متديد الإقامات والت�أ�شريات بدون ر�سوم
الريا�ض -وا�س

�إنفا ًذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود  -حفظه الله  ،-بد�أت املديرية العامة للجوازات
بتمديد �صالحية الإقامات وت�أ�شريات اخلروج والعودة من دون ر�سوم �أو مقابل مايل �إىل تاريخ 1443 / 6 / 28هـ املوافق
2022 / 1 / 31م .وي�أتي هذا التمديد الذي �أ�صدره وزير املالية ،يف �إطار اجلهود املتوا�صلة التي تتخذها حكومة اململكة
للتعامل مع �آثار وتبعات اجلائحة العاملية ،و�ضمن الإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية التي ت�ضمن �سالمة املواطنني
واملقيمني  -ب�إذن الله  -وت�سهم يف التخفيف من الآثار االقت�صادية واملالية .من جهة ثانية �صرح م�صدر م�س�ؤول يف
وزارة الداخلية ،ب�أنه ولأ�سباب ظهور �ساللة متحورة من فريو�س كورونا (�أوميكرون) يف عدد من الدول ،فقد تقرر
تعليق الرحالت اجلوية القادمة من دول (جمهورية ماالوي ،جمهورية زامبيا ،جمهورية مدغ�شقر ،جمهورية �أنغوال،
جمهورية �سي�شل ،جمهورية موري�شيو�س ،جمهورية جزر القمر) واملغادرة �إليها.

الإعالم املتجدد
االثنني  24ربيع الثاين 1443هـ املوافق  29نوفمرب 2021م ال�سنة  91العدد 23506

 % 56منو اال�ستثمار الأجنبي
جدة  -البالد

ت�شهد اململكة م��ع��دالت من��و م��ت��زاي��دة يف اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر بن�سبة  % 56على �أ�سا�س �سنوي.
وت�أتي هذه الأرقام با�ستثناء �صفقة �أرامكو بعد �أن �شهد
الربع الثاين موافقة �شركة �أرامكو ال�سعودية على بيع
ح�صة �أقلية يف خطوط الأنابيب التابعة لها مقابل 12.4
مليار دوالر �إىل كون�سورتيوم بقيادة �إي�.آي.ج��ي ،وهي
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� 12صفحة  /رياالن

�أك�بر �صفقة لل�شركة منذ طرح عام �أويل قيا�سي جمعت
فيه  29.4مليار دوالر يف �أواخر  ، 2019بح�سب وكالة
"رويرتز" .وقفز �صايف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف
اململكة �إىل  51.86مليار ري��ال (نحو  13.829مليار
دوالر) يف الربع الثاين من العام احلايل ،مقارنة بنحو
 3.098مليار ريال ( 0.826مليار دوالر) يف الربع
املماثل من العام املا�ضي.
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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

اململكة رائدة فى الدعم الإن�ساين
البالد  -حممد عمر

�أك��د الرئي�س التنفيذي لل�صندوق ال�سعودي للتنمية
منوذجا
�سلطان بن عبدالرحمن املر�شد � ،أن اململكة تقدم
ً
رائ ًدا فى دعم الدول وامل�شروعات الإن�سانية ،الفتا �إىل �أن
�أهداف ال�صندوق تنطلق من الق ّيم ال�سامية التي ت�ؤمن بها
اململكة يف بذل املزيد من العطاء ،وم�ساعدة ال�شعوب كافة
يف التمتع باحلياة الكرمية.

وقال فى ت�صريح لـ "البالد" �إن اململكة حتظى بنظرة
متفردة من �شعوب العامل جلهودها الإن�سانية ،حيث تعد
من �أك�بر ال��دول الداعمة وامل�ساهمة يف حتقيق �أه��داف
التنمية امل�ستدامة نظر ًا ملا تق ِّدمه من م�ساعدات للدول
النامية ،ومن خالل ال�صندوق ال�سعودي للتنمية قدمت
امل�ساعدات الإن�سانية والتنموية على �شكل قرو�ض مي�سرة
لكل دول العامل دون متييز.
6

نشر ثقافة التعاون تعزز استدامة العمل التطوعي في المجتمع السعودي

الفي�صل

يستقبل سفير البحرين

اململكة

تستضيف منتدى مكافحة
جرائم االتجار باألشخاص
الريا�ض -البالد

ت�ست�ضيف امل�م�ل�ك��ة ال �ي��وم وغ���دا امل�ن�ت��دى
احلكومي الثالث ملناق�شة حت��دي��ات مكافحة
ج ��رائ ��م االجت � ��ار ب��الأ� �ش �خ��ا���ص يف ال �� �ش��رق
الأو�سط 2021م ،بعنوان "التن�سيق الوطني
وال��دويل ب�ش�أن مكافحة االجت��ار بالأ�شخا�ص
يف ظل جائحة كورونا" ،الذي يقام افرتا�ض ًيا
مب�شاركة ر�ؤ� �س��اء ال�ل�ج��ان املعنية مبكافحة
االجتار بالأ�شخا�ص يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية وعدد من الدول العربية
وممثلني دوليني.
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«الموارد البشرية» تبحث التعليق
الفلبيني الستقدام العمالة المنزلية
الريا�ض  -البالد

الجرعات المعتمدة

شرط عمرة الخارج

الفورموال

كورنيش جدة تحت
أنظار العالم

�أكدت وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،حر�صها على كل ما من �ش�أنه �ضمان حقوق
العاملني بكافة جن�سياتهم ،كما �أنها تعمل وفق القنوات الر�سمية مع نظرائها يف الفلبني لبحث ما
ُن�شر حول التعليق امل�ؤقت لإر�سال العمالة املنزلية.وقالت �":إ�شارة �إىل ما تداولته بع�ض و�سائل الإعالم
الفلبينية حول التعليق امل�ؤقت لطلبات اال�ستقدام للعمالة املنزلية اجلديدة �إىل اململكة ،وما �أ�شري �إليه ب�أن ال�سبب
يعود �إىل خالف بني عامالت من اجلن�سية الفلبينية و�أحد املواطنني ،وعلى ذلك نو�ضح ب�أنه مت معاجلة اخلالف يف
وقته و�إعادة العمالة بنا ًء على رغبتها �إىل الفلبني بالتن�سيق مع �سفارة جمهورية الفلبني يف الريا�ض".

حزب اهلل يرهن قرار بيروت للخارج
بريوت  -البالد

�شن لبنانيون هجوما الذعا على زعيم حزب الله الإرهابي ،ح�سن
ن�صر الله ،م�ؤكدين �أنه يرهن قرار البالد لدولة �أجنبية ،ي�أمتر
جدة  -البالد
جدة  -البالد
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الفيصل يستقبل سفير البحرين ويق ّلد قيادات شرطة رتبهم
جدة -البالد

ا�ستقبل الأمري خالد الفي�صل ،م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة
املكرمة يف مقر الإم��ارة بجدة ال�شيخ حمود بن عبدالله �آل خليفة �سفري مملكة
البحرين لدى اململكة .وج��رى خالل اللقاء تبادل الأح��ادي��ث الودية ،ومناق�شة
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
كما ق ّلد �سموه ،وبح�ضور مدير �شرطة املنطقة اللواء �صالح اجلابري ،عددًا من
قيادات �شرطة املنطقة رتبهم اجلديدة.
ومتنى �سموه لل�ضباط املُرقني التوفيق يف مهام عملهم ،و�أن تكون عو ًنا لهم ملا فيه
خدمة الدين ثم املليك والوطن ،وهم اللواء الدكتور حممد العتيبي م�ساعد مدير
�شرطة املنطقة للموارد الب�شرية ،واللواء عثمان اليو�سف مدير �شرطة الطائف،
واللواء �سليمان الطويرب مدير �شرطة جدة ،واللواء ابجاد النفيعي م�ساعد مدير
�شرطة املنطقة ل�ش�ؤون الأمن ،واللواء جمعان الزهراين مدير �شرطة العا�صمة
املقد�سة .ومن جهتهم عبرّ ال�ضباط املُرقون عن �شكرهم ل�سمو �أمري املنطقة.

مشروعات «سقيا الماء» لقرى منطقة مكة

جدة  -عبد الهادي املالكي

واف��ق جمل�س �إدارة �سقيا امل��اء اخل�يري��ة مبنطقة مكة
املكرمة على م�شروع �سقيا الأ���س��ر املحتاجة يف قرى
وهجر منطقة مكة املكرمة بوا�سطة ال�صهاريج ،بال�شراكة
مع جمعية (�سخاء) بوادي فاطمة على �أن تتحمل جمعية
�سقيا املاء  % 50من تكلفة امل�شروع البالغة ()234000
ريال ،كما �أطلع املجل�س على العرو�ض املقدمة من بع�ض
امل�ؤ�س�سات الوطنية املتخ�ص�صة بتحلية املياه ال�صاحلة
لل�شرب  ،لتنفيذ م�شروع �سقيا الأ�سر املحتاجة حيث �أيد
اختيار �أحد معامل حتلية املياه مبحافظة جدة للتعاقد
معه لتنفيذ هذا امل�شروع البالغ تكلفته ( ) 280000ريال.

ج��اء ذل��ك يف اجتماع جمل�س �إدارة اجلمعية اخلام�س
ع�شر "العادي" ال��ذي ر�أ���س��ه عاي�ض عبدالله بن درهم
رئي�س جمل�س الإدارة بح�ضور الأع�����ض��اء ،وناق�ش
املجل�س العديد من املوا�ضيع املدرجة ومنها فكرة �إقامة
ملتقى "�سقيا امل���اء ..تر�شيد ومناء" ،واعتماد �إع��ادة
ت�شكيل جلان املجل�س مبا يواكب املرحلة القادمة.
من جهة �أخرى  ،ك�شف تقرير جمعية �سقيا املاء اخلريية
مبنطقة مكة امل��ك��رم��ة لل�شهرين املا�ضيني ع��ن توزيع
(  ) 154200عبوة مياه �ضمن برامج �سقيا الأربطة
واجلمعيات اخلريية والأيتام و�سقيا العمال وامل�ساجد
واملقابر ومغا�سل املوتى ومراكز الأحياء.

مليون متطوع في جدة بنهاية 2030

استدامة العمل التطوعي في المجتمع السعودي
جدة  -البالد

ت�شهد 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 �شاركت �أمانة
حمافظة جدة وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية يف
مبادرة "عطاء وطن" تزامنا مع (يوم التطوع ال�سعودي والعاملي
 ، )2021الذي �أقيمت فعالياته على الواجهة البحرية� ،ضمن �إطار
�سعي الأمانة لتعزيز العمل التطوعي مبا يحقق ر�ؤي��ة اململكة
 2030للو�صول �إىل مليون متطوع.
وت��ه��دف امل��ب��ادة التي ���ش��ارك فيها العديد م��ن ال��ف��رق التطوعية
واجلهات ذات العالقة �إىل ن�شر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي
يف املجتمع ،يف حني ت�ضمنت الربامج �إط�لاق با�صات جتوب

حمافظة جدة للتعريف مبن�صة التطوع ،بالإ�ضافة �إىل فقرات
لفريق الدراجات الهوائية واال�سكيت ،وتوزيع �شتالت زراعية
ل��زوار الواجهة البحرية ،وكذلك م�شاركة الأط��ف��ال يف فعالية
تلوين جداريات عطاء الوطن.
و�أطلقت وزارة امل��وارد الب�شرية والتنمية االجتماعية مبادرة
قافلة التطوع يف حمافظة جدة ،بالتعاون مع عدد من اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة وغ�ي�ر ال��رب��ح��ي��ة ،ب��ه��دف تر�سيخ وت��ع��زي��ز مفاهيم
وممار�سات العمل التطوعي امل�ستدام ،وحتقيق التكامل بني
القطاعات املختلفة ذات الكفاءة واخلربة يف ذات املجال.
و�أو�ضحت مدير ع��ام الإدارة العامة للتطوع ب���وزارة امل��وارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية م�شاعل �آل مبارك �أن مبادرة قافلة
التطوع ت�ضم جمموعة من امل��ب��ادرات التطوعية ،وذل��ك �ضمن

جهود ال��وزارة لتفعيل يوم التطوع ال�سعودي والعاملي ،2021
بالتعاون مع ٍّ
كل من� :أمانة حمافظة جدة ،و�أكادميية دلة الربكة
للعمل التطوعي ،وعدد من الفرق التطوعية.
و�أ�ضافت :تت�ضمن القافلة مبادرة للم�ساهمة يف حتفيز �أف��راد
املجتمع الت�سجيل يف املن�صة الوطنية للعمل التطوعي ،بهدف
ال��و���ص��ول �إىل مليون متطوع بنهاية  ،2030وذل��ك م��ن خالل
م�سرية على ال��واج��ه��ة البحرية جل��دة للحافالت وال��دراج��ات
بهوية ب�صرية موحدة ،حتتوي على مل�صقات ت�شجيعية حلثهم
على التطوع .وت�شمل قافلة التطوع كذلك ع��ددا من املبادرات
الأخرى ،مثل :امل�ساهمة يف حملة «لنجعلها خ�ضراء» الهادفة �إىل
تنمية مواقع الغطاء النباتي،من خالل تعزيز امل�شاركة املجتمعية
وحتفيز املجتمع املحلي على الإ�سهام يف �أعمال الت�شجري.

تدشين حديقة الدمج بحمراء جدة
جدة  -البالد

د�شن �صاحب ال�سمو الأم�ير �سعود بن عبدالله
بن جلوي ،م�ست�شار �أم�ير منطقة مكة املكرمة،
حمافظ جدة املكلف ،بح�ضور �أمني جدة �صالح بن
علي الرتكي ،حديقة الدمج بحي احلمراء  1على
م�ساحة  6.630م 2والتي تعد منوذجا ي�ساعد
على دمج ذوي الإعاقة مع غريهم.
وي�أتي امل�شروع يف �إطار ال�شراكة املجتمعية مع
م�ؤ�س�سة املهيدب وم�ست�شفى الدكتور �سليمان فقيه
لإن�شاء وت�أهيل (حديقة الدمج) وفق املوا�صفات
واملعايري املعتمدة ،والتي تتيح الفر�صة لذوي
الإعاقة لالندماج يف احلياة العادية ،والتفاعل
مع الآخرين ،و�إيجاد مكان ترفيهي للعائلة ب�شكل
كامل ،يف حني تت�ضمن احلديقة �ألعاب م�شرتكة،
و�أل��ع��اب ح�سية ل�ل�أط��ف��ال ذوي الإع��اق��ة ،م��زودة

أخبار موجزة
تسليم "سبارك" شهادة
التصنيف الذهبي المستدام

الريا�ض  -وا�س

َ�ش ِهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة،
ووزي��ر ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ماجد بن عبدالله احلقيل �أم�س،
ت�سليم �شركة �أرامكو ال�سعودية �شهادة اعتماد ت�صميم م�شروع مدينة امللك �سلمان
للطاقة "�سبارك" بالت�صنيف الذهبي امل�ستدام �ضمن املرحلة الأوىل ،وتد�شني
الربط الإلكرتوين بني مركز خدمات املطورين العقاريني "�إمتام" و�شركة �أرامكو
بالتعاون مع هيئة احلكومة الرقميّة.
وقال �سمو وزير الطاقة �إن جميع القطاعات احلكومية مبا فيها قطاعات "الطاقة"
و"البلدية" و"الإ�سكان" يحظون بدعم غري حمدود من القيادة مما كان له الأثر
الكبري يف توحيد اجلهود
لتحقيق الأهداف التنموية لر�ؤية  ،2030مقدم ًا �شكره ملقام خادم احلرمني ،ول�سمو
ويل العهد -حفظهما الله .-و�أ�ضاف� :إن ما حتقق من حتويل للعمليات امل�شرتكة
ب�ين وزارة الطاقة وب��رن��ام��ج "�إمتام" �إىل �إلكرتونية مُيثل التمكني احلقيقي
لر�ؤية اململكة  2030بتفعيل ال�شراكة بني اجلهات احلكومية ،الفت ًا النظر �إىل �أن
هذه اخلطوة �ستعزز ال�شفافية وحتفظ حقوق جميع الأط��راف من خالل ت�سهيل
وت�سريع �إر�سال معامالت وطلبات املطورين العقاريني عرب من�صة "�إمتام" ،وزيادة
اال�ستثمار العقاري بتطوير الأرا�ضي اخلام وغري املطورة.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن ت�سليم مدينة امللك �سلمان للطاقة "�سبارك" �شهادة �أول ت�صنيف
ذهبي م�ستدام ،ي�أتي نتيجة التزامها مبعايري اال�ستدامة والأنظمة ال�صديقة للبيئة
يف الطاقة واملياه والنقل و�إدارة النفايات يف الت�صميم لتعزيز ا�ستدامة البناء يف
جميع اجلوانب ،لتكون مركز ًا عاملي ًا متكام ًال يف جمال الطاقة و�صناعاتها ،وما
دعم وخدمات فنية ولوج�ستية.
حتتاجه من ٍ

برنامج لتعزيز األمن الفكري
في منطقة القصيم

بريدة  -البالد

�أطلق الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم
رئي�س اللجنة العليا لربنامج تعزيز الأم��ن الفكري ،بقاعة االجتماعات مبكتب
�سموه مبقر الإمارة ،املن�صة الإلكرتونية لربنامج تعزيز الأمن الفكري ،بح�ضور
وكيل �إمارة الق�صيم الدكتور عبدالرحمن الوزان  ،و الوكيل لل�ش�ؤون الأمنية ب�إمارة
الق�صيم الدكتور نايف املرواين .واطلع �أمري الق�صيم على اخلدمات الإلكرتونية
التي تقدمها للجهات امل�شاركة يف الربنامج ،والتي تهدف �إىل تعزيز دور اجلهات
احلكومية واخلا�صة باملنطقة يف الربنامج ،و�سهولة التن�سيق واملتابعة جلهود
اجلهات امل�شاركة مبا يتنا�سب مع ر�ؤية و�أه��داف الربنامج ،بالتعاون مع الغرفة
التجارية ال�صناعية مبنطقة الق�صيم.

أمير الحدود الشمالية يتسلم
تقرير اإلذاعة
عرعر  -البالد

بباركود ل�شرح اللعبة وطريقة ا�ستخدامها ،كما
تت�ضمن م�سطحات خ�ضراء ونخيل ودورات مياه
ومظالت وغريها من اخلدمات.
يذكر �أن �أمانة جدة ت�سعى �إىل تفعيل ال�شراكة

املجتمعية مع القطاع اخلا�ص من خ�لال توقيع
ات��ف��اق��ي��ات رع��اي��ة امل���راف���ق ال��ع��ام��ة وف���ق �أ�س�س
منوذجية ،ومبا يحقق اال�ستدامة لها ،وي�سهم يف
حت�سني جودة احلياة لل�سكان.

ا�ستقبل الأم�ير في�صل بن خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة احل��دود
ال�شمالية ،يف مكتبه ،مدير ا�ستوديوهات الإذاعة ال�سعودية باملنطقة عبدالرحمن
احل�ضري ،الذي قدم تقرير ًا عن ن�شاط الإذاع��ة  ،م�ؤكدا �أهمية الربامج الإعالمية
يف �إبراز املقومات ال�سياحية واالقت�صادية والتنموية يف املنطقة .كما قلد �سموه
يف مكتبه �أم�س مدير �شرطة املنطقة اللواء ريا�ض بن بدر احلزميي  ،وم�ساعد مدير
ال�شرطة اللواء عبدالله بن �صالح املحيميد  ،رتبتيهما اجلديدتني ،وذلك بعد �صدور
الأمر ال�سامي برتقيتهما �إىل رتبة لواء .وه ّن�أهم �سموه بالثقة الكرمية ،متمني ًا لهما
التوفيق وال�سداد.

«روح السعودية» ..جهد احترافي لتنشيط السياحة وتنمية االقتصاد
جدة  -يا�سر بن يو�سف

ً
ن�شاطا �سياحيًا كبريًا ،يعك�س
ت�شهد اململكة هذه الأي��ام
مدى االهتمام الذي توليه احلكومة بهذا القطاع احليوي،
الذي يعد �أحد �أ�سرع القطاعات منوً ا على م�ستوى العامل،
ويحمل يف طياته م�ستقب ًال واع���دًا ،باعتباره �أح��د �أهم
ركائز ر�ؤية اململكة .2030
ومن يتابع احلركة ال�سياحية الن�شطة يف اململكة� ،سوف
يلحظ اجلهد الكبري ال��ذي تبذله "روح ال�سعودية" يف
تنمية القطاع ،وابتكار �آليات م�ستدامة لدعمه وتطويره،
ليكون مناف�سً ا �إقليميًا وعامليًا ،وي�ضع اململكة يف مكانتها
امل�ستحقة.
فبالإ�ضافة �إىل دوره��ا الرئي�س يف التن�شيط ال�سياحي،
ا�ستطاعت "روح ال�سعودية" �أن تعمل �أي�����ض��ا كداعم
�أ�سا�سي لكافة املوا�سم والفعاليات ،من خ�لال �إطالقها
لتقومي الفعاليات واملوا�سم ،الذي يعر�ض كافة الأن�شطة
ال�سياحية والرتفيهية يف اململكة حتى م��ار���س املقبل
 ،2022بالإ�ضافة �إىل توظيف العديد من َ
ال�شراكات من
�أجل دعم املوا�سم املختلفة.
ولعل ما تقدمه "روح ال�سعودية" من دعم ملو�سم الريا�ض،
خل�ير دل��ي��ل على ر�ؤي��ت��ه��ا العلمية واالح�تراف��ي��ة ملفهوم
اال�ستدامة ،ال��ذي ا�ستطاعت من خالله �أن ت�ضع اململكة
�ضمن �أه��م الوجهات ال�سياحية يف املنطقة ،بالإ�ضافة

�إىل تكري�س اال�سرتاتيجية الرامية �إىل جعل ال�سياحة
هي �صناعة امل�ستقبل ،من �أجل تعزيز االقت�صاد املحلي
والتنمية ،وتعزيز �أه���داف التنمية امل�ستدامة ،حيث

ت�ساهم ال�سياحة يف توفري م�صادر دخل لأفراد املجتمع،
وخلق فر�ص عمل لل�شباب ال�سعودي ،وت��وف�ير فر�ص
للأعمال التجارية التي تعتمد على ال�شركات املتو�سطة

و�صغرية يف تعزيز مدخولها ،وت�ساهم كذلك يف تنويع
م�صادر االقت�صاد الوطني� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل كونها ج�س ًرا
للتوا�صل الإن�ساين والثقايف مع �شعوب العامل ،وت�أكيد

التوا�صل والتفاهم امل�شرتك بينها.
ويف هذا الإطار ا�ستطاعت "روح ال�سعودية" �أن تكر�س
�شراكاتها مع �شركات الطريان املحلية واخلليجية لتحقيق
اجل��ذب ال�سياحي ،من خ�لال العديد من العرو�ض التي
تهدف �إىل تي�سري ا�ستقطاب ال�سياح اخلليجيني والعرب
نحو الوجهات ال�سياحية والرتفيهية باململكة ،مثلما
فعلت يف �إيجاد عدد من العرو�ض الرتويجية التي انت�شر
�صداها م���ؤخ�� ًرا جل��ذب امل��واط��ن اخلليجي نحو مو�سم
ال��ري��ا���ض� ،2021إىل جانب توظيفها لل�شراكات املحلية
يف جمال الفنادق وال�ضيافة وغريها ،من �أجل الرتويج
املحلي وتن�شيط ال�سياحة الداخلية ،مب��ا يتما�شى مع
برنامج "جودة احلياة" ،ور�ؤية اململكة .2030
وبالنظر �إىل الأرق��ام التي ت�شري �إىل حجم اجلهد املبذول
من قبل "روح ال�سعودية" من �أج��ل رف��ع �إ�سهام ال�سياحة
يف االقت�صاد املحلي ،ف�إن كافة امل�ؤ�شرات ت�ؤكد جناحها يف
توفري نحو � ١٠٠أل��ف فر�صة وظيفية خالل العام ٢٠٢١؛
وذل��ك �ضمن م�ستهدفات القطاع ال�سياحي للو�صول �إىل
مليون فر�صة وظيفية بحلول العام  ،٢٠٣٠بالإ�ضافة �إىل
ارتفاع �شراكاتها مع من�ش�آت القطاع اخلا�ص من � ١٠٠شركة
يف �صيف � ،٢٠٢٠إىل �أك�ثر من  ٢٥٠من�ش�أة �سياحية يف
�صيف  ،٢٠٢١بالإ�ضافة �إىل رفع معدل الإنفاق على الأن�شطة
ال�سياحية مبعدالت غري م�سبوقة قيا�سً ا بالأعوام ال�سابقة.
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وزير الخارجية يبحث في األرجنتين
تعزيز التعاون والمستجدات
بيون�س �آير�س  -وا�س
التقى الأم�ير في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير اخلارجية ،مع نائب
رئي�س جمل�س الوزراء يف جمهورية الأرجنتني خورخي نعمة ،ووزير
ال��دف��اع خورخي تايانا ،وذل��ك خ�لال م��أدب��ة غ��داء �أقامها �سفري خادم
احلرمني ال�شريفني لدى الأرجنتني ح�سني حممد الع�سريي على �شرف
�سمو وزير اخلارجية يف العا�صمة بيون�س �آير�س.
وج��رى خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض ال�ع�لاق��ات ال�سعودية الأرجنتينية
و�سبل تعزيزها يف جماالت التعاون كافة ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة �آخر
امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

كما بحث اللقاء تعزيز التعاون بني البلدين يف خمتلف املجاالت وخا�صة
يف �ضوء ر�ؤية اململكة  ،2030وتطرق كذلك �إىل �أوجه تكثيف التن�سيق
الثنائي لتحقيق تطلعات البلدين يف كل ما يخدم امل�صالح امل�شرتكة.
وتناول اللقاء جهود البلدين يف تعزيز الأمن واال�ستقرار يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�أمريكا اجلنوبية ،كما تطرق اجلانبان �إىل �أهمية
تعزيز العمل امل�شرتك مع املجتمع ال��دويل ملنع كل ما يهدد ال�سلم
والأمن الدوليني.
ح�ضر م�أدبة الغداء عدد ًا من م�س�ؤويل احلكومة الأرجنتينية ،ومدير عام
مكتب وزير اخلارجية عبدالرحمن الداود.

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

تمديد اإلقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة دون رسوم
خارج اململكة يف الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تف�شي فريو�س كورونا
فيها ،ليكون �إىل تاريخ 1443 / 6 / 28هـ املوافق 2022 / 1 / 31م ،با�ستثناء
الذين ا�ستكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل اململكة قبل مغادرتهم لها.
ثانيًا :متديد �صالحية ت�أ�شريات الزيارة من قبل وزارة اخلارجية للزائرين ممن
هم خارج اململكة ،من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تف�شي فريو�س
كورونا فيها ،ليكون �إىل تاريخ 1443 / 6 / 28هـ املوافق 2022 / 1 / 31م.

الريا�ض-وا�س
�إنفا ًذا لتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
 حفظه الله  ،-ب��د�أت املديرية العامة للجوازات بتمديد �صالحية الإق��ام��اتوت�أ�شريات اخلروج والعودة من دون ر�سوم �أو مقابل مايل �إىل تاريخ 6 / 28
1443 /هـ املوافق 2022 / 1 / 31م.
وي�أتي هذا التمديد الذي �أ�صدره وزير املالية ،يف �إطار اجلهود املتوا�صلة التي
تتخذها حكومة اململكة للتعامل مع �آثار وتبعات اجلائحة العاملية (كوفيد ،)19 -
و�ضمن الإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية التي ت�ضمن �سالمة املواطنني
واملقيمني  -ب�إذن الله  -وت�سهم يف التخفيف من الآثار االقت�صادية واملالية.
ويف وقت �سابق �أم�س � ،صرح م�صدر م�س�ؤول يف وزارة الداخلية ،ب�أنه �إ�شارة
إىل
�
احلاجة
كما �أن التمديد �سيتم �آليًا بالتعاون مع مركز املعلومات الوطني دون
�إىل ما �سبق الإعالن عنه ب�ش�أن تعليق القدوم م�ؤق ًتا من بع�ض الدول �إىل اململكة،
مراجعة مقار �إدارات اجلوازات �أو مراجعة بعثات اململكة يف اخلارج ،وذلك على لأ�سباب تتعلق بتف�شي جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد .)19
النحو التايل:
وب�ن��ا ًء على املتابعة امل�ستمرة للو�ضع الوبائي ،وم��ا رفعته اجلهات ال�صحية
هم
ممن
للمقيمني
والعودة
اخلروج
أ�شريات
�
وت
إقامات
ل
ا
�صالحية
�أو ًال :متديد
املخت�صة يف اململكة عن ظهور �ساللة متحورة من فريو�س كورونا (كوفيد )19

تعليق الرحالت مع  7دول

(�أوميكرون) "  " Omicronيف عدد من الدول ،ور�صد انتقال م�صابني منها�إىل دول �أخرى  ،فقد تقرر تعليق الرحالت اجلوية القادمة من دول (جمهورية
م��االوي ،جمهورية زامبيا ،جمهورية مدغ�شقر ،جمهورية �أن�غ��وال ،جمهورية
�سي�شل ،جمهورية موري�شيو�س ،جمهورية جزر القمر) واملغادرة �إليها.
وكذلك تعليق ال�سماح بدخول اململكة لغري املواطنني ،من القادمني مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة من الدول امل�شار �إليها؛ فيما عدا من ق�ضى مدة ال تقل عن  14يومًا يف دولة
�أخرى من الدول التي ت�سمح الإجراءات ال�صحية يف اململكة بدخول القادمني منها
وف ًقا للإجراءات ال�صحية املعتمدة  ،على �أن يتم تطبيق كامل �إج��راءات احلجر
ال�صحي امل�ؤ�س�سي املعتمد ملدة (� )5أيام على جميع الفئات امل�ستثناة من القادمني
من تلك الدول ،مبن يف ذلك مواطنو اململكة ،بغ�ض النظر عن حالة التح�صني.
و�شددت وزارة الداخلية على �أنه يلزم من دخل �إىل اململكة قادم ًا من تلك الدول �أو
الدول املعلن عنها �ساب ًقا� ،أو مر بها بعد تاريخ  1نوفمرب � ،2021أن يكون لديه
نتيجة �سلبية لفح�ص  PCRللفريو�س ،قام ب�إجرائه بعد و�صوله �إىل اململكة.

المملكة تستضيف منتدى مكافحة جرائم االتجار باألشخاص

د .العواد

الريا�ض -البالد
ت��ر�أ���س اململكة خ�ل�ال ال �ف�ترة  30 - 29نوفمرب
احلايل ،املنتدى احلكومي الثالث ملناق�شة حتديات
مكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص يف ال�شرق
الأو�سط 2021م ،بعنوان "التن�سيق الوطني
والدويل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص يف
ظل جائحة كورونا" ،الذي يقام افرتا�ضيًا
مب �� �ش��ارك��ة ر�ؤ�� �س���اء ال �ل �ج��ان املعنية
مبكافحة االجت ��ار بالأ�شخا�ص يف
دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج

العربية وعدد من الدول العربية وممثلني دوليني.
يفتتح املنتدى رئي�س هيئة حقوق الإن�سان ـــــ رئي�س جلنة
مكافحة جرائم االجت��ار بالأ�شخا�ص يف اململكة الدكتور
عواد بن �صالح العواد  ،ويناق�ش التحديات والتطورات
امل�ستجدة يف جمال مكافحة جرائم االجت��ار بالأ�شخا�ص
بال�شرق الأو�سط ،ال�سيما يف ظل جائحة كورونا ،لتتمكن
اللجان الوطنية من و�ضع خطط عمل م�شرتكة للت�صدي
لهذه اجلرائم ،حيث ت�أتي ا�ست�ضافة اململكة ملنتدى هذا
ال�ع��ام ت��أك�ي��د ًا ل��دوره��ا املهم يف مكافحة جرمية االجت��ار
بالأ�شخا�ص ،وجهود احلكومة املتوا�صلة يف الت�صدي

تسجيل الناقلة "راية" ضمن األسطول السعودي

المملكة تعزز تنافسيتها
في النقل البحري

الريا�ض  -البالد
رفعت الهيئة العامة للنقل العلم ال�سعودي على الناقلة
البحرية اجل��دي��دة "راية" ،وذل��ك يف مدينة الدمام
باملنطقة ال�شرقية بح�ضور م�س�ؤويل الهيئة واجلهات
املعنية وممثلني عن �شركة بحري ،معلن ًة بذلك ت�سجيل
الناقلة حتت علم اململكة العربية ال�سعودية.
وتع ّد الناقلة "راية" �إح��دى الناقالت الوطنية التي
متتلكها وت�شغلها ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل
البحري "بحري" ،لي�صبح العدد الإج�م��ايل لل�سفن
الوطنية ال�ت��ي حتمل العلم ال�سعودي حتى اليوم
� 408سُ فن ،مما يرفع ويزيد من القدرة اال�ستيعابية
للأ�سطول البحري التجاري ال�سعودي.
وي�أتي ت�سجيل الناقالت حتت العلم ال�سعودي �ضمن
�أدوار الهيئة العامة للنقل التنظيمية والت�شريعية

ل �ه��ذه اجل��رمي��ة ،وب ��ذل ج�م�ي��ع ال���س�ب��ل ل��دع��م وم���س��ان��دة
�ضحاياها ،الذي �أثمر عن تقدم م�ستمر للمملكة يف م�ؤ�شر
مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ال�صادر من وزارة اخلارجية
الأمريكية.
وتت�ضمن فعاليات اليوم الأول جل�ستي مناق�شة تتناول
الأوىل التن�سيق الوطني ب�ش�أن مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
يف ظل جائحة كورونا يتحدث فيها ممثلو الدول امل�شاركة،
فيما تتناول اجلل�سة الثانية التن�سيق الدويل ب�ش�أن مكافحة
االجتار بالأ�شخا�ص يف ظل جائحة كورونا ،فيما �ست�شهد
فعاليات اليوم الثاين ثالث جل�سات.

كلمة

إنسانية ناصعة

ت�ضع اململكة حقوق املواطنني واملقيمني
على �أرا�ضيها فوق كل اعتبار  ،وتوليهم كل
العناية والرعاية التي كفلتها لهم ال�شريعة
الإ�سالمية ،ال�غ��راء التي حفظت للنف�س
الب�شرية قيمتها و�صانت قدرها  ،وكذلك
القوانني الدولية املرعية يف هذا املجال
ودعم اململكة لكل ما يعزز احلق الإن�ساين
النا�صع ب�شكل عام  ،الأم��ر الذي و�ضعها
يف مقدمة ال��دول املحاربة لها النوع من
اجلرائم  ،كما تعد من الدول ال�سباقة دائم ًا
يف امل���ص��ادق��ة ع�ل��ى ب��روت��وك��والت الأمم
املتحدة الرامية �إىل مكافحة تلك اجلرائم
مبختلف �صورها.
ويف هذا الإطار ت�أتي ا�ست�ضافة ال�سعودية
للمنتدى احلكومي الثالث ح��ول حتديات
مكافحة ج��رائ��م االجت ��ار ب��الأ��ش�خ��ا���ص يف
ال�شرق الأو�سط  ، 2021ويناق�ش التحديات
والتطورات امل�ستجدة يف هذا املجال ،مما
ي�ؤكد دوره��ا املهم داخليا و�إقليميا ودوليا
يف مكافحة جرمية االجت��ار بالأ�شخا�ص،
الأمر الذي �أثمر تقدما م�ستمرا للمملكة يف
م�ؤ�شر املكافحة  ،ويج�سد دورها الكبري يف
تعزيز حقوق الإن�سان يف �أن�صع �صورها ،
وحر�صها على م�شاطرة املجتمع الدويل قلقه
البالغ �إزاء زي��ادة معدالت جرائم االجت��ار
بالب�شر يف �أماكن النزاعات من اجلماعات
الإرهابية امل�سلحة ،وبخا�صة ما يتعر�ض له
الن�ساء والأطفال ،والتعاون الدائم من جانب
اململكة مع الأمم املتحدة واملجتمع الدويل
يف كل ما من �ش�أنه حماية الإن�سان من تلك
اجلرائم وتر�سيخ حماية وحفظ حقوقه.

استمرار المساعدات ونزع ألغام حوثية

البرنامج السعودي يفتتح مدارس نموذجية
ويرفع كفاءة مطار عدن

عدن  -وا�س
رفع الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن كفاءة الطاقة الكهربائية يف مطار عدن الدويل ،عرب تزويد املطار مبولدين كهربائيني
بقدرة  636كيلو فولت �أمبري لكل مولد ،وب�إجمايل  1272كيلوجرام  ،حت�سي ًنا للخدمات املقدمة للم�سافرين و�شركات الطريان.
وي�ساهم الدعم اجلديد من الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن يف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات يف مطار عدن الدويل على
الأ�صعدة كافة ،ويقدم ح ًال نوعي ًا يف دعم البنية التحتية للمطار� ،ضمن م�شروع �إعادة ت�أهيل مطار عدن الدويل.
كما افتتح الربنامج  4مدار�س منوذجية جديدة يف حمافظة �سقطرى ،ي�ستفيد منها  5170م�ستفيدّ ،
تت�ضمن املدار�س :مدر�سة علي
بن �أبي طالب ،ومدر�سة معاذ بن جبل ،ومدر�سة ثانوية قلن�سية ،ومدر�سة �سرهن ،بهدف دعم التعليم والتعلم من خالل توفري فر�ص
تعليمية للطالب والطالبات وبيئة محُ ّفزة و�شاملة للجميع.
وق ّدم الربنامج ال�سعودي لتنمية و�إعمار اليمن �أكرث من  204م�شروع ومبادرة تنموية نفذها يف خمتلف املحافظات اليمنية خدمة
للأ�شقاء اليمنيني يف  7قطاعات �أ�سا�سية ،وهي ال�صحة ،والطاقة ،والنقل ،واملياه ،والتعليم ،والزراعة والرثوة ال�سمكية ،وبناء قدرات
امل�ؤ�س�سات احلكومية .من جهة ثانية يوا�صل مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية تقدمي م�ساعداته لل�شعب اليمني ال�شقيق  ،حيث
قدمت العيادات الطبية املتنقلة التابعة ملركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية يف خميم وعالن للنازحني مبديرية حر�ض التابعة
ملحافظة حجة تقدمي خدماتها العالجية لـ  80م�ستفيدًا خالل املدة من  11حتى  17نوفمرب 2021م.
كما متكّن م�شروع مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�سانية "م�سام" لتطهري الأرا� �ض��ي اليمنية من
الأل �غ��ام خ�لال الأ� �س �ب��وع ال��راب��ع م��ن �شهر نوفمرب
2021م ،من انتزاع � 1.307ألغام زرعتها ميلي�شيا
احلوثي يف خمتلف مناطق اليمن ،منها  273لغ ًما
لقطاع النقل البحري يف اململكة.
م���ض��ادًا ل�ل��دب��اب��ات ،و 26لغ ًما م���ض��ادًا ل�ل�أف��راد ،و
وام� �ت ��دادًا مل���س�يرة ال�ع�ط��اء والإجن � ��از يف قطاع
 1.001ذخرية غري متفجرة ،و 7عبوات نا�سفة.
ال�ن�ق��ل ال�ب�ح��ري ف�ق��د �سجل �أ��س�ط��ول�ن��ا البحري
وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خالل
املرتبة الأوىل �إقليميًا والع�شرين عامليًا من
�شهر نوفمرب �إىل  5.716لغ ًما ،ليبلغ �إجمايل ما مت
حيث احلمولة الط ّنية وف� ًق��ا لتقرير م�ؤمتر
نزعه منذ انطالق م�شروع "م�سام" حتى الآن 290
الأمم املتحدة ال�سنوي للتجارة والتنمية
�أل ًفا و 353لغ ًما ،زرعتها امليلي�شيات احلوثية يف
"�أونيكتاد" عن العام .2020
�أرجاء اليمن وحاولت �إخفاءها ب�أ�شكال و�ألوان
�سعيها
للنقل
و�ستوا�صل الهيئة العامة
وط ��رق خم�ت�ل�ف��ة ،حل�صد امل��زي��د م��ن ال�ضحايا
أنه
ش�
�
من
ما
لكل
وبذل املزيد من جهودها
الأبرياء من الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن ،يف
تعزيز قطاع اخلدمات اللوج�ستية والنقل
حني يوا�صل مركز امللك �سلمان للإغاثة من خالل
ال��وط�ن��ي ال �سيما ال�ب�ح��ري والإ��س�ه��ام
م�شروع "م�سام" الت�صدي للتهديدات املبا�شرة
يف تر�سيخ مكانة اململكة الرائدة على
حل �ي��اة ال���ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال �� �ش �ق �ي��ق ،وتطهري
خريطة ال�شحن و�سال�سل الإم ��داد
الأرا�ضي اليمنية من الألغام.
البحرية العاملية.
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وكيل الصحة :أخذ اللقاح وقاية من الحاالت الحرجة
الريا�ض ـ البالد

�أك���د عبدالله ب��ن م��ف��رح ع�����س�يري ،وكيل
وزارة ال�����ص��ح��ة� ،أن ل��ق��اح��ات ف�يرو���س
كورونا ،يف هذه املرحلة تقي الأف��راد
م��ن الإ���ص��اب��ة ومت��ن��ع امل��ر���ض ال�شديد
لكنها ،لن متنع انت�شار ال��ع��دوى يف
بقية املجتمع.
و�أو�ضح وكيل وزارة ال�صحة  ،يف
تدوينهة له "لذلك يجب �أن نعطي
ال��ت��و���س��ع يف ال��ل��ق��اح��ات ال��وق��ت
ال�لازم ون�ستمر يف االح�ترازات
حتى ن�صل �إىل بر الأمان".
وقال وكيل ال�صحة ،يف تغريدة
عرب ح�سابه الر�سمي بـ تويرت،
�إنَّ امل����وج����ة احل���ال���ي���ة م��ن
ك��ورون��ا يف �أوروب���ا �سببها
انخفا�ض التغطية باللقاح
خ��ا���ص��ة يف ���ش��رق ال��ق��ارة
العجوز .و�أ���ش��ار �إىل �أن
حوايل مليوين مواطن

 24إصابة بكورونا..
و 32حالة تعافٍ
الريا�ض ـ البالد

�أع��ل��ن��ت وزارة ال�����ص��ح��ة ،ام�����س  ،عن
ت�سجيل � 24إ�صابة ج��دي��دة بفريو�س
ك���ورون���ا امل�ستجد «ك��وف��ي��د »19 -يف
اململكة ،خالل الـ� 24ساعة املا�ضية؛ ما
يرفع �إجمايل الإ�صابات �إىل 549695
حالة.
وذك����رت ال�����وزارة –عرب ت��وي�تر� -أن��ه
تعاف جديدة من
مت ت�سجيل  32حالة ٍ
كورونا؛ لت�صل �إجمايل حاالت ال�شفاء
من الفريو�س �إىل  538856حالة.
و�أ�شارت �إىل �أنه مت ت�سجيل حالة وفاة
واحدة ،لريتفع �إجمايل حاالت الوفيات
منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن� ،إىل
 8833حالة.
م���ن ن��اح��ي��ة اخ����رى ب��ل��غ��ت �إح�����ص��ائ��ي��ة
خم���ال���ف���ات الإج���������راءات االح��ت�رازي����ة
والتدابري الوقائية من فريو�س كورونا
"كوفيد )871( "19-خمالفة خالل املدة
م��ن 1443 /4 /16ه����ـ حتى /4 /22
1443هـ.
و���س��ج��ل��ت منطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ال��ع��دد
الأع��ل��ى ب��ـ ( ،)269ومنطقة الريا�ض
ب��ـ ( ،)217ومنطقة املدينة امل��ن��ورة بـ

( ،)181تلتها منطقة حائل بـ ( ،)118ثم
املنطقة ال�شرقية بـ ( ،)39ومنطقة تبوك
بـ ( ،)33ومنطقة الباحة بـ ( ،)8ومنطقة
ع�سري بـ ( ،)5ومنطقة الق�صيم مبخالفة
واح�����دة ،ودون خم��ال��ف��ات يف منطقة
ج�����ازان وم��ن��ط��ق��ة احل�����دود ال�شمالية
ومنطقة اجلوف ومنطقة جنران.
و������ش�����ددت وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ع��ل��ى
املواطنني واملقيمني ب�ضرورة موا�صلة
االلتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد
بالتعليمات ال�صادرة عن اجلهات املعنية
بهذا ال�ش�أن.
من ناحية اخ��رى ك�شفت مبادرة "ع�ش
ب�صحة" التابعة لوزارة ال�صحة� ،أم�س
ع��ن ط��ري��ق��ة ال���دخ���ول الآم����ن ل�ل�أم��اك��ن
العامة.
وق���ال���ت امل����ب����ادرة� ،إن االع���ت���ي���اد على
تطبيقها ،ال يعني التهاون يف تنفيذها،
فهي �إج���راءات اعتيادية ،لكن نتائجها
مهمة.
وذك���رت �أن تلك الطريقة تتمثل يف:
تفعيل تطبيق توكلنا ،التباعد ،الت�أكد
من لب�س الكمامة يف الأم��اك��ن املغلقة،
التبليغ عند وجود خمالفات.

الصحة العالمية :تطوير مصل
لمقاومة المتحور اإلفريقي

�سعودي ومقيم ممن �أعمارهم � 12سنة ف�أكرث
مل يح�صلوا على اجلرعة الثانية حتى الآن،
موجها ر�سالة لهم :نرجوكم تقدموا واح�صلوا
على اجلرعة الثانية من �أي لقاح معتمد.
�إىل ذلك �أكد �أحمد �ساملان ع�ضو فريق تطوير
لقاح «�أك�سفورد -ا�سرتازينيكا» �أن الدرا�سات
املبدئية �أ�شارت �إىل �أن متحور كورونا اجلديد
«�أوميكرون» ال ميتلك قدرة كبرية على االنت�شار
رغم وجود عدد كبري من الطفرات به.
و�أ���ض��اف �أح��م��د �ساملان م��در���س علم
املناعة وتطوير اللقاحات يف
معهد �إدوارد جينز بجامعة
�أوك�سفورد� ،أن ت�سجيل ما
يقارب من � 100إ�صابة
يعطي م�ؤ�شرا على �أن
���س��رع��ة ان��ت�����ش��ار
�أوم����ي����ك����رون
ل���ي�������س���ت
كبرية.
ل������ك������ن������ه

الفحص المبكر يقي النخيل من السوسة الحمراء
جدة -يا�سر بن يو�سف

ت��وا���ص��ل وزارة البيئة وامل��ي��اه وال��زراع��ة
جهودها يف نطاق املهام املتعلقة بها و�أك��د
الدكتور غالب بن عبدالغني ال�صاعدي مدير
ادارة ال��زراع��ة ب��ف��رع وزارة البيئة وامل��ي��اه
والزراعة مبنطقة مكة املكرمة �أن ق�سم الرثوة
ال��ن��ب��ات��ي��ة ن��ظ��م ي��وم��ا حقليا لتو�ضيح �أه��م
املمار�سات الزراعية التي جتري علي النخيل
وكيفية م��ع��اجل��ة �سو�سة النخيل احل��م��راء
بالطرق ال�سليمة يف العا�صمة املقد�سة.
و�أك�����د ال�����ص��اع��دي �أه��م��ي��ة ال��ف��ح�����ص املبكر
للنخيل وطريقة عالج النخيل امل�صابة ح�سب
�إ�سرتاتيجية الوزارة و�ضرورة التعاون بني
املزارعني والوزارة للو�صول للهدف املن�شود
وت�ضافر اجلهود للق�ضاء على هذه احل�شرة.
من جهته او�ضح امل�شرف على برنامج مكافحة
�سو�سة النخيل احلمراء مبنطقة مكة املكرمة
املهند�س فهد العتيبي �أن مثل هذه الزيارات
للمزارع امل�صابة ب�سو�سة النخيل ت�أتي �ضمن
خطة الوزارة يف تطبيق قرار جمل�س الوزراء
بتحمل ال���وزارة التكاليف ال�لازم��ة ملكافحة
�سو�سة النخيل احلمراء مب�شاركة �أ�صحاب

مزارع النخيل وفق الآلية املحددة واملعتمدة
والتي من �ضمنها تدريب العمالة الزراعية
واملزارعني على بروتوكوالت املكافحة وفق
ر�ؤية اململكة ٢٠٣٠م .
وقد ح�ضر مدير مكتب وزارة البيئة واملياه
والزراعة بالعا�صمة املقد�سة املهند�س احمد
ب���ن ع��ب��دال��ل��ه ال���ق���رين وم�����ش��رف ال�برن��ام��ج
بالعا�صمة املقد�سة الفني ال��زراع��ي �سلطان
احل��ازم��ي وف��ري��ق عمله يف اح���دى امل���زارع
امل�صابة ب�سو�سة النخيل احل��م��راء لي�شمل
اليوم احلقلي �شرح �أهمية الفح�ص املبكر
للنخيل وط��ري��ق��ة ع�لاج النخيل امل�����ص��اب��ة ،
والتعريف بطرق الك�شف ال���دوري ال�شامل
ك���ل 45ي����وم����ا  ،وال���ت���ع���رف ع��ل��ى �أع���را����ض
الإ�صابة بح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء ،
والأماكن التي ت�شكل ب�ؤر الإ�صابة  ،اخلدمة
ال��زراع��ي��ة للنخيل ودوره����ا يف التقليل من
الإ���ص��اب��ة ،واملمار�سات الزراعية ال�سليمة ،
كما مت التعريف ب�إ�سرتاتيجية الوزارة لعالج
النخيل امل�صاب طرق العالج بالتبخري بالفو
�ستوك�سني و�ضرورة التعاون بني املزارعني
والوزارة للو�صول للهدف املن�شود .

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

�شاركت �أمانة حمافظة جدة وزارة امل��وارد الب�شرية
والتنمية االج��ت��م��اع��ي��ة يف م��ب��ادرة "عطاء وطن"
ت���زام���ن���ا م���ع #يوم_التطوع_ال�سعودي_
وال���ع���امل���ي_ ، 2021ال���ذي �أق��ي��م��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه على
الواجهة البحرية� ،ضمن �إطار �سعي الأمانة لتعزيز
العمل التطوعي مب��ا يحقق ر�ؤي���ة اململكة 2030
للو�صول �إىل مليون متطوع.
وتهدف امل��ب��ادة التي �شارك فيها العديد من الفرق

التطوعية واجلهات ذات العالقة �إىل ن�شر وتعزيز
ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع ،يف حني ت�ضمنت
الربامج �إطالق با�صات جتوب حمافظة جدة للتعريف
مبن�صة ال��ت��ط��وع ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ف��ق��رات لفريق
ال��دراج��ات الهوائية واال�سكيت ،وت��وزي��ع �شتالت
زراع��ي��ة ل���زوار الواجهة البحرية ،وك��ذل��ك م�شاركة
الأطفال يف فعالية تلوين جداريات عطاء الوطن.
م���ن ن��اح��ي��ة اخ�����رى ن���ف���ذت �أم����ان����ة حم��اف��ظ��ة ج��دة
وب��ل��دي��ات امل��ح��اف��ظ��ات التابعة لها خ�لال الأ���س��ب��وع

املا�ضي  10،151جولة رقابية مع اجلهات املعنية
وذل��ك ملتابعة امتثال املن�ش�آت التجارية للإر�شادات
وال��ت��داب�ير االح�ترازي��ة ،وال��ت��ي �أ�سفرت ع��ن �إغ�لاق
13من�ش�أة خمالفة.
و�أو���ض��ح امل��ت��ح��دث الر�سمي لأم��ان��ة حمافظة جدة
الأ�ستاذ حممد بن عبيد البقمي ب�أن تكثيف اجلهود
الرقابية �شمل نطاق 19بلدية فرعية و  15بلدية
حمافظة ،حيث ر�صدت الفرق امليدانية خاللها 26
خمالفة ،تنوعت ما بني ع��دم التقيد بلب�س الكمامة

األرصاد :األربعاء أول أيام الشتاء أرصاديا
البالد ـ وكاالت

حذر علماء من �أن �ساللة املتحور اجلديد
من فريو�س ك��ورون��ا «�أوم��ي��ك��رون» حتمل
ع���ددا م��ن ال��ط��ف��رات وال��ت��ي جتعله �أك�ثر
فاعلية يف تفادي اللقاحات احلالية.
وقالت منظمة ال�صحة العاملية �إنها �شكلت
جلنة ملناق�شة البدائل املقرتحة يف املرحلة
احلالية ،م�ؤكدة �أن ظهور �ساللة �أوميكرون
�سريعة االنت�شار تثري املخاوف من التف�شي
الوبائي واحتمال �إعاقة م�سار النمو يف
اقت�صادات ال��دول ال�صناعية ال��رائ��دة يف
العاملي ،وفقا لقناة الإخبارية.
فعالية اللقاحات
وك���ان ال��ع��امل ال�بري��ط��اين م��دي��ر جمموعة
�أك�سفورد للقاحات ،الربوفي�سور �أن��درو
بوالرد �أعلن �أنه ميكن تطوير مَ�صل جديد
ب�سرعة كبرية �ضد متحور كورونا اجلديد
«�أوميكرون».
وق��ال الربوفي�سور �أن���درو ب���والرد ،ال��ذي
ق����اد الأب����ح����اث ح����ول ل���ق���اح �أك�����س��ف��ورد/
�أ�سرتازينيكا امل�ضاد لفريو�س ك��ورون��ا،
�إن انت�شار املتحور اجلديد ب�شدة بني مَن
تلقوا اللقاح -كما ر�أينا العام املا�ضي مع
املتحورة دلتا -غري حمتمل �إىل حد كبري.
و�أ�ضاف بوالرد ،يف ت�صريح ل�شبكة «بي.
بي� .سي» �أنه يف حال انت�شارها �سيكون من

املمكن التحرك ب�سرعة كبرية؛ لأن م�سارات
تطوير لقاح جديد تتح�سن باطراد.
و�أ�شار �إىل �أن اللقاحات احلالية فعالة �ضد
املتحورات اجلديدة التي تعتربها منظمة
ال�صحة العاملية مقلقة ،رغم �أن ذلك لن يت�أكد
�إال يف الأ���س��اب��ي��ع املقبلة .وق��ال��ت منظمة
ال�صحة العاملية� ،إن الأدل��ة الأول��ي��ة ت�شري
�إىل �أن متحور كورونا اجلديد �أكرث عدوى
من غ�يره من امل��ت��ح��ورات ،وو�صفته ب�أنه
"مقلق" .كما �أو�ضحت �إن البيانات الأولية
ت�شري �إىل احتمال �إ�صابة امل�صابني من قبل
بكورونا ب�إ�صابتهم باملتحور اجلديد.
وع��ق��د خ�ب�راء منظمة ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة،
اجتما ًعا؛ لبحث ما يخ�ص املتغري اجلديد
لفريو�س كورونا ،وال��ذى ظهر فى جنوب
�إفريقيا.
وق��ال كري�ستيان لوندمري املتحدث با�سم
املنظمة  -فى م�ؤمتر �صحفى � -أن املنظمة
�سوف تتبادل تو�صياتها م��ع احلكومات
ب�����ش���أن م��ا مي��ك��ن ات��خ��اذه م��ن �إج�����راءات.
و�أ�ضاف �أن الدول عليها �أن تقوم بتحديد
ما يتعلق ب�إجراءات ال�سفر بناء على تقييم
للمخاطر ،م�شريًا �إىل �أن الباحثني يعملون
على حت��دي��د م��دى �سرعة انت�شار املتغري
اجلديد وقابلية انتقاله وكيفية ت�أثريه على
عالجات ولقاحات كورونا امل�ستخدمة.

�أو�ضح �أن العلماء ال ي�ستطيعون اجلزم بذلك
�إال بعد �إج����راء درا���س��ات �أك�ث�ر تف�صيال عن
متحور كورونا اجلديد ،وفقا لقناة «العربية.
نت».
درا�سة متحور كورونا اجلديد
و�أ�شار �إىل �أن هناك جمموعة من الأ�سئلة التي
�سيتعني على الدرا�سات التي �ستجرى على
املتحور اجل��دي��د الإج��اب��ة عنها ،مب��ا يف ذلك
الت�أكد من �سرعة انت�شاره ومدى �شدة �أعرا�ضه
وكذلك مدى فعالية اللقاحات احلالية معه.
واع��ت�بر ���س��امل��ان �أن متحور ك��ورون��ا
اجل��دي��د م��ث�ير للقلق حل�ين الإج��اب��ة
عن كل هذه الأ�سئلة ،وهو ما يعني
����ض���رورة االل���ت���زام �أك�ث�ر من
�أي وق��ت م�ضى ب��الإج��راءات
االح��ت�رازي����ة ال���ت���ي من
بينها احل�صول على
اللقاح.

بال�شكل ال�صحيح� ،أو يف الإل��ت��زام ب���إب��راز تطبيق
توكلنا ،وغريها من خمالفات التعليمات الوقائية.
و�أكدت �أمانة جدة توا�صل اجلهود للت�أكد من امتثال
الإر���ش��ادات والتدابري الوقائية ال�صحية للحد من
انت�شار الفريو�س ،مثمنة دور ال�سكان من مرتادي
الأ�سواق والأماكن العامة يف امتثالهم للإجراءات
االح�ترازي��ة والإب�ل�اغ ع��ن �أي خمالفات ع�بر �إدارة
ال��ب�لاغ��ات � 940أو تطبيق ب��ل��دي ع��ل��ى ال��ه��وات��ف
املحمول.

طبيبة توضح سبب عودة
اإلصابات بالفيروسات التنفسية
جدة ـ البالد

جدة ـ عبد الهادي املالكي

قال املركز الوطني للأر�صاد� ،إن بعد غد
االرب��ع��اء يعترب �أول �أي��ام ف�صل ال�شتاء
باململكة هذا العام ،مو�ضح ًا �أبرز املالمح
املناخية املتوقعة ملو�سم ال�شتاء.
و�أب��������ان امل����رك����ز �أن م����ع����دالت درج�����ات
احلرارة ال�سطحية لف�صل ال�شتاء مناخيا
(تاريخيا)؛ تت�صف بالتدرج الإيجابي،
وتكون درج��ات احل��رارة مرتفعة ن�سبيا
ع��ل��ى غ���رب امل��م��ل��ك��ة وب���اجت���اه امل��ن��اط��ق
ال�ساحلية اجلنوبية بامتداد �ساحل البحر
الأحمر.

و�أ�شار �إىل �أن مكة املكرمة تت�سم ب�أعلى
م��ع��دل ل���درج���ة احل������رارة ال��ع��ظ��م��ى ه��ذا
ال�����ش��ت��اء ،تليها ج����ازان ث��م ج����دة ،فيما
�سيكون �أق���ل م��ع��دل ل��درج��ات احل���رارة
ال�صغرى يف منطقتي اجلوف واحلدود
ال�شمالية.
و�أ�ضاف �أن منط معدالت هطول الأمطار
خ�لال ال�شتاء يت�سم ب�أمطار على معظم
املناطق ب�شكل متفاوت ،حيث يرتفع على
�شرق وو�سط وجنوب �شرق اململكة.
ولفت �إىل �أن التوقعات الف�صلية ل�شتاء
ه���ذا ال��ع��ام ت�����ش�ير �إىل درج����ات ح���رارة

�سطحية �أعلى من املعدل على �أغلب �أجزاء
اململكة مبقدار ي�صل �إىل درج��ة واح��دة؛
ماعدا يف منطقة جازان ،وجنوب منطقة
ال��ري��ا���ض حيث ت��ك��ون �أع��ل��ى م��ن املعدل
بن�صف درجة ،وحول املعدل على �أجزاء
من منطقة جنران.
وت��وق��ع امل��رك��ز ه��ط��ول �أم��ط��ار �أع��ل��ى من
امل��ع��دل على مناطق ال��ري��ا���ض ،وح��ائ��ل،
واحلدود ال�شمالية ،وذلك يف نهاية ف�صل
ال�شتاء خ�لال �شهر ف�براي��ر ،مبين ًا �أن��ه
ميكن الدخول على الرابط للتعّرف على
تفا�صيل املالمح املناخية لف�صل ال�شتاء.

ق���ال���ت ال����دك����ت����ورة وف����اء
ال��ع�����ص�لاين ،ا���س��ت�����ش��اري��ة
�أم�����را������ض �����ص����دري����ة� ،إن
ات��ب��اع الأف���راد ل�ل�إج��راءات
ال���وق���ائ���ي���ة م����ن ف�ي�رو����س
كورونا (ارتداء الكمامات،
وتعقيم ال��ي��دي��ن ،والتباعد
االجتماعي)� ،ساهم يف خف�ض الإ�صابات بالفريو�سات
التنف�سية.
َّ
و�أ�ضافت "الع�صالين"�،أن عودة الإ�صابات بالفريو�سات
التنف�سية كالأنفلونزا والربد خالل الفرتة املا�ضية ،جاء
نتيجة �شعور البع�ض باالطمئنان بع�ض ال�شيء وتخفيف
الإجراءات الوقائية التي اعتدنا عليها منذ ظهور فريو�س
كورونا ،م�شددة على �ضرورة �أخذ التطعيمات املو�صى
بها �سواء لفريو�س كورونا �أو فريو�س الإنفلونزا.
و�أو�ضحت ا�ست�شارية الأم��را���ض ال�صدرية� ،أن املبد�أ
الطبي املتعارف عليه "الوقاية خري من العالج" ،و�أهم
طرق الوقاية من الفريو�سات التنف�سية هو احلماية من
ال�برد واحلر�ص على التدفئة يف �أوق��ات ال�برد ال�شديد
وخا�صة مناطق الر�أ�س والأذنني ،ف�ضال عن احلر�ص على
ارتداء الكمامات عند اخلروج من املنازل.
ون�صحت د .وفاء الع�صالين ،ب�ضرورة ترطيب احللق
بتناول امل�شروبات الدافئة ،لتفادي الإ�صابة بنزالت الربد
والإنفلونزا والربو ال�شعبي.

الرأي
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م�شوار

أما حان الوقت لصناعة تجميل سعودية؟

�إن التقرير ال���ص��ادر م ��ؤخ��ر ًا ع��ن SAUDI HEALTH
 AND BEAUTYقد قدر مبيعات م�ستح�ضرات التجميل
يف ال�سوق ال�سعودية مبا يقارب  60مليار ري��ال �سعودي �سنوياً،
وهناك �أنباء عن زيادتها بن�سبة � % 11سنوياً ،حيث ا�ستوردت اململكة
يف �أحد الأعوام منتجات جتميل تقدر بـ  2,3مليار ريال.
و�أه ��م ال ��دول ال�ت��ي يتم ا��س�ت�يراد م�ستح�ضرات التجميل منها هي
فرن�سا والإم ��ارات و�أملانيا وال��والي��ات املتحدة و�إي��رل�ن��دا وبريطانيا
و�إيطاليا والهند وغريها ،وتنق�سم �صناعة م�ستح�ضرات التجميل �إىل
خم�سة �أق�سام رئي�سية هي م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة التي ت�أتي
يف �صدارة املبيعات ثم املاكياج والعناية بال�شعر ثم العطور وباقي
املنتجات الأخرى.
�إن اململكة تعد �أكرب �سوق مل�ستح�ضرات التجميل يف ال�شرق الأو�سط
وتذهب مليارات الرياالت �إىل ا�سترياد هذه امل�ستح�ضرات ،فلماذا

املعرفة واخلربة والرغبة يف هذه ال�صناعة ،وت�أ�سي�س كليات ل�صناعة
التجميل ملخرجات مدركة للأ�س�س املهمة لهذه ال�صناعة �أو معاهد
ل�صناعة م�ستح�ضرات التجميل والكرميات واملناكري وميكن �أن نلحق
باجلامعات التي تدر�س يف كلياتها الكيمياء ع��دد ًا من الراغبني يف
قيام هذه ال�صناعة ،ك��أن يتوىل جزء منهم �صناعة الأدوي��ة واجلزء
الآخ��ر يخ�ص�ص للراغبني يف �صناعة م�ستح�ضرات التجميل ،ويف
ه��ذا ال�ش�أن ميكن �أن تكون �صناعة م�ستح�ضرات التجميل تابعة
لكليات العلوم يف اجلامعات �أو تكون لها كليات منف�صلة بحيث يتم
ال���ش��روع يف عمل امل�خ�ت�برات واملعينات لهذه ال�صناعة كما ميكن
اال�ستفادة من جتارب خرباء يف هذا املجال من خارج اململكة لتدري�س
الطالب والطالبات �أ�سا�سيات هذه ال�صناعة� ،أو ابتعاثهم �إىل خارج
اململكة لدرا�سة هذا املجال ليعودوا بخربات مطلوبة وقادرة على رفد
�صناعة م�ستح�ضرات التجميل.

ال يتم توطني هذه ال�صناعة يف اململكة لت�ستفيد اململكة من كل تلك
املبالغ الطائلة التي يتم دفعها ال�سترياد تلك امل�ستح�ضرات ال �سيما
و�أن اململكة متتلك ج��ل الإم�ك��ان�ي��ات التي ت�ؤهلها للدخول يف هذه
ال�صناعة� ،أما حان الوقت لقيام �صناعة جتميل وطنية يف اململكة توفر
عليها مبالغ اال�سترياد من اخلارج لي�ستفيد منها االقت�صاد ،بل جتعل
اململكة قادرة على ت�صدير تلك امل�ستح�ضرات لرفد الناجت الإجمايل
وتنويع م�صادر االقت�صاد وفق ًا ملا تهدف �إليه ر�ؤية .2030
وال �إىل ق �ي��ام ��ص�ن��اع��ة م���س�ت�ح���ض��رات جت�م�ي��ل وط�ن�ي��ة وف��ق
وو�� �ص� � ً
معايري اقت�صادية وعلمية تتبناها وت�شرف عليها الدولة فهنالك عدة
اقرتاحات منها قيام م�سابقات ملن لديهم موهبة وخربة يف ت�صنيع
املنتجات التجميلية بحيث يتم اختيار �أف�ضل تلك املواهب واخلربات
مع �أهمية التن�سيق مع الهيئة العامة للغذاء وال��دواء يف اعتماد تلك
املنتجات ،كذلك �أهمية دعم ومتكني ال�شباب وال�شابات الذين لديهم

متى سمحت لقلبك أن يرشدك؟

عالمات الشيخوخة

دائما نتبع العقل لري�شدنا �إىل الطريق ال�صحيح وجنعله
وامل�سيطر على كل مفا�صل حياتنا ،وهو بال �شك �أنه
القائد
ّ
مييزنا
ما
هو
العقل
أن
ل
الكثري
ال�شيء
ال�صحة
من
فيه
ت�صرف
ّ
عن باقي خملوقات الله ،لكن ال ينبغي �أن نهمل تلك امل�ضغة
التي �إذا �صلحت �صلح اجل�سد كله لقول ر�سولنا �صلى الله
عليه و�سلم�" :أَ اَل َو إِ� َّن فيِ الجْ َ َ�س ِد ُم ْ�ض َغ ًة �إ َِذا َ�ص َل َح ْت َ�ص َل َح
الجْ َ َ�س ُد ُك ُّل ُهَ ،و�إ َِذا َف َ�س َد ْت َف َ�س َد الجْ َ َ�س ُد ُك ُّل ُه� ،أَ اَل َو ِه َي ا ْل َق ْل ُب".
القلب ذلك اجلزء ال�صغري يف حجمه الكبري ب�أهميته له �ش�أن
كبري يف حياتنا فهو موطن احلياة والإح�سا�س لذلك قال
"ا�س َت ْف ِت َق ْل َب َك َو�إ ِْن
الر�سول �صلى الله عليه و�سلم لواب�صة ْ
ا�س َو�أَ ْف َت ْو َك" وهذا يدلل على �أن لر�أي القلب �أهمية
�أَ ْف َت َ
اك ال َّن ُ
كبرية يف حياتنا التي للأ�سف �أن كثري ًا منا يغفلها ويجعل

ال�ك�ل�م��ات الإي�ج��اب�ي��ة ت���س��اه��م يف زي ��ادة ه��رم��ون
ال���س�ع��ادة وال���ش�ب��اب وه��ذه حقيقة �أك��ده��ا علماء
النف�س ول�ك��ن مقابل ذل��ك كلمات احلقيقة امل��رة
تكون احيانا مرة زيادة بطعم العلقم وخا�صة �إذا
الم�ست واقعا حقيقيا وم�شاهدا كظهور عالمات
فعل عندما فاج�أته
مثل .وهذا ما حدث اً
ال�شيخوخة اً
زوجته بقولها كربت وتقاعدت و�شبت وبد�أت عليك
�آث��ار ال�شيخوخة  .قال لها العمر جمرد رقم فقط
وال�شباب �شباب القلب وال�سعادة ولكن م��ا �آث��ار
ال�شيخوخة يف وجهة نظرك؟ قالت له لل�شيخوخة
عدة عالمات وا�ضحة و�س�أذكرها لك و�إذا وجدت
يف نف�سك �شيئا منها ف�أنت احلكم واخلبري و�شاهد
الع�صر .ف�ق��ال ل�ه��ا ك��وين ��ص��ادق��ة و��ص��دوق��ة يف
تعداد عالمات ال�شيخوخة .قالت ح�سنا وبد�أت يف
�سردها فقالت من العالمات ظهور ال�شعر االبي�ض
والتجاعيد واالبتعاد عن ال�سكر وكل �شيء حلو
والنوم مبكرا ويكون ال�شايب العجوز �أقل كالما
وابت�سامة و�أك�ثر جدية وال ي�ضحك غالبا ويت�أثر
ويف�سر كل الكلمات التي تقال له ويكون ح�سا�سا
�سريع الغ�ضب واالنفعال ،و�إذا قام من جمل�سه قام
ب�صعوبة وق��دم يديه وكذلك اذا جل�س .وا�ستبدل
رائ �ح��ة ال�ط�ي��ب ب��رائ �ح��ة ال�ف�ق����س والأدوي� � ��ة وك�ثر
�شخريه ومت��ار��ض��ه وال�شكوى م��ن ك��ل �أع�ضائه
وخا�صة الركب والأ�سنان.
وك��ذل��ك م��ن ع�لام��ات ال�شيخوخة �أن��ه ب��د�أ يف كرثة
احل��دي��ث والت�سلي والتفكري يف التعدد وال��زواج
وذل ��ك ليمني النف�س ان��ه م��ا زال يف ال�ع�م��ر بقية
أثرا باملقولة امل�شهورة تزوج بعد التقاعد وجدد
ومت� ً
حياتك ترجع �شبابا .وبعد ما قالت قال �إذا كان هو
كذلك و�س�أرجع �شباب ًا .عند ذلك توقفت عن الكالم،
وقالت هي هكذا احلياة وهذه عالماتها ولكل بداية
نهاية واالعرتاف �سيد االدلة ورحم الله من علمني
ون�صحني ب�صدق احلال والواقع واملحال.

الأم ��ر كله بيد العقل ،ل��ذل��ك تغيب امل�شاعر والأحا�سي�س
التي حملها القلب وجند هذه الفجوة الكبرية يف العالقات
الإن���س��ان�ي��ة وه ��ذا اجل �ف��اف يف ح �ي��اة ال�ك�ث�ير ،ويف بع�ض
الأحيان يكون القلب حمل العقل كما قال الله تعاىل� " :أَ َف َل ْم
ون بِ َها".
ريوا فيِ ْ أ
وب َي ْع ِق ُل َ
الَ ْر ِ�ض َف َت ُك َ
َي ِ�س ُ
ون َل ُه ْم ُق ُل ٌ
متى ا�ستفتينا قلبنا و�سمحنا له �أن ير�شدنا؟ ذلك الإر�شاد
الذي �إذا ا�صغينا له �سوف يعرب بنا �صحاري اجلفاف املغفرة
ويو�صلنا �إىل �أنهار ًا من الأحا�سي�س اجلميلة ومروج ًا من
ال�سعادة عنوانها املحبة والعطاء ،عي�شوا بعقل ي�سكن القلب
وقلب ينب�ض باحلياة وامل�شاعر ال�صادقة و�أبلغوا من حتبون
مب�شاعركم جتاههم و�أن �ه��م حم��ور اهتمامكم و�أن حبهم
م�صدر �سعادة لكم.
@naifalbrgani

التنفيس االنفعالي
فاطمة نهار يو�سف
ان التنفي�س هو و�سيلة نف�سية للدفاع عن النف�س ب�سبب موجة
ال�ضغط التي مي��ر فيها ال�ف��رد فيجد ان��ه اخ�ترع بع�ض الطرق
للدفاع �ضد الوقوع يف ازم��ة نف�سية وقد يكون التنفي�س احد
الطرق التي ت�ساعده على التخل�ص من اثار ال�ضغوط التي مر
بها الفرد.
تعد عملية التنف�س (�شهيقا وزفريا) ،ومتيزت القنوات التنف�سية
بوجود الفالتر التي تفلرت الهواء ال��ذي ي�ستن�شقه الفرد ولكن
ماذا لو طبقنا منط احلماية ذاته على افكارنا املدخلة واملُخرجة
ماذا لو ن ّف ّ�سنا عن كل فكرة م�ؤذية ب�إخراجها من عقولنا؟.
ان امل���ش��اع��ر امل�ت��أرج�ح��ة واحل� ��االت النف�سية وامل��زاج �ي��ة التي
ت�صيب كل فرد منا بغ�ض النظر عن امل�سببات ترتك اث��ارا يف
نف�سية الفرد ويف اف�ك��اره ومعتقداته وحت��د من تقدمه ولذلك
يعد التنفي�س االنفعايل خيارا جيدا للتغلب على االثار ال�سلبية

lewefe@hotmail.com

واالنتقال من هذه املرحلة بكامل االدراك.
ان كبت االنفعاالت جتعلنا ا�شخا�ص ًا ح��ادي امل��زاج و�سريعي
الغ�ضب وم�ستثارين بكل �سهولة واي موقف �سيواجهنا حتم ًا
االخفاق م�صريه وذلك ب�سبب كمية املواد امل�شحونة يف داخلنا
والتي كان والبد علينا التخل�ص منها ومل نفعل اىل ان تراكمت
وا�صبحت حتجب ر�ؤيتنا لالمور بو�ضوح.
ان التفريغ االنفعايل هو التنفي�س عن جمموعة امل�شاعر املكبوتة
بكل وعي من خالل الكتابة االنفعالية او الر�سم او التحدث مع
اال�شخا�ص القريبني او ممار�سة الريا�ضة او البكاء الذي يخرج
امل�شاعر ال�سلبية ،وكل هذه الطرق وغريها الكثري جتعل الفرد
يعر�ض م�شكلته امام نف�سه في�سهل حلها وجتاوزها ون�سيانها
بعد اخذ العربة منها.
 #القمة الرفاهية هي ال�سالمة النف�سية.
@fatimah_nahar

يف ظالل القانون

@J_alnahari

و�أخل�ص �إىل �أهمية قيام �صناعة وطنية مل�ستح�ضرات التجميل يف
اململكة وف��ق �أ�س�س اقت�صادية ت�سد حاجة اململكة يف ه��ذا اجلانب،
بل ميكن �أن تدر عليها مدخالت طائلة متى مت ت�صدير هذه املنتجات
للخارج �أ�سوة بالدول امل�صدرة لها.

باحثة وكاتبة �سعودية

�إبراهــيم العقــيلي

نايف جابر الربقاين
حممد لويفي اجلهني

د .جواهر بنت عبد العزيز النهاري

مؤشر وطني للنزاهة
ق�ب��ل �أرب �ع��ة �أع� ��وام وحت ��دي ��د ًا يف ن��وف�م�بر 2017
�شهدت اململكة حدث ًا كبري ًا وق��رار ًا رفيع ًا وتطور ًا
غري عادي ..ففي الرابع من ذلك ال�شهر �صدر �أمر
ملكي بت�شكيل جلنة عليا برئا�سة ويل العهد لتتبع
ُ�شبه الف�ساد امل��ايل والإداري ومعاجلتها واتخاذ
ق��رارات ب�ش�أنها ..وتال ذلك الأم��ر تطورات كبرية
�أبهجت امل��واط��ن وطم�أنته �إىل �أن ي��د ًا �أمينة تقود
الوطن وحتافظ على مكت�سباته ..ومنذ ذلك الأمر
امللكي �شهدت البالد ق��رارات كثرية ب�ش�أن �ضبط
حاالت ف�ساد ،ومازالت (نزاهة) تتابع عم ًال د�ؤوب ًا
يف هذا االجت��اه و ُت ِعلن كل حني عن �ضبط حاالت
ف�ساد �إداري ومايل واختال�س ور�شوة وا�ستغالل
ن �ف��وذ ..وك��ل م��واط��ن خمل�ص ن��زي��ه ي�� ّ��ش� ُ�د على يد
(نزاهة) ويدعو لها باملوا�صلة والتمكني فيما ُكلفت
به من عمل وطني كبري.
وي�ب��دو �أن توطني قيم النزاهة ومكافحة الف�ساد
حتتاج عم ًال متوا�ص ًال وج�ه��د ًا م�ستمر ًا ف ��إن هو
توقف �سيعود ُغول الف�ساد وا�ستغالل النفوذ ليطل
من جديد ..فمن � ِأم��ن العقوبة خا�ض يف الف�ساد..
ولكي يكون عمل مكافحة الف�ساد وظيفة م�ستمرة
فقد يكون الوقت قد ح��ان لإط�لاق (م�ؤ�شر وطني
للنزاهة) بهدف تعزيز قيم النزاهة والبعد عن �أي
�شبهة ف�ساد ،ورفع م�ؤ�شرات حوكمة �أداء الأعمال
احل �ك��وم �ي��ة وال �ق �ط��اع اخل��ا���ص وال �ق �ط��اع ال�ث��ال��ث
�أي�ض ًا ..نريد لوطننا �أن ي�صعد للقمة وهذا لن يتحقق
�إال بالق�ضاء التام على الف�ساد وتعزيز قيم النزاهة..
لعل (هيئة نزاهة) تدر�س �إطالق (امل�ؤ�شر ال�سعودي
للنزاهة) بعد و�ضع ت�شريعات دقيقة و�أنظمة محُ ْ كمة
ل �ه��ذا امل ��ؤ� �ش��ر ت�ضمن حتقيقه ال �ع��دال��ة يف حدها
الأق�صى ..وم�ؤكد �أن التقنية �سيكون لها الن�صيب
الأكرب يف هذه املهمة الوطنية الكبرية ..هذا امل�ؤ�شر
الذي قد يكون �شهري ًا �أو ربع �سنوي �سوف يجعل
اجلهات املختلفة مك�شوفة �أمام املواطن و�سيدفعها
للتناف�س لتحقيق مراكز متقدمة يف امل�ؤ�شر..
ختام ًا نعتقد �أن الو�صول �إىل م�ؤ�شر وطني للنزاهة
�سوف يقفز بوطننا �إىل �صدارة الدول يف حتقيق
قيم النزاهة واختفاء مظاهر الف�ساد.
@ogaily_wass

واجبات المحامي تجاه عمالئه

املحاماة مهنة ان�سانية �سامية ومهمة يف املجتمع لأنها ت�سعى
لتحقيق العدل ورد الظلم عن املظلوم ،وهي عالقة �سامية يطلع
فيها العميل املحامي على �أدق التفا�صيل و�أ�سرار من ال�صعب
�إظهارها �أمام غريه من النا�س حتى �أقرب املقربني.
مهمة املحامي ه��ي فهم وحفظ املعلومات وامل�ستندات املهمة
وت�سخريها ل�صالح عميله ب��احل��ق ،م��ع احل�ف��اظ على �سريتها
وعدم اظهارها �أمام الغري ما �أمكن ،ويف حال �ضرورة الك�شف
عنها فيلزم �أخذ موافقة العميل الكتابية لالحتياط ،لعدم الت�سبب
يف �إحلاق ال�ضرر االجتماعي او املادي عليه.
نظمت وزارة العدل ال�سلوكيات املهنية بني املحامي وعميله
لتطوير املهنة ورفع املعايري املهنية و�ضبط م�س�ؤولية املحامي
يف ممار�سته ملهنته وتو�ضيح م�س�ؤوليته جتاه عمالئه ،وتعزيز
احلماية النظامية للمحامي وعمالئه والأط��راف الأخ��رى ذوي
ال�ع�لاق��ة ،وت�ع��زي��ز م�ب��ادئ ال�شفافية وامل���س��اءل��ة يف م�س�ؤولية

املحامي املهنية .و�ألزمته باملحافظة على �شرف املهنة ومكانتها،
وعدم الت�صرف مبا يخل بثقة النا�س به �أو باملهنة ،كما حظرت
فعليا �أو حمتم ًال مع
على املحامي �أي ت�صرف ميثل
ً
تعار�ضا ًّ
م�صالح عمالئه احلاليني �أو ال�سابقني� ،إال بعد املوافقة املكتوبة
من العميل ذي ال�صلة بالت�صرف.
ال يجوز للمحامي خ��داع العميل �أو ا�ستغالل جهله �أو ثقته
ب�أية �صورة كانت؛ وم��ن ذل��ك حتقيق مكا�سب �شخ�صية غري
م�شروعة ،وا�ستخدام معلومات العميل ال�شخ�صية مبا ي�ضر
العميل ،والت�صرف يف احلقوق املتنازع عليها ل�صالح املحامي،
وحتقيق ربح غري م�شروع من العالقة التعاقدية مع العميل،
و�أن يتحلى املحامي بالأمانة وال�صدق والنزاهة مع عمالئه،
وعليه �إب ��داء ر�أي ��ه املهني ب�شكل �صريح وم�ف�ه��وم ،و�أن يبني
جميع اخليارات املتاحة للعميل .و�أن يحيط العميل بامل�ستجدات
امل�ؤثرة يف العمل حمل العقد.

ال يجوز االف�شاء عن املعلومات ال�سرية للعميل �أو الك�شف عنها
ب�أي �شكل من الأ�شكال حتى بعد انتهاء التعاقد� ،إال يف الأحوال
الآتية يف حدود ما يتحقق به الغر�ض-1 :منع حدوث جرمية.2
 اال�شتباه بجرمية غ�سل الأم��وال �أو متويل الإره��اب -3 .ماي�ستلزمه دفاع املحامي عن نف�سه �ضد �أي دعوى �أو �شكوى -4.
موافقة العميل املكتوبة على الإف�صاح -6.وجود ن�ص نظامي �أو
�أمر ق�ضائي بذلك.
ويجب على املحامي عند امل�شاركة يف و�سائل الإعالم والإعالن
مب��ا يف ذل��ك و�سائل الن�شر الإل �ك�تروين ب��الآت��ي -1:الأنظمة
والقواعد والقرارات ذات ال�صلة -2.املحافظة على خ�صو�صية
عمالئه �أو غريهم ،و�سرية معلوماتهم وبياناتهم -3 .جتنب
ممار�سة �أي �صورة من �صور الت�ضليل �أو التزييف �أو اخلداع،
وما ال يليق ب�شرف املهنة.
و�أخ�ير ًا ولي�س �آخ��ر ًا ف�إن املحامي ميثل قطاع املحاماة واملهنة

جنود عبد اهلل قا�سم
@NUJOODQASSIM

ككل فيجب عليه التجرد من الأه��واء ال�شخ�صية مع �أو �ضد
العميل  ،واالحتياط وبذل اجلهد والعناية الالزمة للحفاظ على
م�صالح عمالئه والقيام بجميع واجباته قدر الإمكان ليكون
بقدر امل�س�ؤولية الكبرية امللقاة على عاتقه ليفوز بالأجر الإلهي
وليظهر املهنة وممتهنيها ب�أف�ضل �شكل وحال.
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فجر الصحافة السعودية

 %نمو االستثمار األجنبي المباشر

جدة  -البالد

حتقق اململكة معدالت منو متزايدة يف اال�ستثمار ،حيث ك�شفت وزارة
اال�ستثمار ارتفاع اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف اململكة بن�سبة  % 56على
�أ�سا�س �سنوي.
وت�أتي هذه الأرق��ام با�ستثناء �صفقة �أرامكو بعد �أن �شهد الربع الثاين،
موافقة �شركة �أرامكو ال�سعودية على بيع ح�صة �أقلية يف خطوط الأنابيب
التابعة لها مقابل  12.4مليار دوالر �إىل كون�سورتيوم بقيادة �إي�.آي.جي،
وهي �أكرب �صفقة لل�شركة منذ طرح عام �أويل قيا�سي جمعت فيه  29.4مليار
دوالر يف �أواخر  ، 2019بح�سب وكالة "رويرتز".
وقفز �صايف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف اململكة �إىل  51.86مليار ريال
(نحو  13.829مليار دوالر) يف الربع الثاين من العام احل��ايل ،مقارنة
بنحو  3.098مليار ريال ( 0.826مليار دوالر) يف الربع املماثل من العام
املا�ضي.
وطبقا لوزير اال�ستثمار املهند�س خالد الفالح ،ف�أن �إجمايل اال�ستثمارات
املحلية والأجنبية امل�ستهدفة من اال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستثمار يف
اململكة ،تقدر بقيمة  12.4تريليون ري��ال خ�لال � 10سنوات  ،ت�شمل 5
تريليونات ريال من برنامج �شريك الذي ي�ضم كربيات ال�شركات من القطاع
اخلا�ص ،و 3تريليونات ريال من �صندوق اال�ستثمارات العامة  ،و�أكرث من
 4تريليونات من عنا�صر اال�ستثمار الأخرى و�أغلبها من القطاع اخلا�ص،
بواقع  2.6تريليون ريال من القطاع اخلا�ص ال�سعودي ،من خارج برنامج
�شريك ومن ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية ،وحوايل  1.8تريليون ريال من
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة.
ويعزز هذه الأه��داف افتتاح املناطق االقت�صادية وتوفري �سال�سل �إمداد
قوية وحت��ول ال�سياحة �إىل فر�ص واع��ة بح�سب مناطق اململكة ،كذلك
ا�ستثمارات قطاعات التقنية احليوية والبنية الرقمية والتعدين وال�صحة
وغريها من القطاعات  ،من خالل دور �صندوق اال�ستثمارات العامة ومتكني
القطاع اخلا�ص ،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�ض -البالد

ناق�شت هيئة امل��ح��ت��وى امل��ح��ل��ي وامل�����ش�تري��ات
احل��ك��وم��ي��ة مب��ق��ر احت�����اد ال���غ���رف ال��ت��ج��اري��ة
ال�سعودية بالريا�ض مبادرة تقدمي ن�سبة تف�ضيل
�سعري �إ�ضايف ي�صل ل ـ  % 20للمنتجات الوطنية
يف خ��ط��وة ت��ه��دف �إىل ت��خ��ف��ي��ف الأث�����ر امل���ايل
واالقت�صادي جلائحة كورونا� ,إ�ضاف ًة �إىل %10
الواردة يف الئحة تف�ضيل املحتوى املحلي.
وا�ستعر�ض اللقاء الذي عقد بالتعاون مع اللجنة
الوطنية للمحتوى املحلي وامل�شرتيات يف احتاد
الغرف ال�سعودية مب�شاركة عدد كبري من ممثلي
قطاع الأعمال من ال�شركات واملن�ش�آت ال�سعودية،
�آل��ي��ات تف�ضيل املحتوى املحلي وم��ن �ضمنها
القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي ُتطبّق
على املتعاقدين مع اجلهات احلكومية.
وتهدف القائمة �إىل تنمية املحتوى املحلي يف
قطاعات مثل الت�شييد وال��ب��ن��اء وامل�ستلزمات
الطبية والأع��م��ال الفنية والأغ��ذي��ة واملنتجات
الزراعية والأدوية وامل�ستح�ضرات الطبية ،كما
ب�شكل م�ستمر
تعمل الهيئة على حتديث القائمة ٍ
بالتعاون مع �شركائها يف خمتلف اجلهات مبا
يف ذلك احتاد الغرف ال�سعودية.
ومنذ انطالقتها ،توا�صل الهيئة تعزيز املحتوى
امل��ح��ل��ي م���ن خ��ل�ال ���ص��ي��اغ��ة وت��ف��ع��ي��ل الأط����ر
الت�شريعية الالزمة ،ومنها امل�شاركة مع وزارة
املالية ومركز حتقيق كفاءة الإنفاق ،يف �إعداد
نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية اجلديد،

و�إعداد الئحة تف�ضيل املحتوى املحلي واملن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سّ طة املحلية وال�شركات املدرجة
يف ال�����س��وق امل��ال��ي��ة يف الأع��م��ال وامل�����ش�تري��ات،
�ضمن النظام اجلديد.
وق���د ���س��اه��م��ت ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة من
ال��ت�����ش��ري��ع��ات واجل���ه���ود يف ت��غ��ي�ير ال�����ص��ورة
النمطية عن امل�شرتيات احلكومية� ،إذ �أ�صبح
امل��ح��ت��وى املحلي عن�صر ًا حم��وري�� ًا يف تنفيذ
�أعمال امل�شرتيات واملناف�سات احلكومية التي
ت��ع�� ّد ق��اط��رة الإن���ف���اق يف امل��م��ل��ك��ة؛ ب��ح��ي��ث ّ
مت
ا�شرتاط املحتوى املحلي ومنحه الأف�ضلية وفق
�آليات حمدّدة تتعلق بطبيعة املناف�سة ونوعها،
�إ�ضافة �إىل متابعة مدى التزام املتعاقد بتطبيق
هذه الآليات طيلة مدة تنفيذ العقد.
وم���ؤخ��را �صدرت املوافقة ال�سامية على طلب
هيئة املحتوى املحلي وامل�شرتيات احلكومية
بت�شكيل فرق عمل لتنمية املحتوى املحلي يف
جميع اجلهات احلكومية التي تمُ وَّل ميزانيتها
من امليزانية العامة للدولة ،لتتوىل القيام بجميع
املهام وامل�س�ؤوليات املتعلقة بتنمية املحتوى
املحلي.
وت�ضمنت املوافقة توجيه اجلهات احلكومية
التي تبا�شر �أع��م��ال و�إج����راءات ط��رح الأع��م��ال
وامل�����ش�تري��ات وال��ت��ع��اق��د بت�شكيل ف��رق لتنمية
امل���ح���ت���وى امل���ح���ل���ي ،ل��ل��ق��ي��ام ب��ج��م��ي��ع امل���ه���ام
وامل�س�ؤوليات املتعلقة بتنمية املحتوى املحلي،
ويرتبط الفريق برئي�س اجلهة احلكومية.

 10مليارات دوالر تمويالت لمشاريع
وبرامج تنموية إفريقية

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية لـ"

":

المملكة نموذج رائد فى دعم الدول والمشروعات اإلنسانية

البالد – حممد عمر

�أك���د الرئي�س التنفيذي لل�صندوق ال�سعودي
للتنمية �سلطان بن عبدالرحمن املر�شد �أن اململكة
تقدم منوذجً ا رائ ًدا فى دعم الدول وامل�شروعات
الإن�����س��ان��ي��ة ،ح��ي��ث تنطلق �أه����داف ال�صندوق
ال�سعودي للتنمية من القيّم ال�سامية التي ت�ؤمن
بها اململكة يف بذل املزيد من العطاء ،وم�ساعدة
ال�شعوب كافة يف التمتع باحلياة الكرمية.
و�أ�شار"املر�شد" فى ت�صريح "للبالد" �إىل �أن
ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ي�� ّرك��ز على دعم
امل�شروعات التنموية التي تتوافق مع �أه��داف
الأمم امل��ت��ح��دة للتنمية امل�����س��ت��دام��ة ،م��ن �أج��ل
فقرا والأقل ً
م�ساعدة �سكان العامل الأ�شد ً
فر�صة
يف التمتع باخلدمات الأ�سا�سية وال�ضرورية يف
جماالت عديدة كالنقل وال�صحة والتعليم.
و�أو����ض���ح امل��ر���ش��د �أن���ه م��ن �أج���ل ت��ق��دمي ال��دع��م
للم�شاريع يف �أي��ة دول��ة ،يعتمد ال�صندوق على
م��ع��اي�ير وا���ض��ح��ة ت�����ش��م��ل درا����س���ات اجل���دوى
التف�صيلية وامل��و���س��ع��ة يف امل�����ش��اري��ع املقدمة،
وذل��ك قبل املوافقة على �أي قر�ض ،م�شريًا �إىل
�أن ال�صندوق ينظر �إىل مكامن النق�ص املوجودة
يف هذه الدول �سواء كان ذلك يف جماالت النقل
�أو ال��ط��اق��ة �أو امل��ي��اه �أو غ�يره��ا م��ن القطاعات
احليوية.
و�أ�ضاف �أنه ً
عمال باملعايري �سالفة الذكر وافق
ال�صندوق ال�سعودي للتنمية على منح قر�ض
ت��ن��م��وي جل��م��ه��وري��ة ج��ام��ب��ي��ا م��ن �أج����ل ت���أه��ي��ل

وتطوير مطار باجنول الدويل ،بحيث �سي�سهم
امل�����ش��روع يف رف��ع ال��ق��درة الت�شغيلية وزي���ادة
الطاقة اال�ستيعابية للمطار بن�سبة  %43ويعزز
�آفاق التبادل التجاري واالقت�صادي ومنوه مبا
ي�سهم يف حت�سني حياة �أكرث من  2مليون مواطن
جامبي.
ولفت الرئي�س التنفيذي لل�صندوق ال�سعودي
للتنمية االنتباه �إىل �أنه منذ ت�أ�سي�س ال�صندوق
يف ع���ام  ،1975ق��دم��ت امل��م��ل��ك��ة جل��م��ه��وري��ة
جامبيا (ً )14
قر�ضا تنمويًا و( )5منح ،بلغت
قيمتها الإجمالية حوايل ( )215مليون دوالر،
و�ساهمت يف متويل م�شاريع ت�شمل قطاعات
النقل والتعليم واملياه والبنية التحتية والتنمية
االقت�صادية.
و�أ�����ش����ار �إىل �أن�����ه م���ن خ�لال
ال���ق���رو����ض ال���ت���ي م��ن��ح��ه��ا
ال�������ص���ن���دوق ي��ت��م ح��ال��يً��ا
العمل على �إن�شاء �صالة
ك��ب��ار ال�����زوار يف مطار
ب����اجن����ول ،وال����ذي
تبلغ قيمة امل�شروع
( )1 0 . 5
م�����ل�����ي�����ون
دوالر،

بهدف توفري البنية التحتية الالزمة ال�ست�ضافة
ال��وف��ود الر�سمية و�إق��ام��ة امل���ؤمت��رات الدولية،
�إ�ضافة �إىل تطوير م�شروع الطرق يف العا�صمة
ب��اجن��ول بقيمة ( )50مليون دوالر �أمريكي،
وال���ذي ي�شمل تطوير ط��رق رئي�سية وفرعية
بطول �إجمايل مقداره  50.9كم ،مما ي�ساهم يف
تقليل االختناقات املرورية يف العا�صمة.

�أكرب الدول الداعمة

و�أكد املر�شد �أن ال�سيا�سة التنموية لل�صندوق
ت��رت��ك��ز يف ت��وزي��ع م�����س��اع��دات��ه م��ن الناحية
اجلغرافية على دع��م البلدان الأق��ل من��وً ا يف
ال��ع��امل ،وان ً
��ط�لاق��ا م��ن ه���ذا امل��ب��د�أ ف��ق��د وج��ه
ال�صندوق معظم ن�شاطه التنموي
يف ق��ارت��ي �أف��ري��ق��ي��ا و�آ���س��ي��ا،
ن�����ظ�����رًا �إىل ان���خ���ف���ا����ض
امل�����س��ت��وى االق��ت�����ص��ادي
وال��ت��ن��م��وي ل��ب��ل��دان��ه��ا،
�إ����ض���اف ً���ة �إىل ارت���ف���اع
معدالت النمو ال�سكاين
والبطالة وانخفا�ض
م�ستويات الدخل،
وب��ذل��ك فقد م��وّل
ال�����������ص�����ن�����دوق
 406م�شاريع
وب�����رام�����ج
تنمو ية

يف  46دولة �إفريقية تخطت قيمتها  10مليارات
دوالر �أمريكي ،وقد �ساهمت هذه امل�شروعات
التنموية يف التخفيف من ظاهرة الفقر وتدعيم
اال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي يف الدول
الأفريقية.
وق��ال املر�شد �إن اململكة حتظى بنظرة متفردة
من �شعوب العامل جلهودها الإن�سانية ،حيث تعد
من �أك�بر ال��دول الداعمة وامل�ساهمة يف حتقيق
�أه���داف التنمية امل�ستدامة ً
نظرا ملا تق ِّدمه من
م�ساعدات للدول النامية ،ومن خالل ال�صندوق
ال�سعودي للتنمية قدمت امل�ساعدات الإن�سانية
والتنموية على �شكل قرو�ض مي�سرة لكل دول
العامل دون متييز ،بحيث بلغت ع��دد امل�شاريع
املمولة من ال�صندوق منذ انطالق ن�شاطه عام
 1975حتى ب��داي��ة ع��ام � 2021أك�ث�ر م��ن 663
م�شرو ًعا و 31برناجمً ا تنمويًا ا�ستفادت منها
 84دولة حول العامل.
و�أ���ض��اف �أن��ه يف �ضوء �أن الإن�سان هو حمور
العملية التنموية الأ�سا�سية� ،أ�سهم ال�صندوق
منذ ت�أ�سي�سه يف دعم العديد من م�شاريع التنمية
امل�ستدامة التي تنعك�س �إيجابيًا على اجلانب
الإن�����س��اين ،ومنها م�شروعات يف قطاع املياه،
وقطاع التعليم ،وقطاع ال�صحة ،والتي ت�شكل
�أكرث من  % 20من �إجمايل املبالغ املمولة ،وذلك
�سعيًا نحو تعزيز متانة البنى التحتية وتطوير
اقت�صاد الدول النامية مبا ي�ضمن حتقيق الرخاء
االقت�صادي واالزدهار للمجتمعات.

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

ُت��وّج البنك الأهلي ال�سعودي بجائزة البنك
ً
ابتكارا يف منتجات متويل التجارة
الأك�ثر
لعام 2021م ،وذل��ك �ضمن ج��وائ��ز "�أف�ضل
ب��ن��ك يف ال�سعودية" ال��ت��ي �أع��ل��ن عنها يف
القمّة ال�سنوية ال�سعودية التا�سعة للتمويل
التجاري التي �أقيمت م� ً
ؤخرا يف الريا�ض،
لبحث �آفاق وتوجهات متويل التجارة ور�سم
مالمح منتجاتها وخدماتها للمرحلة القادمة،
ّ
وت�سلم اجل��ائ��زة الأ�ستاذ ف��واز بن عبد الله
الثمريي ن��ائ��ب الرئي�س التنفيذي ،رئي�س
م�صرفية النقد والتجارة العاملية.
وت���أت��ي ه��ذه اجل��ائ��زة وم�����ش��ارك��ة البنك يف
�أوراق عمل وجل�سات هذا احلدث االقت�صادي

ً
تتويجا للدور احليوي الذي
واملايل البارز،
ي�ضطلع به يف قطاع متويل التجارة ،وما
يرتبط به من خدمات ومعامالت م�صرفية
عاملية ،ا�ستنادا �إىل الإم��ك��ان��ي��ات العمالقة
للبنك و�شبكة عالقاته الوا�سعة ،يف الوقت
ال��ذي يعترب فيه �أك�بر مم��ول م�ؤ�س�سي يف
اململكة بقاعدة �أ�صول تتجاوز قيمتها 903
مليار ري��ال ،ممّ��ا يعزز من موقعه وقدرته
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ،وي��دف��ع مب�ساهمته يف دع��م
التجارة املحلية.
وا���س��ت��ع��ر���ض ال��ب��ن��ك خ�ل�ال م�����ش��ارك��ت��ه يف
جل�سات القمة �سُ بُل تعزيز املرونة و�ضمان
ا���س��ت��م��راري��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة و�سال�سل
الإم���دادات دون انقطاع من خالل منتجات

متويل التجارة ،حيث ق ّدمه ال�سيد �أجن��وم
م�يرزا رئي�س متويل ال��ت��ج��ارة  ،كما �شارك
البنك يف جل�سة نقا�ش حتت عنوان�" :إدارة

امل��خ��اط��ر الناجمة ع��ن االحتيال"� ،شاركت
بها رئي�سة ق�سم العقوبات يف البنك الأهلي
ال�سعودي فاتن ال�شهري.
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 15استهدافا ضد الحوثي في مأرب والجوف

االتحاد األوروبي يحذر من مخاطر «صافر»
عدن  -البالد

ح����ذرت ب��ع��ث��ة االحت����اد الأوروب�������ي ،م��ن ناقلة
النفط "�صافر" الرا�سية على �سواحل البحر
الأح��م��ر ،معتربة �أن��ه��ا متثل خطرا كبريا على
اليمن واملنطقة ،يف ظل عرقلة ملي�شيا احلوثي
االنقالبية ل�صيانة خزانها املتهالك� ،إذ ت�صر
املي�شيا على رف�ض خطة الأمم املتحدة ل�صيانة
وتفريغ الناقلة التي تنذر بحدوث ت�سرب نفطي
وكارثة بيئية هي الأكرب يف التاريخ.
و�أعلنت امليلي�شيا ،خالل ال�شهر اجلاري ،مت�سكها
باتفاق مزعوم ل�صيانة العائمة النفطية ،ما دفع
الأمم املتحدة لت�أجيل زيارة فريق خربائها لأكرث
من مرة بعد تراجع ونكث احلوثيني لتعهداتهم
بال�سماح للفريق بزيارة الناقلة التي تو�صف
ب�أنها "قنبلة موقوتة" ،و�إج��راء عملية التقييم
ومن ثم ال�صيانة املطلوبة ،لتجنب حدوث كارثة
بيئية ال قبل للمنطقة بها ،فيما طالب وزير املياه
والبيئة اليمني ،يف وقت �سابق ،ب���إدراج قيادة
ميلي�شيا احلوثي كمجرمي بيئة ،و�أكد �أن الوقت
يتطلب درا�سة كافة اخليارات لتفادي كارثة ناقلة
�صافر مبا يف ذلك درا�سة �إمكان ا�ستخدام القوة
الع�سكرية من قبل ال��دول املت�ضررة ملحا�صرة
التهديد الذي يطال مواردها الطبيعة ونظامها
البيئي ،بينما دعا جمل�س الأم��ن ،احلوثيني يف
اليمن �إىل ال�سماح ب�سرعة خلرباء الأمم املتحدة

بفح�ص ناقلة نفط حمملة ب���أك�ثر م��ن مليون
برميل من النفط اخل��ام را�سية قبالة �سواحل
اليمن.
م��ن جهة ث��ان��ي��ة� ،أع��ل��ن��ت ال��ق��وات امل�شرتكة يف
ال�����س��اح��ل ال��غ��رب��ي ال��ي��م��ن��ي� ،أم�������س (الأح�����د)،

ترحيب أمريكي  -أوروبي
بإطالق سراح المعتقلين بالسودان

اخلرطوم  -البالد

رح��ب��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وبريطانيا وال�نروي��ج� ،أم�����س (الأح����د)،
بالإفراج عن املزيد من املعتقلني ال�سيا�سيني يف ال�سودان ،وذلك بعد
�أن �أفرجت ال�سلطات ال�سودانية عن والية نهر النيل الدكتورة �آمنة
املكي التي اعتقلت فجر �أحداث � 25أكتوبر الأول املا�ضي ،كما �أفرجت
ال�سلطات عن م�ست�شار رئي�س ال��وزراء يا�سر عرمان ،ورئي�س حزب
امل�ؤمتر ال�سوداين عمر الدقري ،ورئي�س حزب البعث علي ال�سنهوري،
والقيادي بحزب الأمة القومي �صديق ال�صادق املهدي� ،إ�ضافة لوزير
�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ال�سابق خالد عمر يو�سف من مركز توقيف
جهاز املخابرات ،وايل اخلرطوم املقال �أمي��ن خالد ،املفو�ض املايل
للجنة التمكني ماهر �أبو اجل��وخ ،والأم�ين ال�سيا�سي حلزب امل�ؤمتر
�شريف حممد عثمان .ون�شر نا�شطون على مواقع التوا�صل ،ال�صور
الأوىل للوزير يف منزله باخلرطوم.
من جهة ثانية� ،أفادت و�سائل �إعالم �سودانية ،ب�إ�صدار رئي�س جمل�س
ال�سيادة القائد العام للقوات امل�سلحة ،قرار ًا �أحال مبوجبه  9من كبار
�ضباط املخابرات للتقاعد.
ي�أتي ذلك بعد �ساعات من �إعفاء مدير املخابرات العامة ال�سودانية
الفريق �أول جمال عبداحلميد من من�صبه ،وتعيني الفريق �أحمد
�إبراهيم مف�ضل بدي ًال له .وبح�سب و�سائل اعالم حملية ف�إن الإحالة
للتقاعد �شملت � 5ضباط برتبة ل��واء كانوا يتولون رئا�سة �إدارات
رفيعة وح�سا�سة يف جهاز املخابرات ،بجانب � 4ضباط برتبة عميد.
ومنذ عزل الرئي�س عمر الب�شري يف  ،2019تنتظم القيادة ال�سودانية
يف �إ�صالحات بجهاز املخابرات ال��ذي �أ�س�سه نظام الإخ���وان مطلع
ت�سعينيات ال��ق��رن امل��ا���ض��ي� ،إذ مت تغيري ا�سمه م��ن "جهاز الأم��ن
واملخابرات الوطني" �إىل "املخابرات العامة" .وبالأم�س قرر جمل�س
ال�سيادة ال�سوداين برئا�سة عبدالفتاح الربهان� ،أي�ض ًا ،تعيني اللواء
حممد �صبري مدير ًا جلهاز اال�ستخبارات الع�سكرية باجلي�ش.
ويف اليوم نف�سه� ،أ�صدر رئي�س الوزراء ال�سوداين عبدالله حمدوك
ق��رار ًا ب�إعفاء مدير قوات ال�شرطة الفريق �أول خالد مهدي �إبراهيم
ونائبه ال�صادق علي �إبراهيم من من�صبيهما .وقرر حمدوك تعيني كل
من عنان حامد حممد عمر مدير ًا عام ًا لقوات ال�شرطة ،واللواء مدثر
عبدالرحمن ن�صر الدين عبدالله ،نائبا له ومفت�ش ًا عام ًا لل�شرطة.

العراق ..مقتل  5بشمركة
في هجوم لداعش
بغداد  -البالد

نفذ تنظيم "داع�ش" هجوما بقنبلة زرع��ت على جانب طريق �شمال
ال���ع���راق� ،أم�����س (الأح�����د) ،م��ا �أ���س��ف��ر ع��ن مقتل خم�سة م��ن ال��ق��وات
الكردية و�إ�صابة �أربعة �آخرين ،وفقا لوكالة الأنباء الكردية الر�سمية
"رووداو" .وقتل عنا�صر الب�شمركة اخلم�سة يف منطقة كرميان يف
�شمال العراق الذي ي�سيطر عليه الأكراد يف �ساعة مت�أخرة من م�ساء
ال�سبت ،ثم هاجم م�سلحو التنظيم موقعا للب�شمركة ،ما �أ�سفر عن
�إ�صابة �أربعة ،وف ًقا للتقرير .الهجمات التي ت�ستهدف ق��وات الأمن
العراقية ،مبا يف ذلك مقاتلو الب�شمركة الكردية� ،شائعة ويف ت�صاعد
منذ هزمية "داع�ش" يف �ساحة املعركة عام .2017
وال يزال امل�سلحون ن�شطني من خالل اخلاليا النائمة يف العديد من
املناطق ،ويقومون بعمليات ت�ستهدف يف كثري من الأح��ي��ان قوات
الأمن وحمطات الطاقة والبنية التحتية الأخرى.
وقال رئي�س �إقليم كرد�ستان نيجريفان ب��ارزاين� ،إن زي��ادة هجمات
داع�ش تبعث بر�سالة خطرية وتهديد خطري يف املنطقة .ول��ذا ف�إن
زيادة التعاون بني قوات الب�شمركة وقوات الأمن العراقية بدعم من
التحالف الدويل �ضرورة ملحة.

�سيطرتها على مواقع جديدة جنوبي احلديدة،
غربي البالد .وق��ال الإع�لام الع�سكري للقوات
امل�شرتكة� ،إن��ه مت حترير قرية "الرون" غربي
مديرية حي�س ،ووا�صلت تقدمها امليداين و�سط
حالة انهيار يف �صفوف احلوثيني .وتقع القرية

املحررة �إىل ال�شمال الغربي من مديرية حي�س،
ع��ل��ى احل����دود م��ع م��دي��ري��ة اجل���راح���ي ،ح�سب
م�صادر ميدانية.
وق��ال الإع�لام الع�سكري للقوات امل�شرتكة ،يف
بيان� ،إن القوات امل�شرتكة �سيطرت على �أطراف

وادي �سقم والعديد من التباب اال�سرتاتيجية،
ومنها تبة اجلمل ،بعد معارك عنيفة خا�ضتها
�ضد امليلي�شيات احلوثية ا�ستخدمت فيها خمتلف
�أنواع الأ�سلحة املتو�سطة والثقيلة .ونقل البيان
عن م�صدر ع�سكري قوله� ،إن القوات امل�شرتكة

ك��ب��دت امليلي�شيا احل��وث��ي��ة خ�سائر ف��ادح��ة يف
العتاد والأرواح ،و�سقط الع�شرات من عنا�صرها
ب�ين قتيل وج��ري��ح ،وت��دم�ير �أ�سلحة م��ن عتاد
امليلي�شيات و�سط حالة من التقهقر يف �صفوف
احلوثيني.
و�سيطرت القوات امل�شرتكة على  7قرى �شمال
مديرية مقبنة غربي حمافظة تعز ،بعد مواجهات
عنيفة خا�ضتها �ضد ميلي�شيا احلوثي يف عزلة
"�شمري" ،متكنت خاللها من فر�ض ال�سيطرة
الكاملة على قرى "احلناية واحلكمة والعكدة
والر�أ�س واخلليفة واملنارة والرباح" بالإ�ضافة
�إىل "قلعة دار الكافر" اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،كما
�سيطرت ع��ل��ى ج��ب��ل م��غ��رم ال��را���س امل��ط��ل على
ج��م��رك �سقم يف �شمري مب��دي��ري��ة مقبنة التي
تعد من �أو�سع مديريات حمافظة تعز ،وتت�صل
جغرافيا بعدد من املديريات التابعة ملحافظات
احلديدة و�إب وتعز .وحققت القوات امل�شرتكة
انت�صارات ع�سكرية كبرية خالل الأيام املا�ضية
يف تعز واحل���دي���دة ،وذل���ك �ضمن خطة �إع���ادة
االن��ت�����ش��ار ال��ت��ي نفذتها ال��ق��وات امل�����ش�ترك��ة يف
املناطق غري املحكومة باالتفاقيات الدولية.
�إىل ذلك� ،أعلن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن،
�أم�س ،تنفيذ  15ا�ستهدافا �ضد ميلي�شيا احلوثي
يف م����أرب واجل����وف ،م���ؤك��دا ت��دم�ير � 9آل��ي��ات،
م�شري ًا �إىل خ�سائر ب�شرية ب�صفوف ميلي�شيا
احلوثي و�صلت  110عنا�صر.

أكدوا أن مصلحة البالد ال تهمه ..لبنانيون:

نصر اهلل يرهن قرار بيروت للخارج

بريوت  -البالد

�شن لبنانيون هجوما الذعا على زعيم حزب الله الإرهابي،
ح�سن ن�صر ال��ل��ه ،م���ؤك��دي��ن �أن��ه يرهن ق��رار ال��ب�لاد لدولة
�أجنبية ،ي�أمتر ب�أمرها وميرر �أجندتها ،وال تهمه م�صلحة
ل��ب��ن��ان ،بدليل �أن���ه يختلق الأزم����ات م��ع ال���دول ال�شقيقة
وال�صديقة التي تدعم ال�شعب اللبناين ،بينما يرمتي يف
�أح�ضان دول��ة �أخ��رى ال تريد م�صلحة املنطقة ب�شكل عام،
�إمنا تهمها م�صاحلها باملقام الأول والتي ال تت�أتي �إال عن
طريق زعزعة ا�ستقرار و�أمن ال�شرق الأو�سط.

وتزامن هجوم اللبنانيون على ح�سن ن�صر الله ،بعد اخلط�أ
الفادح الذي ارتكبه خالل كلمة متلفزة ،عندما ذكر �أن لبنان
نال ا�ستقالله يف يف العام  ،1948بفارق � 5سنوات عن املوعد
احلقيقي ،وبعد مرور �أكرث من ربع �ساعة على اخلط�أ ،توا�صل
فريق عمله معه ،ليعلمه ب�أنه �أخط�أ ،فارتبك ن�صراللهً ،
مربرا
الأمر ب�أنه يخطئ بالأرقام عادة ،ليعيد وي�صحح العام .1943
ويف الواقع يحتفل لبنان با�ستقالله عن االنتداب الفرن�سي
بتاريخ  22نوفمرب  ،1943لذلك مل مير اخلط�أ مرور الكرام
على اللبنانيني ،فالقى زعيم الإرهاب حملة �سخرية وا�ستهجان

على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،حيث اعترب امل�شاركون �أن
ن�صرالله ال يعرتف بلبنان من �أ�صله فكيف �سيتذكر تاريخ
ا�ستقالله� ،إذ كتب الإع�لام��ي اللبناين ،ن��دمي قطي�ش ،عرب
�صفحته على "تويرت"" :ن�صرالله ال يعرف لبنان .يا �أخ هناك
�شيء ا�سمه لبنان ،هو �أولويتنا ر�ضيت �أو مل تر�ض" .فيما
ق��ال رئي�س حركة التغيري املحامي �إيلي حمفو�ض" :ح�سن
ن�صرالله طاملا ال تتذكر تاريخ اال�ستقالل ،وطاملا �أنت جندي
يف والي��ة الفقيه ،وطاملا تتلقى امل��ال والأوام���ر من قبل دولة
�أجنبية ،وطاملا تر�أ�س ميلي�شيا م�سلحة خارجة عن القوانني

اللبنانية والدولية بديهي �أال تفقه معاين ومرامي اال�ستقالل"،
بينما كتب مروان ال�صحايف �شالال" :ال عجب يف ذلك ،ال عجب
يف �أن يخطئ ح�سن ن�صر الله ،يف عام ا�ستقالل لبنان .فهذا
ً
موجودا يف �أدبيات احلزب الذي يجاهر ب�أنه حزب
البلد لي�س
الويل الفقيه ،وب�أنه املقاومة يف لبنان ،ال املقاومة اللبنانية".
ً
حا�ضرا يف دويلة ن�صر الله ،وال يف
و�أ�ضاف" :لبنان لي�س
ا�سرتاتيجياته ،وال يف �ألعابه ال�صبيانية ،مرة على احلدود
ومرات يف الداخل اللبناين بوجه من ي�سميهم ادعا ًء �شركاء
يف الوطن ،وهو من ال يعرتف ب�شراكة وال يعرتف بوطن".

مصير سيف اإلسالم القذافي لم يُحسم

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

بينما جتري اال�ستعدادات يف ليبيا لإجراء �أول انتخابات
رئ��ا���س��ي��ة يف ت��اري��خ ال���ب�ل�اد� ،أو����ص���ت ال��ب��ع��ث��ة الأمم��ي��ة
ب�����ض��رورة �إج��رائ��ه��ا يف م��وع��ده��ا ،فيما تعهد الرئا�سي
ب�إجناح اخلطوة ،م�ؤكدا �أن رئي�س املجل�س حممد املنفي،
التقى �أم�س (الأحد) ،املبعوث الأممي �إىل ليبيا امل�ستقيل
يان كوبي�ش ،لبحث �آخر امل�ستجدات ال�سيا�سية يف ليبيا،
ال �سيما اال�ستعداد لال�ستحقاقات االنتخابية املقبلة.
وقال املكتب الإعالمي لرئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي،
يف بيان له� ،إن املبعوث الأممي �أ�شاد بدور رئي�س املجل�س
الرئا�سي يف �إجناح امل�ؤمتر الوطني لل�شباب ،وجهوده
يف دع��م م�شاركة ال�شباب يف احل��ي��اة ال�سيا�سية ،من
خالل تقدّم الكفاءات ال�شابة �إىل �أعلى املراتب يف الدولة
واملجتمع ،كما جدد كوبي�ش دعم الأمم املتحدة لإجراء
االنتخابات الرئا�سية والربملانية ،يف موعدها املحدد،
قائال �إن "املجتمع الدويل يتطلع لهذا اال�ستحقاق املهم،
الذي �سيعرب بالليبيني �إىل مرحلة اال�ستقرار وال�سالم".
من جانبه� ،أكد رئي�س املجل�س الرئا�سي� ،أن "ال�شباب هم
ره��ان احلا�ضر و�أم��ل امل�ستقبل" ،مطالبًا �إياهم بتنظيم
�صفوفهم للتعبري عن �إراداتهم و�إمكانياتهم ،للم�ساهمة

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

يف امل�صاحلة الوطنية و�صنع ال�سالم.
وق���ال املنفي� ،إن املجل�س الرئا�سي يعمل ج��اه��د ًا من
�أجل �إجناح اال�ستحقاقات االنتخابية املقبلة ،الرئا�سية
والت�شريعية ،ب�شكل متزامن ،عرب حتقیق كل ال�ضمانات
ال�لازم��ة ،حتى ت��ك��ون ان��ت��خ��اب��ات ح��� ّرة ون��زی��ه��ة ،تعبرّ
نتائجها عن �إرادة ال�شعب الليبي ،وحتقق كامل �شروط

العملية الدميقراطية".
وتقدم  98مر�شحا مبلفاتهم خلو�ض انتخابات الرئا�سة
الليبية املقبلة� ،إال �أن مفو�ضية االنتخابات ا�ستبعدت
يف قائمتها الأول��ي��ة القابلة للطعن  25مر�شحا بينهم
�سيف الإ�سالم القذايف ،الذي قدم طعنا على القرار يف
وقت ت�أجلت اجلل�سة املخ�ص�صة للطعن مبحكمة �سبها،

إعالنات محاكم التنفيذ

ب�سبب عدم اكتمال �أع�ضاء الهيئة الق�ضائية ،بعد غياب
�أح��د الق�ضاة .وك��ان من املقرر �أن حت�سم �أم�س حمكمة
اال���س��ت��ئ��ن��اف مب��دي��ن��ة �سبها يف ق��ان��ون��ي��ة ت��ر���ش��ح �سيف
الإ���س�لام م��ن ع��دم��ه ،ح�سب م��ا �أك���ده الع�ضو يف فريقه
ال�سيا�سي حممد القيلو�شي ،الذي �أ�شار �إىل �أن مدة النظر
يف الطعن واملحددة بـ� 48ساعة تنتهي �أم�س ،باعتبار �أن
الفريق القانوين ل�سيف الإ�سالم القذايف تقدم مبطلب
الطعن منذ اخلمي�س امل��ا���ض��ي ،دون احت�ساب يومي
اجلمعة وال�سبت� ،أيام العطلة يف ليبيا.
وق��ال��ت و�سائل �إع�ل�ام حملية� ،إن حميط حمكمة �سبها
�شهد ا�ستنفارا �أمنيا ،مع بدء النظر يف ا�ستئناف �سيف
الإ���س�لام ال��ق��ذايف ،حيث ط��وّ ق��ت ق���وات تابعة للجي�ش
الليبي ال��ط��رق��ات وامل��داخ��ل املحيطة باملحكمة ،وذل��ك
لت�أمني املحكمة بعد تعر�ضها �إىل ه��ج��وم م�سلح يوم
اخلمي�س املا�ضي ،بالتزامن مع تقدمي فريق الدفاع عن
جنل القذايف� ،ضد قرار ا�ستبعاده من انتخابات الرئا�سة.
�إىل ذل���ك� ،شملت القائمة الأول��ي��ة للمر�شحني ،قائد
اجلي�ش الليبي امل�شري خليفة حفرت ،ورئي�س الربملان
عقيلة ���ص��ال��ح ،ورئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ال���وح���دة الوطنية
عبداحلميد الدبيبة.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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الثقافة لـ

البالد ـ مها العواوده

 :نسعى لتعزيز مكانة اإلبداع السعودي دوليا

ت�سعى وزارة ال��ث��ق��اف��ة �إىل دع���م امل��واه��ب وتفعيل
ح�ضور االب��داع��ات ال�سعودية يف اخل��ارج ،وات�ساقا
م��ع ه��ذه اجل��ه��ود �أو���ض��ح��ت ال����وزارة لـ"البالد" �أنها
حددت �أهدافها الثالثة الرئي�سية امل�شتملة على "الثقافة
كنمط ح��ي��اة ،الثقافة م��ن �أج��ل تعزيز مكانة اململكة
الدولية ،الثقافة من �أجل النمو االقت�صادي" ،ويت�ضح
من الهدف الأول �أن الثقافة تتجه لأن تكون �أ�سلوب ًا
وجزء ًا �أ�صي ًال من مكونات املجتمع ،تفعي ًال للموروث
والكنوز وامل��ن��ج��زات التي �أبدعتها �أج��ي��ال متعاقبة
ووثقتها ق��وال��ب فنية مبتكرة وم��ت��ع��ددة ،ا�ستدامة
للعطاء وبث ًا للحيوية وتخليد ًا لأ�سماء مهدت طريق
العبقرية ،عتاد وزوادة للحا�ضر ومنارات للم�ستقبل
من خ�لال بيئة ملهمة وقودها ال�شباب الفئة الأعلى
يف ال�سعودية ،عرب مبادرات تتيح التفاعل واحل�ضور
االبداعي حملي ًا ودولي ًا ،بداية مع �إعالن وزارة الثقافة
ا�سرتاتيجيتها يف مار�س  ٢٠١٩املت�ضمنة ر�ؤيتها
وتوجهاتها والتي ح��ددت  16قطاع ًا فرعي ًا �سترتكز
عليها جهودها و�أن�شطتها ،تبعها يف مطلع �شهر فرباير
� ٢٠٢٠صدور قرار جمل�س الوزراء باعتماد  ١١هيئة

ثقافية �شمولية ومتخ�ص�صة ،حتقق امل��ن��اخ الداعم
وامل��ح��ف��ز ل��دع��م امل��واه��ب وب��ن��اء ال��ق��درات وتوظيفها
وت��وف��ر م�ساحات رح��ب��ة للعطاء وال��ن��م��اء الثقايف،
ي�ساندها برامج تتعلق بامل�شاركة ب�أعمال �سعودية
متفردة يف املنا�سبات العاملية مثل مهرجان "كان"
ال�سينمائي والرت�شح للأو�سكار واجل��وائ��ز الأعلى
قيمة ،كذلك امل�شاركة يف جولة "البينال�سور" حول
العامل ويف ال�سعودية� ،إ�ضافة لت�صنيف املهن الثقافية
والأكادمييات املتخ�ص�صة وبرنامج االبتعاث الثقايف
والإقامة الفنية ومعتزالت الكتابة والور�ش التدريبة،
م�شرية �إىل �أن ذلك خلق فر�صة للتمازج بني التجارب
ال�����س��ع��ودي��ة وال��ع��امل��ي��ة ���س��وا ًء مب�����ش��ارك��ة املخت�صني
ونقل خرباتهم �إىل ال��داخ��ل وامل��ب��دع ال�سعودي� ،أو
رحلة املبدعني ال�سعوديني �إىل االكت�شاف واالحتكاك
واك��ت�����س��اب امل���ه���ارات ب��ال��ت��واج��د يف من�صات تتبنى
وحتتفي بالثقافات ،وبحيث تكون وزارة الثقافة
تذكرة عبور �إىل العامل ومن العامل �إلينا .ومبا يعك�س
على �أر�ض الواقع �أن الثقافة منط حياة ،وي�ساهم يف
تعزيز مكانة اململكة دولي ًا عرب منجزاتها ومبدعيها،
لتحقق مع ًا ثقافة تغذي النمو االقت�صادي.

سيرك «دو سوليه» يستقطب زوار «بوليفارد رياض سيتي» «خليك خايف » ..وبيت الرعب في موسم جدة
جدة  -خالد بن مر�ضاح

البالد ـ خالد بن مر�ضاح

متيزت فعالية �سريك "دو �سوليه" ب�إ�ضفاء
�أج��واء من الإث��ارة واملتعة لدى زوار منطقة
"بوليفارد �أرينا"� ،إحدى مناطق "بوليفارد
ري��ا���ض �سيتي" ،م��ن خ�ل�ال ع��رو���ض��ه التي
تتواءم فيها املهارات الإن�سانية� ،إ�ضافة �إىل
الفنون املدعومة بعدد من �أ�ساليب الإبهار،
وم�����ص��ح��وب��ة يف ال��وق��ت نف�سه مبو�سيقى
خا�صا و�سمة
و�أزي��اء تعطي العر�ض طابعًا ً
متيزه عن �أمثاله على م�ستوى العامل.
و���ض��م ال�����س�يرك ال���ذي ي��ت��واف��د زوار املو�سم
على بواباته ،جمموعة من الفقرات املثرية
بحركاتها البارعة الهادفة لت�سلية امل�شاهدين
و�إمتاعهم بخفة احل��رك��ة ور�شاقة امل���ؤدي��ن،
�إ�ضافة �إىل عرو�ض املهرجني املثرية لل�ضحك
لي�ستمتع امل�شاهدون ب�أداء متميز و�ساخر.
وت�صاحب ال�����س�يرك ط���وال ف�ترة العرو�ض
م�����ؤث����رات ���ص��وت��ي��ة ،ي�����ش��ع��ر امل�����ش��اه��دون
ب�إيقاعاتها من جوانب القاعة و�أرجائها ،كما

متيز ال�سريك بخلوه م��ن ال�ستائر املعتادة
يف العرو�ض امل�سرحية� ،إذ يُدخل امل���ؤدون
م�ستلزمات العر�ض ويخرجونها م��ن قاعة
ال�سريك ب�أنف�سهم ،م��ع م��ه��ارات متثل ج��زءًا
م��ن الأح����داث ال��ت��ي ت�شمل  :القفز ،وامل�شي
على احلبال امل�شدودة ،والت�سلق ،وغريها من
العرو�ض الأدائية املتنوعة .يذكر �أن فعالية
"دو �سوليه" تناولت ق�صة الالعب الأرجنتيني
ليونيل مي�سي ومواجهته للتحديات �إىل �أن
�أ�صبح من �أ�ساطري كرة القدم على امل�ستوى
العاملي .من ناحية اخ��رى �أنطلقت فعالية
"� "@Hackأك��ب�ر ح���دث ع��امل��ي ل�ل�أم��ن
ال�����س��ي�براين يف منطقة ال�����ش��رق الأو����س���ط،
وتقام يف "واجهة الريا�ض" �إح��دى املناطق
الرتفيهية ملو�سم الريا�ض  ،2021والأك�ثر
ثرا ًء وجذبًا للأحداث النوعية املثرية الهتمام
ال���زوار مبختلف الأع��م��ار� ،إذ تربط املنطقة
امل�ستثمرين وال�صناع العامليني باملهتمني
م��ن اململكة وزواره����ا م��ن اخل����ارج ،وجتمع

مهرجان الصقور يعزز اإلرث
العريق في نفوس األجيال
ملهم ـ البالد

انطلقت �أم�س فعاليات مهرجان امللك عبدالعزيز لل�صقور 2021؛
الذي خ�ص�ص له نادي ال�صقور ال�سعودي جوائز مالية تبلغ نحو
 25مليون ريال ،وينظمه مبقره يف ملهم (�شمال مدينة الريا�ض)،
وي�ستمر حتى  16دي�سمرب املقبل.
وك��ان امل��ه��رج��ان الأ���ض��خ��م م��ن نوعه يف ال��ع��امل ق��د �أط��ل��ق �شارة
البدء ب�إقامة الأ�شواط الت�أهيلية لل�صقارين ال�سعوديني ،التي
انطلقت ب�شوط فئة �شاهني فرخ مالك �سعوديني ،مبناف�سات قوية
حلجز مقعد يف الأ�شواط النهائية ،التي حتمل لقب ك�أ�س امللك
عبدالعزيز.
و�سي�شهد م��ه��رج��ان امل��ل��ك عبدالعزيز لل�صقور �إق��ام��ة �أ���ش��واط

�أع��ظ��م العقول ونخبة املحرتفني وامل��درب�ين
على ال�صعيد ال��ع��امل��ي يف ه��ذا امل��ج��ال لأول
مرة يف اململكة .وت�أتي هذه الفعالية لتكون
راف��دًا مه ًمّا لتحقيق هدف االحتاد ال�سعودي
للأمن ال�سيرباين والربجمة والدرونز ،ب�أن
ي��ك��ون ه��ن��اك مُ�برم��ج م��ن ك��ل � 100سعودي
ب��ح��ل��ول ع����ام  ،2030وت�����ش��ج��ي��ع االب��ت��ك��ار
والإب����داع وال��و���ص��ول �إىل ال��ري��ادة العاملية،
حتقي ًقا مل�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة  2030يف
اغتنام فر�ص االقت�صاد الرقمي .ويقام هذا
احل��دث العاملي ال��ذي ت�ستمر فعالياته حتى
الثالثاء املقبل يف "واجهة الريا�ض" ،ويعد
�أكرب م�ؤمتر يف الأمن ال�سيرباين يف ٍ ّ
كل من
ً
تر�سيخا ملكانة اململكة
قارتي �آ�سيا و�أفريقيا،
يف املجال التقني ،وتعزي ًزا لقدراتها الرقمية،
حيث �أ�صبحت ث��اين دول���ة ع��امل�� ًّي��ا يف جمال
الأمن ال�سيرباين ،والأوىل يف الوطن العربي
وال�شرق الأو�سط وقارة �آ�سيا ،وف ًقا للم�ؤ�شر
العاملي للأمن ال�سيرباين.

انطلقت م�ؤخرا فعاليات مو�سم جدة .ومن الربامج امل�شوقة "خليك
خايف" حيث �أن هذه الفعالية لأ�صحاب القلوب القويّة فقط وهي
عبارة عن رعب وبيت اال�شباح "زومبي" ي�صاحبها حفل مو�سيقي
دي ج��ي يقدمه �أ�شهر الفنانني املو�سيقيني املحلني واخلليجيني
والعامليني ،وذلك بت�صريح من الهيئة العامة للرتفيه .وقال تركي
اليامي املدير التنفيذي للفعالية :بد�أنا الفعالية من العام 2019م
وك��ان��ت جتربة وان��ف��ردن��ا ومتيزنا بها وك��ان االق��ب��ال عليها كبري
واحل��م��د ل��ل��ه ،والآن زدن���ا �ضعف امل�ساحة وامل�����س��رح والعرو�ض
والأل��ع��اب الداخلية وامل��م��ث��ل�ين ،واج��ري��ن��ا نقلة نوعية يف عامل
"اال�سكريينايز" وتعاقدنا مع فنانني ديجيهات من خارج اململكة
العربية ال�سعودية  ،ويف كل ا�سبوع لدينا فنان ديجي من خارج
اململكة ف�ضال عن اال�سماء املعروفة يف اخلليج كما �أن العرو�ض
تتغري كل ا�سبوع وكذلك املمثلني  ،كما يوجد بيوت رع��ب كل
ا�سبوع تتغري �سيناريوهاته ب�شكل خمتلف حتى تكون املفاج�أة،
وهي ثالث فعاليات متغيرية كل يوم �شكل جديد .وتفا�صيل الفعالية
هي �شخ�صيات رع��ب كما �أن مدخل الفعالية عبارة عن بيت رعب
يكون يف ا�ستقبال الزائر ويجب عليه ان تكون لديه فكرة انه �سوف
يدخل يف جو رعب م�شوق مع املمثلني املتخ�ص�صني يف هذا املجال.

نصائح للتخلص من برودة القدمين في الشتاء
جدة ـ البالد

الأكرث احتياجً ا للدم ،وي�أتي املخ على ر�أ�س هذه الأع�ضاء،
يليه باقي الأع�ضاء احليوية يف منطقة ال�صدر والبطن.
وبالتايل ،فمن الطبيعي �أن يرتاجع �ضخ ال��دم للذراعني
والقدمني ،ما ينتج عنه هذا ال�شعور بربودة تلك املناطق
بع�ض ال�شيء ،وال �سيما يف ف�صل ال�شتاء.
غ�سل القدمني� ..أثناء حمامك الدافئ ،عليك ت�سليط املياه
على القدم وباطن الأرجل ،ثم ت�سليط املاء البارد عليهما لـ3
مرات بدءًا من �أ�صابع القدم حتى بداية الأرجل والذراعني.
التدليك ..عقب �أخ��ذ حمامك ،يجب تدليك باطن القدمني
والأ�صابع بحركات خفيفة ودائرية �أو طولية .وتعد هذه
الآلية مريحة ومعاجلة لأ�سفل القدم ،وميكنك ا�ستخدام
بع�ض الأجهزة ك�أحذية التدليك ،التي حتافظ على �صحة
الأوعية الدموية.
ارت����داء اجل����وارب امل��ن��ا���س��ب��ة ..عليك ارت����داء اجل���وارب
امل�صنوعة من مواد خالية من الألياف ال�صناعية ،وحتتوي
على ن�سب عالية من ال�صوف لتبقي الأقدام دافئة

رغم ارتباط ف�صل ال�شتاء بنزالت الربد وبرودة القدمني
واليدين� ،إال �أنه من الف�صول املحببة للكثريين.ويف
لل�صقارين الدوليني ،بفئتي
هذا التقرير ن�ستعر�ض �أبرز الن�صائح للتخل�ص من
املالك واملحرتفني.
ب��رودة القدمني يف ال�شتاء ،ليبقى ف�صلك املحبب
ك��م��ا ي��ق��ي��م امل��ه��رج��ان م�سابقة
دون �إزع����اج ،وف�� ًق��ا مل��ا ورد يف موقع "دويت�ش
للمزاين ،الختيار �أجمل ال�صقور
فيله".
يف �سبعة �أ���ش��واط؛ خ�ص�ص منها
يف معظم الأح��ي��ان ال تعترب ب���رودة القدمني
اثنان للفروخ ،وخم�سة للقراني�س.
م��ن �أع��را���ض الأم��را���ض اخل��ط�يرة ،لكن من
وي��ه��دف م��ه��رج��ان امل��ل��ك عبدالعزيز
ي��ت��ع��ر���ض ل��ب��رودة الأط������راف يف ف�صلي
من خ�لال ه��ذه الفعاليات �إىل احلفاظ
ال�شتاء وال�صيف عليه �أن ي�ست�شري طبيبًا
على الإرث العريق لل�سعوديني ،ونقل
لتلقي امل�ساعدة الطبية.
��ة،
ه��واي��ة ال�صقور �إىل الأج��ي��ال ال��ق��ادم
تعد ب���رودة ال��ق��دم�ين خ�لال ال�شتاء،
وتثقيف الأبناء بتاريخهم وما فيه من القيم
عالمة �صحية وطبيعية على �سري
وال��ع��ادات الأ�صيلة ،وتعزيز روح املناف�سة
�أجهزة اجل�سم بال�شكل ال�صحيح،
بني ال�صقارين .وي�صاحب املهرجان جمموعة
فاجل�سد ي��ب��د�أ ب����إم���داد الأج����زاء
من الفعاليات؛ مثل حفالت للفرق ال�شعبية� ,إىل
جانب قرية ال�سدو الرتاثية ،وميدان الرماية
احلية (.)Top Gun
يذكر �أن املهرجان يوا�صل ت�سجيل ال�صقور
يف ب��ع�����ض ال��ف��ئ��ات �إىل ي���وم  9دي�سمرب،
الريا�ض ـ البالد
ال�ستيعاب �أكرب عدد من ال�صقارين الراغبني
ك�شفت الدكتورة معاين ن�صري� ،أخ�صائية طب وجراحة العيون� ،إن رفة
يف امل�شاركة ،وكان قد حقق اعرتاف ًا دولي ًا
العني عبارة عن ارتعا�ش يف اجلفن ،وحت��دث ع��ادة يف اجلفن العلوي
ك�أكرب مهرجان لل�صقور عاملي ًا من حيث
ولكنها قد حتدث � ً
أي�ضا يف ال�سفلي ،م�شرية �إىل �أن الرفة قد ت�ستغرق
عدد ال�صقور امل�شاركة ،ودخل مو�سوعة
دقيقة �أو �أكرث يتحرك خاللها اجلفن بحركات �سريعة متقطعة.
(غيني�س) العاملية ل�ل�أرق��ام القيا�سية
و�أ�ضافت "ن�صري"� ،أن من �أ�سباب رفة العني ،وجود التهابات بالعني
مرتني متتاليتني.
�أو امللتحمة �أو القرنية وحتى اجلفن ،مو�ضحة �أن �أبرز �أعرا�ضها

االبتعاد عن الإج��ه��اد ..ي�ؤثر الإجهاد على اجل�سم ب�شكل
ع���ام ،وت�سبب ه��رم��ون��ات الإج���ه���اد �ضي ًقا يف الأوع��ي��ة
الدموية ،ما ينتج عنه برودة للأطراف ولذلك يجب عليك
�أن توفر جل�سمك ً
ق�سطا من الراحة حتى ولو كان وقتك
�ضي ًقا .اجل�س قليال ،وخذ �شهي ًقا وزف�يرًا ب�شكل مطول،
ثم ا�سحب الأكتاف �إىل الوراء ،ما يهدئ جهازك الع�صبي
وي�ساعد على الق�ضاء على برودة الأقدام.
تناول ال�سوائل ..قد يكون �سبب برودة الأطراف املعاناة
من خلل يف م�ستوى تدفق الدم يف الأوعية؛ وعليه يجب
�أن تتناول ال�سوائل وبكميات كبرية ،ت�صل �إىل لرتين من
املاء� ،إ�ضافة �إىل �شرب الأع�شاب والع�صائر اخلفيفة.
ت�سخني اجل��وارب قبل النوم� ..أحيا ًنا قد متنعك برودة
�أطرافك من النوم ،وملعاجلة ذلك ميكنك �أن ت�ضع قدميك
يف املاء الدافئ ،بعدها يتوجب م�سح القدمني من املاء ،ثم
ا�ستعمال اجلوارب قبل الذهاب �إىل ال�سريرّ ،
مت ت�سخينها
م�سبقا على املدف�أة ثم الذهاب �إىل ال�سرير.

التهاب الملتحمة يسبب رفة العين
هو ال�شعور بحركة �سريعة يف جفن العني العلوي .وتابعت" :قد حتدث رفة
العني نتيجة الإجهاد وال�سهر املتوا�صل �سواء للعمل �أو املذاكرة ،ف�ضال عن
تناول بع�ض الأدوية وخا�صة التي تعالج الأع�صاب ،ويجب مراجعة الطبيب
لتحديد �سبب الرفة" .وح��ذرت �أخ�ضائية طب العيون ،من م�ضاعفات رفة
العني ،م�ؤكدة �أنه حال زيادتها �أو حدوثها باجلفنني معًا �أو ال�شعور ب�ضبابية
يف الر�ؤية �أو �إغالق العني وعدم القدرة على فتحها ،فتلك الأعرا�ض ت�شري �إىل
�إ�صابة مر�ضية يف العني وت�ستلزم الفح�ص الدقيق والعالج.

زمان
9
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1383-5-13هـ

 1384-2-12هـ
 1384-2-2هـ

1383-5-22هـ

 1384-3-7هـ

 1384-3-7هـ

1385-2-24هـ

أخضر الشاطئية يتغلب على منتخب الكويت وديا
جدة -البالد

10

تغلب املنتخب الوطني الأول لكرة القدم ال�شاطئية على نظريه املنتخب الكويتي
بنتيجة  ،2/3يف ث��اين امل��ب��اري��ات ال��ودي��ة التي جمعتهما ،على ملعب م�شرف
الرتابي ،يف املع�سكر التدريبي اخلارجي ال��ذي يقيمه (الأخ�ضر) يف العا�صمة
الكويتية ،يف �إطار ا�ستعداداته وحت�ضرياته للم�شاركة يف اال�ستحقاقات اخلليجية
والعربية والآ�سيوية .وقد عمد املدير الفني للمنتخب الوطني (الربازيلي) جوجا
زلوكوفيك ،خالل املباراة لإ�شراك �أغلب الالعبني وتدويرهم بهدف الوقوف على
م�ستوياتهم عن قرب وتوظيفهم بالطريقة املنا�سبة.
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أبها يخطف نقطة ثمينة بتعادله مع الهالل

الغدير اخلالد

حامت العطرجي

(هالل الزعامة)

• هالل املجد
• هالل العز
• هالل البطوالت
• هالل الزعامة
• هالل الإبداع
• هالل الفن
• �ألف مربوك حتقيق البطولة الآ�سيوية الثامنة ودوري
�أبطال �آ�سيا الرابع ،والذهب الثالث وال�ستني للزعيم.
• �ألف مربوك للوطن هذا الإجناز التاريخي.
• �ألف مربوك جلماهريه وحمبيه.
• �ألف مربوك لكبري �آ�سيا.
• فهذه الإجنازات مل ت�أت من فراغ بل من تخطيط وعمل
كبري يف النادي والعمل بروح الفريق الواحد ،فاجلميع
يعمل من �أجل الهالل فقط.
• �أ�صبح الهالل عاملا من البطوالت والإجنازات و�أ�صبح
يتحدث ب��ال��ذه��ب وال ير�ضى ب��غ�يره فهو ي�سري ويغرد
وح��ي��دًا يف ع��امل الإب����داع وم�صدر ف��رح دائ��م��ا جلمهوره
العظيم.
• ما يقدمه الهالل من �أداء و�إجن��از و�إب��داع دليل على
العمل امل�ؤ�س�سي والتنظيم اجليد و�إدارة تنفيذية متلك
فكرا كرويا جميال وطموحا عاليا حتب التميز ،والدليل
نتائج الفريق الإيجابية وتخليد ا�سم الهالل يف �صفحات
التاريخ.
• ما �أجمل الذهب  ..ت�ستاهلون الفرح يا زعماء.

توتري alotorgy :

جدة  -هالل �سلمان

تعادل الهالل مع م�ضيفه �أبها بنتيجة (� )1-1أم�س يف
ختام اجلولة ال��ـ  13من دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن
�سلمان للمحرتفني.
تقدم الهالل بهدف �صنعه الربازيلي برييرا للمهاجم
امل��ايل مو�سى ماريغا ال��ذي ا�ستلم الكرة داخ��ل منطقة
اجلزاء و�سدد على ميني حار�س �أبها عبدالعايل املحمدي

مفتتحا الت�سجيل يف الدقيقة  ،18بعدها �سنحت �أخطر
فر�ص �أب��ه��ا ع�بر خط�أ دف��اع��ي ا�ستغله التون�سي �سعد
بقري ال��ذي م��رر للهولندي تي فريدي ف�صوبها الأخ�ير
لكن حممد املعيوف ت�صدى لها برباعة (د  ،)32وخطف
غ��وم��ي��ز ك���رة م��ن منت�صف امل��ل��ع��ب وان��ف��رد ب��احل��ار���س
و�سقط داخ��ل املنطقة املحرمة فاحت�سب احلكم تركي
اخل�ضري ركلة جزاء قبل �أن يعود عن قراره بعد الرجوع

لتقنية الفيديو (الفار) ومينح الفرن�سي بطاقة �صفراء
ملحاولة خداعه (د  ،)35وع��اد تي فريدي ليهدر فر�صة
�أمام املرمى حيث �سددها �ضعيفة (د  ،)42ثم �أدرك �أبها
التعادل بوا�سطة بقري الذي تلقى عر�ضية �صالح العمري
و�صوبها �صاروخية يف �سقف مرمى املعيوف ( د ،)43
لينتهي ال�شوط الأول بالتعادل (.)1-1
ويف ال�شوط الثاين� ،سدد برييرا كرة قوية ا�صطدمت

بالعار�ضة (د  ،)55ونزل نا�صر الدو�سري وحمد اليامي
م��ك��ان ال�����ش��ه��راين وال�بري��ك (د  ،)67كما لعب كارييو
واحلمدان مكان �سامل وغوميز (د  ،)74واخريا �أ�شرك
ج���اردمي �صالح ال�شهري م��ك��ان ب�يري��را (د  ،)80لكن
كل ه��ذه التغيريات مل ت�سفر عن جديد ،لينتهي اللقاء
بالتعادل ال��ذي رفع ر�صيد الهالل �إىل  20نقطة ،و�أبها
�إىل  14نقطة.

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

و�صلت بعثة منتخبنا الوطني �أم�س �إىل "الدوحة"
ا�ستعدا ًدا للم�شاركة يف ك�أ�س العرب فيفا قطر .2021
وق��د �أج��رى الأخ�ضر م�ساء �أم�س ح�صة تدريبية
على "ملعب ن���ادي اخل��ري��ط��ي��ات ال��ري��ا���ض��ي .جتدر
الإ����ش���ارة �إىل �أن امل��دي��ر الفني للمنتخب الوطني
"�إيرڤي رينارد" كلف م�ساعده "لورينت بونادي"
لقيادة الأخ�ضر �أثناء م�شاركته يف ك�أ�س العرب فيفا
قطر  ،2021فيما �سيكون "رينارد" ً
م�شرفا عامًا على
املنتخب الوطني .ه��ذا و�ضمت قائمة الأخ�ضر 23
العبًا ،وهم" زي��د ال��ب��واردي ،حممد اليامي ،نواف
العقيدي� ،سعود عبداحلميد ،مهند ال�شنقيطي ،متعب

احل��رب��ي ،خليفة ال��دو���س��ري ،ول��ي��د الأح��م��د ،ن��واف
بو�شل� ،سليمان ه��زازي ،نايف املا�س ،بدر من�شي،
م�شعل ال�صبياين ،حامد الغامدي ،علي جمر�شي،
�إبراهيم حمن�شي ،حممد القحطاين� ،أمي��ن يحيى،
تركي العمار ،عبدالله رديف ،هيثم ع�سريي ،فرا�س
الربيكان ،عبدالله احلمدان.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن املنتخب ال��وط��ن��ي ي���أت��ي يف
املجموعة الثالثة من ك�أ�س العرب فيفا قطر 2021
� ،إىل جانب منتخبات امل��غ��رب ،الأردن ،فل�سطني.
و�سيد�شن الأخ�ضر م�شاركته ي��وم الأرب��ع��اء املقبل
مبالقاة منتخب الأردن على ا�ستاد املدينة التعليمية
عند العا�شرة م�ساءً.

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

حقق الفار�س عبد الله �شربتلي املركز الأول يف ال�شوط
الكبري وامل�ؤهل لنهائيات ك�أ�س العامل  2022يف �أملانيا� ،ضمن
اليوم اخلتامي لبطولة "جوالت الريا�ض" لقفز احلواجز
ال��دول��ي��ة ،التي نظمها االحت���اد ال�سعودي للفرو�سية على
ً
�شوطا يف ن��ادي �سباقات اخليل
مدى �أ�سبوعني بواقع 32
باجلنادرية ،ومب�شاركة �أك�ثر من  100فار�س وفار�سة من
نخبة الفر�سان من داخل وخارج اململكة.
وتوج �صاحب ال�سمو الأم�ير عبدالله بن فهد بن عبدالله
رئي�س االحت��اد ال�سعودي للفرو�سية ،الفر�سان الفائزين،
حيث حقق �شربتلي جائزة ال�شوط ال�ساد�س والأخ�ير من
جولة التمايز بزمن  44.67ثانية ،فيما جاء ً
ثانيا الفار�س
ال��رو���س��ي �إي��غ��ور �شيربيك بزمن  48.74ثانية ،وح��ل الفار�س
الأردين �إب��راه��ي��م ب�����ش��ارات ً
ثالثا ب��زم��ن  45.66ثانية (�أرب��ع��ة
�أخطاء).
ويف ال�شوط اخلام�س ،للفئة املتو�سطة (ثالث جنوم ـ ارتفاع
ـ  1.35مرت) امل�ؤهل � ً
أي�ضا لك�أ�س العامل ،خطف الفار�س �شربتلي

� ً
أي�ضا املركز الأول بزمن  63.74ثانية ،فيما نال الفار�س الأردين
ن�صوح كيايل املركز الثاين بزمن  63.78ثانية ،وج��اء مواطنه
�إبراهيم ب�شارات ً
ثالثا بزمن  67.83ثانية.
وك��ان��ت �أوىل �أ���ش��واط ختام "جوالت الريا�ض" لقفز احلواجز
الدولية ،قد ت��وج بها الفار�س عبد الرحمن البالدي ب�شوط "الفئة
ال�صغرى" لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع  1.20مرت) وبزمن 53.43

ثانية ،فيما حل ً
ثانيا الفار�س حممد �سعيد بزمن  53.93ثانية،
والثالث الفار�س وليد الغامدي بزمن  54.23ثانية.
ويف ال�شوط الثاين ،املخ�ص�ص للفر�سان املبتدئني (ارتفاع
 1.25مرت) فاز الفار�س اجلزائري عبد القادر بياطة باملركز
الأول وبزمن  83.40ثانية ،وحققت الفار�سة الأمرية وطفة
بنت عبد العزيز املركز الثاين بزمن  77.27ثانية ،فيما ذهب
املركز الثالث للفار�سة تولني الر�شيد بزمن  73.40ثانية.
ويف ال�شوط الثالث املخ�ص�ص لفئة الفر�سان النا�شئني
(حت��ت  18ع��ام ً��ا) وارت��ف��اع  1.35م�تر ،ف��از الفار�س في�صل
باك�سري باملركز الأول وبزمن  81.70ثانية ،وج��اء ً
ثانيا
الفار�س الرو�سي �إيغور �شيربيك بزمن  83.02ثانية ،يليه
الفار�سة الأمرية العنود بنت عبد الله بزمن  80.53ثانية.
ويف ال�شوط ال��راب��ع ،للم�ستوى املتو�سط فئة "النجمة
الواحدة ـ ارتفاع  1.30مرت" ،جنح يف الفوز باملركز الأول
الفار�س بدر الفرد بزمن  61.00ثانية ،يليه ثاني ًا الفار�س خالد
املبطي بزمن  61.13ثانية ،وثالث ًا الفار�س عبد الله الغامدي
بزمن  62.62ثانية.

في الجولة  13من دوري يلو

الخلود يستضيف الجبلين ..والجيل يواجه الكوكب

حائل  -خالد احلامد

تنطلق اليوم " االثنني " لقاءات
اجلولة الثالثة ع�شرة من دوري"
يلو" لأن���دي���ة ال���درج���ة الأوىل،
ب�إقامة ثالث مباريات ،يتوقع لها
�أن ت�شهد مناف�سة قوية يف مراكز
املقدمة �أو الهروب من القاع.

يف م���ب���اراة ذات �أه��م��ي��ة ك��ب�يرة
للفريقني ،فاخللود يتطلع لتعزيز
ف����وزه امل��ا���ض��ي ،وي��دخ��ل ال��ل��ق��اء
بر�صيد  12نقطة باملركز ال�ساد�س
ع�����ش��ر  ،ف��ي��م��ا ي�����س��ع��ى اجل��ب��ل�ين
لتعوي�ض خ�سارته التي مني بها
�أم��ام �أح��د ،وتوقف ر�صيده عند
 17نقطة يف املركز العا�شر.

يلتقي اخل��ل��ود باجلبلني على
م��ل��ع��ب ن�����ادي احل�����زم ب��ال��ر���س،

ع��ل��ى ���س��ت��اد امل���ل���ك ���س��ع��ود بن

اخللود  vsاجلبلني

بي�شة  vsال�شعلة

عبدالعزيز بالباحة ،يلتقي بي�شة
مع ال�شعلة برغبة احل�صول على
نقاط اللقاء .بي�شة ي�أتي باملركز
ما قبل الأخري بر�صيد  10نقاط،
فيما يحل ال�شعلة باملركز ال�ساد�س
بر�صيد  18نقطة.

اجليل vsالكوكب

يف الأح�ساء ،ي�ستقبل اجليل
ن��ظ�يره ال��ك��وك��ب ع��ل��ى ملعب
م��دي��ن��ة الأم���ي��ر ع��ب��دال��ل��ه بن

جلوي الريا�ضية .يدخل اجليل
اللقاء وه��و باملركز اخلام�س
ع�شر بر�صيد  14نقطة  ،فيما

يخو�ض الكوكب اللقاء وهو
باملركز احل��ادي ع�شر بر�صيد
 16نقطة.

رياضة
11

االثنني  24ربيع الثاين 1443هـ املوافق  29نوفمرب 2021م ال�سنة  91العدد 23506

بمشاركة  578مركبة وبمسافة
تزيد على  8000كلم

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

الريا�ض  -هاين الب�شر

�أعلنت اللجنة املنظمة ل��رايل داك��ار ال�سعودية
عرب م�ؤمتر �صحفي افرتا�ضي ،التفا�صيل النهائية
اخلا�صة مب�سار "رايل داكار ال�سعودية 2022م"،
وذلك مب�شاركة الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل
وزي��ر الريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية العربية
ال�سعودية ،والأم�ي�ر خالد بن �سلطان العبدالله
الفي�صل رئي�س جمل�س �إدارة االحت��اد ال�سعودي
لل�سيارات وال��دراج��ات النارية و�شركة ريا�ضة
امل��ح��رك��ات ال�سعودية ،وال�سيد "يان لومينري"
الرئي�س التنفيذي ملنظمة �آموري �سبورت ،وال�سيد
"ديفيد كا�ستريا" مدير رايل داكار.
ومت خ�لال امل�ؤمتر الك�شف عن تفا�صيل م�سار
الن�سخة اجلديدة من �سباق ال��رايل ال��ذي �سيقام
لل�سنة الثالثة على التوايل على �أرا�ضي اململكة،
خالل الفرتة من � 1إىل  14يناير 2022م ،مب�شاركة
 430مركبة يف خمتلف فئات ال�سباق و 148مركبة
�أخ��رى يف "داكار كال�سيك" ،ومب�سافة تزيد على
 8000كلم ،يف ن�سخة تع ّد هي الأكرب من حيث عدد
امل�شاركني الذين �سيمثلون �أكرث من  70دولة من
خمتلف دول العامل.
وعن ذلك قال الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�صل
وزي��ر الريا�ضة" :نفخر ال��ي��وم ب���إع�لان تفا�صيل

مصادر"

م�سار رايل داك��ار  2022ال��ذي �سيقام يف اململكة
لل�سنة الثالثة على التوايل ،وال��ذي يج�سد الدعم
واالهتمام الكبريين من قيادة هذا الوطن الغايل
بالقطاع الريا�ضي ،وحر�ص ومتابعة �سمو �سيدي
ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان – حفظه الله -
لهذا القطاع ،مع توفري كل الإمكانات الالزمة جلعل
ً
عا�صمة ال�ست�ضافة �أك�بر و�أه��م الأح��داث
اململكة
الريا�ضية العاملية".
و�أ�ضاف �سموه" :لدينا �شغف كبري بالريا�ضة
التي تع ُّد �إحدى الركائز الأ�سا�سية لر�ؤية اململكة
 ،2030و�أ�صبحت م�ساهمًا رئي�سً ا يف م�سريتنا
االق��ت�����ص��ادي��ة ،وم��ن ه��ذا املنطلق ف���إن��ن��ا نوا�صل
الرتحيب بالعامل يف بالدنا الغالية باحت�ضان �أكرب
الفعاليات العاملية ،والأهم من ذلك �أننا نركز على
ناب�ض باحلياة ،من �أجل
�صناعة
جمتمع حيوي ٍ
ٍ
ريا�ضي حمليًّا و�إقليميًّا وعامليًّا ،لذا
متيز
حتقيق
ٍ
ٍ
فنحن اليوم �أمام حت ٍد جدي ٍد با�ست�ضافة رايل داكار
ال�سعودية يف ن�سخته الثالثة.
م��ن جهته ،ق��ال رئي�س جمل�س �إدارة االحت��اد
ال�سعودي لل�سيارات والدراجات النارية و�شركة
ريا�ضة املحركات ال�سعودية" :ت�سري الريا�ضة
ال�سعودية بخطى ثابتة نحو حتقيق الأه���داف
والو�صول �إىل م�ستهدفات ر�ؤية مملكتنا ،2030

":

سعود اليزال قريبًا وشخصية
اتحادية تحاول التهدئة
جدة – مـحمد بن نافع

�أكدت م�صادر " البالد " �أن الأمور بني نادي االحتاد
والالعب �سعود عبداحلميد مل تنته بعد ب�شكل كامل؛ بل
�إن هناك �شخ�صيات احتادية حتاول �إنهاء املو�ضوع
ب�إبقاء الالعب داخل البيت االحتادي خ�صو�ص ًا يف
ظل رغبة املقربني منه يف ا�ستمرار الالعب .جاء
ذلك بعد القرارات املهمة التي اتخذتها �إدارة
نادي االحتاد ب�إيقاف املفاو�ضات مع الالعب
وا���س��ت��ب��ع��اده م��ن مع�سكر م��ب��اراة الفريق
ال��دوري��ة الأخ��ي�رة �أم���ام ال��ط��ائ��ي ومنحه
�إجازة حتى نهاية عقده مع االحتاد ،الذي
ينتهي يناير املقبل.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ق��ارب والتفاهم
على كل التفا�صيل تقريبا ما بني �إدارة
النادي والالعب� ،إال �أن �إدارة النادي ترى
�أن الوكيل هو من يقوم بعرقلة توقيع الالعب
ب�شكل مبا�شر مع ناديه االحتاد وهو ما �أغ�ضب
الإدارة برئا�سة �أمن��ار احلائلي؛ ما جعلها تتخذ
خطوات يف هذا اجلانب وهي اخلطوات التي
حظيت بدعم كبري من قبل جماهري النادي.

بف�ضل ال��دع��م ال��ك��ب�ير م��ن ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة
ومتابعة �أخي �سمو وزير الريا�ضة ،وهو ما
حتقق على �أر�ض الواقع".
و�ستكون املراحل اخلا�صة بال�سباق
على النحو التايل:
 املرحلة الأوىل �أ ( 1يناير) جدة حائل834 ،كلم  -املرحلة اخلا�صة19كلم.
 امل��رح��ل��ة الأوىل ب ( 2يناير)،ح��ائ��ل546 ،ك���م – امل��رح��ل��ة اخلا�صة
334كم.
 املرحلة الثانية ( 3يناير) ،حائل –الأرط���اوي���ة585 ،ك���م – املرحلة اخلا�صة
339كم.
 امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة ( 4ي��ن��اي��ر) ،الأرط���اوي���ة –القی�صومة554 ،كم – املرحلة اخلا�صة 368كم.
 املرحلة ال��راب��ع��ة ( 5ي��ن��اي��ر) ،القي�صومة –الريا�ض707 ،كم – املرحلة اخلا�صة 465كم.
 املرحلة اخلام�سة ( 6يناير) ،الريا�ض563 ،كم– املرحلة اخلا�صة 348كم.
 املرحلة ال�ساد�سة ( 7يناير) ،الريا�ض635 ،كم– املرحلة اخلا�صة 421كم.
 -يوم الراحة ( 8يناير) الريا�ض.

 امل��رح��ل��ة ال�����س��اب��ع��ة ( 9ي��ن��اي��ر) ،ال��ري��ا���ض –الدوادمي700 ،كم – املرحلة اخلا�صة 401كم.
 املرحلة الثامنة ( 10يناير) ،الدوادمي – واديالدوا�سر828 ،كم – املرحلة اخلا�صة 394كم.
 املرحلة التا�سعة ( 11يناير) ،وداي الدوا�سر،490كم – املرحلة اخلا�صة 287كم.

 املرحلة العا�شرة ( 12يناير) ،واديالدوا�سر – بي�شة757 ،كم – املرحلة اخلا�صة
374كم.
 املرحلة احلادية ع�شرة ( 13يناير) ،بي�شة،500كم – املرحلة اخلا�صة 345كم.
 املرحلة الثانية ع�شرة ( 14يناير) ،بي�شة –جدة676 ،كم – املرحلة اخلا�صة 163كم.
ي�شار �إىل �أن ن�سخة 2022م م��ن رايل داك��ار
�ستكون بداية ملبادرة جديدة ُتعرف با�سم خطة

"م�ستقبل داكار" ،التي
ت��ه��دف �إىل �أن ي��ك��ون هناك
جم���ال ي��ت���أل��ف ب��ال��ك��ام��ل م��ن امل��رك��ب��ات منخف�ضة
االن��ب��ع��اث��ات بحلول ع��ام 2030م؛ حيث ت�سعى
منظمة �أموري �سبورت املنظمة للرايل مع االحتاد
الدويل لل�سيارات� ،إىل ت�شجيع ال�شركات امل�صنعة
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ���س��ي��ارات ت��ع��م��ل ب��ال��وق��ود ال��ب��دي��ل
واعتماد فئة " "Ultimate T1اجلديدة ،التي
�ست�شهد م�شاركة � 4سيارات �ضمن هذه الفئة يف
رايل هذا العام لأول مرة.

بعد اكتمال الفرق بتأهل بالميراس..

سحب قرعة مونديال األندية الليلة

جدة  -هالل �سلمان

اكتمل عقد بطولة ك���أ���س العامل
للأندية التي ت�سحب قرعتها اليوم
االث���ن�ي�ن ،وذل����ك ب��ع��د ت��ت��وي��ج فريق
ب��امل�يرا���س ال�ب�رازي���ل���ي ببطولة
�أندية �أمريكا اجلنوبية (كوبا
ليربتادوري�س) للعام الثاين
على التوايل.
وق���د تغلب ب��امل�يرا���س على
م��واط��ن��ه ف�لام��ن��غ��و ب��ط��ل ع��ام
 ،2019بنتيجة ( )1-2يف
الوقت املمدد ،بعد انتهاء الوقت
الأ�صلي بتعادلهما بهدف ملثله،
ليحقق اللقب للعام ال��ث��اين على
التوايل.
وتقام البطولة ب��الإم��ارات مطلع
العام امليالدي اجلديد.
وب��ت���أه��ل ب��امل�يرا���س اكتمل
ن�������ص���اب الأن����دي����ة

امل�������ش���ارك���ة يف ك����أ����س ال���ع���امل ال���ذي
ت�ست�ضيفه الإم���ارات ،وه��ي :اجلزيرة
الإم����ارات����ي امل�����ض��ي��ف ،وال���ه�ل�ال بطل

�آ�سيا ،والأهلي امل�صري بطل �أفريقيا،
وت�شل�سي بطل �أوروب����ا ،وباملريا�س
بطل �أم��ري��ك��ا اجلنوبية ،ومونتريي

املك�سيكي ب��ط��ل �أم��ري��ك��ا ال�شمالية،
و�أوك�لان��د �سيتي النيوزيلندي بطل
�أوقيانو�سيا.

أخيرة
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 3طالب يحصلون على
منحة دراسية دولية
جدة ـ عبد الهادي املالكي
ح�صل ثالثة طالب جامعيني �سعوديني على منحة "رود�س" الدرا�سية لعام
 ،2022اثنان منهما �شاركا يف برامج حتدي العلوم والتقنية والهند�سة
وال��ري��ا��ض�ي��ات ( )STEMيف ك��او��س��ت .وي ��أت��ي ذل��ك لل�سنة الثانية على
التوايل ،حيث ح�صل الطالبان على جائزة حتدي العلوم والتقنية والهند�سة
والريا�ضيات ( )STEMيف كاو�ست ،وهم �أحمد اجلهني وحممد الغدير� ،أما
املنحة الثالثة فكانت من ن�صيب الطالبة جود الذكري من جامعة امللك �سعود.
وتعتد منحة "رود�س" واح��دة من �أرف��ع املنح الدرا�سية الدولية �شهرة
وتناف�سية يف العامل ،حيث تقوم �أمانة املنحة باختيار  100طالب وطالبة
�سنويًا ومن حول العامل ،خ�صو�ص ًا القادة ال�شباب �أ�صحاب القيم والفكر
وال�شخ�صية املتميزة ،الذين لديهم حافز قوي ملعاجلة التحديات العاملية،
وااللتزام بخدمة النا�س والعمل املتوا�صل من �أجل م�ستقبل العامل .ويح�صل
الطلبة الفائزون على منحة درا�سية كاملة يف جامعة �أك�سفورد الربيطانية
لتعزيز جماالت اهتمامهم البحثي �أثناء درا�ستهم العليا.

albiladdaily

تدشين برنامج «المسعف الكفيف»
جدة  -البالد

د�شنت هيئة الهالل الأحمر مبنطقة مكة املكرمة �أم�س (الأحد)،
برنامج ال�ت��دري��ب اخل��ا���ص باملكفوفني "امل�سعف الكفيف" بلغة
برايل ،بالتعاون مع جمعية �سفراء التطوع.
وقال رئي�س هيئة الهالل الأحمر الدكتور جالل العوي�سي� ،إن
برنامج "امل�سعف املتطوع الكفيف "وامل�ستمر �أربعه �أي��ام ،ي�أتي

�ضمن الربامج املجتمعية والتدريبة التي تنظمها الهيئة جلميع
فئات املجتمع ومنها املكفوفون ،وتقام على م�ستوى منطقة مكة
املكرمة ،وت�سهم يف توعية فئة غالية من املجتمع باملبادئ الأ�سا�سية
للإ�سعافات الأولية وط��رق التعامل مع خمتلف احل��االت ،م�شري ًا
�إىل �أن ال��دورة تت�ضمن التدريب على كيفية التعامل مع احلاالت
الإ�سعافية ال�شائعة والطرق ال�صحيحة لإ�سعافها بال�شكل ال�صحيح

وكيفية الإبالغ والتوا�صل مع عمليات الهالل االحمر " "997و�أخذ
املعلومات الإ�سعافية حلني و�صول الفرق الإ�سعافية للموقع.
يذكر �أن برنامج "امل�سعف الكفيف" يعـد �أح��د ال�برام��ج التي
تتبناها هيئة ال �ه�لال الأح �م��ر ال���س�ع��ودي لتوعية وتثقيف فئة
املكفوفني مببادئ الإ�سعافات الأولية وتدريبهم على طرق التعامل
مع خمتلف احلاالت الطارئة� ،ضمن برنامج �سفراء احلياة.

السمسم األسود
يمنع ظهور الشيب
جدة  -البالد
ك�شف خ�براء تغذية عن �أهمية ب��ذور ال�سم�سم الأ��س��ود ،ك�أف�ضل
الأطعمة امل�ضادة لل�شيخوخة ،كما تعترب م�ضاد ًا لل�شيب.
وقالت خبرية التغذية ناتايل كوموفا� ،إن بع�ض الدرا�سات �أ ّكدت
�أن بذور ال�سم�سم تعترب م�ضادًا لل�شيب ،لأنها تغذي فروة الر�أ�س
بالعنا�صر الغذائية الأ�سا�سية التي تعزز ن�شاط اخلاليا ال�صباغية،
م�شرية �إىل �أن بذور ال�سم�سم حتتوي على ن�سبة من الزيت مع نكهة
غنية بالبندق ،وت�أتي ب�أ�صناف خمتلفة من البذور ذات الأل��وان
الأ�سود والبني �إىل الأحمر والبنف�سجي ،ولديها جميعًا تركيبة
غذائية مت�شابهة .وبينت �أنَّ املجموعة ال�سوداء من بذور ال�سم�سم
هي الأك�ثر فائدة ال�ستعادة لون ال�شعر ،لأنها حتتوي على كميات
عالية ب�شكل ا�ستثنائي من م�ضادات الأك�سدة ،من بني العنا�صر
الغذائية الرئي�سية الأخ��رى ،فهي غنية بالكال�سيوم واملغني�سيوم
وفيتامني ب  1والنحا�س والزنك والفو�سفور والأحما�ض الأمينية
والألياف الغذائية وال�سيلينيوم.

ضبط رجل وامرأة سرقا سيارة
الريا�ض  -البالد
�ألقت اجلهات الأمنية يف منطقة الريا�ض القب�ض على رج��ل وام��ر�أة
�سرقا �سيارة مواطن ،واتخذت الإجراءات الالزمة بحقهما .وقال املتحدث
الإعالمي ل�شرطة منطقة الريا�ض� ،إن �شرطة املنطقة مت ّكنت من حتديد
هوية رجل وام��ر�أة والقب�ض عليهما بعد �سرقتهما مركبة مواطن ،وهما
مواطن ومقيمة من اجلن�سية الفل�سطينية ،ومت ا�ستعادة املركبة ،فيما
�أ�شارت �إجراءات اال�ستدالل الأولية �إىل �أنهما �سرقا املركبة بعد �إيهام مالكها
برغبتهما يف جتربتها قبل �إمت��ام عملية ال�شراء ،كما نفذا حادثة �سرقة
�أجهزة وهواتف من �أحد املحال التجارية مبدينة الريا�ض ،ومت �إيقافهما
واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية ،و�إحالتهما �إىل النيابة العامة.

طرق فعالة لمقاومة اإلحباط واالكتئاب
جدة  -البالد
يعاين البع�ض من تغيرّ احلالة املزاجية مع تقلب الف�صول خ�صو�صا
ال�شتاء واخل��ري��ف ،وم��ن املحتمل �أن يكون ذل��ك اكتئابًا مو�سميًا� ،أو
ما يُعرف بـ"اكتئاب الف�صول" .وين�صح خ�براء نف�سيون وفقا ملوقع
"برايت �سايد" ،بتعديل بع�ض ال�سلوكيات يف منط احلياة من نظام
غذائي �أو التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،وم�ستويات الن�شاط ،لتعديل احلالة
املزاجية� ،إذ �شددوا على �أهمية التعر�ض لل�ضوء الطبيعي ملدة  20دقيقة
لتح�سني احلالة املزاجية ،وممار�سة امل�شي �صباحً ا لتعزيز م�ستويات
الطاقة ،وجعل اجل�سدك ي�شعر باالنتعا�ش ،والتطوع والقيام ب�أ�شياء
لطيفة للآخرين ،و�إ�ضاءة الغرفة لال�ستيقاظ ب�شكل طبيعي ،والتخطيط
لق�ضاء �إج ��ازة �صغرية ،ف�ضال ع��ن ال�ع�لاج بال�ضحك ،وتغيري النظام
الغذائي بتناول الأطعمة التي حتتوي على فيتامني "د"� ،أو الأطعمة
الغنية ب�أحما�ض �أوميغا  3كالتوت وال�شوكوالتة الداكنة ،والتقليل من
التعر�ض لل�شا�شة الإلكرتونية ،بتحديد عدد ال�ساعات التي ت�ستخدم فيها
هذه الأجهزة خالل اليوم،ما ي�ساعد على تعزيز ال�صحة العقلية وتقليل
م�ستويات التوتر واحلزن.

مهرجان الحمضيات
انطلقت فعاليات مهرجان احلم�ضيات يف ن�سخته الأوىل مبنطقة حائل ،على �أر�ض مركز خدمات املزارعني بالقاعد ،و�سط ح�ضور كثيف من الزائرين .وقال
امل�شرف العام على املهرجان خالد الباتع� ،إن املهرجان ي�شتمل على العديد من الفعاليات ،حيث يتم فيه عر�ض ملنتجات �أ�شجار احلم�ضيات من مزارع منطقة
حائل كافة� ،إ�ضافة �إىل عر�ض وبيع منتوجات احلم�ضيات ب�أنواعها ،مبين ًا �أن الهدف من �إطالق هذا املهرجان هو تقدمي الفائدة للمزارعني و�صنع الفر�ص
للم�ستثمرين واملهتمني من هذا التجمع الزراعي واالقت�صادي واالجتماعي يف منطقة حائل.

 6أطعمة تزيل دهون البطن الخفية
جدة  -البالد

يواجه البع�ض م�شكالت متعلقة بدهون البطن املرتاكمة
التي ال تظهر على ال�سطح ،وت�سمى بـ"الدهون احل�شوية"،
وهي طبقات ترتاكم داخل البطن دون �أن ت�صل �إىل �سطح
اجل �ل��د ،وت�شكل خ �ط � ًرا على �صحة ج�سم الإن �� �س��ان �إذا
زادت عن احلد الطبيعي .ون�صح خرباء تغذية ،بتناول
خم�سة �أطعمة ميكنها مكافحة الدهون احل�شوية ،خا�صة
ملن جت��اوزوا  50عامًا ،وفقا ملوقع  eatthisاملخت�ص
�إ�� �ض ��اف ��ة ال �ك �م��ون
بالتغذية ،ال��ذي ب�ين �أن
للطعام ي�ساعد

يف التخل�ص من ال��ده��ون ،ودقيق امل��وز الأخ�ضر الذي
ي�ساعد على منع تخزين الدهون حول اخل�صر ،وحبوب
ال�س َل َطة �أو
لوبني (ال�ترم����س)�� :س��واء �إن �أ�ضفتها �إىل َ
تناولتها مع ح�ساء ،ف�إن "الرتم�س" طريقة �سهلة ولذيذة
يف �آن لتقليل الدهون احل�شوية.
ولفت �إىل �أن الأ�سماك غنية ب�أحما�ض "�أميغا  "3وتعني
على التخل�ص من الدهون احل�شوية اخلطرية ،ف�ضال عن
اخل�ضار ذي الأوراق الداكنة مثل ال�سبانخ ،والأطعمة
املخمرة مثل خملل امل�ل�ف��وف ،فهي ت�ساعد يف خ�سارة
الدهون اخلطرية.

«واتساب» يضيف مزايا جديدة

«جوازة معفرتة» على مسرح العلي

البالد  -وكاالت

يعتزم تطبيق "وات�ساب"� ،إ�ضافة  5خ�صائ�ص جديدة
ق��ري� ًب��ا ،وذل��ك يف حم��اول��ة جلعل ا�ستخدامه �أك�ث�ر متعة
و�أ�سهل مما �سبق.
و�أ� �ش��ارت م��واق��ع خمت�صة ب��الأخ �ب��ار التقنية� ،إىل �أن
املزايا اجلديدة التي يختربها "وات�ساب" حاليا ت�ستهدف
اخل�صو�صية وحترير ال�صور ،م�شرية �إىل �أنه من املرجح
�أن يجري طرح هذه املزايا يف مدة �أق�صاها �أ�شهر معدودة.
وبينت �أن املزايا اجلديدة املتوقعة تتمثل يف :تغيري
امل�ه�ل��ة ال��زم�ن�ي��ة حل��ذف ال��ر��س��ائ��ل م��ن ـ�ساعة و 8دق��ائ��ق
و 16ثانية� ،إىل � 7أي��ام و 8دقائق ،وط��رح ميزة ت�ساعد
امل�ستخدمني على �إخفاء "�آخر م�شاهدة" و�صورة احل�ساب،
كما �سيكون امل�ستخدمون ق��ادري��ن على حجب "احلالة"
( )statusعن بع�ض جهات االت�صال ،ف�ضال عن متكنهم
من حترير ال�صور داخل الوات�ساب دون احلاجة �إىل �أداة
خارجية ،على �أن ي�شمل التحرير اقت�صا�ص جوانب من
ال�صور و�إ�ضافة كلمات عليها وخيارات �أخرى ،مع �صانع
مل�صقات على الهاتف ،والتحكم بامللفات ال�صوتية من
ناحية زيادة �سرعة ت�شغيل هذه الت�سجيالت مرتني.

البالد  -خالد بن مر�ضاح

�أع �ل��ن م��و��س��م ال��ري��ا���ض ع��ر���ض م�سرحية "جوازة
معفرتة" ،يف الفرتة ما بني  6 - 2دي�سمرب املقبل على
م�سرح حممد العلي� ،ضمن فعاليات املو�سم احل��ايل،
ال��ذي ي�شهد عر�ض العديد م��ن امل�سرحيات ،وتنظيم
حفالت لكبار الفنانني.
و�أكد احل�ساب الر�سمي ملو�سم الريا�ض على "تويرت":
"م�سرحية جوازة معفرتة� ..أبطالها �أحمد فهمي ،وهنا
الزاهد ،وجمموعة من النجوم ..احجز تذكرتك والوعد

يف بوليفارد ريا�ض �سيتي" ،مبين ًا �أن امل�سرحية تبد�أ
عند ال�ساعة الثامنة والن�صف .وتدور �أحداث امل�سرحية
ح��ول ق�صة حب رومان�سية �شاب و�شابة ذات ح�سب
ون�سب ترف�ض الزواج منه على الرغم من كل املحاوالت.
وت�سجل امل�سرحية التعاون الثانى بني �أحمد فهمى وهنا
الزاهد بعدما قدما �سوي ًا م�سل�سل "الواد �سيد ال�شحات"
يف �شهر رم�ضان  ،2019و�شارك يف بطولته حممد
عبد الرحمن "توتا" وحممد حممود وعدد من �ضيوف
ال�شرف و�إخراج �أحمد اجلندى.

