  الرقمي.  االقت�ساد  فر�ض  اغتنام 
حتى  فعالياته  ت�ستمر  الــذي  العاملي  احلــدث 
ويعد  الريا�ض"،  "واجهة  يف  املقبل  الثالثاء 
كٍلّ من  ال�سيرباين يف  االأمن  اأكرب موؤمتر يف 
اململكة  ملكانة  تر�سيًخا  واأفريقيا،  اآ�سيا  قارتي 
يف املجال التقني، وتعزيًزا لقدراتها الرقمية، 
جمال  يف  ــا  عــاملــًيّ دولـــة  ثــاين  اأ�سبحت  حيث 
االأمن ال�سيرباين، واالأوىل يف الوطن العربي 
للموؤ�سر  وفًقا  اآ�سيا،  وقارة  االأو�سط  وال�سرق 

العاملي لالأمن ال�سيرباين.

مهرجان الصقور يعزز اإلرث 
العريق في نفوس األجيال 

ملهم ـ البالد 
انطلقت اأم�ض فعاليات مهرجان امللك عبدالعزيز لل�سقور 2021؛ 
الذي خ�س�ض له نادي ال�سقور ال�سعودي جوائز مالية تبلغ نحو 
25 مليون ريال، وينظمه مبقره يف ملهم )�سمال مدينة الريا�ض(، 

وي�ستمر حتى 16 دي�سمرب املقبل.
وكــان املــهــرجــان االأ�ــســخــم مــن نوعه يف الــعــامل قــد اأطــلــق �سارة 
التي  ال�سعوديني،  لل�سقارين  التاأهيلية  االأ�سواط  باإقامة  البدء 
انطلقت ب�سوط فئة �ساهني فرخ مالك �سعوديني، مبناف�سات قوية 
امللك  كاأ�ض  لقب  حتمل  التي  النهائية،  االأ�سواط  يف  مقعد  حلجز 

عبدالعزيز.
اأ�ــســواط  اإقــامــة  لل�سقور  عبدالعزيز  املــلــك  مــهــرجــان  و�سي�سهد 

بفئتي  الدوليني،  لل�سقارين 
املالك واملحرتفني.

م�سابقة  ــهــرجــان  امل يــقــيــم  كــمــا 
للمزاين، الختيار اأجمل ال�سقور 

منها  خ�س�ض  اأ�ــســواط؛  �سبعة  يف 
اثنان للفروخ، وخم�سة للقراني�ض.

عبدالعزيز  املــلــك  مــهــرجــان  ويــهــدف 
احلفاظ  اإىل  الفعاليات  هــذه  خــالل  من 

ونقل  لل�سعوديني،  العريق  االإرث  على 
الــقــادمــة،  االأجــيــال  اإىل  ال�سقور  هــوايــة 

وتثقيف االأبناء بتاريخهم وما فيه من القيم 
املناف�سة  روح  وتعزيز  االأ�سيلة،  والــعــادات 

جمموعة  املهرجان  وي�ساحب  ال�سقارين.  بني 
من الفعاليات؛ مثل حفالت للفرق ال�سعبية، اإىل 

الرماية  وميدان  الرتاثية،  ال�سدو  قرية  جانب 
.)Top Gun( احلية

ال�سقور  ت�سجيل  يوا�سل  املهرجان  اأن  يذكر 
دي�سمرب،   9 يـــوم  اإىل  الــفــئــات  بــعــ�ــض  يف 

ال�ستيعاب اأكرب عدد من ال�سقارين الراغبني 
يف امل�ساركة، وكان قد حقق اعرتافًا دوليًا 

حيث  من  عامليًا  لل�سقور  مهرجان  كاأكرب 
عدد ال�سقور امل�ساركة، ودخل مو�سوعة 

القيا�سية  لــالأرقــام  العاملية  )غيني�ض( 
مرتني متتاليتني.

جدة ـ البالد 
رغم ارتباط ف�سل ال�ستاء بنزالت الربد وبرودة القدمني 
للكثريين.ويف  املحببة  الف�سول  من  اأنه  اإال  واليدين، 
للتخل�ض من  الن�سائح  اأبرز  التقرير ن�ستعر�ض  هذا 
املحبب  ف�سلك  ليبقى  ال�ستاء،  يف  القدمني  بــرودة 
"دويت�ض  موقع  يف  ورد  ملــا  وفــًقــا  اإزعــــاج،  دون 

فيله".
القدمني  بـــرودة  تعترب  ال  االأحــيــان  معظم  يف 
مــن اأعــرا�ــض االأمــرا�ــض اخلــطــرية، لكن من 
ف�سلي  يف  االأطــــــراف  لـــــربودة  يــتــعــر�ــض 
ال�ستاء وال�سيف عليه اأن ي�ست�سري طبيًبا 

لتلقي امل�ساعدة الطبية.
ال�ستاء،  خــالل  الــقــدمــني  ـــرودة  ب تعد 
�سري  على  وطبيعية  �سحية  عالمة 
ال�سحيح،  بال�سكل  اجل�سم  اأجهزة 
االأجــــزاء  بـــاإمـــداد  يــبــداأ  فاجل�سد 

االأكر احتياًجا للدم، وياأتي املخ على راأ�ض هذه االأع�ساء، 
والبطن.  ال�سدر  منطقة  يف  احليوية  االأع�ساء  باقي  يليه 
للذراعني  الــدم  �سخ  يرتاجع  اأن  الطبيعي  فمن  وبالتايل، 
املناطق  تلك  ال�سعور بربودة  ينتج عنه هذا  ما  والقدمني، 

بع�ض ال�سيء، وال �سيما يف ف�سل ال�ستاء.
املياه  ت�سليط  عليك  الدافئ،  اأثناء حمامك  القدمني..  غ�سل 
على القدم وباطن االأرجل، ثم ت�سليط املاء البارد عليهما لـ3 
مرات بدًءا من اأ�سابع القدم حتى بداية االأرجل والذراعني.
القدمني  باطن  تدليك  يجب  حمامك،  اأخــذ  عقب  التدليك.. 
اأو طولية. وتعد هذه  واالأ�سابع بحركات خفيفة ودائرية 
ا�ستخدام  وميكنك  القدم،  الأ�سفل  ومعاجلة  مريحة  االآلية 
�سحة  على  حتافظ  التي  التدليك،  كاأحذية  االأجهزة  بع�ض 

االأوعية الدموية.
ــــداء اجلـــوارب  ــــداء اجلــــوارب املــنــا�ــســبــة.. عليك ارت ارت
امل�سنوعة من مواد خالية من االألياف ال�سناعية، وحتتوي 

على ن�سب عالية من ال�سوف لتبقي االأقدام دافئة 

ب�سكل  اجل�سم  على  االإجهاد  يوؤثر  االإجــهــاد..  عن  االبتعاد 
االأوعــيــة  يف  �سيًقا  االإجـــهـــاد  هــرمــونــات  وت�سبب  عـــام، 
الدموية، ما ينتج عنه برودة لالأطراف ولذلك يجب عليك 
وقتك  كان  ولو  حتى  الراحة  من  ق�سًطا  جل�سمك  توفر  اأن 
مطول،  ب�سكل  وزفــرًيا  �سهيًقا  وخذ  قليال،  اجل�ض  �سيًقا. 
اإىل الوراء، ما يهدئ جهازك الع�سبي  ثم ا�سحب االأكتاف 

وي�ساعد على الق�ساء على برودة االأقدام.
تناول ال�سوائل.. قد يكون �سبب برودة االأطراف املعاناة 
من خلل يف م�ستوى تدفق الدم يف االأوعية؛ وعليه يجب 
اأن تتناول ال�سوائل وبكميات كبرية، ت�سل اإىل لرتين من 

املاء، اإ�سافة اإىل �سرب االأع�ساب والع�سائر اخلفيفة.
برودة  متنعك  قد  اأحياًنا  النوم..  قبل  اجلــوارب  ت�سخني 
قدميك  ت�سع  اأن  ميكنك  ذلك  وملعاجلة  النوم،  من  اأطرافك 
يف املاء الدافئ، بعدها يتوجب م�سح القدمني من املاء، ثم 
ا�ستعمال اجلوارب قبل الذهاب اإىل ال�سرير، مّت ت�سخينها 

م�سبقا على املدفاأة ثم الذهاب اإىل ال�سرير.

التهاب الملتحمة يسبب رفة العين 
الريا�ض ـ البالد 

 ك�سفت الدكتورة  معاين ن�سري، اأخ�سائية طب وجراحة العيون، اإن رفة 
العلوي  اجلفن  يف  عــادة  وحتــدث  اجلفن،  يف  ارتعا�ض  عن  عبارة  العني 
ت�ستغرق  قد  الرفة  اأن  اإىل  م�سرية  ال�سفلي،  يف  ا  اأي�سً حتدث  قد  ولكنها 

دقيقة اأو اأكر يتحرك خاللها اجلفن بحركات �سريعة متقطعة.
واأ�سافت "ن�سري"، اأن من اأ�سباب رفة العني، وجود التهابات بالعني 
اأعرا�سها  اأبرز  اأن  القرنية وحتى اجلفن، مو�سحة  اأو  امللتحمة  اأو 

هو ال�سعور بحركة �سريعة يف جفن العني العلوي. وتابعت: "قد حتدث رفة 
اأو املذاكرة، ف�سال عن  العني نتيجة االإجهاد وال�سهر املتوا�سل �سواء للعمل 
تناول بع�ض االأدوية وخا�سة التي تعالج االأع�ساب، ويجب مراجعة الطبيب 
رفة  م�ساعفات  من  العيون،  طب  اأخ�سائية  وحــذرت  الرفة".  �سبب  لتحديد 
العني، موؤكدة اأنه حال زيادتها اأو حدوثها باجلفنني مًعا اأو ال�سعور ب�سبابية 
يف الروؤية اأو اإغالق العني وعدم القدرة على فتحها، فتلك االأعرا�ض ت�سري اإىل 

اإ�سابة مر�سية يف العني وت�ستلزم الفح�ض الدقيق والعالج.
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جدة- البالد
تغلب املنتخب الوطني االأول لكرة القدم ال�ساطئية على نظريه املنتخب الكويتي 
م�سرف  ملعب  على  جمعتهما،  التي  الــوديــة  املــبــاريــات  ثــاين  يف   ،2/3 بنتيجة 
العا�سمة  يف  )االأخ�سر(  يقيمه  الــذي  اخلارجي  التدريبي  املع�سكر  يف  الرتابي، 
الكويتية، يف اإطار ا�ستعداداته وحت�سرياته للم�ساركة يف اال�ستحقاقات اخلليجية 
والعربية واالآ�سيوية. وقد عمد املدير الفني للمنتخب الوطني )الربازيلي( جوجا 
على  الوقوف  بهدف  الالعبني وتدويرهم  اأغلب  الإ�سراك  املباراة  زلوكوفيك، خالل 

م�ستوياتهم عن قرب وتوظيفهم بالطريقة املنا�سبة.

أخضر الشاطئية يتغلب على منتخب الكويت وديا

الغدير اخلالد 

)هالل الزعامة(

حامت العطرجي

املجد  • هالل 
العز  • هالل 

البطوالت  • هالل 
الزعامة • هالل 
االإبداع  • هالل 

الفن • هالل 
الثامنة ودوري  االآ�سيوية  البطولة  • األف مربوك حتقيق 

اأبطال اآ�سيا الرابع، والذهب الثالث وال�ستني للزعيم. 
التاريخي.  االإجناز  هذا  للوطن  مربوك  • األف 

وحمبيه.  جلماهريه  مربوك  • األف 
اآ�سيا.  لكبري  مربوك  • األف 

• فهذه االإجنازات مل تاأت من فراغ بل من تخطيط وعمل 
فاجلميع  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل  النادي  يف  كبري 

يعمل من اأجل الهالل فقط.  
واأ�سبح  واالإجنازات  البطوالت  من  عاملا  الهالل  • اأ�سبح 
ويغرد  ي�سري  فهو  بــغــريه  ير�سى  وال  بــالــذهــب  يتحدث 
دائــمــا جلمهوره  فــرح  االإبــــداع وم�سدر  عــامل  وحــيــًدا يف 

العظيم. 
على  دليل  واإبــداع  واإجنــاز  اأداء  من  الهالل  يقدمه  ما   •
متلك  تنفيذية  واإدارة  اجليد  والتنظيم  املوؤ�س�سي  العمل 
والدليل  التميز،  حتب  عاليا  وطموحا  جميال  كرويا  فكرا 
الهالل يف �سفحات  ا�سم  االإيجابية وتخليد  الفريق  نتائج 

التاريخ.
زعماء. يا  الفرح  ت�ستاهلون   .. الذهب  اأجمل  • ما 

alotorgy : توتري

األخضر يصل الدوحة للمشاركة في كأس العرب فيفا 2021
جدة- البالد

و�سلت بعثة منتخبنا الوطني اأم�س اإىل "الدوحة" 
ا�ستعداًدا للم�ساركة يف كاأ�س العرب فيفا قطر 2021.
تدريبية  ح�سة  اأم�س  م�ساء  االأخ�سر  اأجــرى  وقــد 
جتدر  الــريــا�ــســي.  اخلــريــطــيــات  نـــادي  "ملعب  على 
الوطني  للمنتخب  الفني  املــديــر  اأن  اإىل  االإ�ـــســـارة 
بونادي"  "لورينت  م�ساعده  كلف  رينارد"  "اإيرڤي 
اأثناء م�ساركته يف كاأ�س العرب فيفا  لقيادة االأخ�سر 
قطر 2021، فيما �سيكون "رينارد" م�سرًفا عاًما على 
 23 االأخ�سر  قائمة  و�سمت  هــذا  الوطني.  املنتخب 
نواف  اليامي،  حممد  الــبــواردي،  زيــد  وهم"  العًبا، 
العقيدي، �سعود عبداحلميد، مهند ال�سنقيطي، متعب 

احلــربــي، خليفة الــدو�ــســري، ولــيــد االأحــمــد، نــواف 
من�سي،  بدر  املا�س،  نايف  هــزازي،  �سليمان  بو�سل، 
جمر�سي،  علي  الغامدي،  حامد  ال�سبياين،  م�سعل 
يحيى،  اأميــن  القحطاين،  حممد  حمن�سي،  اإبراهيم 
فرا�س  ع�سريي،  هيثم  رديف،  عبدالله  العمار،  تركي 

الربيكان، عبدالله احلمدان.
يف  يــاأتــي  الــوطــنــي  املنتخب  اأن  بــالــذكــر  اجلــديــر 
 2021 قطر  فيفا  العرب  كاأ�س  من  الثالثة  املجموعة 
فل�سطني.  االأردن،  املــغــرب،  منتخبات  جانب  اإىل   ، 
املقبل  االأربــعــاء  يــوم  م�ساركته  االأخ�سر  و�سيد�سن 
التعليمية  مبالقاة منتخب االأردن على ا�ستاد املدينة 

عند العا�سرة م�ساًء.

 شربتلي يتوج بالشوط الكبير لـ"جوالت الرياض لقفز الحواجز"
الريا�ض- البالد

ال�سوط  يف  االأول  املركز  �سربتلي  الله  عبد  الفار�س  حقق 
الكبري واملوؤهل لنهائيات كاأ�س العامل 2022 يف اأملانيا، �سمن 
احلواجز  لقفز  الريا�س"  "جوالت  لبطولة  اخلتامي  اليوم 
على  للفرو�سية  ال�سعودي  االحتـــاد  نظمها  التي  الــدولــيــة، 
اخليل  �سباقات  نــادي  يف  �سوطًا   32 بواقع  اأ�سبوعني  مدى 
من  وفار�سة  فار�س   100 من  اأكــر  ومب�ساركة  باجلنادرية، 

نخبة الفر�سان من داخل وخارج اململكة.
عبدالله  بن  فهد  بن  عبدالله  االأمــري  ال�سمو  �ساحب  وتوج 
الفائزين،  الفر�سان  للفرو�سية،  ال�سعودي  االحتــاد  رئي�س 
من  واالأخــري  ال�ساد�س  ال�سوط  جائزة  �سربتلي  حقق  حيث 
الفار�س  ثانيًا  جاء  فيما  ثانية،   44.67 بزمن  التمايز  جولة 

الفار�س  وحــل  ثانية،   48.74 بزمن  �سيربيك  اإيــغــور  الــرو�ــســي 
)اأربــعــة  ثانية   45.66 بــزمــن  ثالثًا  بــ�ــســارات  اإبــراهــيــم  االأردين 

اأخطاء(.
ارتفاع  ـ  جنوم  )ثالث  املتو�سطة  للفئة  اخلام�س،  ال�سوط  ويف 
�سربتلي  الفار�س  العامل، خطف  لكاأ�س  اأي�سًا  املوؤهل  ـ 1.35 مرت( 

اأي�سًا املركز االأول بزمن 63.74 ثانية، فيما نال الفار�س االأردين 
مواطنه  وجــاء  ثانية،   63.78 بزمن  الثاين  املركز  كيايل  ن�سوح 

اإبراهيم ب�سارات ثالثًا بزمن 67.83 ثانية.
احلواجز  لقفز  الريا�س"  "جوالت  ختام  اأ�ــســواط  اأوىل  وكــانــت 
"الفئة  ب�سوط  البالدي  الرحمن  عبد  الفار�س  بها  تــوج  قد  الدولية، 
ال�سغرى" لفئة )النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.20 مرت( وبزمن 53.43 

ثانية، فيما حل ثانيًا الفار�س حممد �سعيد بزمن 53.93 ثانية، 
والثالث الفار�س وليد الغامدي بزمن 54.23 ثانية.

ويف ال�سوط الثاين، املخ�س�س للفر�سان املبتدئني )ارتفاع 
1.25 مرت( فاز الفار�س اجلزائري عبد القادر بياطة باملركز 
االأول وبزمن 83.40 ثانية، وحققت الفار�سة االأمرية وطفة 
بنت عبد العزيز املركز الثاين بزمن 77.27 ثانية، فيما ذهب 

املركز الثالث للفار�سة تولني الر�سيد بزمن 73.40 ثانية.
النا�سئني  الفر�سان  لفئة  املخ�س�س  الثالث  ال�سوط  ويف 
الفار�س في�سل  فــاز  عــامــًا( وارتــفــاع 1.35 مــرت،  )حتــت 18 
ثانيًا  وجــاء  ثانية،   81.70 وبزمن  االأول  باملركز  باك�سري 
يليه  ثانية،   83.02 بزمن  �سيربيك  اإيغور  الرو�سي  الفار�س 

الفار�سة االأمرية العنود بنت عبد الله بزمن 80.53 ثانية.
"النجمة  فئة  املتو�سط  للم�ستوى  ــرابــع،  ال ال�سوط  ويف 
االأول  باملركز  الفوز  يف  جنح  مرت"،   1.30 ارتفاع  ـ  الواحدة 
الفار�س بدر الفرد بزمن 61.00 ثانية، يليه ثانيًا الفار�س خالد 
الغامدي  الله  الفار�س عبد  ثانية، وثالثًا  املبطي بزمن 61.13 

بزمن 62.62 ثانية.

في الجولة 13 من دوري يلو

الخلود يستضيف الجبلين.. والجيل يواجه الكوكب
حائل - خالد احلامد

تنطلق اليوم " االثنني " لقاءات 
اجلولة الثالثة ع�سرة من دوري" 
االأوىل،  الـــدرجـــة  الأنـــديـــة  يلو" 
لها  يتوقع  مباريات،  ثالث  باإقامة 
اأن ت�سهد مناف�سة قوية يف مراكز 

املقدمة اأو الهروب من القاع.

اخللود vs اجلبلني
على  باجلبلني  اخلــلــود  يلتقي 
ـــــادي احلـــــزم بــالــر�ــس،  مــلــعــب ن

كــبــرية  اأهــمــيــة  ذات  مـــبـــاراة  يف 
للفريقني، فاخللود يتطلع  لتعزيز 
فــــوزه املــا�ــســي، ويــدخــل الــلــقــاء 
بر�سيد 12 نقطة باملركز ال�ساد�س 
عــ�ــســر ، فــيــمــا يــ�ــســعــى اجلــبــلــني 
بها  مني  التي  خ�سارته  لتعوي�س 
عند  ر�سيده  وتوقف  اأحــد،  ــام  اأم

17 نقطة يف املركز العا�سر.

بي�شة vs ال�شعلة
ــعــود بن  ــاد املـــلـــك �ــس ــت ــى �ــس عــل

بي�سة  يلتقي  بالباحة،  عبدالعزيز 
على  احل�سول  برغبة  ال�سعلة  مع 
باملركز  ياأتي  بي�سة  اللقاء.  نقاط 
نقاط،  بر�سيد 10  االأخري  قبل  ما 
فيما يحل ال�سعلة باملركز ال�ساد�س 

بر�سيد 18 نقطة.

اجليلvs الكوكب
اجليل  ي�ستقبل  االأح�ساء،  يف 
عــلــى ملعب  ــكــوكــب  ال نــظــريه 
مــديــنــة االأمــــــري عــبــدالــلــه بن 

جلوي الريا�سية. يدخل اجليل 
اخلام�س  باملركز  وهــو  اللقاء 
فيما   ، نقطة   14 بر�سيد  ع�سر 

وهو  اللقاء  الكوكب  يخو�س 
بر�سيد  ع�سر  احلــادي  باملركز 

16 نقطة.

جدة - هالل �شلمان
تعادل الهالل مع م�سيفه اأبها بنتيجة )1-1( اأم�س يف 
بن  حممد  االأمــري  كاأ�س  دوري  من   13 الـــ  اجلولة  ختام 

�سلمان للمحرتفني.
للمهاجم  برييرا  الربازيلي  �سنعه  بهدف  الهالل  تقدم 
منطقة  داخــل  الكرة  ا�ستلم  الــذي  ماريغا  مو�سى  املــايل 
اجلزاء و�سدد على ميني حار�س اأبها عبدالعايل املحمدي 

اأخطر  الدقيقة 18، بعدها �سنحت  الت�سجيل يف  مفتتحا 
�سعد  التون�سي  ا�ستغله  دفــاعــي  خطاأ  عــرب  اأبــهــا  فر�س 
االأخــري  ف�سوبها  فريدي  تي  للهولندي  مــرر  الــذي  بقري 
لكن حممد املعيوف ت�سدى لها برباعة )د 32(، وخطف 
املــلــعــب وانــفــرد بــاحلــار�ــس  كـــرة مــن منت�سف  غــومــيــز 
تركي  احلكم  فاحت�سب  املحرمة  املنطقة  داخــل  و�سقط 
اخل�سري ركلة جزاء قبل اأن يعود عن قراره بعد الرجوع 

�سفراء  بطاقة  الفرن�سي  ومينح  )الفار(  الفيديو  لتقنية 
فر�سة  ليهدر  فريدي  تي  وعــاد   ،)35 )د  خداعه  ملحاولة 
اأبها  اأدرك  اأمام املرمى حيث �سددها �سعيفة )د 42(، ثم 
التعادل بوا�سطة بقري الذي تلقى عر�سية �سالح العمري 
و�سوبها �ساروخية يف �سقف مرمى املعيوف ) د 43(، 

لينتهي ال�سوط االأول بالتعادل )1-1(.
ويف ال�سوط الثاين، �سدد برييرا كرة قوية ا�سطدمت 

بالعار�سة )د 55(، ونزل نا�سر الدو�سري وحمد اليامي 
كارييو  لعب  كما   ،)67 )د  والــربيــك  الــ�ــســهــراين  مــكــان 
اأ�سرك  واخريا   ،)74 )د  وغوميز  �سامل  مكان  واحلمدان 
لكن   ،)80 )د  بــرييــرا  مــكــان  ال�سهري  �سالح  جـــاردمي 
اللقاء  لينتهي  جديد،  عن  ت�سفر  مل  التغيريات  هــذه  كل 
واأبها  نقطة،   20 اإىل  الهالل  ر�سيد  رفع  الــذي  بالتعادل 

اإىل 14 نقطة.

أبها يخطف نقطة ثمينة بتعادله مع الهالل
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مصادر"             ":

سعود اليزال قريبًا وشخصية 
اتحادية تحاول التهدئة

جدة – مـحمد بن نافع 
 اأكدت م�سادر " البالد " اأن االأمور بني نادي االحتاد 

والالعب �سعود عبداحلميد مل تنته بعد ب�سكل كامل؛ بل 
اإن هناك �سخ�سيات احتادية حتاول اإنهاء املو�سوع 

باإبقاء الالعب داخل البيت االحتادي خ�سو�سًا يف 
ظل رغبة املقربني منه يف ا�ستمرار الالعب. جاء 

اإدارة  اتخذتها  التي  املهمة  القرارات  بعد  ذلك 
نادي االحتاد باإيقاف املفاو�سات مع الالعب 

الفريق  ــاراة  ــب م مع�سكر  مــن  وا�ــســتــبــعــاده 
الــدوريــة االأخــــرة اأمـــام الــطــائــي ومنحه 
اإجازة حتى نهاية عقده مع االحتاد، الذي 

ينتهي يناير املقبل. 
والتفاهم  الــتــقــارب  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
اإدارة  بني  ما  تقريبا  التفا�سيل  كل  على 

النادي ترى  اإدارة  اأن  اإال  النادي والالعب، 
اأن الوكيل هو من يقوم بعرقلة توقيع الالعب 

ب�سكل مبا�سر مع ناديه االحتاد وهو ما اأغ�سب 
تتخذ  جعلها  ما  احلائلي؛  اأمنــار  برئا�سة  االإدارة 

خطوات يف هذا اجلانب وهي اخلطوات التي 
حظيت بدعم كبر من قبل جماهر النادي.

 بعد اكتمال الفرق بتأهل بالميراس..

سحب قرعة مونديال األندية الليلة
جدة - هالل �سلمان

العامل  كــاأ�ــس  بطولة  عقد  اكتمل 
اليوم  قرعتها  ت�سحب  التي  لالأندية 
االثـــنـــني، وذلــــك بــعــد تــتــويــج فريق 
ببطولة  الـــربازيـــلـــي  بــاملــرا�ــس 
)كوبا  اجلنوبية  اأمريكا  اأندية 
الثاين  للعام  ليربتادوري�س( 

على التوايل.
على  بــاملــرا�ــس  تغلب  وقـــد 
مــواطــنــه فــالمــنــغــو بــطــل عــام 
يف   )1-2( بنتيجة   ،2019
الوقت املمدد، بعد انتهاء الوقت 
ملثله،  بهدف  بتعادلهما  االأ�سلي 
على  الــثــاين  للعام  اللقب  ليحقق 

التوايل.
مطلع  بــاالإمــارات  البطولة  وتقام 

العام امليالدي اجلديد.
اكتمل  بــاملــرا�ــس  وبــتــاأهــل 
ــــة  ــــدي نـــ�ـــســـاب االأن

املـــ�ـــســـاركـــة يف كـــاأ�ـــس الـــعـــامل الـــذي 
اجلزيرة  وهــي:  االإمـــارات،  ت�ست�سيفه 
االإمــــاراتــــي املــ�ــســيــف، والـــهـــالل بطل 

اأفريقيا،  بطل  امل�سري  واالأهلي  اآ�سيا، 
وباملرا�س  اأوروبــــا،  بطل  وت�سل�سي 
ومونتري  اجلنوبية،  اأمــريــكــا  بطل 

ال�سمالية،  اأمــريــكــا  بــطــل  املك�سيكي 
بطل  النيوزيلندي  �سيتي  ــد  واأوكــالن

اأوقيانو�سيا.

بمشاركة 578 مركبة وبمسافة 
تزيد على 8000 كلم

الريا�ض - هاين الب�سر 
ال�سعودية  داكــار  لــرايل  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
عرب موؤمتر �سحفي افرتا�سي، التفا�سيل النهائية 
اخلا�سة مب�سار "رايل داكار ال�سعودية 2022م"، 
وذلك مب�ساركة االأمر عبدالعزيز بن تركي الفي�سل 
العربية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  الريا�سة  وزيــر 
العبدالله  �سلطان  بن  خالد  واالأمـــر  ال�سعودية، 
ال�سعودي  االحتــاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الفي�سل 
ريا�سة  و�سركة  النارية  ــدراجــات  وال لل�سيارات 
لومينر"  "يان  وال�سيد  ال�سعودية،  املــحــركــات 
الرئي�س التنفيذي ملنظمة اآموري �سبورت، وال�سيد 

داكار. رايل  كا�سترا" مدير  "ديفيد 
م�سار  تفا�سيل  عن  الك�سف  املوؤمتر  خــالل  ومت 
�سيقام  الــذي  الــرايل  �سباق  من  اجلديدة  الن�سخة 
اململكة،  اأرا�سي  على  التوايل  على  الثالثة  لل�سنة 
خالل الفرتة من 1 اإىل 14 يناير 2022م، مب�ساركة 
430 مركبة يف خمتلف فئات ال�سباق و148 مركبة 
على  تزيد  ومب�سافة  كال�سيك"،  "داكار  يف  اأخــرى 
8000 كلم، يف ن�سخة تعّد هي االأكرب من حيث عدد 
من  دولة   70 من  اأكرث  �سيمثلون  الذين  امل�ساركني 

خمتلف دول العامل.
وعن ذلك قال االأمر عبدالعزيز بن تركي الفي�سل 
تفا�سيل  بــاإعــالن  الــيــوم  "نفخر  الريا�سة:  ــر  وزي

اململكة  يف  �سيقام  الــذي   2022 داكــار  رايل  م�سار 
الدعم  يج�سد  والــذي  التوايل،  على  الثالثة  لل�سنة 
الغايل  الوطن  هذا  قيادة  من  الكبرين  واالهتمام 
بالقطاع الريا�سي، وحر�س ومتابعة �سمو �سيدي 
ويل العهد االأمر حممد بن �سلمان – حفظه الله - 
لهذا القطاع، مع توفر كل االإمكانات الالزمة جلعل 
االأحــداث  واأهــم  اأكــرب  ال�ست�سافة  عا�سمًة  اململكة 

الريا�سية العاملية".
بالريا�سة  كبر  �سغف  "لدينا  �سموه:  واأ�ساف 
اململكة  لروؤية  االأ�سا�سية  الركائز  اإحدى  تعدُّ  التي 
م�سرتنا  يف  رئي�ًسا  م�ساهًما  واأ�سبحت   ،2030
نوا�سل  فــاإنــنــا  املنطلق  هــذا  ومــن  االقــتــ�ــســاديــة، 
الرتحيب بالعامل يف بالدنا الغالية باحت�سان اأكرب 
نركز على  اأننا  ذلك  العاملية، واالأهم من  الفعاليات 
اأجل  من  باحلياة،  ناب�ٍس  حيوي  جمتمٍع  �سناعة 
لذا  ا،  واإقليميًّا وعامليًّ ا  ريا�سٍي حمليًّ حتقيق متيٍز 
فنحن اليوم اأمام حتٍد جديٍد با�ست�سافة رايل داكار 

ال�سعودية يف ن�سخته الثالثة.
االحتــاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ــال  ق جهته،  مــن 
و�سركة  النارية  والدراجات  لل�سيارات  ال�سعودي 
الريا�سة  "ت�سر  ال�سعودية:  املحركات  ريا�سة 
االأهـــداف  حتقيق  نحو  ثابتة  بخطى  ال�سعودية 
 ،2030 مملكتنا  روؤية  م�ستهدفات  اإىل  والو�سول 

الــر�ــســيــدة  قــيــادتــنــا  مــن  الــكــبــر  الــدعــم  بف�سل 
ومتابعة اأخي �سمو وزير الريا�سة، وهو ما 

حتقق  على اأر�س الواقع".
بال�سباق  اخلا�سة  املراحل  و�ستكون 

على النحو التايل:
جدة  يناير(   1( اأ  االأوىل  املرحلة   -
- حائل، 834كلم - املرحلة اخلا�سة 

19كلم.
يناير(،   2( ب  االأوىل  املــرحــلــة   -

– املــرحــلــة اخلا�سة  ـــم  حــائــل، 546ك
334كم.

 – حائل  يناير(،   3( الثانية  املرحلة   -
اخلا�سة  املرحلة   – 585كـــم  االأرطـــاويـــة، 

339كم.
- املــرحــلــة الــثــالــثــة )4 يــنــايــر(، االأرطـــاويـــة – 

القي�سومة، 554كم – املرحلة اخلا�سة 368كم.
 – القي�سومة  يــنــايــر(،   5( الــرابــعــة  املرحلة   -

الريا�س، 707كم – املرحلة اخلا�سة 465كم. 
- املرحلة اخلام�سة )6 يناير(، الريا�س، 563كم 

348كم. اخلا�سة  – املرحلة 
- املرحلة ال�ساد�سة )7 يناير(، الريا�س، 635كم 

421كم. اخلا�سة  – املرحلة 
- يوم الراحة )8 يناير( الريا�س.

- املــرحــلــة الــ�ــســابــعــة )9 يــنــايــر(، الــريــا�ــس – 
الدوادمي، 700كم – املرحلة اخلا�سة 401كم.

- املرحلة الثامنة )10 يناير(، الدوادمي – وادي 
الدوا�سر، 828كم – املرحلة اخلا�سة 394كم.

- املرحلة التا�سعة )11 يناير(، وداي الدوا�سر، 
490كم – املرحلة اخلا�سة 287كم.

- املرحلة العا�سرة )12 يناير(، وادي 
الدوا�سر – بي�سة، 757كم – املرحلة اخلا�سة 

374كم.
بي�سة،  يناير(،   13( ع�سرة  احلادية  املرحلة   -

500كم – املرحلة اخلا�سة 345كم.
 – بي�سة  يناير(،   14( ع�سرة  الثانية  املرحلة   -

جدة، 676كم – املرحلة اخلا�سة 163كم.
داكــار  رايل  مــن  2022م  ن�سخة  اأن  اإىل  ي�سار 
خطة  با�سم  ُتعرف  جديدة  ملبادرة  بداية  �ستكون 

التي  داكار"،  "م�ستقبل 
هناك  يــكــون  اأن  اإىل  تــهــدف 
املــركــبــات منخف�سة  بــالــكــامــل مــن  يــتــاألــف  جمـــال 
ت�سعى  حيث  2030م؛  عــام  بحلول  االنــبــعــاثــات 
منظمة اأموري �سبورت املنظمة للرايل مع االحتاد 
الدويل لل�سيارات، اإىل ت�سجيع ال�سركات امل�سنعة 
ــيــارات تــعــمــل بــالــوقــود الــبــديــل  عــلــى تــطــويــر �ــس
واعتماد فئة "Ultimate T1" اجلديدة، التي 
يف  الفئة  هذه  �سمن  �سيارات   4 م�ساركة  �ست�سهد 

رايل هذا العام الأول مرة.

الكشف عن تفاصيل مسار النسخة الثالثة 
من "رالي داكار السعودية 2022"



البالد - خالد بن مر�ضاح
"جوازة  م�سرحية  ع��ر���ض  ال��ري��ا���ض  م��و���س��م  اأع��ل��ن 
معفرتة"، يف الفرتة ما بني 2 - 6 دي�سمرب املقبل على 
احل��ايل،  املو�سم  فعاليات  �سمن  العلي،  حممد  م�سرح 
وتنظيم  امل�سرحيات،  م��ن  العديد  عر�ض  ي�سهد  ال��ذي 

حفالت لكبار الفنانني.
واأكد احل�ساب الر�سمي ملو�سم الريا�ض على "تويرت": 
اأحمد فهمي، وهنا  اأبطالها  "م�سرحية جوازة معفرتة.. 
الزاهد، وجمموعة من النجوم.. احجز تذكرتك والوعد 

تبداأ  امل�سرحية  اأن  مبينًا  �سيتي"،  ريا�ض  بوليفارد  يف 
عند ال�ساعة الثامنة والن�سف.  وتدور اأحداث امل�سرحية 
ح�سب  ذات  و�سابة  �ساب  رومان�سية  حب  ق�سة  ح��ول 
ون�سب ترف�ض الزواج منه على الرغم من كل املحاوالت.  
وت�سجل امل�سرحية التعاون الثانى بني اأحمد فهمى وهنا 
الزاهد بعدما قدما �سويًا م�سل�سل "الواد �سيد ال�سحات" 
حممد  بطولته  يف  و�سارك   ،2019 رم�سان  �سهر  يف 
"توتا" وحممد حممود وعدد من �سيوف  عبد الرحمن 

ال�سرف واإخراج اأحمد اجلندى.

أخيرة
االثنني 24 ربيع الثاين 1443ه� املوافق 29 نوفمرب 2021م ال�سنة 91 العدد 1223506
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 تدشين برنامج »المسعف الكفيف«
جدة - البالد

)االأحد(،  اأم�ض  املكرمة  مكة  مبنطقة  االأحمر  الهالل  هيئة  د�سنت 
بلغة  الكفيف"  "امل�سعف  باملكفوفني  اخل��ا���ض  ال��ت��دري��ب  برنامج 

برايل، بالتعاون مع جمعية �سفراء التطوع.
اإن  العوي�سي،  جالل  الدكتور  االأحمر  الهالل  هيئة  رئي�ض  وقال 
ياأتي  اأي��ام،  اأربعه  "وامل�ستمر  الكفيف  املتطوع  "امل�سعف  برنامج 

جلميع  الهيئة  تنظمها  التي  والتدريبة  املجتمعية  الربامج  �سمن 
مكة  منطقة  م�ستوى  على  وتقام  املكفوفون،  ومنها  املجتمع  فئات 
املكرمة، وت�سهم يف توعية فئة غالية من املجتمع باملبادئ االأ�سا�سية 
م�سريًا  احل��االت،  خمتلف  مع  التعامل  وط��رق  االأولية  لالإ�سعافات 
احلاالت  مع  التعامل  كيفية  على  التدريب  تت�سمن  ال��دورة  اأن  اإىل 
االإ�سعافية ال�سائعة والطرق ال�سحيحة الإ�سعافها بال�سكل ال�سحيح 

وكيفية االإبالغ والتوا�سل مع عمليات الهالل االحمر "997" واأخذ 
املعلومات االإ�سعافية حلني و�سول الفرق االإ�سعافية للموقع.

التي  ال��ربام��ج  اأح��د  يع�د  الكفيف"  "امل�سعف  برنامج  اأن  يذكر 
فئة  وتثقيف  لتوعية  ال�����س��ع��ودي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  تتبناها 
املكفوفني مببادئ االإ�سعافات االأولية وتدريبهم على طرق التعامل 

مع خمتلف احلاالت الطارئة، �سمن برنامج �سفراء احلياة.

جدة - البالد
يواجه البع�ض م�سكالت متعلقة بدهون البطن املرتاكمة 
التي ال تظهر على ال�سطح، وت�سمى ب�"الدهون احل�سوية"، 
وهي طبقات ترتاكم داخل البطن دون اأن ت�سل اإىل �سطح 
اإذا  االإن�����س��ان  ج�سم  �سحة  على  خ��ط��ًرا  وت�سكل  اجل��ل��د، 
بتناول  تغذية،  خرباء  ون�سح  الطبيعي.  احلد  عن  زادت 
الدهون احل�سوية، خا�سة  اأطعمة ميكنها مكافحة  خم�سة 
املخت�ض   eatthis ملوقع  وفقا  عاًما،   50 جت��اوزوا  ملن 

اأن  ب��ني  ال��ذي  اإ����س���اف���ة ال��ك��م��ون بالتغذية، 
ي�ساعد  للطعام 

الذي  االأخ�سر  امل��وز  ودقيق  ال��ده��ون،  من  التخل�ض  يف 
الدهون حول اخل�سر، وحبوب  ي�ساعد على منع تخزين 
اأو  ال�َسَلَطة  اإىل  اأ�سفتها  اإن  ���س��واء  )ال��رتم�����ض(:  لوبني 
"الرتم�ض" طريقة �سهلة ولذيذة  فاإن  تناولتها مع ح�ساء، 

يف اآن لتقليل الدهون احل�سوية.
ولفت اإىل اأن االأ�سماك غنية باأحما�ض "اأميغا 3" وتعني 
على التخل�ض من الدهون احل�سوية اخلطرية، ف�سال عن 
واالأطعمة  ال�سبانخ،  مثل  الداكنة  االأوراق  ذي  اخل�سار 
خ�سارة  يف  ت�ساعد  فهي  امل��ل��ف��وف،  خملل  مثل  املخمرة 

الدهون اخلطرية.

»جوازة معفرتة« على مسرح العلي 6 أطعمة تزيل دهون البطن الخفية

السمسم األسود 
يمنع ظهور الشيب

3 طالب يحصلون على
 منحة دراسية دولية 

ضبط رجل وامرأة سرقا سيارة

طرق فعالة لمقاومة اإلحباط واالكتئاب

الريا�ض - البالد
وام��راأة  رج��ل  على  القب�ض  الريا�ض  منطقة  يف  االأمنية  اجلهات  األقت 
�سرقا �سيارة مواطن، واتخذت االإجراءات الالزمة بحقهما. وقال املتحدث 
حتديد  من  متّكنت  املنطقة  �سرطة  اإن  الريا�ض،  منطقة  ل�سرطة  االإعالمي 
وهما  مواطن،  مركبة  �سرقتهما  بعد  عليهما  والقب�ض  وام��راأة  رجل  هوية 
فيما  املركبة،  ا�ستعادة  ومت  الفل�سطينية،  اجلن�سية  من  ومقيمة  مواطن 
اأ�سارت اإجراءات اال�ستدالل االأولية اإىل اأنهما �سرقا املركبة بعد اإيهام مالكها 
�سرقة  حادثة  نفذا  كما  ال�سراء،  عملية  اإمت��ام  قبل  جتربتها  يف  برغبتهما 
اإيقافهما  الريا�ض، ومت  التجارية مبدينة  املحال  اأحد  اأجهزة وهواتف من 

واتخذت بحقهما االإجراءات النظامية، واإحالتهما اإىل النيابة العامة.

جدة - البالد
خ�سو�سا  الف�سول  تقلب  مع  املزاجية  احلالة  تغرّي  من  البع�ض  يعاين 
اأو  مو�سمًيا،  اكتئاًبا  ذل��ك  يكون  اأن  املحتمل  وم��ن  واخل��ري��ف،  ال�ستاء 
ملوقع  وفقا  نف�سيون  خ��رباء  وين�سح  الف�سول".  ب�"اكتئاب  ُيعرف  ما 
نظام  من  احلياة  منط  يف  ال�سلوكيات  بع�ض  بتعديل  �سايد"،  "برايت 
غذائي اأو التعر�ض الأ�سعة ال�سم�ض، وم�ستويات الن�ساط، لتعديل احلالة 
املزاجية، اإذ �سددوا على اأهمية التعر�ض لل�سوء الطبيعي ملدة 20 دقيقة 
م�ستويات  لتعزيز  �سباًحا  امل�سي  وممار�سة  املزاجية،  احلالة  لتح�سني 
باأ�سياء  والقيام  والتطوع  باالنتعا�ض،  ي�سعر  اجل�سدك  وجعل  الطاقة، 
ب�سكل طبيعي، والتخطيط  لال�ستيقاظ  الغرفة  واإ�ساءة  لالآخرين،  لطيفة 
النظام  وتغيري  بال�سحك،  ال��ع��الج  ع��ن  ف�سال  �سغرية،  اإج���ازة  لق�ساء 
االأطعمة  اأو  "د"،  فيتامني  على  حتتوي  التي  االأطعمة  بتناول  الغذائي 
والتقليل من  الداكنة،  كالتوت وال�سوكوالتة   3 اأوميغا  باأحما�ض  الغنية 
التعر�ض لل�سا�سة االإلكرتونية، بتحديد عدد ال�ساعات التي ت�ستخدم فيها 
العقلية وتقليل  ال�سحة  اليوم،ما ي�ساعد على تعزيز  االأجهزة خالل  هذه 

م�ستويات التوتر واحلزن.

»واتساب« يضيف مزايا جديدة
البالد - وكاالت

جديدة  خ�سائ�ض   5 اإ�سافة  "وات�ساب"،  تطبيق  يعتزم 
متعة  اأك���ر  ا�ستخدامه  جلعل  حم��اول��ة  يف  وذل���ك  ق��ري��ًب��ا، 

واأ�سهل مما �سبق.
اأن  اإىل  التقنية،  ب��االأخ��ب��ار  خمت�سة  م��واق��ع  واأ���س��ارت 
"وات�ساب" حاليا ت�ستهدف  املزايا اجلديدة التي يختربها 
اخل�سو�سية وحترير ال�سور، م�سرية اإىل اأنه من املرجح 
اأن يجري طرح هذه املزايا يف مدة اأق�ساها اأ�سهر معدودة.
تغيري  يف:  تتمثل  املتوقعة  اجلديدة  املزايا  اأن  وبينت 
دق��ائ��ق  ��ساعة و8  م��ن  ال��ر���س��ائ��ل  ال��زم��ن��ي��ة حل���ذف  امل��ه��ل��ة 
ت�ساعد  ميزة  وط��رح  دقائق،  و8  اأي��ام   7 اإىل  ثانية،  و16 
امل�ستخدمني على اإخفاء "اآخر م�ساهدة" و�سورة احل�ساب، 
"احلالة"  حجب  على  ق��ادري��ن  امل�ستخدمون  �سيكون  كما 
متكنهم  عن  ف�سال  االت�سال،  جهات  بع�ض  عن   )status(
من حترير ال�سور داخل الوات�ساب دون احلاجة اإىل اأداة 
من  جوانب  اقت�سا�ض  التحرير  ي�سمل  اأن  على  خارجية، 
ال�سور واإ�سافة كلمات عليها وخيارات اأخرى، مع �سانع 
من  ال�سوتية  بامللفات  والتحكم  الهاتف،  على  مل�سقات 

ناحية زيادة �سرعة ت�سغيل هذه الت�سجيالت مرتني.

جدة - البالد
كاأف�سل  االأ���س��ود،  ال�سم�سم  ب��ذور  اأهمية  عن  تغذية  خ��رباء  ك�سف 

االأطعمة امل�سادة لل�سيخوخة، كما تعترب م�سادًا لل�سيب.
وقالت خبرية التغذية ناتايل كوموفا، اإن بع�ض الدرا�سات اأّكدت 
الراأ�ض  فروة  تغذي  الأنها  لل�سيب،  م�ساًدا  تعترب  ال�سم�سم  بذور  اأن 
بالعنا�سر الغذائية االأ�سا�سية التي تعزز ن�ساط اخلاليا ال�سباغية، 
م�سرية اإىل اأن بذور ال�سم�سم حتتوي على ن�سبة من الزيت مع نكهة 
االأل��وان  ذات  البذور  من  خمتلفة  باأ�سناف  وتاأتي  بالبندق،  غنية 
تركيبة  جميًعا  ولديها  والبنف�سجي،  االأحمر  اإىل  والبني  االأ�سود 
ال�سم�سم  ال�سوداء من بذور  اأنَّ املجموعة  غذائية مت�سابهة. وبينت 
كميات  على  حتتوي  الأنها  ال�سعر،  لون  ال�ستعادة  فائدة  االأك��ر  هي 
العنا�سر  بني  من  االأك�سدة،  م�سادات  من  ا�ستثنائي  ب�سكل  عالية 
واملغني�سيوم  بالكال�سيوم  غنية  فهي  االأخ��رى،  الرئي�سية  الغذائية 
وفيتامني ب 1 والنحا�ض والزنك والفو�سفور واالأحما�ض االأمينية 

واالألياف الغذائية وال�سيلينيوم.

جدة ـ عبد الهادي املالكي 
ح�سل ثالثة طالب جامعيني �سعوديني على منحة "رود�ض" الدرا�سية لعام 
والهند�سة  والتقنية  العلوم  حتدي  برامج  يف  �ساركا  منهما  اثنان   ،2022
على  الثانية  لل�سنة  ذل��ك  وي��اأت��ي  ك��او���س��ت.  يف   )STEM( وال��ري��ا���س��ي��ات 
التوايل، حيث ح�سل الطالبان على جائزة حتدي العلوم والتقنية والهند�سة 
والريا�سيات )STEM( يف كاو�ست، وهم اأحمد اجلهني وحممد الغدير، اأما 

املنحة الثالثة فكانت من ن�سيب الطالبة جود الذكري من جامعة امللك �سعود.
�سهرة  الدولية  الدرا�سية  املنح  اأرف��ع  من  واح��دة  "رود�ض"  منحة  وتعتد 
وطالبة  طالب   100 باختيار  املنحة  اأمانة  تقوم  حيث  العامل،  يف  وتناف�سية 
والفكر  القيم  اأ�سحاب  ال�سباب  القادة  خ�سو�سًا  العامل،  حول  ومن  �سنوًيا 
العاملية،  التحديات  ملعاجلة  قوي  حافز  لديهم  الذين  املتميزة،  وال�سخ�سية 
وااللتزام بخدمة النا�ض والعمل املتوا�سل من اأجل م�ستقبل العامل. ويح�سل 
الربيطانية  اأك�سفورد  جامعة  يف  كاملة  درا�سية  منحة  على  الفائزون  الطلبة 

لتعزيز جماالت اهتمامهم البحثي اأثناء درا�ستهم العليا.

مهرجان الحمضيات
انطلقت فعاليات مهرجان احلم�ضيات يف ن�ضخته االأوىل مبنطقة حائل، على اأر�ض مركز خدمات املزارعني بالقاعد، و�ضط ح�ضور كثيف من الزائرين. وقال 
امل�ضرف العام على املهرجان خالد الباتع، اإن املهرجان ي�ضتمل على العديد من الفعاليات، حيث يتم فيه عر�ض ملنتجات اأ�ضجار احلم�ضيات من مزارع منطقة 
حائل كافة، اإ�ضافة اإىل عر�ض وبيع منتوجات احلم�ضيات باأنواعها، مبينًا اأن الهدف من اإطالق هذا املهرجان هو تقدمي الفائدة للمزارعني و�ضنع الفر�ض 

للم�ضتثمرين واملهتمني من هذا التجمع الزراعي واالقت�ضادي واالجتماعي يف منطقة حائل.
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