ويل العهد يدعو م�شعل الأحمد حل�ضور �سباقات الفورموال
الكويت  -وا�س

بعث �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع،
ر�سالة خطية� ،إىل �أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عهد دولة الكويت ،تتعلق بالعالقات الأخوية
الطيبة والروابط التاريخية الرا�سخة التي تربط البلدين وال�شعبني ال�شقيقني و�سبل تعزيزها وتنميتها يف خمتلف املجاالت،
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،وامل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
كما ت�ضمنت الر�سالة دعوة �سمو ويل عهد دولة الكويت للم�شاركة يف افتتاح �سباق اجلائزة الكربى للمملكة
العربية ال�سعودية للفورموال 1يف حمافظة جدة واملقرر �إقامتها يف  5دي�سمرب .2021
قام بت�سليم الر�سالة الأمري �سلطان بن �سعد بن خالد �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى دولة الكويت،
خالل ا�ستقبال �سمو ويل عهد الكويت له يف ق�صر بيان �أم�س.

الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

اجلرعة التن�شيطية تكافح املتحورات
جدة -يا�سر بن يو�سف

�أكد خمت�صون �أن املتحور �أوميكرون الذي مت ر�صده يف جنوب
فريو�سا جديدًا كما يتحدث عنه البع�ض ويثري املخاوف
�أفريقيا لي�س
ً
لدى �أفراد املجتمع لكونه �أخطر �شرا�سة  ،مبينني �أن "�أوميكرون"
اً
م�ستقل.
فريو�سا
هو متحور نتج عن فريو�س كوفيد ١٩-ولي�س
ً
وقالوا �إن التحورات اجلديدة لفريو�س كورونا تزيد انت�شاره

محمد الجهني ـ يكتب

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

هيئة الأفالم تدعم املبدعني

ولي�س خطورته �أو ال�صورة ال�سريرية �أو الإكلينيكية للأعرا�ض� ،إذ
ج عدد من اللقاحات ،ف�إن فريو�س كورونا ما زال
�إنه بالرغم من �إنتا 
ينت�شر ب�شكل كبري ،كما ر�صد حتورات كثرية للفريو�س ،ما �أدى �إىل
زيادة �سرعة انت�شاره يف بع�ض الدول  ،داعني �إىل �ضرورة اخذ
التح�صينات وتنفيذ االحرتازات ال�صحية وا�ستخدام الكمامة كما
حثوا افراد املجتمع على التح�صني بجرعات كورونا.

4

البالد ـ خالد بن مر�ضاح

ت�سعى هيئة الأف�ل�ام ب�صورة حثيثة من �أج��ل و�ضع خارطة
�إبداعية لل�سينما ال�سعودية ودع��م املواهب لت�سجيل ح�ضورهم
يف ف�ضاء العطاء وتقدمي ما لديهم من �سيناريوهات لدعم �صناعة
ال��درام��ا ال�سعودية ،و�أم�س �أطلقت هيئة الأف�لام �إ�سرتاتيجيتها
لتطوير قطاع الأف�لام يف اململكة ،برعاية �صاحب ال�سمو الأمري

بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
الأفالم ،وبح�ضور نائب وزير الثقافة نائب رئي�س جمل�س �إدارة
هيئة الأفالم حامد بن حممد فايز ،والرئي�س التنفيذي لهيئة الأفالم
رواد و�صناع ال�سينما
واملهند�س عبدالله �آل عياف � ،إىل جانب ّ
باململكة وعدد من ال�شركاء الإ�سرتاتيجيني ونخبة من الإعالميني
واملثقفني والفاعلني يف جمال �صناعة الأفالم.

8

في زمن المصالح الضيقة والكيل بالمكاييل السياسية للدكاكين الحقوقية

الفي�صل

ال�سعودية ت�ؤ�صل بالأفعال املفاهيم ال�سوية حلقوق الإن�سان
إطالق

يستعرض تجهيزات سباق فورموال

برامج التوسع بإنتاج الغاز

مملكة الإن�سانية

تكافح االتجار
باألشخاص
الريا�ض -البالد

�أكد رئي�س هيئة حقوق الإن�سان رئي�س جلنة
مكافحة ج��رائ��م االجت ��ار بالأ�شخا�ص الدكتور
ع��واد بن �صالح العواد �أن النجاح ال��ذي حققته
اململكة العربية ال�سعودية يف ملف مكافحة جرائم
االجت��ار بالأ�شخا�ص وتقدمها يف الت�صنيفات
وامل�ؤ�شرات العاملية ذات ال�صلة جاء على خلفية
دعمها للعمل الإن�ساين الذي انعك�س على تطوير
البنية القانونية وامل�ؤ�س�ساتية ،املعززة لبيئة
العمل وحماية جميع فئات املجتمع.

3

المملكة تدعو الجتماع إسالمي
لمساعدة أفغانستان
الريا�ض -البالد

�أكدت اململكة �ضرورة عقد اجتماع ا�ستثنائي للمجل�س الوزاري ملناق�شة الو�ضع الإن�ساين
يف �أفغان�ستان والإ�سهام يف تقدمي اال�ستجابة الإن�سانية املنا�سبة .ي�أتي ذلك نظ ًرا ملا يواجهه
ال�شعب الأفغاين من �أزم��ة �إن�سانية خطرية تتفاقم مع حلول ف�صل ال�شتاء ،وحاجة املاليني من
الأفغان ،مبن فيهم كبار ال�سن والن�ساء والأطفال� ،إىل م�ساعدات �إن�سانية عاجلة ت�شمل الغذاء والدواء
وامل�أوى .ولفتت اململكة �إىل �أن االنهيار االقت�صادي املحتمل للدولة وتدهور الأو�ضاع املعي�شية لن يكون
م�أ�سا ًة �إن�سانية فح�سب ،بل �سي�ؤدي �إىل املزيد من عدم اال�ستقرار يف �أفغان�ستان ،و�سيقود لعواقب وخيمة على
ال�سالم واال�ستقرار الإقليمي وال��دويل  ،متطلعة لعقد هذا االجتماع ،الذي عر�ضت جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
ا�ست�ضافته  ،كما ت�أمل اململكة �أن يكون انعقاد هذا االجتماع فر�صة للت�أكيد على �أهمية ا�ستقرار و�أمن �أفغان�ستان ،و�سيادتها
ووحدة �أرا�ضيها والت�صدي للتدخالت الأجنبية فيها ،ونبذ وحماربة الإرهاب بجميع �أ�شكاله ومظاهره.
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ليبيا

الريا�ض  -البالد

المظاهرات تشل شوارع بيروت

�أطلقت وزارة الطاقة ب��رام��ج التو�سع الكبري
يف حجم �أع��م��ال ال��غ��از يف (�أرام��ك��و ال�سعودية)
واجل�����دوى ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��م��وارد غ�ي�ر التقليدية
بريوت  -البالد
ال�ضخمة يف اململكة.
�شهدت �شوارع لبنان �أم�س (االث�ن�ين) ،تظاهرات عا�صفة احتجاجا على
بن
العزيز
عبد
ي�ر
�
أم
ل
ا
الطاقة
�ر
ورف��ع �سمو وزي�
الو�ضع امل�تردي ال��ذي ت�سببت فيه �سيا�سات ح��زب الله و�أع��وان��ه يف
أرامكو
�
و
الوزارة
ومن�سوبو
العزيز،
�سلمان بن عبد
احل�ك��وم��ة� ،إذ ي�سيطر احل��زب الإره��اب��ي على مفا�صل ال��دول��ة،
احلرمني
�ادم
�
خ
مقام
إىل
�
التهاين
أ�سمى
ال�سعودية �
وي�سريها وفقا لأه��وائ��ه ،وي�صطنع الأزم ��ات الإقليمية ،ما
ويل
و�سمو
عبدالعزيز،
بن
�سلمان
امللك
ال�شريفني
يجعل بريوت منعزلة عن العامل وتعاين يف �شتى مناحي
طرابل�س  -البالد
عبدالعزيز،
بن
�سلمان
بن
حممد
أمري
ل
ا
أمني
ل
عهده ا
احلياة ،ليخرج ال�شعب يف الطرق حمتجا على الو�ضع
إبعاد
�
أجل
�
من
الليبية،
الرئا�سية
ا�شتعلت معركة الطعون يف االنتخابات
حفظهما الله ،ملا يوليانه لقطاع الطاقة ومنظومته من
الراهن ،مطالبا بالتغيري اجلذري الذي يعيد �إىل
آخرين
ل
�واء
�
ج
ل
أ
ا
وتهيئة
املقبل،
الد�ستوري
بع�ض املر�شحني من اال�ستحقاق
دع ٍم وم�ساندةٍ وتوجيه.
لبنان قراره املختطف ،وازدهار اقت�صاده عرب
حكومة
ورئي�س
املحتمل
املر�شح
الطعون
أق�صت
للفوز بها بطرق قانونية� ،إذ �
وقال املهند�س �أمني ح�سن النا�صر رئي�س �أرامكو
حكومة وطنية ال ترتهن للخارج.
قبول
بعد
االنتخابي،
امل�شهد
من
مبدئيا
الدبيبة،
ت�صريف الأع�م��ال عبداحلميد
ال�سعودية وكبري �إدارييها التنفيذيني ،خالل حفل
و��ش�ل��ت ال�ك�ت��ل الأ��س�م�ن�ت�ي��ة ل�ب�ن��ان من
أنف
�
ا�ست
بينما
با�شاغا،
الرئا�سي
املر�شح
قدمه
والثاين
مر�شحني،
طعنني ،الأول قدمه 4
الإط�لاق �أم�س� ،إن ه��ذا الإجن��از الكبري يف جمال
�شماله �إىل جنوبه ،على وق��ع انهيار
طعنه
يف
طرابل�س
العا�صمة
مبحكمة
اال�ستئناف
جلنة
و�ستنظر
ا�ستبعاده،
الدبيبة قرار
املوارد غري التقليدية ،ي�أتي يف وقت مثايل ،حيث
اق�ت���ص��ادي ه��و الأ�� �س ��و�أ يف ال �ب�لاد،
تر�شحه.
م�صري
نهائية
وب�صفة
لتقرر
�ساعة،
72
خالل
با�شاغا
�ضد طعن
ي�شهد العامل م�سرية حتول يف قطاع الطاقة.
�إذ �شهدت �أغ�ل��ب امل�ح��اف�ظ��ات ،منذ
ً
�سيف
املجيد
عبد
الرئا�سي
املر�شح
قدمه
ا
ن
طع
�شملت
املر�شحني،
�ضد
الطعون
جولة
ويعد حقل اجلافورة �أكرب حقل يف اململكة للغاز
ال �� �ص �ب��اح ال �ب��اك��ر �أم� �� ��س ،قطع
االبتدائية
الطعون
جلنة
أن
�
إال
�
حفرت،
خليفة
امل�شري
الليبي
للجي�ش
العام
القائد
�ضد
الن�صر
غري التقليدي ،من حيث حجم املخزون وامل�ساحة،
ط ��رق وا� �س �ع��ة� ،أدت �إىل ّ
�شل
املر�شحني
قائمة
يف
�ير
خ
ل
أ
ا
ا�ستمرار
يعني
ما
الطعن،
رف�ضت
بنغازي
ا�ستئناف
مبحكمة
�إذ يبلغ طوله حوايل  ١٧٠كيلومرتًا ،وعر�ض١٠٠
احل ��رك ��ة يف م �ع �ظ��م امل �ن��اط��ق
الأولني ،بينما يطمح �سيف الإ�سالم القذايف للح�صول على حكم ق�ضائي ب�إعادته جمددًا �إىل �سباق
من
كيلومرت ،ويبلغ خمزون الغاز يف احلقل �أكرث
وف�صل املحافظات عن بع�ضها
ملخالفته
الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية ،بعد �أن �أ�صدرت مفو�ضية االنتخابات قرا ًرا با�ستبعاده،
 ٢٠٠تريليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز اخلام
ال�ب�ع����ض ،ك�م��ا �أُق �ف �ل��ت جميع
مبنى
طوقت
املادة العا�شرة من قانون االنتخابات الرئا�سية .وقال �سيف الإ�سالم� ،إن قوة ع�سكرية
ِ
الرطب ،وطاقة انتاجية تقدر مبلياري قدم مكعبة،
م ��داخ ��ل ب��ي��روت ،و� �ش �ه��دت
أن
�
مبينا
الدخول،
حمكمة �سبها االبتدائية لليوم الثاين على التوايل ،ومنعت الق�ضاة واملوظفني من
ويُتوقع �أن يبلغ �إج��م��ايل ا�ستثمارات امل�شروع
املناطق الداخلية يف العا�صمة
أن
ش�
ب�
لالنتخابات
العليا
ذلك ت�سبب يف ت�أجيل النظر يف الطعن املقدم من حماميه� ،ضد قرار املفو�ضية
الر�أ�سمالية والت�شغيلية� ،أك�ثر م��ن  100مليار
�أي�ض ًا قطع طرق واحتجاجات،
ا�ستبعاده من الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية املقررة ال�شهر املقبل.
دوالر  ،ويوفر �أكرث من � 200ألف فر�صة عمل.
و�أغلقت املدار�س وامل�ؤ�س�سات

معركة طعون
لكسب االنتخابات
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التجارية �أبوابها.
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محليات
2
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:

متحدث الطيران المدني لـ

تدابير مشددة للرحالت القادمة منعا لدخول المتحورات

البالد  -مها العواودة

�أكد املتحدث الر�سمي للهيئة العامة للطريان
امل���دين �إب��راه��ي��م ب��ن عبد ال��ل��ه ال��رو���س��اء يف
ت�صريح لـ "البالد" موا�صلة الهيئة اتخاذ
كافة التدابري الالزمة امام الرحالت القادمة
�إىل اململكة منعا لدخول املتحورات.
و�أو�����ض����ح �أن�����ه مت ال��ت��ع��م��ي��م ع��ل��ى جميع
الناقالت اجلوية العاملة مبطارات اململكة
باتخاذ الإج���راءات الالزمة وفقا لتو�صيات
اللجان املخت�صة التي قررت تعليق ال�سماح
بدخول اململكة لغري املواطنني ،من القادمني
مبا�شرة وغري مبا�شرة من عدة دول وتطبيق
اال�ستثناءات املعلنة ،كما �أ���ص��درت الهيئة

العديد من التوجيهات ل�شركات النقل اجلوي
وف���ق م��ا ي���رد م��ن حت��دي��ث��ات ل���دى اجل��ه��ات
املخت�صة.
وكانت الهيئة العامة للطريان
املدين  ،قد وجهت الأحد كافة
�شركات الطريان العاملة
مب�����ط�����ارات امل���م���ل���ك���ة،
ب�ش�أن تعليق الرحالت
اجلوية القادمة من عدد
من الدول و�إليها.
ون���������ص ال��ت��ع��م��ي��م
ال�������ذي �أ�����ص����درت����ه
الهيئة ل�شركات

ال��ط�يران ال��ع��ام��ل��ة يف اململكة ع��ل��ى تعليق
ال�سماح بدخول اململكة لغري املواطنني ،من
القادمني عرب الرحالت اجلوية من ال�سبعة
دول وه����ي( :ج��م��ه��وري��ة جنوب
�أفريقيا ،جمهورية ناميبيا،
ج��م��ه��وري��ة ب��وت�����س��وان��ا،
جمهورية زميبابواي،
ج��م��ه��وري��ة موزمبيق،
مملكة لي�سوتو ،مملكة
�إ���س��وات��ي��ن��ي) ،فيما عدا
من ق�ضى مدة ال تقل
عن ( )14يو ًما يف
دول��ة �أخ��رى من

الدول امل�سموح القدوم منها.
و�أو���ض��ح��ت الهيئة �أن��ه �سيتم تطبيق كامل
�إجراءات احلجر ال�صحي امل�ؤ�س�سي ملدة ()5
�أيام على جميع الفئات امل�ستثناة من القادمني
من تلك ال��دول مبا يف ذلك مواطنو اململكة،
بغ�ض النظر عن حالة التح�صني.
من جهتها �أك��دت وزارة الداخلية �أن جميع
الإج��������راءات وال���ت���داب�ي�ر ت��خ�����ض��ع للتقييم
امل�ستمر من قبل اجلهات ال�صحية املخت�صة
يف اململكة ،وذل��ك بح�سب تطورات الو�ضع
ال���وب���ائ���ي ع���امل��� ًي���ا ،م���ع حت���ذي���ر امل��واط��ن�ين
واملقيمني من ال�سفر �إىل الدول امل�شار �إليها
حتى �إ�شعار �آخر.

إثراء مهارات المراجعة الداخلية
الريا�ض -البالد

وقعت جمعية املراجعني الداخليني اتفاقية
���ش��راك��ة �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة م��ع ���ش��رك��ة "�أكوا
باور" لتبادل اخلربات يف جمال املراجعة
ال��داخ��ل��ي��ة و�إدارة امل��خ��اط��ر واحل��وك��م��ة،
بح�ضور رئي�س الديوان العام للمحا�سبة
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية
للمراجعني الداخليني الدكتور ح�سام بن
عبداملح�سن العنقري ،وذلك مبقر الديوان
العام للمحا�سبة بالريا�ض.
وت��ه��دف االت��ف��اق��ي��ة �إىل ت��ع��زي��ز و�إث����راء
املحتوى املعريف ملهنة املراجعة الداخلية
ب��امل��م��ل��ك��ة ،والإ����س���ه���ام يف ن�����ش��ر ثقافتها
وال��ع��م��ل امل�����ش�ترك ع��ل��ى ت��ع��زي��ز امل��ه��ارات

منتدى الرياض يناقش
العمل الشبابي

املهنية الوطنية يف امل��ج��ال مب��ا ي��ت��واءم
م��ع ر�ؤي����ة اململكة  ,2030وب��ح��ث �سبل
التعاون لتنفيذ برامج م�شرتكة تخدم مهنة
املراجعة الداخلية واملراجعني الداخليني.
وت�����س��ع��ى اجل��م��ع��ي��ة وب�����ش��ك��ل م�ستمر
�إىل ب��ن��اء وت��ع��زي��ز عالقاتها م��ع من�ش�آت
القطاعني العام واخل��ا���ص وفق ًا خلطتها
الإ�سرتاتيجية 2025 - 2021م؛ وذل��ك
ب��ه��دف تطوير مهنة امل��راج��ع��ة الداخلية
وت��ف��ع��ي��ل دوره�������ا ال���رق���اب���ي ب��اجل��ه��ات
وامل��ن�����ش���آت ،حت��ق��ي��ق�� ًا لتطلعات ال��ق��ي��ادة
ال��ر���ش��ي��دة وم���واك���ب��� ًة ل��ل��ت��ط��ورات ال��ت��ي
ت�شهدها اململكة ع��ل��ى ك��اف��ة امل�ستويات
ومبختلف املجاالت.

برامج كشفية بالمنشآت التدريبية

الريا�ض  -البالد
حتت رعاية وزير املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية املهند�س �أحمد
بن �سليمان الراجحي ينطلق منتدى العاملني مع ال�شباب بالعا�صمة
�شبابي فاعل
الريا�ض يومي  12-11دي�سمرب بعنوان "نحو قطاع
ٍّ
يف ر�ؤية  ، "2030ويناق�ش ثالثة درا�سات وطنية �أعدها بيوت خربة
�سعودية  ،تناولت مو�ضوعات :منظومة قطاع ال�شباب ،توجهات قطاع
ال�شباب ،دعم ومتكني القطاع غري الربحي لتنمية ال�شباب.
ويقدم املنتدى ثمان ور�ش علمية تناق�ش مو�ضوعات العمل ال�شبابي
ور�ؤي���ة اململكة  ،2030والتن�سيق والتكامل يف العمل ال�شبابي،
واالبتكار يف العمل ال�شبابي ،و العمل ال�شبابي يف الع�صر الرقمي،
وف��ئ��ة ال�شباب خ���ارج مقاعد العمل والتعليم وال��ت��دري��ب ،والبحث
الإجرائي الت�شاركي يف العمل ال�شبابي،
وج����ي����ل ال���������ش����ب����اب :امل��������وروث
واال������س�����ت�����دام�����ة ،و�����ص����وت
ال�����ش��ب��اب .ك��م��ا ي��ق��دم خم�س
دورات ت��دري��ب��ي��ة للعاملني
م�����ع ال�������ش���ب���اب وامل���ه���ت���م�ي�ن
ب���ال���ق���ط���اع ال�������ش���ب���اب���ي يف
جم���االت التخطيط التنموي
ل��ل�برام��ج ال�شبابية ،وق��ي��ادة
و�إدارة الربامج ال�شبابية،
وت�����ص��م��ي��م وت�����س��وي��ق
ال��ب�رام����ج ال�����ش��ب��اب��ي��ة
وقيا�س �أثرها.

منصة “وسيط” بتبوك

تبوك -البالد
د�شن الأمري فهد بن �سلطان بن عبد العزيز �أمري منطقة تبوك يف مكتبه �أم�س ،من�صة
و�سيط للربط الإلكرتوين بني اجلهات احلكومية يف املنطقة والإم��ارة ،بح�ضور
وكيل الإم���ارة حممد ب��ن عبدالله احلقباين ،ووك��ي��ل الإم���ارة امل�ساعد لل�ش�ؤون
التنموية نا�صر بن �أحمد اخلري�صي  ،وتهدف املن�صة �إىل ت�سريع خدمة امل�ستفيدين
و�إجناز املعامالت الإلكرتونية.
ونوه �سموه بالتطور التقني الذي ت�شهده جميع القطاعات احلكومية الذي ين�سجم
مع م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030يف ظل الدعم غري املحدود من القيادة الر�شيدة
�أيدها الله.-كما ب��ارك ح�صول �إم��ارة املنطقة على املركز الثاين على م�ستوى�إمارات املناطق يف نتائج قيا�س التحول الرقمي للجهات احلكومية.

الجهود األمنية بجازان

جيزان  -البالد
ا�ستقبل الأمري حممد بن نا�صر بن عبدالعزيز �أمري منطقة جازان بح�ضور الأمري
حممد بن عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز نائب �أمري املنطقة � ،أم�س ،مدير �شرطة
املنطقة اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي ،وعدد من مديري الإدارات الأمنية
التابعة ل�شرطة املنطقة .وت�س ّلم �سمو �أمري املنطقة خالل اال�ستقبال التقرير ال�سنوي
ل�شرطة املنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها للعام املن�صرم 1442ه��ـ ،وا�ستمع
و�سمو نائبه ل�شرح مف�صل عن التقرير الذي يربز اجلهود الأمنية التي قامت بها
تلك الإدارات يف جماالت التخطيط امل�ستقبلي والإنذار املبكر للت�صدي للتحديات
وال�سيطرة على املتغريات وك�شف املالب�سات الأمنية املت�صلة باجلرمية وا�ستخدام
الأ�ساليب الإح�صائية خلف�ض ن�سب اجلرمية.

نموذج مشرف للعالقات

بريدة  -البالد

ا�ستقبل الأم�ير الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة
الق�صيم مبكتبه  ،ال�سفري البحريني لدى اململكة ال�شيخ حمود بن عبدالله �آل خليفة.
ً
منوها بعمق العالقات الأخوية املتجذرة بني
ورحب �سموه بال�سفري البحريني،
اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين ال�شقيقة والأ�سرتني احلاكمتني ،التي
تعترب منوذجً ا م�شر ًفا للعالقات الأخوية املتميزة يف جميع املجاالت  ،و�أعرب عن
�شكره لل�شيخ حمود بن عبدالله �آل خليفة على جهوده ال�صادقة يف �أداء مهمته
�سفريًا ململكة البحرين لدى اململكة بكل كفاءة ،وتوطيد العالقات التاريخية بني
البلدين ال�شقيقني.

جدة -البالد
عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني واملهني مبنطقة
مكة املكرمة "ور�شة عمل �آلية تفعيل الربامج الك�شفية
ب��امل��ن�����ش���آت ال��ت��دري��ب��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ات املنطقة" وذل��ك
بح�ضور م�شريف وم�����ش��رف��ات امل�سئولية املجتمعة
والأن�شطة باملنطقة.
و�أك��د في�صل بن عقيل كد�سة �أهمية برامج امل�سئولية
املجتمعية والأن�شطة الك�شفية التي تواكب تطلعات
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني والربامج

ال��ت��ي تتبناها نحو امل�����ش��ارك��ة املجتمعية والتنمية
امل�ستدامة ،وتلبي احتياجات خمتلف فئات املجتمع،
بالإ�ضافة �إىل تعزيز روح امل�شاركة وال��ت��ع��اون بني
من�سوبي املن�ش�آت التدريبية.
و�شهدت ال��ور���ش��ة عر�ض ًا مقدم ًا م��ن مدير االن�شطة
وامل�سئولية املجتمعية بالإدارة املهند�س نادر الغامدي
�أك��د خالله �أن الإدارة تنتهج خ��ط��وات مدرو�سة يف
و�ضع �إطار عمل متكامل بني من�ش�آت التدريب م�ستهدفة
نقل اخلربات وم�شاركة التجارب.

 85ألف فحص إشعاعي
بالمجمع الطبي بجدة

تعزيزا لحقوقها وتأكيد دورها

المرأة السعودية ..مكتسبات وطنية وشراكة تنموية

جدة -يا�سر بن يو�سف

جدة  -تبوك -البالد

يوا�صل جممع امللك عبدالله الطبي يف جدة،
تقدمي خدماته الطبية امل�ساعدة للمراجعني
واملر�ضى  ،حيث �أظهرت �إح�صائية حديثة لق�سم
الأ�شعة باملجمع الطبي � ،إج��راء � 85015ألف
م�ستفيد خالل الن�صف الأول من العام احلايل.
و تنوعت الفحو�ص الإ�شعاعية من �أ�شعة عامة
و ت�صوير الرنني املغناطي�سي و�أ�شعة مقطعية
بالإ�ضافة �إىل ت�صوير للموجات فوق ال�صوتية،
وتعمل وح��دات ق�سم الأ�شعة على مدار الـ 24
�ساعة مقدمة خدماتها الت�صويرية للمر�ضى
الداخليني واخلارجيني وال��ط��وارئ ومر�ضى
ال���ع���ي���ادات اخل��ارج��ي��ة والأق�������س���ام ال��داخ��ل��ي��ة
والعمليات ووحدات العناية املركزة  ،وبكادر
طبي وتقني حمرتف لتغطية جميع اخلدمات
يف حتقيق التميز يف الت�صوير الطبي تركز على
رعاية املر�ضى  ،وتوفري خدمات �إ�شعاعية �آمنة
وعالجية �سريعة  ،مدعومة ب�أحدث الأجهزة
واملعدات والتقنيات احلديثة والعاملية.

أخبار موجزة

ح��ق��ق��ت امل��م��ل��ك��ة ب���ق���ي���ادة خ�����ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز  ،و�سمو
ويل عهده الأمري حممد بن �سلمان  ،حفظهما
الله � ،إجن��ازات ومكت�سبات تاريخية للمر�أة
ال�سعودية  ،متثل نقطة حت��ول ك�برى لت�أخذ
مكانها ال�لائ��ق يف م��واق��ع العمل والتنمية
وتب�ؤها مراكز قيادية حملية ودولية.
ف��ق��د رك����زت ر�ؤي�����ة امل��م��ل��ك��ة � 2030ضمن
منظومة م�ستهدفاتها ال��ب��ارزة ،على تفعيل
م�شاركة املر�أة ال�سعودية على كافة الأ�صعدة،
وا�ستثمار طاقاتها وت��وف�ير البيئة العملية
املالئمة مب��ا ي�سهل عليها القيام بواجباتها
الوطني يف التنمية ال�شاملة ،ورف��ع ن�سبتها
يف �سوق العمل.
يف ه�����ذا الإط��������ار ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ح��ق��وق
الإن�������س���ان�،أم�������س ،ل���ق���اء ًا ب��ع��ن��وان "املر�أة
ال�سعودية واملكت�سبات الوطنية" ,بالتعاون
م��ع الإدارة العامة للتعليم مبنطقة تبوك،
بح�ضور نائب رئي�س هيئة حقوق الإن�سان

عبدالعزيز ب��ن عبدالله اخل��ي��ال ،وع���دد من
امل�س�ؤولني باملنطقة.
وت��ن��اول ال��ل��ق��اء �أب���رز امل�لام��ح ال��ت��ي حققتها
اململكة يف جمال حقوق الإن�سان ،التي تهدف
�إىل حماية حقوق الإن�سان وتعزيزها وفق ًا
ملعايري ح��ق��وق الإن�����س��ان ال��دول��ي��ة يف جميع
امل��ج��االت ،ون�شر ال��وع��ي بها ،والإ���س��ه��ام يف
�ضمان تطبيق ذلك يف �ضوء �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ,بالإ�ضافة �إىل ما حظيت به املر�أة
ال�سعودية م��ن اهتمام ورع��اي��ة م��ن القيادة
الر�شيدة ومنحها �سبل التمكني ب ِ��ح��زم من
القرارات التاريخية لت�شكل نقلة نوعية وغري
م�سبوقة عزز من دورها يف خمتلف املجاالت.
ويف ه��ذا العهد ال��زاه��ر ت��ه��ي���أت ك��اف��ة �سبل
ال��ت��ف��وق ل�لان�����س��ان ال�����س��ع��ودي واملكت�سبات
ال��ك�برى ل��ل��م��ر�أة ب�شكل خ��ا���ص حيث �أخ��ذت
مكانها ال�لائ��ق يف م��واق��ع العمل والتنمية
وتبوئها مراكز قيادية حملية ودولية.
ف��ال��ي��وم ت��ت��زاي��د ن�����س��ب ت��وظ��ي��ف امل�����ر�أة يف
خمتلف املجاالت وفق امل�ستهدفات الطموحة

ال�ستثمار الرثوة الب�شرية الوطنية التي ت�أتي
يف ���ص��دارة اهتمام ودع���م ال��ق��ي��ادة وب��رام��ج
وم���ب���ادرات احل��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ،
وقد تهي�أت كل الفر�ص وم�سوغات ال�شراكة
الكاملة للمر�أة ال�سعودية ،لأن تكون �شريكا
رئي�سا لها ،ومل
كامال يف التنمية وحم��رك��ا
ً
يعد هناك ما يحول دون م�شاركتها و�إ�سهامها
يف حتقيق دوره���ا على ال��وج��ه الأك��م��ل علما
وعمال وم�س�ؤولية جمتمعية باعتبارها ن�صف
املجتمع .ومع هذه الإجنازات ي�شهد اخلطاب
املجتمعي تطورا �أكد عليه م�ؤمتر متكني املر�أة
يف ختام �أعماله م�ؤخرا  ،تعزيزا لدور ومكانة
امل��ر�أة بربامج �إعالمية وثقافية ،وا�ستثمار
ال��ك��ف��اءات الن�سائية الوطنية للم�شاركة يف
املحافل ال��دول��ي��ة  ،و�إط�ل�اق من�صة �إعالمية
تعر�ض معلومات و�إح�����ص��اءات حم��دث��ة عن
الإجن����ازات ال�سعودية يف جميع م��ا يتعلق
ب��امل��ر�أة ون�شرها بلغات خمتلفة ،وتوظيف
الإع�ل�ام الرقمي للتعريف ب��ال��دور املحوري
للمر�أة ال�سعودية يف عملية التنمية ال�شاملة.

مشاريع الزراعة بالرياض

الريا�ض -البالد

ا�ستقبل الأمري حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض بالنيابة
يف مكتبه بق�صر احلكم �أم�س نائب وزير البيئة واملياه والزراعة املهند�س من�صور
بن هالل امل�شيطي ،يرافقه مدير فرع الوزارة الدكتور ماجد الفراج ،واملدير العام
لربنامج التنمية الريفية الزراعية امل�ستدامة املهند�س غ�سان بكري .واطلع �سموه
على م�شاريع ال��وزارة القائمة وامل�شاريع امل�ستقبلية يف املنطقة ،وجهود برنامج
التنمية البيئية الزراعية امل�ستدامة و�أع��داد امل�ستفيدين فيها.وت�سلم �سموه كتاب
"�إرث"  ،وهو �إحدى مبادرات الوزارة ويتحدث عن ق�ص�ص جناح لعد ٍد من الرواد
يف جماالت زراعية وبيئية متنوعة.

رقمنة خدمات المستثمرين
بأمانة الشرقية

الدمام -البالد

حققت �أم��ان��ة املنطقة ال�شرقية ممثلة بوكالة اال�ستثمارات وتنمية
الإي�������رادات م��ع��دل  ٪100يف م�����س��ت��وى امل��ع��ام�لات ال��رق��م��ي��ة ،الأم���ر
ال��ذي يعزز م��ن تطور اخل��دم��ات وت�سريع الأع��م��ال مب��ا يدعم البيئة
اال�ستثمارية وي�شجع امل�ستثمرين ورواد الأعمال على امل�شاركة يف
الفر�ص اال�ستثمارية بالأمانة ،ويرفع من م�ستوى ال�شفافية واجلاذبية
اال�ستثمارية ،وت�سريع التحول الرقمي بالأعمال اليومية للأمانة.
و�أو�ضح وكيل الأمني لال�ستثمارات وتنمية االيرادات املهند�س حمدان
ال��ع��رادي� ،أن الأم��ان��ة تعمل على تطوير ا�ستثماراتها بال�شراكة مع
امل�ستثمرين ملواكبة توجهات و�أهداف ر�ؤية اململكة  2030والتطورات
اجلديدة ل�سوق اال�ستثمار مبا يعزز من الأن�شطة الرتفيهية وال�سياحية
وعنا�صر ج��ودة احلياة يف املنطقة ال�شرقية ،و�إب���راز مقومات مدن
وحمافظات ال�شرقية على اخلارطة ال�سياحية والرتفيهية وت�سريع
وترية التنمية وحتقيق مفهوم كفاءة الإنفاق واال�ستدامة املالية.
و�أ�شار �إىل �أن الأمانة تعمل بالتعاون مع فرق ال��وزارة وبال�شراكة
مع فرق ال��وزارات الأخ��رى ،وهيئة تطوير املنطقة ،وبرنامج جودة
احلياة ،واحتاد الريا�ضات ،وبقية القطاعات ،لتعزيز التنمية باملنطقة
واال�ستدامة املالية ،ورفع الإيرادات واالرتقاء باخلدمات املقدمة ل�سكان
وزوار املنطقة وحتقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.
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تعزيز العالقات السعودية المكسيكية

مك�سيكو �سيتي  -وا�س

التقى الأم�ي�ر في�صل ب��ن ف��رح��ان ب��ن عبدالله وزي��ر
اخلارجية� ،أم�س  ،رئي�س املجل�س املك�سيكي للعالقات
الدولية الدكتور �سريخيو الكو�سري ،وعدد ًا من �أع�ضاء
املجل�س ،وذل���ك على هام�ش زي���ارة �سموه
الر�سمية �إىل العا�صمة مك�سيكو �سيتي.
وا�ستعر�ض اللقاء العالقات ال�سعودية

املك�سيكية وفر�ص تعزيزها يف جم��االت التعاون كافة ،كما
تناول اللقاء �أهمية تكثيف الزيارات الثنائية بني البلدين بهدف
تن�سيق اجلهود امل�شرتكة يف كل ما يخدم م�صالح البلدين.
وتناول اللقاء التطورات املت�سارعة التي ي�شهدها البلدان،
والر�ؤى املتطلعة نحو م�ستقبل �أكرث مناء وازدهار لل�شعبني
والبلدين  ،كما ناق�ش جهود البلدين يف مكافحة الإره��اب
وال��ت��ط��رف واجل��رمي��ة ون��ب��ذ ال��ع��ن��ف مهما ك��ان��ت �أ�شكالها

كلمة

و�صوره ،فيما ا�ستعر�ض اللقاء �أوجه التن�سيق امل�شرتك يف
هذا ال�ش�أن ،والتنويه مبا يقوم به البلدان من جهود حثيثة يف
�إر�ساء دعائم الأمن وال�سلم الدوليني ،ومنع انت�شار ال�سالح
املهدد ال�ستقرار ال�شعوب والدول يف جميع �أنحاء العامل.
ح�ضر اللقاء �سفري خادم احلرمني ال�شريفني لدى الواليات
املتحدة املك�سيكية هيثم بن ح�سن املالكي ،ومدير عام مكتب
�سمو وزير اخلارجية الأ�ستاذ عبدالرحمن الداود.

مباحثات سعودية أذربيجانية بشأن المستجدات
الريا�ض -البالد

ال��ت��ق��ى ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل��ه��ن��د���س ول��ي��د بن
عبدالكرمي اخلريجي ،يف مقر ال���وزارة بالريا�ض
�أم�س نائب وزير خارجية جمهورية �أذربيجان فارز
ر�ضاييف.
وجرى خالل اللقاء عقد اجلولة الأوىل من امل�شاورات

ال�سيا�سية بني البلدين ،وا�ستعر�ض اجلانبان خاللها
العالقات الثنائية ب�ين البلدين و�سبل تعزيزها يف
جماالت التعاون كافة ،كما بحث اجلانبان �أوجه تكثيف
العمل الثنائي يف العديد م��ن الق�ضايا التي تخدم
م�صالح البلدين ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة امل�ستجدات
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

دعت الجتماع استثنائي لـ «التعاون اإلسالمي»

المملكة تحث على تحرك عاجل لمساعدة الشعب األفغاني
التأكيد على استقرار وأمن أفغانستان ونبذها لإلرهاب

الريا�ض -البالد

انطالق ًا من املبادئ الإ�سالمية ال�سمحة ،وباعتبار
اململكة العربية ال�سعودية رئي�س القمة الإ�سالمية
احل��ال��ي��ة ،ويف ���ض��وء خم��رج��ات منظمة التعاون
الإ�سالمي ال�سابقة ذات العالقة بال�ش�أن الأفغاين،
�أك����دت اململكة ���ض��رورة ع��ق��د اج��ت��م��اع ا�ستثنائي
للمجل�س ال�����وزاري ملناق�شة ال��و���ض��ع الإن�����س��اين
يف �أفغان�ستان والإ���س��ه��ام يف ت��ق��دمي اال�ستجابة
الإن�سانية املنا�سبة.
ي�أتي ذلك نظ ًرا ملا يواجهه ال�شعب الأفغاين من �أزمة
�إن�سانية خطرية تتفاقم مع حلول ف�صل ال�شتاء،

وحاجة املاليني من الأفغان ،مبن فيهم كبار ال�سن
والن�ساء والأطفال� ،إىل م�ساعدات �إن�سانية عاجلة
ت�شمل الغذاء والدواء وامل�أوى.
ولفتت اململكة �إىل �أن االنهيار االقت�صادي املحتمل
ل��ل��دول��ة وت��ده��ور الأو����ض���اع املعي�شية ل��ن يكون
م�أ�سا ًة �إن�سانية فح�سب ،بل �سي�ؤدي �إىل املزيد من
عدم اال�ستقرار يف �أفغان�ستان ،و�سيقود لعواقب
وخيمة على ال�سالم واال�ستقرار الإقليمي والدويل ،
متطلعة لعقد هذا االجتماع ،الذي عر�ضت جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية ا�ست�ضافته بتاريخ / 5 / 13
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العواد :مملكة اإلنسانية أولت اهتمام ًا
كبيرًا بمكافحة االتجار باألشخاص
الريا�ض -البالد

�أك��د رئي�س هيئة حقوق الإن�����س��ان رئي�س
جلنة مكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص
الدكتور عواد بن �صالح العواد �أن النجاح
الذي حققته اململكة العربية ال�سعودية يف
ملف مكافحة جرائم االجت��ار بالأ�شخا�ص
وت��ق��دم��ه��ا يف ال��ت�����ص��ن��ي��ف��ات وامل���ؤ���ش��رات
العاملية ذات ال�صلة جاء على خلفية دعمها
للعمل الإن�ساين الذي انعك�س على تطوير
البنية القانونية وامل�ؤ�س�ساتية ،املعززة
لبيئة العمل وحماية جميع فئات املجتمع.
جاء ذلك خالل كلمته االفتتاحية للمنتدى
احلكومي الثالث ملناق�شة حتديات مكافحة
ج��رائ��م االجت���ار بالأ�شخا�ص يف ال�شرق
الأو�سط 2021م الذي ت�ست�ضيفه
اململكة اف�ترا���ض��يً��ا  ،مب�شاركة
ر�ؤ�������س������اء ال���ل���ج���ان امل��ع��ن��ي��ة
مب��ك��اف��ح��ة ج����رائ����م االجت�����ار
بالأ�شخا�ص يف دول جمل�س
ال���ت���ع���اون ل�����دول اخل��ل��ي��ج
ال���ع���رب���ي���ة ،وع��������ددِ م��ن
الدول العربية وممثلني
دوليني.
و����ش���دد ال����ع����واد على
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املدينة املنورة ـ البالد

�أن مملكة الإن�سانية �أول��ت اهتمامًا كبريًا
مبكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص عرب
منظومة متكاملة ي�أتي من �ضمنها �إ�صدار
نظام مكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص،
وت�شكيل جلنة ملكافحة ج��رائ��م االجت��ار
بالأ�شخا�ص ،و�إطالق �إ�سرتاتيجية وطنية
ملكافحة ه��ذه اجل��رائ��م ،واالن�����ض��م��ام �إىل
االتفاقيات والربوتوكوالت ذات ال�صلة،
واع��ت��م��اد العمل ب�آلية الإح��ال��ة الوطنية،
حيث �أ�سهمت املنظومة يف بناء �سياج يكفل
حماية جميع الأ�شخا�ص من تلك اجلرائم
دون متييز ،وتقدمي امل�ساعدة لل�ضحايا
وتعوي�ضهم.
و�شكر امل�شاركون اململكة على ا�ست�ضافتها
لهذا املنتدى ،م�شيدين بجهود
امل��م��ل��ك��ة ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي قامت
ب���ه���ا م�������ؤخ������ر ًا يف جم���ال
م��ك��اف��ح��ة ج���رائ���م االجت���ار
بالأ�شخا�ص والإ�صالحات
الهيكلية التي تبنتها يف
ه���ذا الإط������ار ،وخ��ا���ص��ة
جهودها اال�ستثنائية
يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة
كورونا.

ألف كتاب لمرتادي مكتبة
المسجد النبوي

تع ُد مكتبة امل�سجد النبوي التابعة للرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد احل��رام
وامل�سجد النبوي من �أهم الأماكن التي يحر�ص زوار امل�سجد النبوي على زيارتها،
لتتيح لهم فر�صة اكت�ساب املهارات واخلربات و�إث��راء معارفهم ،من خالل كتبها
املتنوعة ب�أكرث من  21لغة.
وت�ضم املكتبة ما يقارب � 180ألف كتا ًبا ،و 71ت�صنيف من �أبرزها كُتب ال�سرية
املتخ�ص�صة ،ومنها �إدارة
النبوية وعددها  86كتا ًبا ،وعدد من الإدارات والأق�سام
ّ
التحول الرقمي العاملي يف املعلومات ،حيث
املكتبة الرقمية الذكية ،التي جاءت بعد
ّ
ر�أت �إدارة مكتبة بامل�سجد النبوي �أن اال�ستفادة من احلوا�سيب �أ�صبح �ضرورة
لطالب العلم والباحثني ،ووفرت جمموعة من احلوا�سيب حتتوى على كتب معينه
حمملة على الأجهزة نف�سها.
كما خ�ص�صت وكالة الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون امل�سجد النبوي موقعً ا يف ال�سطح الغربي
ال�شمايل من التو�سعة ال�سعودية الثانية يت�سع جلميع القاعات ،والدخول �إليها من
خالل �صعود ال�سلم الكهربائي يف باب رقم " ،"10حيث تعمل الإدارة العامة ملكتبة
امل�سجد النبوي والإدارات التابعة لها على ا�ستقبال ال��زوار وال��رواد على مدار 24
�ساعة يوم ًيا ،طوال العام لراحة الزائرين والباحثني وطالب العلم.

خم��رج��ات��ه يف �إي��ج��اد الآل���ي���ات وال�����س��ب��ل املالئمة
لتقدمي امل�����س��اع��دة الإن�����س��ان��ي��ة لل�شعب الأف��غ��اين،
وتن�سيق الإج��راءات مع الأمم املتحدة ،ووكاالتها
ذات ال�صلة ،وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية ،واملجتمع
الدويل بهدف التخفيف من ت�أثري الأزمة الإن�سانية
على ال�شعب الأفغاين.
كما ت���أم��ل اململكة �أن يكون انعقاد ه��ذا االجتماع
فر�صة للت�أكيد على �أهمية ا�ستقرار و�أمن �أفغان�ستان،
و�سيادتها ووح��دة �أرا�ضيها والت�صدي للتدخالت
الأجنبية فيها ،ونبذ وحم��ارب��ة الإره����اب بجميع
�أ�شكاله ومظاهره ،و�ضمان عدم ا�ستخدام الأرا�ضي

الأفغانية ك��م���أوى �أو م�لاذ للجماعات الإره��اب��ي��ة
واملتطرفة ،وح��ث احلكومة امل�ؤقتة على احتواء
خمتلف الأط��ي��اف الأف��غ��ان��ي��ة ،وم��راع��اة املواثيق
والأعراف الدولية ،واحرتام حقوق الإن�سان وحق
امل��ر�أة يف التعليم والعمل �ضمن التعاليم واملبادئ
التي كفلتها ال�شريعة الإ�سالمية.
وحثت اململكة الدول الأع�ضاء يف املنظمة ،والدول
واملنظمات الدولية املدعوة من غري الأع�ضاء ،على
امل�شاركة الفاعلة يف االجتماع الوزاري اال�ستثنائي
لبلورة وح�شد حت�� ّرك �إ���س�لام��ي �إن�����س��اين م�شرتك
مل�ساعدة ال�شعب الأفغاين.

تنمية طموحة

يف م�سريتها التنموية الطموحة،
ت��ق��دم اململكة بقيادتها الر�شيدة
من��وذج��ا مم��ي��زا يف تعظيم قيمة
امل���وارد واال�ستثمار الأم��ث��ل لكل
ما �أف��اء به الله تعاىل من خريات
لهذا الوطن العزيز ،وما ا�ستهدفته
ر�ؤية  2030من حا�ضر وم�ستقبل
م�شرق بعناوين ال��ت��ق��دم للوطن
وامل��واط��ن ،والتناف�سية العالية
مع دول العامل عرب ا�سرتاتيجيات
ف��اع��ل��ة ،ت��ق�ترن ال���ي���وم مب��راح��ل
�إجن��از مت�صلة يف �أنحاء املناطق
 ،ودخ�����ول ق��ط��اع��ات ج���دي���دة يف
التنمية امل�ستدامة مب�شروعات
ك�برى  ،وا�ستدامة قوية للطاقة
وت��ن��وي��ع م�����ص��ادره��ا ،يف ال��وق��ت
ال���ذي توا�صل فيه دوره���ا الأه��م
جتاه االقت�صاد العاملي.
و�أم�������س �أط��ل��ق��ت وزارة الطاقة
ب����رام����ج ال���ت���و����س���ع ال���ك���ب�ي�ر يف
حجم �أع��م��ال ال��غ��از يف "�أرامكو
ال�سعودية" واجل��دوى التجارية
للموارد غري التقليدية ال�ضخمة
يف امل��م��ل��ك��ة  ،وه���و �إجن����از كبري
يف جمال امل��وارد غري التقليدية،
ت��رج��م��ة لل�سيا�سة االق��ت�����ص��ادي��ة
الر�شيدة الهادفة دائما �إىل حتقيق
�أم����ن ال��ط��اق��ة .وه���ك���ذا ت�����ص��درت
امل��م��ل��ك��ة امل�����ش��ه��د يف ق��ط��اع ال��غ��از
�أي�����ض��ا كم�صدر م��وث��وق للطاقة،
وح����ددت م��ك��ان��ت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة على
خ���ارط���ة اح��ت��ي��اط��ي��ات��ه وان��ت��اج��ه
وتوفريه ب�أ�سعار معقولة.
م��ن هنا ي�شكل حقل اجل��اف��ورة
ن��ق��ط��ة حت���ول ج��وه��ري��ة وحقبة
ج��دي��دة يف التنمية ال�صناعية
يف اململكة وقدراتها االقت�صادية
وت���أث�يره��ا ع��ل��ى ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة
واالقت�صاد العامليني.

حضر افتتاح معرض (إيديكس) للصناعات العسكرية

رئيس هيئة األركان ونظيره المصري يبحثان التعاون الدفاعي
الريا�ض  -البالد

نياب ًة عن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزي��ر الدفاع -حفظه الله -ح�ضر رئي�س هيئة الأرك��ان
العامة الفريق الأول الركن فيا�ض بن حامد الرويلي
�أم�س ،انطالق فعاليات معر�ض م�صر الدويل لل�صناعات
الع�سكرية والدفاعية (�إيديك�س  ،)2021ال��ذي رع��اه
الرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي ،وي�ستمر ملدة �أربعة
�أيام مب�شاركة �أكرث من � 400شركة عار�ضة من  42دولة.
و�أك��د الرويلي �أهمية وق��درة وحجم ال�شركات امل�شاركة
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يف ال��دورة الثانية للمعر�ض ملا له من �صدى وا�سع يف
ال�صناعات الع�سكرية والتي وجدنا من خاللها تفعيل
ال�شراكات وتبادل اخلربات يف الت�صنيع الع�سكري ،كما
تفقد عدد ًا من �أجنحة الدول امل�شاركة يف املعر�ض ،ويف
مقدمتها جناح اململكة ،ممثلة بامل�ؤ�س�سة العامة لل�صناعات
الع�سكرية .والتقى الرويلي على هام�ش املعر�ض برئي�س
�أرك���ان ح��رب ال��ق��وات امل�سلحة امل�صرية الفريق �أرك��ان
حرب �أ�سامة ع�سكر ،وجرى خالل اللقاء مناق�شة عدد من
املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك ،بخا�صة يف اجلوانب
الدفاعية والع�سكرية بني البلدين ال�شقيقني.

مليون زائر خالل العام الحالي

صعود قياسي لـ «بوابة العدل» في مؤشر األمم المتحدة

الريا�ض  -البالد

�أعلنت وزارة ال��ع��دل ع��ن رف��ع جاهزية بوابتها الإلكرتونية
�إىل ن�سبة  % 99يف م�ؤ�شر الأمم املتحدة لتطور احلكومة
الإلكرتونية ،بزيادة  % 13عن العام املا�ضي .وعملت الوزارة
على رفع جاهزية موقعها الإلكرتوين يف امل�ؤ�شر بتطبيق �أكرث
من  150معيار ًا لتطوير اخل��دم��ات القدمية و�إ�ضافة �أخ��رى
جديدة ،وحت�سني جتربة امل�ستخدم ،بالإ�ضافة �إىل تي�سري عملية
الو�صول و�ضمان اال�ستمرارية واال�ستقرار ،و�شفافية عر�ض
املعلومات.
وك�����ش��ف��ت �إح�����ص��ائ��ي��ة ع��دل��ي��ة ع��ن جت���اوز ع���دد زوار ال��ب��واب��ة

الإلكرتونية ل��ل��وزارة  34مليون زائ��ر خ�لال ال��ع��ام 2021م،
بزيادة جت��اوزت الـ 9ماليني زائر عن العام املا�ضي ،منها 23
مليون عملية دخ��ول عرب اجل���وال ،و 11مليون ًا عرب �أجهزة
احل��ا���س��وب .كما وف���رت ب��واب��ة وزارة ال��ع��دل يف �سبيل رفع
ت�صنيفها يف م���ؤ���ش��ر ت��ط��وي��ر احل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة ،املحتوى
للم�ستفيدين باللغتني العربية والإجنليزية� ،إذ ترجمت كامل
املحتوى �إىل اللغة الإجنليزية وقدمت �أك�ثر من � 36صفحة
تعريفية عن وزارة العدل.
وق��دم املركز الإع�لام��ي بالبوابة الإلكرتونية ه��ذا العام 130
خ�برًا ُن ِ�شر باللغة العربية ،و� 110أخبار باللغة الإجنليزية،

و ُن ِ�شر � 13إ�صدا ًرا من الكتب والتقارير الإح�صائية بزيادة 5
�إ�صدارات عن العام املا�ضي ،كما ُن ِ�شر  99نظام ًا والئحة عدلية
بزيادة � 8أنظمة جديدة باللغة العربية ،و� 10أنظمة مرتجمة
باللغة الإجنليزية عن العام املا�ضي.
وخ�لال العام اجل��اري 2021م ن�شرت �صفحة مركز البحوث
بالبوابة الإلكرتونية ل��ل��وزارة �أك�ثر من � 17أل��ف حكم �صادر
من املحكمة التجارية ،ونحو � 1.5ألف حكم �صادر من املحكمة
العليا ،و�أك�ث�ر م��ن  2000حكم �إف�لا���س .كما وف���رت البوابة
الإلكرتونية لوزارة العدل  107م�ؤ�شرات تعر�ض ب�شكل تفاعلي
البيانات املفتوحة.

مركز الملك سلمان يقدم مساعداته لعدد من الدول

الريا�ض  -البالد

ّ
د�شن مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال
الإن�����س��ان��ي��ة ح��م��ل��ت��ه ال��ط��ب��ي��ة التطوعية
جل��راح��ة ال��غ��دة ال��درق��ي��ة ل��ل��م��ر���ض��ى من
ذوي ال���دخ���ل امل���ح���دود يف م��ق��ر امل��رك��ز
اال�ست�شفائي الإقليمي مبدينة بني مالل
يف اململكة املغربية ال�شقيقة ،حيث �أجرى
الفريق الطبي منذ بدء احلملة  12عملية
جراحية.
وت��ه��دف احل��م��ل��ة ال��ت��ي ي�����ش��ارك فيها 15
طبي ًبا وت�ستغرق � 8أي��ام� ،إىل �إج��راء 75
عملية جراحية للغدة الدرقية ،للأ�شخا�ص
البالغني املنتمني ل�ل�أ���س��ر املغربية ذات
ال��دخ��ل امل��ح��دود وال��ذي��ن ال ي�ستطيعون

تغطية تكاليف العالج.
وت����أت���ي ه���ذه احل��م��ل��ة يف �إط����ار �سل�سلة
احل��م�لات الطبية ال��ت��ي تقيمها اململكة،
ممثلة باملركز لدعم املر�ضى واملحتاجني
ومكافحة الأم��را���ض يف خمتلف ال��دول
ذات االحتياج.
ك��م��ا وزع م��رك��ز امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل�ل�إغ��اث��ة
والأعمال الإن�سانية  3,950حقيبة �شتوية
احتياجا يف منطقتي كويتا
للفئات الأكرث
ً
وق�لات ب�إقليم بلو�ش�ستان الباك�ستاين،
ا�ستفاد منها  27,650فر ًدا.
ي�أتي ذلك يف �إطار م�شروع توزيع الك�سوة
ال�شتوية الذي ينفذه املركز يف جمهورية
باك�ستان الإ�سالمية ال�شقيقة لعام 2021م.
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":

أكدوا أن المتحور "أوميكرون" ليس فيروسا جديدا  ..مختصون لـ"

اهتموا بالتحصينات والجرعة المنشطة

جدة -يا�سر بن يو�سف

�أك�����د لـ"البالد" خم��ت�����ص��ون �أن امل��ت��ح��ور
�أوميكرون الذي مت ر�صده يف جنوب �أفريقيا
لي�س فريو�سً ا جديدًا كما يتحدث عنه البع�ض
ويثري امل��خ��اوف ل��دى �أف���راد املجتمع لكونه
�أخطر �شرا�سة  ،مبينني �أن " �أوميكرون " هو
متحور نتج عن فريو�س كوفيد ١٩-ولي�س
فريو�سً ا م�ستقلاً .
خوجة
وق��ال��وا �أن ال��ت��ح��ورات اجل��دي��دة لفريو�س
ك��ورون��ا ت��زي��د ان��ت�����ش��اره ول��ي�����س خطورته
�أو ال�����ص��ورة ال�����س��ري��ري��ة �أو الإكلينيكية
ل�ل�أع��را���ض� ،إذ �إن���ه ب��ال��رغ��م م��ن �إنتاج عدد
من اللقاحات ،ف���إن فريو�س كورونا ما زال
ينت�شر ب�شكل ك��ب�ير ،ك��م��ا ر���ص��د حت���ورات
كثرية للفريو�س ،ما �أدى �إىل زي��ادة �سرعة
ال�شريف
انت�شاره يف بع�ض الدول  ،داعني يف الوقت
نف�سه �إىل �ضرورة اخذ التح�صينات وتنفيذ
االحرتازات ال�صحية وا�ستخدام الكمامة .
يف ه����ذا ال�����س��ي��اق دع����ا �أم��ي��ن ع����ام احت���اد
امل�ست�شفيات العربية �أ�ستاذ ال�صحة العامة
وطب الأ�سرة واملجتمع الربوفي�سور توفيق
�أح��م��د خ��وج��ة ،جميع امل��واط��ن�ين واملقيمني
م��������ن ج������ان������ب������ه ق������ال
بالتح�صني ب��ج��رع��ات ك��ورون��ا � ،أم���ا الذين
ا����س���ت�������ش���اري وخ��ب�ير
اخلويل
م�ضى � 6أ�شهر على اكتمال تلقيهم التح�صني
ال���وب���ائ���ي���ات مب��ن��ظ��م��ة
��ة
ب��ج��رع��ت�ين ،ف��ع��ل��ي��ه��م احل���ر����ص ع��ل��ى اجل��رع
ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ل���دول
هذه
التن�شيطية (امل��ع��ززة) ،مو�ضحً ا �أن �أهمية
���ش��رق املتو�سط ال��دك��ت��ور �أجم���د اخل���ويل � ،إن
املناعي
اجلرعة تكمن يف كونها تعطي اجلهاز
ال��ت��ح��ورات اجل��دي��دة لفريو�س ك��ورون��ا تزيد
ق��وة �إ�ضافية ،حيث تكون ا�ستجابة الأج�سام انت�شاره ولي�س خطورته �أو ال�صورة ال�سريرية
امل�ضادة واخلاليا التائية الو�سيطة قوية ج ًدا� ،أو الإكلينيكية ل�ل�أع��را���ض� ،إذ �إن��ه بالرغم من
بجانب قدرة اجل�سم �أكرث يف مواجهة ال�سالالت �إنتا ج عدد من اللقاحات ،ف�إن فريو�س كورونا
اجلديدة التي تنتج ب�سبب حتورات الفريو�س ،ما زال ينت�شر ب�شكل كبري ،كما ر�صد حتورات
وبالتايل ف�إن ال�شخ�ص الذي يح�صل على اجلرعة ك��ث�يرة ل��ل��ف�يرو���س ،م��ا �أدى �إىل زي���ادة �سرعة
املعززة �سيكون �أكرث قدرة يف الت�صدي لل�سالالت انت�شاره يف بع�ض الدول ،وعادت �إىل الإغالق
اجلديدة ،وال�سبب قوة ال�سالالت اجلديدة يف اجلزئي �أو الكلي ،و�سادت حالة من القلق على
االنت�شار والتغلغل يف �أج�ساد الب�شر.
م�ستوى ال��ع��امل ،وك��ل ذل��ك يدعو �إىل االلتزام

تراجع حاالت كورونا الحرجة و 25إصابة جديدة
الريا�ض ـ البالد

�أعلنت وزارة ال�صحة ،عن تراجع يف �أع��داد
احلاالت احلرجة بامل�ست�شفيات ب�سبب فريو�س
كورونا ،حيث مت ت�سجيل  44حالة ،فيما مت
�أم�س االول الأحد ت�سجيل  48حالة ،برتاجع
ق���دره  4ح���االت ،و�أو���ض��ح��ت وزارة ال�صحة
�أن ع��دد جرعات لقاحات كورونا املعطاة يف
اململكة بلغ حتى الآن ( )47321021جرعة،
ع�بر �أك�ث�ر م��ن  587م��رك�� ًزا بجميع املناطق
واملحافظات.
و�أ�ضافت �أن��ه مت ت�سجيل � 25إ�صابة جديدة
ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد «كوفيد–»19
تعاف ،وحالة
باململكة ،و َّمت ت�سجيل  29حالة ٍ
وفاة واحدة فقط ،خالل الـ� 24ساعة املا�ضية.
وكانت وزارة ال�صحة� ،أو�ضحت �أم�س الأول،
�أن متحور �أوم��ي��ك��رون يعترب م��ث�يرًا للقلق،
ل�ل�أ���س��ب��اب ال��ت��ال��ي��ة��� :ش��دة ع���دوى ال��ف�يرو���س،
و�سرعة انت�شاره ،واح��ت��وا�ؤه على عدد كبري
من الطفرات.
ف��ي��م��ا ���س��ب��ق و�أن �أك������دت �أه��م��ي��ة اجل��رع��ة
التن�شيطية من اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا،
م�شرية �إىل �أن الأج�سام امل�ضادة جلرعة الثانية
تبد�أ باالنخفا�ض بعد � 6أ�شهر من تلقيها.
�إىل ذلك حذر �أطباء بريطانيون من عر�ضني
رئي�سني ملر�ض كوفيد 19-ال يجوز للأ�شخا�ص

املطعمني �ضد فريو�س كورونا جتاهلهما �أبدا.
ووف��ق��ا ل�صحيفة «اك�سربي�س» الربيطانية،
اليوم الأحد ،عن تطبيق ZOE COVID
اخلا�ص بر�صد �أعرا�ض العدوى ،ر�أي الأطباء
القائل� :إذا كنت قد تلقيت اللقاح �سابقا ،ثم
�أخذت ت�سعل �أو تعط�س بكرثة بال �سبب ،فعليك
لزوم البيت واخل�ضوع لفح�ص كوفيد.19-
و�أ���ش��ار الأط��ب��اء �إىل �أن العر�ضني املذكورين
(ال�����س��ع��ال  ،وال��ع��ط�����س) هما ال��ل��ذان ي�سببان
انت�شار ال��ع��دوى م��ن �شخ�ص �إىل �آخ���ر .كما
دعوا �إىل اليقظة �إزاء �أعرا�ض �أخرى للإ�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وخا�صة فقدان
الإح�سا�س بالتذوق وال�شم.
وك�شف �أط��ب��اء قبل �أي���ام ع��ن ظ��ه��ور متحور
�( 1.1.529.Bأوميكرون) اجلديد لفريو�س
ك���ورون���ا يف ج��ن��وب �إف��ري��ق��ي��ا وب��وت�����س��وان��ا،
يحتوي على  32طفرة يف بروتني «�سبايك»
ال���ذي ي�صيب ال��ف�يرو���س بوا�سطته اخلاليا
احلية.
وي���رى خ�ب�راء �أن الكثري م��ن ه��ذه الطفرات
ت��دل على �أن ال�ساللة اجل��دي��دة تتميز بقدرة
عالية على االنتقال من ج�سم �إىل ج�سم �آخر،
وعلى مقاومة الأج�سام امل�ضادة املوجودة لدى
املتعافني من مر�ض «كوفيد »19-واملطعمني،
مع �أنهم حذروا من ا�ستنتاجات متعجلة.

اتفاقية لتمكين الجانب القانوني
في مجاالت جودة الحياة
الريا�ض ـ البالد

و ّقع مركز الدرا�سات والبحوث القانونية,
ات��ف��اق��ي��ة ���ش��راك��ة م��ع م��رك��ز ب��رن��ام��ج ج��ودة
احل��ي��اة� ،أح��د ب��رام��ج حتقيق ر�ؤي���ة اململكة
 ,2030ل���ت���م���ك�ي�ن اجل�����ان�����ب ال���ق���ان���وين
والت�شريعي يف جماالت جودة احلياة.
وت�أتي هذه االتفاقية يف �إط��ار �سعي مركز
الدرا�سات والبحوث القانونية �إىل تعزيز
ت��ع��اون��ه م��ع ب��رام��ج ر�ؤي����ة اململكة ،2030
وت��ق��دمي ال��دع��م ال��ل�ازم ل��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف
املجاالت الت�شريعية والأنظمة القانونية.
�إىل جانب اجلهود الرامية لبناء �شراكات
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ط��وي��ل��ة الأم����د م��ع اجل��ه��ات
احل��ك��وم��ي��ة ل�ل�إ���س��ه��ام يف �إث�������راء ال��ب��ي��ئ��ة
القانونية.
وي�����س��ع��ى م���رك���ز ال����درا�����س����ات وال��ب��ح��وث
حلول قانونية متكاملة
القانونية �إىل تقدمي ٍ
للإ�سهام بالدعم والتمكني يف جودة الأنظمة

والت�شريعات و�إث���راء البيئة القانونية يف
اململكة ،عرب نخبة من اخل�براء القانونيني
امل���ؤه��ل�ين م��ن �أ���ص��ح��اب اخل��ب�رة العريقة
يف العمل اال�ست�شاري ،وال��ذي��ن يتمتعون
بخرباتٍ تراكمية متميزة وعميقة يف املجال
الت�شريعي على م�ستوى اململكة.
و ُي��ع��د برنامج ج��ودة احل��ي��اة� ،أح��د برامج
حتقيق ر�ؤي���ة اململكة  ،2030ال���ذي يُعنى
بتح�سني ج��ودة حياة الفرد والأ���س��رة ،من
خ�ل�ال تهيئة البيئة ال�لازم��ة با�ستحداث
خ��ي��ارات ج��دي��دة ُت��ع�� ّزز م�����ش��ارك��ة امل��واط��ن
وامل��ق��ي��م وال���زائ���ر يف الأن�����ش��ط��ة الثقافية
وال�ترف��ي��ه��ي��ه وال��ري��ا���ض��ي��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة
والأمن������اط الأخ�����رى امل�لائ��م��ة ال��ت��ي ت�سهم
يف تعزيز ج���ودة ح��ي��اة املجتمع ،وتوليد
ال��وظ��ائ��ف ،وتنويع الن�شاط االقت�صادي،
وتعزيز مكانة امل��دن ال�سعودية يف ترتيب
�أف�ضل املدن العاملية.

سر تسمية المتحور الجديد من
فيروس كورونا "أوميكرون"

بالإجراءات االحرتازية.
ولفت �إىل �أن جميع الفريو�سات تتغري مع مرور
الوقت ،وهذا ي�شمل جائحة (كوفيد  ،)19فحتى
الآن مت التعرف على مئات الأمناط املختلفة لهذا
الفريو�س يف جميع �أنحاء العامل ،ويتم متابعة
ذل��ك ع��ن كثب ،مل يكن مبعظم التغريات التي
طر�أت على هذا الفريو�س� ،سوى ت�أثري �ضئيل
�أو معدوم ،على انتقال العدوى �أو �شدة املر�ض.
وحول اجلرعة املعززة قال اخلويل :هناك فئات
ال ب��د ل��ه��ا �أن حت�صل ع��ل��ى اجل��رع��ة ال��ث��ال��ث��ة قبل
الآخ��ري��ن� ،إذ قد تكون هذه الفئات ن�سبة �ضئيلة
من ال�سكان يف خمتلف الدول ،لكنها ت�ش ّكل الفئات
ال�سكانية الأك�ثر ُعر�ضة للخطر من ج��رّاء �ضعف
ً
وخ�صو�صا عندما يكون هناك دليل على
املناعة،

�ضعف املناعة �ضد الأمرا�ض ال�شديدة والوفاة.
ويف ال�سياق يقول ا�ست�شاري الأطفال الدكتور
ن�صرالدين ال�شريف :ب�شكل ع��ام الفريو�سات
متتلك خا�صية التحور اجليني ،وق��د ك�شفت
درا���س��ات ع��دي��دة �أن كوفيد  19حت���وّر جين ًيّا
مما اكت�سبه خ�صائ�ص يف االنت�شار �أك�ثر من
ال�سابق� ،إذ يالحظ �أن الفريو�س ومنذ ر�صده
لأول مرة كان �سريع االنت�شار مما ي�ؤكد على
متتعه ب�صفات قوية اك�سبته الهيمنة يف خا�صية
االنت�شار والبقاء ملدة زمنية �أطول.
و�أكد ال�شريف �أن فريو�س كورونا امل�ستجد يعد
الآن �أق��وى فريو�س �شهده التاريخ �إذ �أ�صاب
املاليني و�أودى بحياة الآالف ،وه��و ما يدعو
م��ن جميع �أف����راد املجتمعات ب��احل��ر���ص على

�أط��ل��ق��ت منظمة ال�صحة ال��ع��امل��ي��ة ا�سم
"�أوميكرون" على ال�ساللة اجلديدة من
فريو�س كورونا ،وهو احلرف اخلام�س
ع�شر يف الأبجدية الإغريقية.
وي�شري هذا احلرف اىل النجم اخلام�س
ع�شر م��ن حيث ال�سطوع يف جمموعة
كوكبة ال�سماوية ،وهي تدل على املنطقة
التي تظهر فيها جمموعة حم���دودة من
النجوم.
وق�����د �أط����ل����ق ع��ل��ي��ه يف ال���ب���داي���ة ا���س��م
"بت�سوانا" لأنه ظهر لأول مرة يف دولة
بت�سوانا ،قبل �أن يظهر م��رة �أخ��رى يف
جنوب �إفريقيا.
حيث اعتادت منظمة ال�صحة العاملية
منذ ظهور كورونا على ا�ستخدام �أحرف
الأب��ج��دي��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة ،ك��ح��روف �أل��ف��ا،
وبيتا ،وغاما ،ودلتا لت�سمية املتحورات
اجلديدة.
و�أع��ل��ن ع��ن ال�سال�سة اجل��دي��دة م��ن هذا
ال���ف�ي�رو����س ل��ل��م��رة الأوىل يف ج��ن��وب
�إف��ري��ق��ي��ا ي��وم  24م��ن نوفمرب احل��ايل،
ارتفع عدد الإ�صابات به ب�شكل حاد خالل
الأيام املا�ضية.
و�أك�����دت امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��امل��ي��ة �أن ال�ساللة
اجل��دي��دة ل��ه��ا ع���دد ك��ب�ير م��ن ال��ط��ف��رات،
وب��ع�����ض��ه��ا م��ث�ير ل��ل��ق��ل��ق ،م�����ض��ي��ف��ة �أن
امل��ع��ط��ي��ات الأول����ي����ة ت�����ش�ير �إىل خطر
�أك�بر للإ�صابات املتكررة بهذه ال�ساللة
باملقارنة مع ال�سالالت الأخرى.

التطعيمات والتح�صني املعزز وع��دم التهاون
والت�ساهل باال�شرتاطات ال�صحية ،فخطورة
كورونا ما زالت قائمة والوقاية متثل �أهم �سبل
مكافحته وتطويق فريو�سه ال�شر�س.
ويتفق ا�ست�شاري الفريو�سات الدكتور معتز
ح�سن م��ع الآراء ال�سابقة ويقول:جميع
اللقاحات املوجودة ملواجهة كورونا – ب�إذن
الله -قادرة على مواجهة ال�سالالت اجلديدة،
ول��ك��ن ع��ل��م��ي�� ًا ت��ظ��ل ه��ن��اك خم����اوف م���ن �أن
تكت�سب هذه ال�سالالت قوة متنحها القدرة
على مواجهة اللقاحات ،لذا ف�أن خري ن�صيحة
ه��ي ال��ت��ق��ي��د ب��ال��ت��داب�ير االح�ت�رازي���ة وع��دم
الرتاخي والت�ساهل ،فالعامل �أم��ام فريو�س
�شر�س �أ�صاب املاليني.

الصحة توضح أعراض وعالج " المرض المسبب للعمى "
الريا�ض ـ البالد

�أو���ض��ح��ت وزارة ال�����ص��ح��ة� ،أن م��ر���ض امل��اء
الأبي�ض �أو ما يعرف �أي�ضا با�سم «ال�ساد �أو
الكاتراكت» هو �أحد �أهم �أ�سباب العمى الكلي
�أو اجلزئي على املدى البعيد يف اململكة.
و�أ�ضافت الوزارة –عرب موقعها الإلكرتوين-
�أن مر�ض ال�ساد هو العتامة التي ت�صيب عد�سة
ال��ع�ين ،التي بطبيعتها �شفافة وت��وج��د خلف
القزحية ،وعندما يتكون ال�ساد ف���إن العد�سة
الطبيعية تبد�أ بفقد �شفافيتها تدريجيًا وت�صبح
معتمة مما مينع مرور ال�ضوء من خاللها ،ومن
ثم ت�صبح الر�ؤية م�شو�شة وغري وا�ضحة.
و�أ�شارت �إىل �أن من �أهم �أ�سبابه ما يلي :التقدم
بالعمر ،والوراثة ،وتعر�ض العني ل�ضربة �أو
�إ�صابة م���ؤث��رة على �أن�سجة العني ،والتهاب

العني ،وبع�ض الأم��را���ض املزمنة ،والتي من
�أهمها ال�سكري ،وبع�ض الأدوي���ة ،من �أهمها
الكورتيزون ،كما �أنه قد ي�صيب الأطفال ب�سبب

الوراثة� ،أو يظهر عند ال��والدة نتيجة التهاب
ي�صيب اجلنني �أثناء احلمل.
وح���ول �أع��را���ض��ه� ،أو���ض��ح��ت ال�����وزارة �أن��ه��ا

"الحوار الوطني" يستعرض قضايا المرأة والتعليم والصحة
البالد -يا�سر بن يو�سف

ن��ف��ذ م��رك��ز امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ل��ل��ح��وار
ال��وط��ن��ي م���ؤخ��را م��ن خ�لال م�شرفيه
وم�شرفاته باملناطق ،عددا من الربامج
وال��ت��ي ت��ن��وع��ت ب�ين ل��ق��اءات ون���دوات
حوارية.
و�أو�ضح املركز �أنه �أقام يف منطقة تبوك
بالتعاون مع ال��ن��ادي الأدب���ي الثقايف،
لقاء ح��واري��ا ب��ع��ن��وان« :ذك���رى البيعة
ال�سابعة خل���ادم احل��رم�ين ال�شريفني:
ط��م��وح��ات وم��ن��ج��زات» ،وذل���ك يف مقر
النادي باملنطقة ،وا�ست�ضاف اللقاء ً
كال
م��ن ال��دك��ت��ورة عائ�شة يحيى احلكمي
ع�����ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س ب��ج��ام��ع��ة ت��ب��وك،
وم��اه��ر حم��م��د ال��واب�����ص��ي ،رئ��ي�����س جلنة
ريادة الأعمال بغرفة تبوك ،ورانية ر�شيد
عبودان مديرة مكتب الإبداع ب�صحة تبوك،
وال�شاعر املهند�س حممد فرح العطوي.
وت��ن��اول��ت عائ�شة احل��ك��م��ي يف كلمتها،
اجن�����ازات ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م يف ع��ه��د امل��ل��ك
�سلمان ،وجناح التعليم الإلكرتوين يف ظل
جائحة كورونا �إىل جانب ما ح�صدته املر�أة
ال�سعودية من التمكني يف عهده.
فيما ا�ستعر�ض ماهر الواب�صي� ،أه��داف
اال�سرتاتيجية الوطنية لال�ستثمار ،ودور
اقت�صاد اململكة امل��ت�ين يف ع��ه��ده ،حفظه
الله ،لتخفيف �آثار جائحة كورونا بالدعم
احلكومي ملوظفي امل�ؤ�س�سات وال�شركات
والتحفيز املايل للقطاع اخلا�ص.

تختلف م��ن �شخ�ص �إىل �آخ���ر وم���ن �أه��م��ه��ا:
���ض��ع��ف ت��دري��ج��ي للب�صر دون �أمل ،ور�ؤي����ة
�ضبابية مع ع��دم و�ضوح ،وع��دم القدرة على
حت��م��ل ال�����ض��وء ال�����س��اط��ع ،وع��ت��ام��ة العد�سة،
ور�ؤية �ضبابية ب�شكل عام ،وتغري لون عد�سة
العني تدريجيًّا �إىل اللون الأبي�ض وذل��ك يف
احلاالت املتقدمة.
وح���ول ال��ع�لاج� ،أو���ض��ح��ت وزارة ال�صحة،
�أن��ه عندما ي�صيب املر�ض العد�سة قد يت�سبب
بفقدان ب�صر جزئي �أو كلي والعالج الوحيد
له هو التدخل اجلراحي ،ومن �أهم التدخالت
اجل��راح��ي��ة� :إزال����ة العد�سة امل��ت���أث��رة بال�ساد
وا�ستبدالها بزرع عد�سة �أخ��رى جديدة تدوم
م��دى احل��ي��اة .ول��ه��ذه العملية ط��رق خمتلفة
الختالف احلاالت.

 300كادر نسائي يتدربن في
برنامج المساعدة النفسية

الريا�ض ـ البالد

�أم��ا رانية عبودان ،فقد تناولت منجزات
ال��ق��ط��اع ال�����ص��ح��ي وم���ا ق��ام��ت ب���ه وزارة
ال�����ص��ح��ة م���ن ج���ه���ود مل��ك��اف��ح��ة ف��اي��رو���س
كورونا ،و�ضمان �سالمة املجتمع من تف�شي
اجلائحة.
ويف منطقة امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة �أق���ام املركز
بالتعاون م��ع جلنة التنمية االجتماعية
الأه��ل��ي��ة ل��ق��اء ح��واري��ا ب��ع��ن��وان« :مفاهيم
�إ�سالمية يف الت�سامح والتعاي�ش» حتدث
خ�لال��ه ك��ل م��ن م�صلح ال�صبحي ،رئي�س
جل��ن��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة،
والدكتور حميد الأحمدي.
وا�ستعر�ض اللقاء امل�صطلحات التي تدل
على الت�سامح والتعاي�ش يف القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية املطهرة ،كما �سلط ال�ضوء
على مرتكزات جناح التعاي�ش والت�سامح،
ودور املركز يف ن�شر وتعزيز هذه القيم.

ويف منطقة ع�سري نفذ امل��رك��ز بال�شراكة
مع جمل�س �شباب املنطقة ديوانية حوارية
بعنوان« :كيفية تعزيز امل��ه��ارات القيادية
ل��دى ال�����ش��ب��اب» ،وا�ست�ضاف ال��ل��ق��اء ال��ذي
�أداره �سعيد بن جف�شر ،ع�ضو جمل�س �شباب
منطقة ع�سري� ،أحمد بن عبد الله حا�ضر،
املهتم بالقيادة ال�شبابية.
ويف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء �أك���د ح��ا���ض��ر ،وج��وب
تعزيز م��ه��ارات القيادة للن�شء م��ن خالل
منحهم الثقة منذ الطفولة ،مبينا �أن متكني
ال�شباب هو العامل الأهم يف �صناعة القادة،
وان البيئة املحفزة هي �أهم جوانب تعزيز
م���ه���ارات ال��ق��ي��ادة ،وي��ج��ب ع��ل��ى ال�شباب
ا�ستغالل الفر�ص ل�صناعة ق�ص�ص جناح
م�صدرها معرفة مكامن القوى والعمل على
�صقلها ،واال�ستفادة من الدعم الال حمدود
يف �شتى املجاالت.

و ّق���ع امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لتعزيز ال�صحة النف�سية
�أم�����س ,اتفاقية ت��ع��اون م��ع م�ؤ�س�سة عبدالعزيز
بن طالل و�سُ َرى بنت �سعود للتنمية الإن�سانية
"�أحياها" ,التي تهدف �إىل دعم وتعزيز م�ستوى
ال�صحة النف�سية للفئات امل�ستهدفة لدى امل�ؤ�س�سة
التي يبلغ عددها ( )300ام��ر�أة يف عدد من مدن
اململكة.
و�أك�����دت امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ؤ���س�����س��ة "�أحياها
الإن�سانية" م�شاعل بنت في�صل الر�شيد �أن هذه
ال�شراكة حتقق �أه��داف�� ًا نبيلة خلدمة فئة مهمة
يف املجتمع ،حيث ت�ستهدف االتفاقية تدريب
 300امر�أة يف مناطق اململكة كمقدمة للم�ساعدة
النف�سية الأول��ي��ة بحيث ت�صبح كل منهن ق��ادرة
على اكت�شاف امل�ؤ�شرات الأولية لوجود ا�ضطراب
نف�سي �أو ب���وادر �إدم���ان ل��دى �أف���راد �أ�سرتها �أو
حميط جمتمعها وم��ع��رف��ة ال��ت��دخ�لات النف�سية
الأولية الأمثل لكل حالة مما يحقق وقاية نف�سية
�أعلى وحماية من تطور اال�ضطراب النف�سي �أو
الإدمان وو�صول �أ�سرع �إىل اخلدمات النف�سية يف
حال احلاجة �إليها.
من جهتها �أو�ضحت امل�شرفة على برنامج امل�ساعدة
النف�سية الأولية الأخ�صائية هيفاء الع�شيوي �أن
توقيع االتفاقية ي�أتي يف �إطار حر�ص املركز على
بناء �شراكات �إ�سرتاتيجية فاعلة وتقدمي برامج
نوعية من �ش�أنها اال�سهام يف رفع م�ستوى الوعي
النف�سي لدى املجتمع.
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يف زمن امل�صالح والكيل باملكاييل ال�سيا�سية للدكاكني احلقوقية

ال�سعودية ت�ؤ�صل بالأفعال املفاهيم
ال�سوية حلقوق الإن�سان

هل منلك حق �إدراج الإجراءات التي اتخذتها اململكة العربية ال�سعودية يف ذروة اجتياح الوباء للعامل مبتحوراته
املتالحقة يف قوائم حماية حقوق االن�سان؟
وهل ت�سمح لنا بع�ض دكاكني احلقوق االن�سانية ممار�سة الفخر واالعتزاز مبا حتقق لدينا ومن خاللنا قيا�سا لغرينا؟
وهل ي�ستطيع الن�شطاء توظيف املفاخر الفعلية ال�سعودية يف قوائم االجنازات املعززة لرفاهية االن�سان؟
دعونا ن�ستعر�ض اجلزء الي�سري جدا من تلك املبادرات
ال�ضخمة بعد ان �شمرت اململكة ع��ن �سواعدها لإغاثة
املجتمعات الأق��ل قدرة على جمابهة اجلائحة واعتمدت
امل��ل��ي��ارات للحفاظ على �صحة االن�����س��ان بحكم ت��ر�ؤ���س
الريا�ض لقمة الع�شرين الكبار املتزامنة مع االزمة ا�ضافة
ملئات املبادرات التي ادت لت�صفري عداد كورونا يف اململكة
العربية ال�سعودية وحفظت الوظائف ودعمت الرواتب
وحمت القطاع اخلا�ص وقبل كل هذا ادت ل�صيانة حياة
االن�سان بغ�ض النظر عن اجلن�س واجلن�سية والدين
واملذهب واعتمدت تعوي�ضات مبئات املليارات وتكفلت
ب��ع��ودة جميع ال�����س��ع��ودي�ين م��ن ك��اف��ة ا���ص��ق��اع االر����ض
وا�سكنتهم يف فنادق النجوم اخلم�س مكرمني معززين
فهل يكفي هذا اجلزء الي�سري لك�سب ر�ضا ا�صحاب الهوى
يف دكاكني احلقوق؟.
�شخ�صيا ال �أعتقد بل اجزم ويجزم غريي ان املو�ضوع
لي�س ذا عالقة باحلقوق االن�سانية ال من بعيد وال من
ق��ري��ب رغ���م االع��ت�راف امل��ت��ك��رر ب����أن املجتمع احل��ي��وي
ال�سعودي ال يختلف عن غريه من �شعوب االر�ض قاطبة
م��ن حيث م�شاهد اخل��ط���أ وال�����ص��واب فل�سنا مالئكة وال
منزهني لكننا الأك�ثر عناية بحق االن�سان بحكم مبادئ
ثابتة ال تهزها حماوالت الت�شكيك املعلوم �أهدافها.
ك�ثر ي��درك��ون وه��م يتقي�أون احل��ق��د �شامتني حمر�ضني
ليل نهار ب���أن الآي��ة الكرمية "التزر وازرة وزر �أخرى"
مبد�أ ل�سلوك �سعودي متجذر ول�سنا �أم��ام حلقة ت�شهري
ا�ستداليل مبثل ه����ؤالء الكرث �سعوديني ك��ان��وا او غري
�سعوديني من جملة املقيمني باململكة ولوال خ�شية املالمة
جراء تعداد الف�ضل والإح�سان انطالقا من تبني اململكة
لتجنب امل��نّ لطرحت الأ���س��م��اء الرباعية بو�ضوح ت��ام،
ف���ذوو مرتكبي اجل��رائ��م ال��ك��ب�يرة ال يتحملون جريرة
�أف��ع��ال ابنائهم و�آب��ائ��ه��م واخ��وان��ه��م وال تت�أثر مكانتهم
وقيمتهم ومنا�صبهم العملية على االط�ل�اق قيا�سا ملا
يجري يف دول كثرية تعرفها دكاكني احلقوق املزعومة

لأه��داف لي�س من بينها حق االن�سان وبع�ض املقتاتني
على مواردها ال ي�ستطيعون االف�صاح عن ده�شتهم مبا
حتقق ل��دول اخلليج من ب��اب االرت���زاق واحل��ف��اظ على
املكت�سبات املالية ،اذ ال هم لهذه الدكاكني اال ما يجري
بال�سعودية العظمى رغ��م االلتفات ب�ين ت��ارة واخ��رى
لبع�ض ال��دول املوغلة باالنتهاكات عيانا بيانا من باب
ذر الرماد بالعيون دون ادنى ا�صرار او تكرار ف�أ�ضحت
على ر�ؤو�س الأ�شهاد منظمات م�سي�سة� ،أما �أهايل العاقني
الناكرين من املحر�ضني الداعني لزعزعة ا�ستقرار ال�شعب
ال�سعودي فريفلون بالعز وال��رخ��اء دون ان يتعر�ضوا
ملجرد ���س���ؤال انطالقا من اح�ترام احل��ق اال�صيل وهو
حق غري مرتبط "بك�شكات" حقوق االن�سان غري املعتربة
وادعاءات الن�شطاء يف جانب مهني ان�ساين ا�ضحى مهنة
ملن ال مهنة له حتى بات ن�صف املارة �سفراء نوايا ح�سنة
ورواد حقوق ان�سانية ومنظرين يتلقفهم االعالم اجلديد
وتقود بع�ضهم االهواء وامل�صالح ومبادئ رد اجلميل ملن
نفخ اوداجهم.
باخت�صار مفيد لعل املتابع الفطن يدرك حقيقة العواطف
اجليا�شة لقادة اململكة املحتكمني ملبادئ �سامية ال تف�صلهم
ع��ن اف����راد امل��ج��ت��م��ع ح��ت��ى ب��ات��ت �صفة خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني على �سبيل امل��ث��ال �أك�ث�ر عظمة م��ن اجلاللة
وال�سلطنة وا�صبحت عادة تقبيل اليد من االفعال املنهي
عنها يف كل منا�سبة وت�أ�صلت العادات احلميدة املعززة
للمروءة وال�شهامة والنخوة حتى باتت جمال�س كبار
امل�سئولني �ساحات نقا�ش ح��ر مثمر ب��ل ا�ضحى تقييم
جناح الوزير مرتبطا باملخرجات والتفاعل مع املواطن
�أم��ا الو�صول اىل احلق الثابت فهو متاح للجميع دون
ا�ستثناء ال يحتاج �سوى �ضغطة زر من �صالة جلو�س
امل��ن��زل ع�بر �شبكة رق��م��ي��ة �ضخمة ا���س��ت��ث��م��رت مبئات
التطبيقات املتفردة مبا يليق بوطن �شامخ حجز مقعده
يف ال�صف الأول عامليا ليظل الرد والتفاعل مع �صاحب
احلق �أيا كان رهن احلالة والأهمية قد ال يحتاج اىل اكرث

كتب  :حممد اجلهني
من �ساعات معدودة ويف حال التقاع�س الذي ا�ضحى يف
خرب كان مدعوما بالإ�صالحات وم�شروع حرب الف�ساد
و�إج����راءات املتابعة وتطبيق العقوبات ج��از ل�صاحب
احلق خماطبة اكرب �سلطة يف الدولة دون حرج.
�صحيح �أن ك��ث�ير ًا م��ن ال��ق��ن��وات وامل��ن��ظ��م��ات و�أن�����ص��ار
الأغ��را���ض و�أ�صحاب الهوى يحاولون ت�صوير الأم��ور
على غري ماهي عليه و�صحيح ان ه�ؤالء عازمون (جماعة
وافرادا) على اعالن ب�شارة متزيق االمة عرب تنفيذ خطط
�شيطانية ال�ستكمال ما �سمي بالفو�ضى اخلالقة عن طريق
الرتب�ص باملجتمعات العربية واخلليجية ب�شكل عام
وال�سعودية على وجه اخل�صو�ص من باب احلقد الطبقي
الفارغ حتى من املربرات و�إن كانت يف منتهى ال�سخف.
لكن �ألأكرث �صحة �أن دول جمل�س التعاون اخلليجي ظلت
�صامدة يف وجه عوا�صف التدمري وحم��اوالت تقوي�ض
اال�ستقرار واع��ي��ة ب�شكل مطمئن اىل ح��د كبري ملخاطر
املثابرة يف �صناعة املكائد وم�ستفيدة من التجارب التي
ع�صفت بالأمة لوال لطف املوىل القدير رغم �سقوط بع�ض
عوا�صم الدول العربية مع الأ�سف ال�شديد يف حبائل الغدر
حتى �أ�ضحت خارج ال�سيطرة متوج بالفو�ضى والعوز
واملر�ض والندم فتمكن املرتب�ص من التباهي بال�سيطرة
ب��ح��ك��م االخ��ت�راق����ات واحل���ي���ل واالك����اذي����ب وال��ت���أج��ي��ج
وخمرجات ف��رق ت�سد عن طريق الطائفية الكريهة قبل
�أن يك�شف الأع��داء حقيقة البغ�ض لكل ما ميت للعروبة
ب�صلة ويكت�شف العربي املخدوع �أن م�سائل ال�شراكات
املزعومة والدين املقد�س �آخر اهتمامات احلاقدين و�أن
االن�����ض��واء حت��ت ل��واء املحيط العربي امل��خ��رج الوحيد

من م�صري لي�س غام�ضا كما يت�صور البع�ض بل كارثيا
بكل ما تعني املفردة ولعلنا ن�ست�شهد بالكرامة العربية
ال�ساقطة يف مناطق �سيطرة اعداء االمة حتى بلغ االمر
التحكم بامل�صائر وجتاوز ذلك حتى بلغ لعق االحذية امام
كامريات القريب والبعيد  ،وظل ال�شموخ مقرتنا براية
اململكة اخلفاقة ولنا بخروج ال�شعب ال�سعودي يف وطن
بحجم ق��ارة ومبختلف طبقاته وفئاته لالحتفاء باليوم
الوطني م��ا ي���ؤك��د حقيقة التالحم الفريد ب�ين ال�شعب
والقيادة وحجم احلب امل�شرتك لرتاب الوطن الطاهر.
لقد ظلت دول اخلليج ترفل بالعز والرفاهية بعد �أن
و�أدت اململكة �أح�ل�ام الطامعني فتك�سرت �آمالهم حتت
اق����دام ال�����س��ع��ودي�ين وب����اءت حم��اوالت��ه��م بالف�شل ول��ن
تختلف تلك االحالم عن �أحالم ابلي�س باجلنة والتاريخ
القدمي واحلديث �سطر من الأمثلة ما يكفينا عناء ال�سرد
وا�ستح�ضار قوائم املهددين من طواغيت الع�صر الذين
نفقوا بعد ان دم��روا اوطانهم فيما ظلت اململكة �شاخمة
تقفز كالغزال من مرحلة اىل مرحلة �أكرث ازدهارا ومنوا
ومنعة ويف ه��ذا الدليل القاطع على احلكمة والوعي
واالخال�ص وتالحم القيادة وال�شعب.
ال ميكن لعاقل ال��وق��وف مكتوف االي���دي �أم���ام �أك��اذي��ب
وا���ش��اع��ات تنطلق بغر�ض الت�شويه م��ن اب���واق قبيلة
امل��رت��زق��ة لأه����داف ال تخفى على اح��د وال ميكن مل��درك
ا�ستيعاب تدلي�س وت��زوي��ر احلقائق على نحو ما نرى
ولعل دليلنا الوا�ضح يف هذا ال�صدد ارتكاب اثم البهتان
عيانا بيان فيما يتعلق مبزاعم الدفاع عن حقوق االن�سان
فاالنتهاكات ال�صارخة التي ال تقبل الت�أويل حلق االن�سان

تنمية م�ستدامة ..وجهات �سياحية فاخرة ..واهتمام برفاهية الإن�سان

جتري بعنف م�ضاعف وت�ؤدي ل�ضرر مقزز ومهني على
بعد امتار من مقرات بع�ض دكاكني تلك املنظمات بل �أن
�شبابيك تلك املقرات وبواباتها مطلة ب�شكل مبا�شر على
�أفعال �شنيعة بحق الإن�سانية غابت عن االهتمام عمدا
بحكم الكيل مبكيالني وهو الدليل القاطع على ت�سيي�س
ح��ق��وق االن�����س��ان وامل��ت��اج��رة ب��ع��واط��ف ال��ن��ا���س ،ولعل
جمرد ا�ستعرا�ض مناذج �سعودية لي�ست بحاجة لعناء
االثبات �أمر ي�ؤكد مبا ال يدع جماال لل�شك املفهوم الرباين
احلقيقي حلقوق االن�سان الذي ي�أتي يف املقدمة الت�سامح
املن�ضبط مع املتجاوزين الذين خلت ذممهم من الدماء
الربيئة فعال او حتري�ضا �إ�ضافة اىل عدم حتميل جريرة
الأفعال امل�شينة وان كانت جرائم كبرية لغري مرتكبيها
ب�شخو�صهم.
و�أم�����ام امل��ط��ال��ب��ات ب��ح��ق��وق االن�����س��ان احل���ق امل����راد به
ب��اط��ل ،اال يجوز ال�����س���ؤال ع��ن ح��ق العناية بامل�شردين
واملغدورين بال�سالح الأبي�ض يف االزقة اخللفية لبع�ض
العوا�صم العاملية املتقدمة؟ اال يجوز ال�س�ؤال عن حقوق
املغت�صبات وحمايتهن؟ اال يجوز ال�س�ؤال عن حق من مت
اطالقهم بال�شوارع بال م�أوى بعد اخ�ضاعهم للتغرير من
�أبناء ال��دول امل�ستهدفة مب�شروع الت�شويه؟ فالدفاع عن
احلقوق االن�سانية فعل ملمو�س ي�ستهدف املظلومني وال
يجوز على االط�لاق ت�صدير حق ملرتكب جرمية بالفعل
او التحري�ض على ح�ساب �ضحايا ه��م اوىل بالدفاع
عن حقوقهم فاحلق االن�ساين قائم على املبد�أ وال�صدق
بال�ضبط كما تفعل اململكة ولعل املراجعة اخلاطفة حلال
�سجون تعج بالويل والثبور وعظائم الأمور على مقربة
من مقرات منظمات �شنفت اذاننا بالإن�سانية دليل قاطع
على �أن االم��ر جم��رد �ضغوط اه��داف��ه��ا وا�ضحة املعامل
لن�صل اىل نتيجة مفادها �ستظل املجتمعات امل�ستهدفة
من بع�ض املنظمات احلقوقية امل�سي�سة يف مرمى احلجر
بغ�ض النظر عما تفعل والدليل ذلك التناق�ض الوا�ضح
الذي ج�سدته اح��داث عديدة ومن��اذج ال حم�صورة حتى
باتت عبارة حقوق االن�سان كلمة حق ي��راد بها باطل"
ولهذا حذر العقالء وعلى ر�أ���س ه���ؤالء اململكة من مغبة
ا�ستغالل وت�سيي�س ح��ق��وق االن�����س��ان على ه��ذا النهج
املك�شوف للقا�صي والداين بحكم ادراك اململكة للمفهوم
ال�سوي الفعلي ال�صحيح ال�صادق حلق االن�سان دون ادنى
متييز وباحرتافية عالية يلم�سها القريب والبعيد ويعي�ش
تفا�صيلها كل من وط�أت قدماه ار�ض الوطن.

اململكة ..م�شاريع عمالقة لتعزيز جودة احلياة
جدة  -البالد

توا�صل حكومة اململكة بقيادة خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز ،و�سمو ويل ع��ه��ده الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان بن عبد العزيز  -حفظهما الله -حتقيق م�ستهدفات ر�ؤية
 2030الطموحة ،عرب منظومة هائلة من امل�شروعات التنموية
والرتفيهية الكربى ،وا�سرتاتيجيات �شاملة وم�شاريع بكافة
املناطق ،من �أبرزها :نيوم ،والبحر الأحمر ،و�أم��اال ،والقدية،
التي تركز على االقت�صاد امل�ستدام وجودة احلياة ،بينما �أجنزت
العديد من امل�شاريع يف قطاعات الريا�ضة ،والثقافة ،والرتفيه،
وال�سياحة ،ونحوها ،مما يوفر للمواطن ال�سعودي العي�ش
الرغيد واحلياة الكرمية ،بجودة عالية.
وت�ستهدف الربامج التي �أطلقتها حكومة اململكة ،جودة حياة
الفرد والأ�سرة من خالل تهيئة البيئة الالزمة لدعم وا�ستحداث
خ��ي��ارات ج��دي��دة ُت��ع�� ّزز م�شاركة امل��واط��ن واملقيم وال��زائ��ر يف
الأن�شطة الثقافية والرتفيهية والريا�ضية وال�سياحية والأمناط

الأخ���رى املالئمة ال��ت��ي ت�ساهم يف تعزيز ج���ودة ح��ي��اة الفرد
والأ���س��رة ،وتوليد ال��وظ��ائ��ف ،وتنويع الن�شاط االقت�صادي،
وتعزيز مكانة املدن ال�سعودية يف ترتيب �أف�ضل املدن العاملية،
�إذ متكن برنامج ج��ودة احلياة منذ اطالقه ع��ام  2018م ،من
فتح �آفاق جديدة للقطاعات التي مت�س املواطنني ب�شكل مبا�شر،
مثل الريا�ضة والثقافة وال�تراث والفنون والرتفيه والرتويح
ونحوها.
وعمل ال�برن��ام��ج على تنويع الفر�ص الرتفيهية ،مثل �إع��ادة
�إطالق قطاع ال�سينما ،وتنظيم الفعاليات الرتفيهية والريا�ضية
والثقافية املحلية والعاملية ،م��ن بينها ا�ست�ضافة رايل دك��ار
ال�����دويل ،واف��ت��ت��اح ع���دد م���ن امل��ت��اح��ف وامل���ع���ار����ض الثقافية
وامل��ه��رج��ان��ات املو�سيقية ،كما ا�ستثمر ال�برن��ام��ج يف تطوير
الكوادر الب�شرية يف قطاعات جودة احلياة املختلفة ،فيما �أطلقت
العديد من الأكادمييات واملعاهد والربامج التي ُتعنى بتطوير
امل��واه��ب مثل برنامج تطوير �ص ّناع الأف�ل�ام ،و�أك��ادمي��ي��ة مهد
الريا�ضية ،وتقدمي املنح الدرا�سية للطالب والطالبات للدرا�سة

يف املعاهد العاملية لدرا�سة فنون الطهي.
ومل تغفل حكومة اململكة تطوير القطاع ال�سياحي ،ما
عزز مكانة ال�سعودية كوجهة �سياحية عاملية ،وبالتايل
حتققت �إجن����ازات ملمو�سة على ه��ذا ال�صعيد ،منها
�إط�لاق الت�أ�شرية ال�سياحية ،وزي��ادة املواقع الرتاثية
املدرجة يف قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي ،وتوطني
املهن القيادية يف قطاع الإي���واء ،ف�ضال عن تفعيل
ومتكني دور القطاع اخلا�ص من خالل �أمتتة عملية
الرتاخي�ص لت�سهيل �أع��م��ال امل�ستثمرين ودعمهم
من خ�لال �إن�شاء �صناديق تنموية مثل �صندوق
منو الثقايف ،وبرنامج كفالة لتمويل امل�شاريع
ال�سياحية ،فيما تعمل اململكة على تطوير القطاع
ال��ب��ل��دي ،مب��ا يت�ضمن �أن�سنة امل���دن ،وحت�سني
امل�شهد احل�ضري ،واالرتقاء باخلدمات املقدمة
وذلك بهدف ت�أمني جودة حياة رفيعة ل�سكان
وزوّ ار اململكة.
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فجر الصحافة السعودية

 200تريليون قدم مكعبة حجم حقل "الجافورة"

السعودية تطلق برامج التوسع الكبير في الغاز
الجافورة ..تاريخ وقوة اقتصادية

الريا�ض  -البالد

�أعلنت وزارة الطاقة �إط�ل�اق برامج
التو�سع الكبري يف حجم �أعمال الغاز
يف "�أرامكو ال�سعودية" واجل��دوى
ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��م��وارد غ�ي�ر التقليدية
ال�ضخمة يف اململكة.
ورف��ع �سمو وزي��ر الطاقة الأم�ير عبد
ال��ع��زي��ز ب��ن �سلمان ب��ن عبد العزيز،
وم���ن�������س���وب���و ال����������وزارة و�أرام�����ك�����و
ال�سعودية �أ�سمى التهاين �إىل مقام
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز  ،و���س��م��و ويل عهده
الأم��ي�ن الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن �سلمان بن
عبدالعزيز  ،حفظهما الله ،ملا يوليانه
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وم��ن��ظ��وم��ت��ه م��ن دع ٍ��م
وم�ساندةٍ وتوجيه.
وق���ال املهند�س �أم�ي�ن ح�سن النا�صر
رئ��ي�����س �أرام���ك���و ال�����س��ع��ودي��ة وك��ب�ير
�إداري���ي���ه���ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي�ين ،خ�ل�ال حفل
الإطالق �أم�س� ،إن هذا الإجناز الكبري
يف جمال املوارد غري التقليدية ،ي�أتي
يف وق��ت م��ث��ايل ،حيث ي�شهد العامل
م�سرية حتول يف قطاع الطاقة.
و�أو�ضح �أن �سيا�سة الطاقة ال�سعودية،
تقوم على مقومات �أ�سا�سية خل�صها
�سمو وزي��ر الطاقة يف ثالثة مقومات
هي�( :أمن الطاقة ،والنمو االقت�صادي
 ،والتغري املناخي).

برنامج الغاز
1
وق���ال النا�صر�" :إذا ك��ان الكثري من
�صناع ال�سيا�سات يف العديد من دول
العامل قد عجزوا عن حتقيق التوازن
ب�ي�ن ه����ذه امل���ق���وم���ات ال���ث�ل�اث���ة ،فقد
ت�صدرت اململكة امل�شهد ،وتفردت عن
باقي دول العامل ،واليوم خري برهان،
فالغاز يلبي ه��ذه املقومات جمتمعة،
وهو م�صدر موثوق للطاقة ،ويتوفر
ب�أ�سعار معقولة".
و�أو�ضح �أن الغاز هو اخليار الأ�سا�سي
ال����ذي ينبغي �أن ي��ل��ج���أ �إل��ي��ه ال��ع��امل
للت�صدي لتحدي االنقطاعات املرتبطة
مب�صادر الطاقة املتجددة ،كما �أن الغاز
الطبيعي ينتج ن�صف حجم االنبعاثات
الكربونية ،التي ينتجها الفحم عند
ا�ستخدامه لقيمًا لتوليد الكهرباء.

حقل اجلافورة

 17ألف كم مساحة الجافورة

 2مليارا قدم مكعبة إنتاج متوقع
 3زيادة توليد الطاقة النظيفة

و�أو���ض��ح النا�صر �أن حو�ض اجل��اف��ورة
ال�ضخم الذى ميتد على م�ساحة � 17ألف  4حقبة جديدة للصناعات الكيميائية
كيلومرت مربع يقدر حجم موارد الغاز فيه
بنحو  200تريليون قدم مكعبة ،متوقعا  5دفع عجلة االقتصاد المحلي
�أن ينتج احلقل ما يقرب من ملياري قدم
مكعبة قيا�سية يف اليوم من غ��از البيع  6توطين أكثر بالتنقيب واإلنتاج
بحلول عام  ، 2030الفتا �إلبى �أن ال�شركة
متكنت من خف�ض تكاليف احلفر بن�سبة
الكلي ،ف�إننا نتوقع م�ستقبال اال�ستغناء
 ،%70وخف�ض تكلفة التحفيز بن�سبة 90
عن حرق ما يقارب ن�صف مليون برميل
 %منذ معيار التكلفة املعتمد لعام ،2014
ي��وم�� ًي��ا م��ن النفط م��ا ي�سهم يف خف�ض
وبطاقة �إنتاجية مبقدار � 6أ�ضعاف مقارنة
انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون يف
باملراحل الأوىل للربنامج.
توليد الكهرباء يف اململكة"  ،مو�ضحا
و�أ���ض��اف ق��ائ�لا" :عندما ت�ضيف �إنتاج
�أن��ه عند و�ضع هدف اململكة املتمثل يف
ح��ق��ل اجل���اف���ورة �إىل �إج��م��ايل الإن��ت��اج
�أن تكون طاقتها الكهربائية بن�سبة 50

النفط يعوض بعض خسائره
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ماليين سهم لألفراد في طرح "تداول" اليوم

جدة  -البالد

بعد اكتتاب ناجح للم�ؤ�س�سات وتغطية فاقت
التوقعات  ،تنطلق ال��ي��وم الثالثاء مرحلة
اكتتاب الأف���راد يف �أ�سهم �شركو "تداول"
وت�ستمر حتي ي��وم اخلمي�س  ،حيث �سيتم
تخ�صي�ص  10.80مليون �سهم متثل % 30
من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب العام

لندن  -وكاالت

���ش��ه��دت �أ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ���ص��ع��ودا ن�سبيا ،
ليعو�ض بذلك بع�ض خ�سائره التي بلغت
نحو  10دوالرات للربميل .فقد ارتفعت
العقود الآج��ل��ة خل��ام القيا�س برنت 3.17
دوالر �أو � % 4.4إىل  75.89دوالر للربميل
االث���ن�ي�ن ،ب��ع��د ه��ب��وط��ه��ا  9.50دوالر ي��وم
اجلمعة  ،فيما ارت��ف��ع خ��ام غ��رب تك�سا�س
الو�سيط الأم�يرك��ي  3.27دوالر �أو % 4.9
�إىل  71.41دوالر للربميل ،بعد �أن هبط
 10.24دوالر يف اجلل�سة ال�سابقة.
وانهارت �أ�سعار النفط مع الأ�سواق املالية
الأخرى يوم اجلمعة �أكرث من  ،% 10يف �أكرب
انخفا�ض لها يف يوم واحد منذ �أبريل 2020
بعد �أن �أث���ارت ال�ساللة اجل��دي��دة خم��اوف
امل�ستثمرين وزادت من املخاوف من �إمكانية

تزايد فائ�ض املعرو�ض يف الربع الأول.
وق���ال ه�يروي��وك��ي ك��ي��ك��وك��اوا امل��دي��ر ال��ع��ام
للأبحاث يف �شركة ني�سان للأوراق املالية � ،إن
الأنظار �سرتكز على كيفية ت�أثري �أوميكرون
على االقت�صاد العاملي والطلب على الوقود
وحترك (�أوبك  ، )+كما ا�ستبعد حمللون عالقة
ت��راج��ع الأ���س��ع��ار ب��الأ���س��واق العاملية بقرار
الرئي�س الأمريكي بايدن الإفراج عن ع�شرات
ماليني الرباميل من االحتياطي اال�سرتاتيجي
الأمريكي من خام النفط ،بالتن�سيق مع بع�ض
الدول كربيطانيا وال�صني واليابان  ،م�ؤكدين
�أن �سوق النفط يف و�ضع م�ستقر ،وال تواجه
�أي نق�ص يف الإم����دادات ي�برر الإف����راج عن
اخل��ام م��ن امل��خ��زون��ات ،وال��ت��ي ل��ن ت���ؤث��ر يف
معادلة العر�ض والطلب وال يف ال�ضغط على
الأ�سعار.

87.6

جدة  -البالد

 %من م�صادر الطاقة املتجددة و% 50
من الغاز ،يف االعتبار ف�إن ت�أثري حقل
اجل��اف��ورة �سوف ي�شكل نقطة حتول
جوهرية  ،و�سيمثل حقبة جديدة يف
التنمية ال�صناعية يف اململكة ،وقوة
داف��ع��ة لتحقيق طموحاتنا يف قطاع
ال�صناعات الكيميائي.
وق���ال �إن �أرام���ك���و ال�����س��ع��ودي��ة منحت
�أول���وي���ة ك��ب�يرة ل��ل��ه��ي��دروج�ين الأزرق
والأم��ون��ي��ا ال���زرق���اء ،وم���ن امل��ق��رر �أن
يكون غاز حقل اجلافورة لقيمًا مهمًا يف
�إنتاجهما  ،م�ؤكدا �أن برنامج املوارد غري
التقليدية دف��ع عجلة االقت�صاد املحلي،
وت�سعى �إىل ت��وط�ين �أك�ث�ر م��ن  %70يف
قطاع التنقيب والإنتاج و�سل�سلة القيمة
البرتوكيميائية بحلول عام .2025

مل��وق��ع اجل���اف���ورة م��ك��ان�� ٌة ع��زي��ز ٌة يف ت��اري��خ ب�لادن��ا
الغالية .ف��خ�لال �شهري �شعبان ورم�����ض��ان م��ن عام
1319ه���ـ ،بقي امللك عبدالعزيز ،وم��ن ك��ان معه من
رجاله ،وهم ال يزيدون على ثالث ٍة و�ستني ً
رجال ،يف
الأط���راف ال�شمالية من اجل��اف��ورة  ،ومل يبزغ فجر
اخلام�س من �شوال �إال واملنادي ينادي يف الريا�ض �أن
"املُلك لله ،ثم لعبدالعزيز بن �سعود" ،لتنطلق بعد ذلك
ملحمة وم�سرية جنني اليوم ثمارها ،بف�ضل الله جل
وعال ،ثم بف�ضل حكمة ور�ؤية قيادات مملكتنا الغالية،
ووالء و�إخال�ص �شعبها الكرمي.
واك ُت�شف حقل اجلافورة يف عام 2014م ،ويف �شهر
فرباير من عام 2020م ،ر�أ�س �صاحب ال�سمو امللكي،
الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز؛ ويل العهد،
اجتماع اللجنة العليا ل�ش�ؤون املواد الهيدروكربونية،
واطلع على العر�ض الذي قدمته وزارة الطاقة حول
خ��ط��ط ت��ط��وي��ر م�����ش��روع ال��غ��از غ�ير ال��ت��ق��ل��ي��دي يف
اجلافورة� ،ضمن برنامج التو�سّ ع يف �إنتاج الغاز يف
اململكة  ،و�صدر الأمر ال�سامي الكرمي بالبدء بتطوير
احلقل ،على �أن تكون �أولوية تخ�صي�ص �إنتاجه من
ال��غ��از والإي��ث��ان وال�سوائل للقطاعات الوطنية يف
ال�صناعة والكهرباء وحتلية املياه والتعدين وغريها.
و�سي�سهم ال��غ��از الطبيعي م��ن حقل اجل��اف��ورة يف
تغذية �شبكة الغاز الرئي�سة ،لإي�صال الغاز �إىل مناطق
�إ���ض��اف��ي��ة مثل الق�صيم واخل���رج وج���دة وال�شعيبة
وج��ازان  ،وزي��ادة طاقة خطوط الأنابيب ،يف �شبكة
ال��غ��از الرئي�سة وتفرعاتها� ،إىل  16,1بليون قدم
مكعبة قيا�سية من الغاز ً
يوميا.
كما �سيُ�سهم �إن��ت��اج حقل اجل��اف��ورة ب��دور كبري يف
حتقيق �أه����داف م��ب��ادرت��ي "ال�سعودية اخل�ضراء"
و"ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر" اللتني �أعلن عنهما �سمو
ويل العهد.
كذلك �سيكون مل�شروع اجلافورة دو ٌر كبري يف جهود
التوطني ،ولي�س جمرد حتقيق املحتوى املحلي� ،إذ
الهدف يف هذا امل�شروع العمالق هو توطني  ٪75من
عقود ال�شراء وطلبات اخلدمات فيه.
ويُ��ت��وق��ع �أن يبلغ �إج��م��ايل ا���س��ت��ث��م��ارات امل�شروع
الر�أ�سمالية والت�شغيلية� ،أكرث من  100مليار دوالر
خ�لال عمر امل�شروع  ،والإ���س��ه��ام يف الناجت املحلي
الإج��م��ايل مب��ا ي��ق��در ب��ـ  20مليار دوالر ( 75مليار
ً
�سنويا ،و�إيجاد �أكرث من � 200ألف فر�صة عمل
ريال)
مبا�شرة وغري مبا�شرة.

ارتفع �إنفاق امل�ستهلكني يف اململكة �إىل
 87.57مليار ريال خالل �شهر �أكتوبر
وبن�سبة  % 1مقارنة بنحو 86.53
مليار ري��ال خ�لال ال�شهر املماثل من
العام املا�ضي .وطبقا لبيانات ن�شرة
البنك املركزي ال�سعودي "�ساما" ،بلغ
�إجمايل �إنفاق امل�ستهلكني منذ بداية
العام احل��ايل �إىل نحو  874.7مليار
ري��ال ،مرتفعا بن�سبة  %8عن الفرتة
ذاتها من العام املا�ضي.
وتف�صيال ارتفعت قيمة املبيعات عرب
نقاط البيع خالل �شهر �أكتوبر بن�سبة
 %20لت�صل �إىل وايل  40.47مليار
ريال مقارنة ﺑ 33.64مليار ريال خالل
الفرتة نف�سها قبل عام.
وح�����س��ب ال��ب��ي��ان��ات ،مت��ت املبيعات

وعددها  36مليون �سهم متثل  % 30من ر�أ�س
املال البالغ  1.2مليار ريال.
و�أع���ل���ن م���دي���رو ط����رح جم��م��وع��ة ت����داول
ال�����س��ع��ودي��ة،ع��ن �إمت����ام عملية ب��ن��اء �سجل
الأوامر ل�شريحة الفئات امل�شاركة يف �أ�سهم
ال�شركة بنجاح وحتديد �سعر الطرح النهائي
ب����ـ 105ري����االت لل�سهم ال���واح���د ،وبن�سبة

تغطية بلغت  121مرة من �إجمايل الأ�سهم
املطروحة.
واقت�صرت امل�شاركة يف بناء �سجل الأوامر
على الفئات امل�ؤهلة للم�شاركة يف عملية بناء
�سجل الأوام���ر وف��ق�� ًا لتعليمات بناء �سجل
الأوام��ر وتخ�صي�ص الأ�سهم يف االكتتابات
الأولية ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق

املالية.
ويف حال قيام املكتتبني الأف��راد باالكتتاب
بكامل �أ�سهم الطرح املخ�ص�صة لهم ،يحق
ملدير �سجل االكتتاب تخفي�ض عدد الأ�سهم
املخ�ص�صة للفئات امل�شاركة �إىل  25.2مليون
�سهم طرح – كحد �أدنى – مبا ميثل  %70من
�إجمايل �أ�سهم الطرح.

مليار إنفاق المستهلكين في شهر
خالل �شهر �أكتوبر من خالل 495.1
مليون عملية ،وعرب � 936ألف جهاز
 ،وقد �سجلت ال�سحوبات النقدية من
�أج��ه��زة ال�صرف الآيل خ�لال نف�س
ال�شهر انخفا�ضا بن�سبة  %11لت�صل
�إىل نحو  47.1مليار ريال ،مقارنة
ب�سحوبات �أك��ت��وب��ر  2020والتي
بلغت  52.9مليار ريال  ،مما يعك�س
من���و ح��رك��ة ال��ت�����س��وق واخل���دم���ات
االليكرتونية.
وي�شمل �إن��ف��اق امل�ستهلكني جمموع
ال�سحوبات النقدية ومبيعات نقاط
البيع  ،مُ
وت��ث��ل العمليات ع�بر نقاط
ال��ب��ي��ع م���ا ي��ن��ف��ق��ه امل�����س��ت��ه��ل��ك��ون عرب
بطاقات ال�صراف وبطاقات االئتمان
يف مراكز الت�سوق الكبرية وحمالت
التجزئة وال�صيدليات وغريها.
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تظاهرات تشل شوارع لبنان
بريوت  -البالد

�ضربت تظاهرات عا�صفة �شوارع لبنان �أم�س (االثنني) ،احتجاجا
على الو�ضع املرتدي الذي ت�سببت فيه �سيا�سات حزب الله و�أعوانه يف
احلكومة� ،إذ ي�سيطر احلزب الإرهابي على مفا�صل الدولة ،وي�سريها
وفقا لأهوائه ،وي�صطنع الأزمات الإقليمية ،ما يجعل بريوت منعزلة
عن العامل وتعاين يف �شتى مناحي احلياة ،ليخرج ال�شعب يف الطرق
حمتجا على الو�ضع الراهن ،مطالبا بالتغيري اجل��ذري ال��ذي يعيد
�إىل لبنان قراره املختطف ،وازدهار اقت�صاده عرب حكومة وطنية ال
ترتهن للخارج.
و�شلت الكتل الأ�سمنتية لبنان من �شماله �إىل جنوبه ،على وقع انهيار
اقت�صادي هو الأ�سو�أ يف البالد� ،إذ �شهدت �أغلب املحافظات ،منذ ال�صباح
الباكر �أم�س ،قطع طرق وا�سعة� ،أدت �إىل ّ
�شل احلركة يف معظم املناطق
وف�صل املحافظات عن بع�ضها البع�ض ،كما �أُقفلت جميع مداخل بريوت،
و�شهدت املناطق الداخلية يف العا�صمة �أي�ض ًا قطع طرق واحتجاجات،
و�أغلقت املدار�س وامل�ؤ�س�سات التجارية �أبوابها.
ويف حمافظات ال�شمال ُقطع طريقا الأوتو�سرتاد الرئي�سي الذي يربط
طرابل�س ببريوت ،والبداوي باالجتاهني (يربط طرابل�س مبحافظة
ع��ك��ار) ،وال��ط��رق��ات الفرعية بالكامل ،وك��ذل��ك �أُغلقت جميع امل�سارب
امل�ؤدية �إىل �ساحة النور يف طرابل�س بال�سيارات والإطارات واحلجارة
الأ�سمنتية� .أما يف �صيدا مل يكن امل�شهد �أف�ضل ،حيث ُقطع طريق اجلنوب
عند �ساحة النجمة ،و�ساعة �إيليا ،قبل �أن يتدخل اجلي�ش اللبناين ويعمل
على فتح الطريق على م�سلك واحد ،لت�سيري �أمور النا�س العالقة على
الطريق ،بينما قطعت الطرق كذلك يف حمافظة البقاع .ويف جبل لبنان
ُقطع الأوتو�سرتاد الرئي�سي يف منطقة جونية (ذوق مكايل) الذي يربط
حمافظة جبل لبنان بال�شمال ،قبل �أن يتدخل اجلي�ش ويعيد فتحه على

م�سرب واحد.
وتدهورت الأو�ضاع االقت�صادية يف لبنان ،ب�شكل كبري جد ًا يف الآونة
الأخ�ي�رة ،حيث و�صل انهيار اللرية �إىل م�ستويات قيا�سية ،وزادت

م�ستويات الفقر ب�صورة غري م�سبوقة وبلغت �أكرث من  % 80من عدد
ال�سكان ،حيث كان اللبنانيون يراهنون على ت�شكيل حكومة جديدة يف
حت�سني �أو�ضاعهم ،عرب القيام ب�إ�صالحات ت�ؤدي �إىل تدفق امل�ساعدات

الدبيبة يستأنف قرار استبعاده ..ونجل القذافي يشكو من العراقيل

معركة طعون لكسب انتخابات الرئاسة الليبية
طرابل�س  -البالد

ا�شتعلت معركة الطعون يف االنتخابات الرئا�سية
الليبية ،م��ن �أج���ل �إب��ع��اد بع�ض املر�شحني من
اال�ستحقاق الد�ستوري املقبل ،وتهيئة الأجواء
لآخ��ري��ن للفوز بها بطرق قانونية� ،إذ �أق�صت
تلك اجلولة الأوىل من املعارك ،املر�شح املحتمل
ورئي�س حكومة ت�صريف الأع��م��ال عبداحلميد
ال��دب��ي��ب��ة ،م��ن امل�����ش��ه��د االن��ت��خ��اب��ي ،ب��ع��د قبول
طعنني� ،أولهما قدمه املر�شحون عارف الناي�ض،
وعثمان عبداجلليل ،وحممد املنت�صر ،وع�ضوا
احل��وار �أحمد ال�شرك�سي ،وال�سيدة اليعقوبي
والناخب املهدي عبدالعاطي ،فيما الثاين قدمه
وزير الداخلية الليبي ال�سابق واملر�شح املحتمل
فتحي با�شاغا.
وي��ع��ت�بر ق���رار �إق�����ص��اء ال��دب��ي��ب��ة �أول���يً���ا ،وي��ح��ق له
ا�ستئناف احلكم ال�صادر با�ستبعاده من االنتخابات،
خالل ثالثة �أيام ،اعتبارا من تاريخ �صدور احلكم،
ع��ل��ى �أن ي�����ص��در احل��ك��م اال���س��ت��ئ��ن��ايف ب��ع��د م�ضي
ثالثة �أي��ام �أخ���رى ،ويكون حكمًا ملزمًا ملفو�ضية
االنتخابات .وا�ست�أنف الدبيبة ،فعليا �أم�س ،قرار
ا�ستبعاده من ال�سباق الرئا�سي ،فيما �ستنظر جلنة

اال�ستئناف مبحكمة العا�صمة طرابل�س يف طعنه
�ضد طعن با�شاغا خالل � 72ساعة ،لتقرر وب�صفة
نهائية م�صري تر�شحه ،بعد �إ�صدارها حكما باتا،
تتوىل مفو�ضية االنتخابات تنفيذه.
جولة الطعون �ضد املر�شحني� ،شملت طع ًنا قدمه

املر�شح الرئا�سي عبد املجيد �سيف الن�صر �ضد
القائد العام للجي�ش الليبي امل�شري خليفة حفرت،
�إال �أن جلنة الطعون االبتدائية مبحكمة ا�ستئناف
بنغازي رف�ضت الطعن ،ما يعني ا�ستمرار الأخري
يف قائمة املر�شحني الأول�ي�ن ،بينما يطمح �سيف

الإ����س�ل�ام ال��ق��ذايف للح�صول ع��ل��ى ح��ك��م ق�ضائي
ب���إع��ادت��ه جم���ددًا �إىل �سباق الرت�شح لالنتخابات
الرئا�سية ،بعد �أن �أ�صدرت مفو�ضية االنتخابات
قرارًا با�ستبعاده ،ملخالفته املادة العا�شرة من قانون
االنتخابات الرئا�سية.
وقال �سيف الإ�سالم� ،إن قوة ع�سكرية طوقت مبنى
حمكمة �سبها االبتدائية لليوم الثاين على التوايل،
ومنعت الق�ضاة واملوظفني من الدخول ،مبينا �أن
ذلك ت�سبب يف ت�أجيل النظر يف الطعن املقدم من
حماميه� ،ضد ق��رار املفو�ضية العليا لالنتخابات
ب�ش�أن ا�ستبعاده من الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية
املقررة ال�شهر املقبل.
من جهة ثانية� ،أبدت �إيطاليا �شكوكها يف �إمكانية
�إج��رائ��ه��ا مب��وع��ده��ا .وق��ال��ت وزي����رة الداخلية
الإيطالية لوت�شانا المورجيزي ،يف ت�صريحات
�أث��ن��اء م�شاركتها يف "حفل ال��ت��ف��ا�ؤل "2021
ال���ذي نظمته �صحيفة "�إيل فوليو" يف مدينة
فلورن�سا� ،أم�س� ،إن "�إجراء االنتخابات يف ليبيا
يف موعدها املحدد  24من دي�سمرب املقبل ،يبدو
يل �صعبًا" ،مبينة �أن �إجراءها يف يناير �سيكون
�أم ًرا جيدًا لليبيا.

أكد تكوينها من كفاءات وشباب

السودان ..حمدوك يلتقي شخصيات قومية الختيار الحكومة
اخلرطوم  -البالد

يعمل رئي�س الوزراء ال�سوداين عبدالله حمدوك ،على اختبار احلكومة
اجلديدة ،مب�شاورات مع �شخ�صيات قومية ا�ستقبلها �أم�س (االثنني)،
ملناق�شة �أو���ض��اع ال��ب�لاد و���ض��رورة ا�ستمرار التوا�صل م��ع �أط��ي��اف
املواطنني املختلفة.
وج��دد ح��م��دوك ،ت�أكيده على �أن احلكومة القادمة �ستكون "حكومة
كفاءات م�ستقلة" ،معرب ًا عن متنياته ب�أن يحر�ص ال�شباب على امل�شاركة
فيها ،معتربا �أنه يتوجب على ال�سودانيني �أن "ي�صربوا على م�شاكلهم"
وان يتم�سكوا باحلوار ،م�شددا خالل لقائه وفد ًا من جلان املقاومة على
�أنه لي�س له م�صلحة �شخ�صية من التوقيع على االتفاق ال�سيا�سي مع
رئي�س جمل�س ال�سيادة االنتقايل عبد الفتاح الربهان ،مبينا �أن االتفاق
مت من �أجل م�صلحة الوطن ،م�شري ًا �إىل �أن له القدرة على فتح الطريق
للتحول الدميقراطي.
ودع��ا حمدوك "لال�ستمرار يف ق�ضايا البناء القاعدي لو�ضع لبنات
التحول الدميقراطي ،وال�شروع فور ًا يف انتخابات املحليات لت�صبح
خمتربات للدميقراطية املحلية".
ويف ���س��ي��اق مت�صل� ،أك���د ح��م��دوك خ�ل�ال ل��ق��اء م��ع مبعوثة االحت���اد
الأوروبي للقرن الأفريقي �أنيت ويرب الأحد �أن االتفاق الإطاري الذي
ج��رى توقيعه الأ���س��ب��وع املا�ضي م��ع ال�بره��ان "خطوة مهمة" نحو
ا�ستئناف م�سار التحول املدين الدميقراطي بالبالد .وقال �إن االتفاق
مهم �أي�ض ًا يف احلفاظ على "مكت�سبات الفرتة املا�ضية على م�ستوى
االقت�صاد واحل��ري��ات العامة وال�سالم مبا يخدم م�صالح وتطلعات
ال�شعب ال�سوداين ،وتعزيز كل تلك املكت�سبات" ،فيما عربت املبعوثة
الأوروبية عن ارتياح االحت��اد الأوروب��ي لعودة حمدوك �إىل من�صبه
لقيادة احلكومة املدنية وللخطوات ال��ت��ي ت��وج��ت بتوقيع االت��ف��اق

لبالدهم ،غري �أن احلكومة احلالية مل ت�ستطع االجتماع كثريا� ،إذ قام
ّ
و�شل عملها ،اعرتا�ض ًا على التحقيقات التي
"حزب الله" بتعطيلها
يقوم بها املحقق العديل يف ق�ضية انفجار مرف�أ ب�يروت ،بالإ�ضافة
�إىل ت�صريحات وزير الإع�لام جورج قرداحي ،امل�سيئة للمملكة ودول
اخلليج ،والتي �أدت �إىل �أزمة كبرية مع لبنان ،وفاقمت الأو�ضاع وزادتها
�سواء ،ما دفع اجلميع للخروج للتعبري عن غ�ضبهم من طريقة �إدارة
البالد عرب ملي�شيات م�سلحة تتبع للخارج ،تعرقل االنتخابات النيابية
وت�سعى لل�سيطرة على كل �شيء يف البالد.
و�ألغيت االنتخابات النقابية يف لبنان بعد اعتداء من عنا�صر "حزب
الله" وحتطيمهم ل�صناديق االق�تراع ،ما ي�ؤكد �أن احلزب الإجرامي ال
يريد للبنان العي�ش بدميقراطية ،على الرغم من حديث الرئي�س عون
ب�أنه االنتخابات الربملانية �ستجرى ونتخذ كافة الإج��راءات لإجرائها.
ويبدو �أن ت�صريحات عون ال ي�ؤخذ بها لأنها من �أجل اال�ستهالك بالن�سبة
حلزب الله ،خ�صو�صا فيما يتعلق بتح�سني العالقة مع اململكة ودول
اخلليج بعد �أزمة قرداحي� ،إذ ال ي�ستطيع عون اتخاذ �أي �إج��راء جتاه
وزير الإعالم امل�سنود من امللي�شيا امل�سلحة.
وجراء هذا الو�ضع املزري� ،أبدت قوى �سيا�سية يف لبنان خماوفها من
�أن يكون ما جرى من قبل حزب الله يف االنتخابات النقابية "بروفة"
مل�شهد �أك�بر يح�ضره احل��زب امل��وايل للخارج .وق��ال �أع�ضاء يف نقابة
�أطباء الأ�سنان� ،إن العنا�صر التابعة مللي�شيا حزب الله حطمت �صناديق
االقرتاع يف م�شهد معيب وخمزي وال يب�شر خريًا لالنتخابات النيابية
املقبلة ،فيما �أعلن "تيار امل�ستقبل" �إدان��ت��ه ب�شدّة ملا ق��ام به منا�صرو
حزب الله ،من تك�سري لل�صناديق وفر�ض �إلغاء العملية االنتخابية بقوة
البلطجة ،ممّا يع ّر�ض احلياة الدميقراطية وتداول ال�سلطة يف النقابات
للخطر والعودة بها لزمن الهيمنة وفر�ض الر�أي بالقوّ ة.

الحوثي يتالعب بصحة اليمنيين
ومطالبات بتدخل دولي
عدن  -البالد

طالبت اللجنة العليا للطوارئ
يف اليمن منظمة ال�صحة العاملية
والأمم املتحدة باطالع املجتمع
الدويل والر�أي العام العاملي على
القيود املفرو�ضة على �إج��راءات
م����واج����ه����ة وب�������اء ك�����ورون�����ا يف
مناطق �سيطرة ميلي�شيا احلوثي
االنقالبية ،مع ا�ستمرار رف�ضها
للتطعيم �ضد الوباء.
و�أك���دت اللجنة ،يف بيان �صادر
ع���ن اج��ت��م��اع��ه��ا الأح�����د ب��رئ��ا���س��ة
رئ��ي�����س ال������وزراء ال��ي��م��ن��ي معني
عبدامللك� ،أن "قرار جمل�س الأمن
رق���م  2365ل��ع��ام � ،2021شدد
وب�����ص��ورة وا���ض��ح��ة ع��ل��ى جميع
الدول والأطراف ت�سيري وت�سهيل
ح��م�لات التلقيح ���ض��د ك��ورون��ا،
وك����ل����ف امل���ب���ع���وث�ي�ن ال���دول���ي�ي�ن
وامل���ن���ظ���م���ات امل��ع��ن��ي��ة ب���إح��اط��ة
امل��ج��ل�����س ب�����أي مم��ار���س��ات تعيق
ذلك" .وح ّملت اللجنة ميلي�شيا
احل���وث���ي م�����س���ؤول��ي��ة ا���س��ت��م��رار
تعنتها ورف�ضها للتطعيم �ضد وباء
كورونا يف مناطق �سيطرتها ،مبا
يف ذلك للكوادر ال�صحية والطبية
ما يعر�ض حياتهم للخطر.
واع��ت�برت �أن هذه" ال�سلوكيات

واملمار�سات لي�ست بجديدة على
امليلي�شيات احلوثية ،التي ت�سعى
لإع��ادة اليمن �إىل ع�صور املر�ض
واجل���ه���ل واخل����راف����ة وحت����ارب
العلم ،وال تهتم بخ�سارة الأطباء
وال���ط���واق���م ال�����ص��ح��ي��ة ،وح��ي��اة
ال�شعب اليمني ب�أكمله".
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة� ،أع���ل���ن حت��ال��ف
دع���م ال�����ش��رع��ي��ة يف ال��ي��م��ن �أم�����س
(االثنني) ،عن تنفيذ  15ا�ستهدا ًفا
�ضد امللي�شيا يف م���أرب واجلوف
خالل الـ � 24ساعة املا�ضية ،مبينا
�أن اال�ستهدافات دم��رت � 12آلية
و�أدت ملقتل �أك�ثر من  85عن�ص ًرا
�إرهابيًا من امللي�شيا.
و�أع����ل����ن����ت ال�����ق�����وات امل�����ش�ترك��ة
يف ال�����س��اح��ل ال��غ��رب��ي ال��ي��م��ن��ي،
���س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى م���واق���ع ج��دي��دة
جنوبي احل��دي��دة ،غربي البالد.
وق��ال الإع�ل�ام الع�سكري للقوات
امل�����ش�ترك��ة� ،إن���ه مت حت��ري��ر قرية
"الرون" غربي مديرية حي�س،
ووا�����ص����ل����ت ت���ق���دم���ه���ا امل���ي���داين
و���س��ط ح��ال��ة ان��ه��ي��ار يف �صفوف
احلوثيني .وتقع القرية املحررة
�إىل ال�شمال الغربي من مديرية
حي�س ،على احل��دود مع مديرية
اجلراحي.

طالبان تطلب مساعدة
أوروبية لتشغيل المطار

كابل  -البالد

الإطاري .وجددت ويرب التزام االحتاد الأوروبي ال�صارم بدعم ال�شعب
ال�سوداين لتحقيق تطلعاته يف �إجن��اح التحول امل��دين الدميقراطي
بالبالد وحتقيق ال�سالم ال�شامل.
و�أ�شارت املبعوثة �إىل �أن االحت��اد الأوروب��ي ينظر لالتفاق الإط��اري
ب�صورة "�إيجابية" ويعتربه "خطوة مهمة" يف طريق ا�ستئناف
التحول الدميقراطي ب��ال�����س��ودان ،م��ع احل��اج��ة لأن تتبعه "خطوات
عملية" ،معربة عن ا�ستعداد املجتمع الدويل للعمل مع ال�سودان يف دعم

تطبيق االتفاق الإطاري ،مبا ي�ساعد يف ا�ستئناف عالقاته مع جمتمع
التنمية الدويل.
من جهة ثانية� ،أطلقت ال�سلطات ال�سودانية �أم�س �سراح ع�ضو جمل�س
ال�سيادة ال�سابق حممد الفكي ،بعد �أك�ثر من �شهر على اعتقاله ،ومت
�شطب بالغات تتعلق مبتابعته ق�ضائيا .يف وقت �أعلن جمل�س نظارات
البجا يف ال�سودان� ،،أنه �سيتم �إغالق الطرق واملوانئ يف �شرق البالد
يف املوعد املحدد يف  4دي�سمرب املقبل� ،إن مل تتحقق مطالبهم.

طلبت حركة طالبان امل�ساعدة يف
جم��ال موا�صلة ت�شغيل امل��ط��ارات
الأف��غ��ان��ي��ة وذل���ك خ�ل�ال حم��ادث��ات
�أج���ري���ت يف ن��ه��اي��ة الأ���س��ب��وع مع
م�س�ؤولني يف االحت���اد الأوروب���ي
تطرقت �أي�����ض�� ًا �إىل القلق ال�شديد
ب�������ش����أن ال���و����ض���ع الإن���������س����اين يف
�أفغان�ستان ،وف��ق�� ًا لبيان �أ���ص��دره
االحتاد الأوروبي.
و�أوف���د اجلانبان م�س�ؤولني كبار ًا
�إىل الدوحة لإجراء املحادثات التي
جاءت قبل مفاو�ضات بني الواليات
امل��ت��ح��دة وط��ال��ب��ان ب���د�أن �أم�����س يف
العا�صمة القطرية �أي�ض ًا.
وق���ال���ت خ��دم��ة ال��ع��م��ل اخل��ارج��ي
التابعة ل�لاحت��اد الأوروب����ي "�إي.
�إي� .إي�����ه� .إ�س" يف ب��ي��ان��ه��ا �إن

"احلوار ال يعني اعرتاف االحتاد
الأوروب���������ي ب��احل��ك��وم��ة امل���ؤق��ت��ة
(لطالبان) ،لكنه جزء من امل�شاركة
العملياتية ل�لاحت��اد الأوروب�����ي،
ل�صالح االحتاد الأوروبي وال�شعب
الأفغاين".
و�أ�شار بيان االحتاد الأوروبي �إىل
�أن طالبان تعهدت االلتزام بوعدها
امل��ت��م��ث��ل بـ"العفو" ع���ن الأف���غ���ان
ال��ذي��ن عملوا �ضدها خ�لال عقدين
وحتى تاريخ �إجالء قوات الواليات
امل��ت��ح��دة وحلفائها م��ن ال��ب�لاد يف
�أغ�����س��ط�����س امل��ا���ض��ي .ك��م��ا التزمت
جم��دد ًا ال�سماح للأفغان والأجانب
ب���امل���غ���ادرة �إذا رغ���ب���وا يف ذل���ك،
لكنها "طلبت امل�ساعدة" يف جمال
موا�صلة ت�شغيل عمليّات املطارات
"من �أجل �أن يكون ذلك ممكن ًا".
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استراتيجية هيئة األفالم خطوة أولى لدعم المبدعين  ..نائب وزير الثقافة:

مواهبنا قادرون على ترسيخ صناعة السينما السعودية
البالد ـ خالد بن مر�ضاح

ت�سعى ه�ي�ئ��ة الأف �ل�ام ب���ص��ورة حثيثة م��ن �أج ��ل و�ضع
خ��ارط��ة �إب��داع �ي��ة لل�سينما ال���س�ع��ودي��ة ودع ��م امل��واه��ب
لت�سجيل ح�ضورهم يف ف�ضاء العطاء وتقدمي ما لديهم
من �سيناريوهات لدعم �صناعة الدراما ال�سعودية ،و�أم�س
�أطلقت هيئة الأف�لام �إ�سرتاتيجيتها لتطوير قطاع الأفالم
يف اململكة ،برعاية �صاحب ال�سمو الأمري بدر بن عبدالله
بن فرحان وزير الثقافة رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الأفالم،
وبح�ضور نائب وزير الثقافة نائب رئي�س جمل�س �إدارة
هيئة الأف�ل�ام حامد بن حممد فايز ،والرئي�س التنفيذي
لهيئة الأفالم واملهند�س عبدالله �آل عياف � ،إىل جانب روّاد
و�صناع ال�سينما باململكة وعدد من ال�شركاء الإ�سرتاتيجيني
ون�خ�ب��ة م��ن الإع�لام �ي�ين وامل�ث�ق�ف�ين وال�ف��اع�ل�ين يف جم��ال
�صناعة الأفالم.
و�أو�ضح نائب وزير الثقافة يف كلمة �ألقاها نيابة عن �سمو
وزي��ر الثقافة� ،أن �إ�سرتاتيجية هيئة الأف�ل�ام برباجمها
وم �ب��ادرات �ه��ا امل�ت�ن��وع��ة وال���ش��ام�ل��ة ،مُت � ّث��ل خ�ط��وة �أوىل،
و�صحيحة ،نحو تطوير القطاع ،ودع��م ومتكني �ص ّناع
الأفالم ال�سعوديني مبختلف تخ�ص�صاتهم الإبداعية ،مُنوه ًا
مبا للمملكة من مقوّمات كبرية يف هذه ال�صناعة الواعدة،
�سواء باملواهب ال�سعودية املبدعة التي فازت بجوائز يف
مهرجانات �سينمائية �إقليمية وعاملية� ،أو بالأفالم ال�سعودية
التي حققت ح�ضور ًا ملفت ًا حملي ًا ودولي ًا ،ف�ض ًال عن احلراك
الإنتاجي الذي بد�أ يتنامى يف ال�سنوات الأخ�يرة بف�ضل
املناخ املُلهم الذي �صنعته ر�ؤية اململكة .2030
عر�ض مرئي للرئي�س التنفيذي لهيئة الأفالم� ،أ�شار �إىل
ويف ٍ
�أن �إعداد �إ�سرتاتيجية الهيئة لتطوير قطاع الأفالم اعتمدت
على منهجية مرنة و�شاملة ،م�ضيف ًا ب ��أن الإ�سرتاتيجية
ت�ضمنت م� �ب ��ادرات وم �� �ش��اري��ع م �ت �ع��ددة ت �خ��دم ال�ق�ط��اع
وال�شركاء ،و ُت�سهم يف حتقيق م�ستهدفات وزارة الثقافة
والإ�سرتاتيجية الوطنية للثقافة املنبثقة من ر�ؤية اململكة
 ،2030من خ�لال حتقيق النمو يف قطاع �إن�ت��اج الأف�لام
ال�سعودي وحتويله �إىل �صناعة منتجة ومناف�سة ،ت�ضمن

جذاب للجمهور ال�سعودي
�إنتاج حمتوى �سينمائي حملي ٍ
والدويل ،وتقدمي اململكة كمركز عاملي رائد لإنتاج الأفالم
يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
وك�شفت الهيئة عن تفا�صيل �إ�سرتاتيجيتها التي ا�ستندت
يف بنائها على مقارنة معيارية مع �أهم  20دولة يف �صناعة
ال�سينما ،ال�ستخال�ص �أف�ضل املمار�سات املُتبعة من �أجل

«الحافلة السياحية» تنقل الزوار
للمعالم والمساجد التاريخية

املدينة املنورة ـ البالد

ت�ن� ّ�ظ��م احل��اف�ل��ة ال�سياحية يف املدينة
امل �ن��ورة ،العديد م��ن ال��رح�لات املنظمة
للمواقع الأثرية والتاريخية وامل�ساجد
امل��رت �ب �ط��ة ب��ال �� �س�يرة ال �ن �ب��وي��ة� ،ضمن
م���س��ارات اخل��دم��ة ال�ت��ي ي�ستفيد منها
الزوار و�أهايل املنطقة .وتهدف احلافلة
ال���س�ي��اح�ي��ة ال���ذي ت���ش��رف ع�ل�ي��ه هيئة
ت�ط��وي��ر منطقة امل��دي �ن��ة امل� �ن ��ورة� ,إىل
تن�شيط ال��رح�لات ال�سياحية الداخلية
عرب عدد من امل�سارات املعتمدة لتعريف

امل�ستفيدين من اخلدمة على جمموعة
كبرية من املعامل التي حتت�ضنها املدينة
املنورة ,وت�سهل من عمليات التنقل فيما
بينها ،وت�ع�م��ل ع�ل��ى ف�ترت�ين �صباحية
و�أخرى م�سائية تبد�أ الأوىل � 5صباح ًا،
وتنتهي  1ظ�ه��ر ًا ،وت�ست�أنف اجل��والت
ال�سياحية  4ع �� �ص��ر ًا ،وت�ستمر حتى
ب�شكل يومي وعلى
ال�ساعة � 12صباح ًا
ٍ
مدار الأ�سبوع ,حيث يرتاد املنطقة عدد
كبري م��ن ال ��زوار خ�لال �إج ��ازة الف�صل
الدرا�سي الأول لعام 1443هـ.

 42مخالف ًا لنظام
البيئة بقبضة األمن

الريا�ض ـ البالد

متكنت القوات اخلا�صة للأمن البيئي ،من �ضبط  42خمال ًفا لنظام البيئة يف عدد من
مناطق اململكة� ،ضمن حملة «لأجل بيئة م�ستدامة» .وقالت وزارة الداخلية� ،إنه مت �ضبط
 14خمال ًفا لنظام البيئة ،لرعيهم  647ر�أ�سا من الإبل والأغنام يف مواقع ممنوعة.
كما جنحت قوات الأم��ن البيئي ،يف �ضبط خمالفني لنظام البيئة ،لقطعهما الأ�شجار يف
حمافظة حرميالء ،ف�ضال عن  7خمالفني لنظام البيئة ،لنقلهم الرمال وجتريف الرتبة
دون ترخي�ص مبناطق مكة املكرمة واجلوف وتبوك .و�أ�سفرت اجلهود كذلك ،عن �ضبط 3
خمالفني لنظام البيئة ،لنقلهم � 10أمتار مكعبة من احلطب املحلي مبنطقتي الريا�ض وتبوك،
كما �ضبطت اجلهات املخت�صة بالأمن العام 16 ،خمالفا لنظام البيئة وبحوزتهم كمية من
احلطب املحلي املعرو�ض للبيع ،يف مناطق الق�صيم وحائل واحلدود ال�شمالية واجلو.

�صياغة �إ�سرتاتيجية �شاملة لقطاع الأف�ل�ام ال�سعودي
ت�أخذ يف االعتبار متطلبات املرحلة واحتياجات �ص ّناع
الأف�ل�ام ال�سعوديني ب��اخ�ت�لاف تخ�ص�صاتهم ،وخل�صت
املقارنة املعيارية �إىل حتليل الو�ضع الراهن ،والو�صول
تعريف للقطاع ،ومهام واخت�صا�صات الهيئة� ،إ�ضافة
�إىل
ٍ
للمبادرات والربامج وامل�شاريع ،والأهداف الرئي�سة.

وح��ددت �إ�سرتاتيجية الهيئة ر�ؤي� ً�ة تتمثل يف "تر�سيخ
مكانة اململكة كمركز عاملي ل�صناعة الأفالم يف قلب ال�شرق
الأو�سط" ،فيما ن�صت ر�سالتها على "بناء وتنمية قطاع
�أف�ل�ام ��س�ع��ودي �إب��داع��ي وت�ع��زي��ز ق��درات��ه على م�ستوى
الأ��س��واق املحلية والدولية" ،وذل��ك باالرتكاز على �ستة
ركائز �إ�سرتاتيجية هي :تطوير املواهب ،والبنية التحتية،

والإنتاج املحلي يف اململكة ،والإنتاج الدويل يف اململكة،
والإط ��ار التنظيمي ،وت��وزي��ع الأف�ل�ام وعر�ضها ،لتخرج
أهداف �إ�سرتاتيجية مقرتنة بالركائز،
الإ�سرتاتيجية ب�ستة � ٍ
وهي� :ضمان و�صول قطاع الأفالم يف اململكة �إىل املواهب
امل�ؤهلة بتكلفة تناف�سية ،و�ضمان ح�صول قطاع الأف�لام
ال���س�ع��ودي على امل��راف��ق واخل��دم��ات املنا�سبة وبتكلفة
تناف�سية ،وحتفيز الإنتاج املحلي للأفالم يف اململكة� ،إىل
جانب جذب الإنتاج العاملي للأفالم للمملكة ،وخلق بيئة
تنظيمية منا�سبة تع ّزز تنمية قطاع الأفالم ،وحتفيز الطلب
على الأف�ل�ام ال�سعودية يف الأ� �س��واق املحلية والعاملية
املُختارة .و�ستعمل هيئة الأفالم وفق الإ�سرتاتيجية على
 19م�ب��ادرة �إ�سرتاتيجية تهدف يف جمموعها �إىل خلق
حراك كبري يف قطاع الأفالم باململكة ،وتوفري بني ٍة حتتية
للإنتاج ال�سينمائي ،ومتكني املواهب والقدرات ال�سعودية.
وهذه املبادرات هي :التعليم والتدريب ،وبرنامج التوعية
املهنية ،وا�ستقطاب املواهب وتنميتها ،وجممّع الأف�لام،
و�شبكة �إ� �س �ت��ودي��وه��ات الإن �ت��اج الإق �ل �ي �م��ي ،وم�ع��ار���ض
لقطاع �صناعة الأف�لام ،وبرنامج حتفيز �صناعة الأف�لام ،
وبرنامج حوافز الأف�لام ال�سعودية (املنح ،واال��س�ترداد،
وغ�يره��ا) ،والع�ضويات وال���ش��راك��ات ،وبرنامج تطوير
الأعمال ،وبرنامج تعزيز الإنتاج امل�شرتك ،ودعم �أنظمة
الإنتاج ،ودعم �أنظمة العر�ض ،وتقنني �إجراءات الرتخي�ص
و�شهادات عدم املمانعة ،وتنفيذ املبادئ التوجيهية لقطاع
الأف�لام ال��دويل ،واملعار�ض و�شراكات التوزيع والدعم،
والأر�شيف الوطني للأفالم ،وفعاليات ال�سينما ال�سعودية
املحلية والعاملية ،ومن�صة �إلكرتونية خلدمات املعلومات
والت�سهيالت ،وترجمت �إ�سرتاتيجية الهيئة مبادراتها
�إىل  46م�شروع ًا من املقرر �أن تنفذها على مراحل زمنية
حم��ددة .و�أو��ض�ح��ت الهيئة ب ��أن �إ�سرتاتيجيتها �صُ ممت
من �أجل حتقيق ثالثة من �أهداف الإ�سرتاتيجية الوطنية
للثقافة لعام 2030م ،وهي :امل�ساهمة املبا�شرة للهيئة يف
الناجت املحلي الإجمايل ،وزيادة عدد فر�ص العمل يف قطاع
الأفالم ،وزيادة عدد الأفالم الطويلة املنتجة حملي ًا.

الريف األوروبي في برامج موسم الرياض

البالد ـ خالد بن مر�ضاح

ترتاوح فعاليات مو�سم الريا�ض بني الرتفيه واحلفالت املو�سيقية
وامل�سرحية ا�ضافة �إىل ع��رو���ض ال�ت�راث وا�ستلهام التجارب
العاملية من اجل الت�شويق وج��ذب ال��زوار ومن هذه الفعاليات
منطقة "�شجرة ال�سالم" �إح��دى مناطق مو�سم الريا�ض 2021
التي جنحت يف نقل �أجواء الريف الأوروبي وعنا�صره الطبيعية
ل��زوار املو�سم من خالل مرافقها اخل�ضراء ،وبحرياتها املائية،
ً
ً
خالبة على املنطقة التي تقع على مقربة من
طبيعة
التي �أ�ضافة

قلب العا�صمة الريا�ض.
ومتيزت املنطقة بطبيعتها الهادئة ،و�أجوائها الليلية الالمعة
ب��الإ� �ض��اءات امل�ل��ون��ة ال �ت��ي تنعك�س ب�شكل ب��دي��ع يف ع��دد من
التموجات املائية عرب نوافري وبحرية وا�سعة يحيط بها عدد من
املطاعم واملقاهي الراقية.
ً
عائلية متعدد ًة من خالل امل�سرح الذي
و�أتاحت املنطقة خياراتٍ
ً
ي�ست�ضيف ع ��ددًا م��ن ال�برام��ج الرتفيهية امل�م�ي��زة� ،إ��ض��اف��ة �إىل
جمموعة من القوارب م�صممة ب�أ�شكال خمتلفة لإمتاع الأطفال

 135صقرا تتنافس في مسابقة الملواح
البالد ـ يا�سر بن يو�سف

�شهد مهرجان امللك عبدالعزيز لل�صقور 2021؛ الذي انطلق
ام�س مناف�سات حامية وحما�سية بني � ١٣٥صقر ًا م�شارك ًا،
حيث يتم احت�ساب ال�ف��وارق بني الفائزين يف ال�سباقات
ب�أجزاء من الثانية.
وتناف�س امل�شاركون يف اليوم الأول للمهرجان؛ الذي ينظمه
نادي ال�صقور ال�سعودي ،من خالل م�سابقة امللواح (الدعو)
 400مرت ،عرب �أ�شواط ل�صقور (�شاهني ف��رخ) ،و(�شاهني
ق��رن��ا���س) للمالك وامل�ح�ترف�ين ال�سعوديني؛ حيث تناف�س
يف �شوط (�شاهني فرخ م�لاك) � 41صقر ًا ،فاز فيها ال�صقر
(الغربية) لل�صقار خالد البقمي باملركز الأول ،قاطع ًا م�سافة
ال�سباق ( 400مرت) يف زمن قدره  20ثانية ،و 120جزءا من
الثانية ،فيما فاز باملركز
الثاين والثالث ال�صقار
حم �م��د امل� ��ري ب�صقريه
( )S1و( )S2ب �ف��ارق
زمني يقدر بـ� 109أجزاء
من الثانية.
ويف �� �ش ��وط (� �ش��اه�ين
قرنا�س مالك) تناف�س 57
�صقر ًا ،حقق فيها ال�صقار
خ��ال��د ال�ب�ق�م��ي ب�صقره
(ع ��اف ��ور) امل��رك��ز الأول
يف زم��ن ق��دره 19.714

ثانية ،وف��از باملركز الثاين ال�صقر (عالوب) لل�صقار عادل
العتيبي يف زمن قدره  20.352ثانية ،والثالث عاي�ض املري
ب�صقره ( ،)GFبفارق زمني قدره � 103أجزاء من الثانية.
وتناف�س يف �شوط (�شاهني فرخ حمرتفني) � 19صقر ًا ،فاز
فيها باملركزين الأول والثاين ال�صقار حممد املن�صوري،
ب�صقريه (مت��ام) و( ،)S009حمققا زم��ن ق��دره 19.701
ثانية ،فيما حقق املركز الثالث حميد املن�صوري ب�صقره
( )S107يف زمن قدره  20.093ثانية .ويف �شوط �شاهني
قرنا�س حمرتفني تناف�س � 18صقرا ،ف��از فيها باملركزين
الأول والثالث ال�صقار حممد املن�صوري ،ب�صقريه ()S28
و(عليا) ،حيث قطع م�سافة ال�سباق يف زمن قدره 19.102
ثانية ،فيما فاز باملركز الثاين ال�صقار نا�صر املري ب�صقره
(ه � ��و� � ��س) ،يف زم � ��ن ق� ��دره
 19.622ثانية.
ويت�أهل يف الأ�شواط الت�أهيلية
للملواح� ،سبعة م�شاركني من كل
�شوط ت�أهيلي ملرحلة الك�ؤو�س،
بينما يتم تكرمي الفائزين الع�شرة
الأوائل من كل �شوط يومي ًا.
يذكر �أن املهرجان ال��ذي ي�ستمر حتى
ال �� �س��اد���س ع���ش��ر م��ن دي���س�م�بر امل�ق�ب��ل،
يوا�صل ت�سجيل ال�صقور يف بع�ض الفئات
حتى يوم  9دي�سمرب ،لإ�ستيعاب �أك�بر عدد
من ال�صقارين الراغبني يف امل�شاركة.

و�إ�شغال �أوقاتهم بفعاليات ترفيهية تنا�سب ذائقتهم ،وت�أخذهم
يف �أجواء بحرية مميزة و�سط �إ�ضاءات الليزر وبالونات خمتلفة
الألوان ت�شكل م�سارات تنظيمية بطريقة متناغمة ومميزة.
ومتثل "�شجرة ال�سالم" �أيقونة املنطقة ،وهي �شجرة �صناعية
م�ضيئة �شبيهة باخليال ،يبلغ ارتفاعها �أكرث من 12م ،وتنبعث
منها �إ�ضاءات تزين املكان� ،إ�ضافة �إىل عرو�ض بتقنية "�إل �إي دي"
بالتزامن مع مو�سيقى ت�صويرية باعثة على الده�شة ،وت�ستهدف
جميع �شرائح املجتمع من خمتلف الفئات العمرية.

طبيب :إحذروا المعلومات
المغلوطة عن تقوية المناعة
الريا�ض ـ البالد

حذر الدكتور فهد اخل�ضريي ،عامل �أبحاث امل�سرطنات ،من
تداول معلومات طبية وعلمية مغلوطة على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،بغر�ض ك�سب ال�شهرة وزيادة املتابعني .وقال
«اخل�ضريي» ،يف تغريدة عرب ح�سابه الر�سمي على «تويرت»،
�إن البع�ض يختار كل يوم مادة غذائية ويجعلها �ضمن �أف�ضل
الأغذية التي تعالج  % 99من الأمرا�ض وتدعم املناعة ومتنع
العقم ،ومتنح اجل�سم  % 99من الفيتامينات واملعادن ،بدون
م�صادر علمية .و�أ�ضاف« :اليوم �أنانا�س ،بعده الكمون ،ثم
التمر ،ثم الهيل…�ألخ ،كلها �سواليف بدون م�صادر علمية».
ك��ان «اخل���ض�يري» ،ق��د ح��ذر يف وق��ت �سابق ،م��ن الأدوي��ة
واخللطات الع�شبية املباعة للت�سمني والتنحيف واجلن�س.
وقال «اخل�ضريي» ،بر�سالة ملتابعيه عرب ح�سابه الر�سمي
مبوقع «تويرت»« :احذر التعامل مع جمهولني يعر�ضون
عليك خ��دم��ات �إغ��رائ�ي��ة وجمانية
ف �ه��م ن �� �ص��اب��ون وي �ع��ر� �ض��ون
م�ساجً ا �أو خطابات زواج
م�سيار �أو رخ�صة قيادة
للبنت وه��ي يف بيتها
�أو ح�ج��ز ف �ن��ادق �أو
د .اخل�ضريي
تق�سيط جوال».

زمان
9
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 1380-8-14هـ

 1380-8-20هـ

 1380-8-20هـ

 1380-8-19هـ

 1380-8-19هـ

بدء حضور الفرق المشاركة في جائزة السعودية الكبرى للفورموال1
جدة -البالد

10

ب�����د�أت وف����ود ال���ف���رق امل�����ش��ارك��ة
يف ج���ائ���زة ال�����س��ع��ودي��ة ال��ك�برى
ل��ل��ف��ورم��وال  ،1ال�����ذي �سينطلق
اجل��م��ع��ة ال���ق���ادم���ة ،وي�����س��ت��م��ر 3
�أي�����ام ع��ل��ى ح��ل��ب��ة ك��ورن��ي�����ش ج��دة
للمرة الأوىل يف ت��اري��خ اململكة،
بالو�صول �إىل جدة.
وحتت�ضن حلبة كورني�ش جدة
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التي تع ّد �أح��دث و�أ�سرع و�أط��ولحلبة �شوارع يف العامل للفورموال
 -1اجل��ول��ة قبل الأخ�ي�رة م��ن �أح��د
�أ�صعب موا�سم الفورموال  ،1الذي
ي�شهد مناف�سة �شر�سة حل�سم اللقب
بني بطل العامل �سبع مرات لوي�س
هاميلتون ،وال�سائق ال��ذي يحلم
بالتتويج بلقبه الأول الهولندي
ماك�س فري�شتابن.

الفيصل يستعرض آخر التجهيزات لسباق" فورموال  1السعودية"
جدة -البالد

�أكرم طريي

األهلي وحركة النقل الموسمية
يقول برنارد �شو :النجاح لي�س عدم فعل الأخ��ط��اء .النجاح هو عدم تكرار
اخلط�أ ..وكل ما تقوم به �إدارة النادي الأهلي يف فرتة رئا�ستها الثانيه تكرار
لأخطاء متت ً
�سابقا وال زلت تتم .دعمتها بتطور �أدوات الأخطاء ،فبعد �أن كانت
حركة النقل يف فرته رئا�ستها الأوىل وتفريغ الفريق عام  2018و�صلت للأعلى
يف تاريخ النادي بـ  44العبا �أجنبيا وحمليا عادت نف�س الإدارة لتكرر ذات
العمل هذا املو�سم بانتقاالت طالت ح��وايل  33العبا ما بني حملي و�أجنبي
�إ�ضافة �إىل ا�ستخدام ذات الأدوات الإداري��ة وتطعيمها بجهاز فني .ف�شل يف
كل حمطاته املحلية ال�سابقة .ن�سخة  2018تتكرر �أمام امل�شجع العا�شق لناديه
ب���أدوات �إداري��ة ف�شلت يف مرات �سابقة وطريقة اختيار لإدارة فنية م�شابهة
ل�سابقها (ج��وي��دي و�آالن ها�سي) والعامل امل�شرتك يف ك��ل ه��ذه الأح���داث
�شخ�صية واحدة.
 12جولة ر�سمية انتهت و�أكرث من  8لقاءات ودية و� 6أ�شهر من العمل الفني
و�أك�ث�ر م��ن �سنة للعمل الإداري واحل�صيلة لغاية الآن فريق مفكك بهوية
مفقودة وخم�سة �أجانب فقط ،وبو�صلة النقد تتوجه دائما لالعبني واجلماهري
املتلونني (و�صف من رئي�س النادي لبع�ض اجلماهري غري الأنقياء).
ا�ستمرار هذا العمل قاد الأهلي للطريق املنحدرة تنتظره فيها جماهري ثالثة
�أندية خالل اجلوالت الثالث القادمة التي تنتهي معها �أحداث الدور الأول التي
من �ش�أنها و�ضع النادي يف مراكز الهبوط ال�صعبة – �أندية" الن�صر والرائد
وال�شباب" �ستقابل الأهلي يف �آخر جوالت الدور الأول ،وكل منها له �أهداف
فالن�صر ي�سعى مل�صاحلة جماهريه والعودة ل�سمة االنت�صارات والرائد ي�سعى
لإث��ب��ات �أن ف�شل ها�سي معه �سابقا وبنف�س عنا�صر ال��رائ��د التي كانت معه
وال�شباب دائما مواجهاته مع الأهلي خا�صة.
الأهلي يا �سادة يحت�ضر ،والأمل بعد الله ال زال فيك يا ماجد بن عاي�ض النفيعي
"ا�ستمع للغة العقل واجلمهور ونتائج الفريق" تذكر ا�سم النادي الأهلي
و�أ�سماء الأمراء" عبدالله الفي�صل ،حممد العبدالله الفي�صل و�أبنائه ،خالد بن
عبدالله و�أبنائه  ،فهد بن خالد ،عبدالله بن في�صل ،من�صور بن م�شعل ،نواف
بن عبدالعزيز" ،والعديد العديد .و�سيخرج الأهلي من احلفرة التي �أوقعته
�أدواتك فيها.
يقول "�ألربت �أين�شتاين"  ...هو فعل نف�س ال�شيء مرتني بنف�س الأ�سلوب
ونف�س اخلطوات وانتظار نتائج خمتلفة"!!

ر�أ�س م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني �أمري منطقة مكة املكرمة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خالد الفي�صل ،بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلطان الفي�صل
رئي�س االحت��اد ال�سعودي لل�سيارات وال��دراج��ات النارية وع��دد من م�س�ؤويل وزارة
الريا�ضة اجتماع ًا يف مقر الإم��ارة بجدة ،تخلله ا�ستعرا�ض لآخر التجهيزات ل�سباق
فورموال  1ال�سعودية ،الذي يحت�ضنه كورني�ش جدة خالل الفرتة من � 3إىل  5دي�سمرب
2021م.
وا�ستمع الأمري خالد الفي�صل �إىل �شرح عن تفا�صيل احللبة التي يبلغ طولها 6,175
مرت ًا ،ما يجعلها ثاين �أطول حلبة يف تاريخ الفورموال  ،1وحتوي احللبة  27منعطف ًا.
وتعترب ا�ست�ضافة فورموال  1ال�سعودية ،من �أ�ضخم الفعاليات التي �ستنظم يفاململكة
بوا�سطة وزارة الريا�ضة ،واالحت��اد ال�سعودي لل�سيارات وال��دراج��ات النارية الذي
�سيتوىل تنظيم هذا ال�سباق� ،إ�ضافة �إىل برنامج جودة احلياة ،حيث �سيكون كورني�ش
جدة نقطة االنطالق والنهاية لل�سباق العاملي.

رفض فيريرا يقرب النصر من غارسيا
جدة  -هالل �سلمان

�أ�شارت تقارير �إىل اق�تراب ن��ادي الن�صر من االتفاق مع امل��درب الفرن�سي رودي
غار�سيا لتويل مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم ،خلفا للربتغايل املقال بيدرو
�إميانويل.
واجتهت مفاو�ضات الن�صر �صوب غار�سيا من جديد بعد رف�ض الربتغايل �أبيل
فرييرا ترك من�صبه يف الوقت الراهن مع فريق باملريا�س امل�شارك يف ك�أ�س العامل
للأندية بعد تتويجه بطال لأندية �أمريكا اجلنوبية للمرة الثانية على التوايل ،حيث
ينوي قيادته يف البطولة التي �ستقام مطلع فرباير من العام امليالدي اجلديد.
وكان الن�صر قد حاول التعاقد مع غار�سيا بعد �إقالة مدربه الأ�سبق الربازيلي مانو
مينيزي�س لكنه مل يتو�صل �إىل اتفاق معه �آنذاك ،بيد �أن العر�ض ارتفع هذه املرة يف
حماولة لإقناعه بتويل املهمة.
غار�سيا البالغ من العمر  57عاما ،درب العديد من الفرق الفرن�سية؛ من �أبرزها
�سانت �إيتيان عام  ،2001وديجون ( )2007-2002ولومان ( )2008-2007وليل
( ،)2013-2008قبل �أن ي��درب فريق روم��ا الإي���ط���ايل( ،)2016-2013ثم عاد �إىل
الدوري الفرن�سي ليتوىل تدريب مر�سيليا ( ،)2019-2016ثم ليون (.)2021-2019
وجنح غار�سيا يف قيادة ليل للفوز بثنائية الدوري الفرن�سي والك�أ�س عام ،2011
كما قاد مر�سيليا لو�صافة بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عام .2018

@akram_tairi

في تصفيات المونديال..

أخضر السلة يتغلب على نظيره األردني
جدة -البالد

متكن �أخ�ضر ال�سلة من ح�سم لقاء
الإي�����اب وف����از ع��ل��ى ن��ظ�يره الأردين

� 72/64ضمن ت�صفيات ك�أ�س العامل،
�أم�س على �صالة ( اجلوهرة).
فر�ض منتخبنا �إيقاعه على املباراة؛

خا�صة يف الفرتتني الثالثة والرابعة،
رغم تفوق املنتخب الأردين يف الفرتة
الأوىل والثانية� ،إال �أن مدرب الأخ�ضر
ع��ل��ي ال�����س��ن��ح��اين جن��ح يف التعامل
ب�شكل مثاىل مع املباراة و�إيقاف �أبرز
مفاتيح نظريه الأردين وتنويع اللعب
�سواء يف الدفاع �أو الهجوم.
وك���ان املنتخب الأردين ق��د �أن��ه��ى
ال���ف�ت�رة الأوىل ل�����ص��احل��ه ،24/22
ووا��������ص�������ل ت����ف����وق����ه يف ال����ف��ت�رة
ال���ث���ان���ي���ة ،39/31و���ش��ه��دت ال��ف�ترة
ال��ث��ال��ث��ة ع����ودة الأخ�������ض���ر ل��ل��م��ب��اراة
وجن��ح يف تعديل النتيجة .52/52
و�شهدت الفرتة الرابعة تفوقا وا�ضحا
للأخ�ضر وفر�ض �إيقاعه؛ لينهي اللقاء
ل�صاحله.72/64

جماهير االتحاد تطلق تاق #جمهورناهوالمخرج
جدة  -حممد بن نافع

�أط�����ل�����ق�����ت ج����م����اه��ي�ر ن����������ادي االحت������������اد ت����اق
#جمهورناهواملخرج .وذلك من �أجل نقل جمالية
املدرج االحت��ادي يف مباريات الفريق حيث ي�شارك
اجلمهور االحتادي عرب التاق ب�إر�سال �صور ومقاطع
جميلة م��ن امل���درج  ،و�أك���د �صاحب الفكرة امل�شجع
االحت��ادي املعروف �أ�سد �أبو فهد �أن فكرة امل�سابقة

راودته بعد م�شاهدته جلمال املدرج االحتادي وعدم
�إبراز الكثري من جمالية هذا املدرج من قبل الناقل،
حيث مت تخ�صي�ص جوائز مالية وعينية للفائزين
تتجاوز  5000ري��ال  ،م���ؤك��دا ب���أن الإق��ب��ال الكبري
على امل�سابقة مل يكن م�ستغربا و�أنها �ست�ستمر ملا
فيه خدمة للمدرج االحتادي الذي يعد �أجمل واجهة
جماهريية للدوري ال�سعودي.

في الجولة  13من دوري " يلو"..

أحد يواجه المتصدر..
والعروبة يالقي العدالة
حائل  -خالد احلامد

ت�ستكمل ال��ي��وم " ال��ث�لاث��اء " ل��ق��اءات اجل��ول��ة الثالثة
ع�شرة من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأوىل ،ب�إقامة �أربع
مواجهات قوية �ستحفل بالإثارة والندية.

الدرعية  VSال�ساحل

يواجه الدرعية على �ستاد الأم�ير في�صل بن فهد بامللز
نظريه ال�ساحل ،وم��ن املتوقع �أن ت�شهد امل��ب��اراة ندية بني
الطرفني ،يبحث الفريقان عن الفوز الثاين على التوايل.
يحتل الدرعية املركز الثامن بـ  18نقطة ،فيما ي�أتي ال�ساحل
باملركز الثاين ع�شر بر�صيد  16نقطة.

العروبة  VSالعدالة

وعلى ملعبه باجلوف ،ي�ست�ضيف العروبة نظريه العدالة
يف لقاء �سيكون اخلط�أ فيه ممنوعا .العروبة يدخل اللقاء
وهو باملركز الثالث ع�شر بر�صيد  15نقطة ،وي�سعى لتعوي�ض

تعرثه باخل�سارة يف اجلولة املا�ضية .يف املقابل ،ي�أتي العدالة
ثانيا بر�صيد  22نقطة وي�سعى ال�ستعادة ال�صدارة.

�أحد  VSاخلليج

على �ستاد الأم�ير حممد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة،
يلتقي �أحد واخلليج يف �أقوى مواجهات اجلولة� .أحد يدخل
اللقاء مبعنويات جيدة بعد فوزه على اجلبلني ،وميتلك يف
ر�صيده  17نقطة باملركز التا�سع .يف املقابل ،يدخل اخلليج
بر�صيد  22نقطة ،وي�سعى للمحافظة على �صدارة الرتتيب.

النه�ضة  VSالعني

يف مباراة الهروب من القاع يلتقى النه�ضة والعني على
ملعب الأم�ير حممد بن فهد بالدمام .النه�ضة ي�أتي باملركز
الثامن ع�شر بر�صيد  11نقطة� .أما العني ففي املركز الأخري
بر�صيد  9نقاط ،وي�سعى كال الفريقني لت�صحيح م�ساره
واالبتعاد عن دوامة الهبوط.

رياضة
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 4مباريات في افتتاح كأس العرب..

تونس تواجه موريتانيا ..والعراق يالقي عمان
قطر تلعب مع البحرين ..واإلمارات تبدأ أمام سوريا

جدة – هالل �سلمان

ت��ب��د�أ ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء بطولة ك���أ���س ال��ع��رب ب�إقامة
 4م��ب��اري��ات؛ ح��ي��ث ي��واج��ه منتخب ت��ون�����س نظريه
املوريتاين يف االفتتاح �ضمن مناف�سات املجموعة
الثانية ،ثم يواجه منتخب العراق نظريه العماين،
قبل �أن تلعب قطر �أمام البحرين يف املجموعة الأوىل،
وتختتم املناف�سات بلقاء الإمارات �أمام �سوريا �ضمن
املجموعة الثانية.
وي��واج��ه اجل��ه��از الفني ملنتخب (ن�سور ق��رط��اج)
بع�ض ال�صعوبات يف جتميع الالعبني كحال �أغلب
امل��ن��ت��خ��ب��ات امل�����ش��ارك��ة ،ن��ظ ً
��را ل��ت��زام��ن ال��ب��ط��ول��ة مع

ا�ستمرار الدوريات يف عدد كبري من ال��دول� ،إ�ضافة
�إىل الأ�سباب ال�صحية ،التي تهدد ح�ضور بع�ضهم ،ما
يبعرث ح�سابات املدير الفني منذر رّ
الكبي ،قبل املوعد
املرتقب ،ف�ضال عن غمو�ض منتخب موريتانيا الذي
ميلك مواهب مميزة.
ويف امل��ب��اراة الثانية ،يلعب منتخب ال��ع��راق مع
نظريه العماين وكالهما يتطلع لتحقيق بداية جيدة
يف البطولة لتعوي�ض جماهريهما ع��ن التعرث يف
ت�صفيات ك�أ�س العامل.
بعدها ،ي���أم��ل منتخب قطر امل�ست�ضيف �أن ي�سعد
جماهريه وي�ؤكد جاهزيته بعد االحتكاك مع منتخبات

عاملية مب�شاركته يف ت�صفيات �أوروب���ا امل�ؤهلة
للمونديال ،لكن مهمته ل��ن تكون �سهلة �أم��ام
نظريه البحريني بطل ك�أ�س اخلليج الأخرية
التي حققها للمرة الأوىل يف تاريخه ،وعلى
املالعب القطرية حتديدا.
و�ستكون الإث��ارة م�ضمونة يف اللقاء
الأخ�ير لليوم الأول من البطولة ،حيث
ي��ع��رف م��ن��ت��خ��ب��ا الإم��������ارات و���س��وري��ا
بع�ضهما جيدا بوقوعهما يف املجموعة
ذاتها �ضمن ت�صفيات املونديال ،حيث
تعادال ( )1-1يف لقاء الذهاب بالأردن.

تاريخ المشاركات الخليجية في كأس العرب..

األخضر يحقق ثاني أفضل النتائج بعد العراق
جدة  -البالد

تنطلق اليوم الثالثاء  30نوفمرب ،2021
بطولة ك�أ�س العرب التي ت�ست�ضيفها الدوحة
قبل عام على ا�ست�ضافتها للعر�س العاملي قطر
.2022
ب����د�أت ف��ك��رة �إق��ام��ة ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة من
بريوت عام  ،1962حني اقرتح الفكرة جورج
دب��ا���س الرئي�س الأ���س��ب��ق ل�لاحت��اد اللبناين،
ودعا لعقد اجتماع جمعية عمومية لالحتادات
العربية لكرة القدم .يف البداية حتم�س للفكرة
 5دول كانت نواة الن�سخة الأوىل من البطولة
 ،1963وه���ي :لبنان ،وال��ك��وي��ت ،و�سوريا،
والأردن ،وتون�س.
عانت البطولة ،التي �أقيمت طيلة ال�سنوات

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

املا�ضية دون اعرتاف االحتاد الدويل بها ،من
�إقامتها ب�شكل متقطع ،حيث �شهدت توقفا دام
لـ  16عاما ،كما مل ت�ستكمل يف �أوقات �أخرى،
لعدة �أ�سباب.
وج����اءت م�����ش��ارك��ات ال����دول اخلليجية يف
الن�سخ الت�سع املا�ضية للبطولة ،منذ الن�سخة
ال��ث��ان��ي��ة ،ح�ي�ن ان�����ض��م��ت ال���ع���راق وال��ك��وي��ت
للمنتخبات امل�شاركة.
ورغ���م ت��ف��اوت امل�����ش��ارك��ات اخلليجية ،كان
العراق فر�س الرهان والورقة الرابحة ،حيث
ت�صدر ال�سجل الذهبي للبطولة ب�أربعة �ألقاب
لأرب���ع ن�سخ متتالية ،م��ن خم�س م�شاركات
لأ�سود الرافدين� ،شملت  25م��ب��اراة ،وحقق
خاللها �أ���س��ود ال��راف��دي��ن ال��ف��وز يف  16لقاء،

إعالنات محاكم التنفيذ

والتعادل يف  ،8وخ�سارة وحيدة.
وي����أت���ي الأخ�����ض��ر ال�����س��ع��ودي يف امل��رت��ب��ة
الثانية ،حيث حقق لقبني للبطولة ،ومركز
الو�صيف مرة واحدة ،من خالل  6م�شاركات،
خا�ض بها  26م��ب��اراة ،وحقق الفوز يف 13
لقاء ،وتعادل يف  7وخ�سر  6مواجهات.
و�سجلت الكويت  8م�شاركات بالبطولة،
خا�ضت خاللها  30م��ب��اراة ،حققت الفوز يف
 ،10والتعادل يف  ،6وخ�سرت  14مباراة ،ومل
تنجح خالل تلك امل�شاركات يف حتقيق اللقب
�أو الو�صافة.
و�سجلت البحرين  5م�شاركات ،لعبت خاللها
 21مباراة ،فازت يف  3وتعادلت  9مرات ،كما
خ�سرت  9مرات ،حمققة الو�صافة مرتني.

و�شاركت اليمن يف  3ن�سخ م��ن البطولة،
لعبت خاللها  10مباريات ،فازت يف واحدة،
وتعادلت يف واحدة ،وخ�سرت  8مواجهات.
و�سجل العنابي القطري م�شاركتني ،لعب
خاللهما  8م��ب��اري��ات ،ف��از يف  ،4وت��ع��ادل يف
اثنتني ،وخ�سر اثنتني ،لكنه حقق الو�صافة يف
�إحدى امل�شاركتني.
و����ش���ارك الأب��ي�����ض الإم����ارات����ي يف ن�سخة
وحيدة �أي�ضا ،خا�ض خاللها  4مواجهات ،فاز
يف واحدة ،وخ�سر  3مباريات.
وت�شهد الن�سخة اجلديدة من البطولة ،التي
تقام للمرة الأوىل باعرتاف االحت��اد الدويل(
فيفا) ،م�شاركة �أوىل للمنتخب العماين ،يف
ن�سخة ت�ضم  16منتخبا.

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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الجفالي سفيرة لجائزة
السعودية للفورموال
جدة  -البالد

اختارت الفورموال � 1سائقة ال�سباقات ال�سعودية رميا اجلفايل لتكون
�سفرية ر�سمية جلائزة ال�سعودية الكربى  stcللفورموال  ،1التي حتت�ضنها
حلبة كورني�ش جدة خالل املدة من � 3إىل  5دي�سمرب املقبل.
و�سجلت ال�سائقة رميا اجلفايل ا�سمها ك�أول �سعود ّية تناف�س يف �سل�سلة
ُتوج
�سباقات ال�سيارات الدولية ،ونالت رخ�صة قيادة �سباقات ال�سيارات وت َّ
باملركز الثاين يف بطولة ك�أ�س "تي �آر دي  "86على حلبة مر�سى يا�س ب�أبو
ظبي خالل �شهر �أكتوبر من العام املا�ضي
ع��ن الفئة الف�ضية وامل��رك��ز ال��راب��ع يف
ال�ترت�ي��ب ال �ع��ام ،وا�شتملت خربتها
ال���س��اب�ق��ة ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف �سباق
حت��دي "�إم �آر �إف" ل�ل���س�ي��ارات يف
ال �ه �ن��د ،وب �ط��ول��ة ��س�ب��اق فورموال4
بربيطانيا.
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«الترفيه» تخفض تذكرة دخول «ونتر وندرالند»
الريا�ض  -البالد

�أعلن الهيئة العامة للرتفيه ،تخفي�ض تذكرة الدخول
ملنطقة الألعاب "ونرت وندرالند" �إىل  25ريالاً  ،بدلاً من
 55ريا ًال ،مبنا�سبة �إجازة منت�صف العام ،وذلك خالل
فرتة النهار من ال�ساعة  12ظه ًرا �إىل  4ع�ص ًرا.

وق��ال��ت الهيئة� ،إن ت��ذاك��ر ال��دخ��ول النهارية ال ت�شمل
�أوق��ات الدخول امل�سائية ،كما �سمحت بالدخول املجاين
للأطفال �أق��ل م��ن �سنة ،فيما ح��ددت �آخ��ر موعد لدخول
فرتة النهار بال�ساعة  2بعد الظهر ،منوهه �إىل �أن الدخول
يكون من خالل البوابة اجلنوبية فقط.

وتعترب "ونرت وندرالند" �إحدى املناطق الـ 14ملو�سم
الريا�ض ،وهي عبارة عن منطقة للألعاب وت�ضم  6مناطق
فرعية ،تقدم  52لعبة تنا�سب كل الأعمار .وكانت الهيئة
قد حددت يف وقت �سابق تذكرة دخول نهاية الأ�سبوع بـ
 110رياالت.

أطعمة تعزز
تبييض األسنان
جدة  -البالد
ك�شف �أطباء �أ�سنان عن �أطعمة ت�ساعد على تبيي�ض الأ�سنان،
وميكن �أن ت�ساعد يف تعزيز االبت�سامة ب�شكل طبيعي.
وقالت طبيبة الأ�سنان ،هانا كين�سيال ،وفقا ملوقع "�إك�سربي�س"،
�إن الفراولة على وجه اخل�صو�ص مفيدة لتبيي�ض الأ�سنان ب�شكل
طبيعي ،مو�ضحة �أن الفراولة حتتوي على حم�ض املاليك وهو يف
الواقع مبي�ض طبيعي للأ�سنان ،مبينة �أن التفاح يعترب طريقة رائعة
لتنظيف الأ�سنان ،وميكن �أن ت�ساعد احلواف اخل�شنة للطعام اله�ش
مثل التفاح على �إزالة البكترييا من الأ�سنان.
ولفتت �إىل �أن �شرب الكثري من امل��اء ميكن �أن ي�ساعد �أي�ضا يف
احلفاظ على �صحة الأ�سنان وبيا�ضها ،م�شرية �إىل �أن �أف�ضل الأطعمة
التي يجب تناولها لإف��ادة الأ�سنان وجتنبها الأذى ،هي :الألبان،
ال�شاي الأخ�ضر ،الكرف�س واجلزر ،املك�سرات ،وال�شوكوالتة ،بينما
الأطعمة ال�ضارة بالأ�سنان تتمثل يف :اخلبز ،امل�شروبات الغازية،
واحللويات .و�أ�ضافت :اثنان من �أكرث الأمرا�ض انت�شارا ،ت�سو�س
الأ�سنان و�أمرا�ض اللثة ،ميكن الوقاية عن طريق �إجراء تغيريات
ب�سيطة يف نظامك الغذائي.

 7أشياء تصيب
األطفال بالتسمم
الريا�ض  -البالد
�شدد �أط�ب��اء وخمت�صون على �إب�ع��اد �سبعة �أ�شياء من متناول �أي��دي
الأطفال حلمايتهم من الت�سمم ،مبينة �أنها قد ت�سبب �أ�ضرارا ج�سدية بالغة
لهم.
وت�شري هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية� ،إىل �أن معظم
حاالت ت�سمم الأطفال ،حتدث يف املنزل وللأطفال دون �سن اخلام�سة،
كون ال�سموم ُتبتلع� ،أو مُتت�ص عرب اجللد� ،أو ُت�ستن�شق ،ورمبا تكون
املواد ال�سامة مواد مت ر�شها على العني ،لذلك يجب االنتباه للطفل و�إبعاد
منتجات التنظيف من �أمامه �أو اال�ستغناء عنها با�ستخدام مواد طبيعية
كالليمون �أو اخل��ل ،وم�ستح�ضرات التجميل التي حتتوي على مواد
�سامة ،وبع�ض النباتات والفطريات املنزلية ،كنباتات ال�ص َبّار ،والطعام
غري املطهي �أو املتعفن ،والأدوية ،خا�صة العقاقري املو�صوفة للحيوانات
الأليفة �أو عقاقري التنومي �أو التن�شيط� ،إ�ضافة للعبوات البال�ستيكية التي
تخزن فيها الأ�شياء اخلا�صة بالأطفال ،وفالتر املياه التي يرت�سب فيها
الزئبق والكلور.

«جدة تستاهل»
جدة -خالد بن مر�ضاح

�شهدت الواجهة البحرية ل�شاطئ جدة �أم�س مبادرة اجتماعية عن البيئة بعنوان "جدة ت�ستاهل " ،دعم ًا ملفهوم ن�شر ثقافة الوعي البيئي مبا يحقق «ر�ؤية  »2030يف
التنمية امل�ستدامة ،وم�ستويات متقدمة لآفاق جديدة .املبادرة نظمها «مداد فن» بال�شراكة مع �أمانة حمافظة جدة وعدة جهات ر�سمية وخا�صة وجمعيات تطوعية
وعدد من الفنانني الت�شكيليني الذين ي�شاركون ب�أعمالهم ولوحاتهم الفنية .و�شارك فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة مكة املكرمة يف مبادرة "جدة ت�ستاهل"،
املقامة بالواجهة البحرية دع ًما ملفهوم ن�شر ثقافة الوعي البيئي ،التي تنظمها �أمانة املحافظة ،وت�شارك بها جهات حكومية وخا�صة وجمعيات تطوعية.

«مسك» تطلق أسبوع الفنون

الريا�ض  -البالد
�أعلن معهد م�سك للفنون التابع مل�ؤ�س�سة حممد بن
�سلمان "م�سك اخلريية" عن �إطالق الن�سخة اخلام�سة
من "�أ�سبوع م�سك للفنون" يف الأول من �شهر دي�سمرب
املقبل� ،إذ ُيعَد جتمعًا للإلهام الفني ومنا�سبة لالحتفاء
بنِتاجات العام التي كر�ست لإثراء املحتوى الإبداعي
واالرت �ق��اء ب��ه ،ليكون من�صة ه��ام��ة للحوار والنقد
وحتفيز الفكر الإب��داع��ي وم���ش��ارك��ة املجتمع عامة
و�إتاحة الفنون للجميع.وت�أتي فعاليات �أ�سبوع م�سك
للفنون اخلام�س �ضمن مو�ضوع "تكوين" وال��ذي

يتمحور ح��ول ت�شكيل الهوية وا�ستك�شاف مكامنها
من منظور الفن والت�صميم والعمارة ،لتقدم برامج
متنوعة ت�ضم املنتدى الإبداعي الذي �سيحمل يف ثناياه
ن�ث ً
را من اجلل�سات احل��واري��ة ،وال��دورات املخت�صة،
وور�ش العمل ،كما يت�ضمن الأ�سبوع املعار�ض الفنية
والعرو�ض الأدائية واملو�سيقية احلية.
ويت�ضمن �أ�سبوع م�سك للفنون ه��ذا العام عر�ض
�أع�م��ال فنية لفنانني �سعوديني وعامليني ،تعد نتاج
برناجمي "منحة م�سك للفنون" و"�إقامة م�سك للفنون"
اللذان انطلقا يف وقت �سابق هذا العام.

نبات مهمل يقاوم الخاليا السرطانية
البالد  -وكاالت
ك�شفت درا�سة حديثة ،عن نبات ا�ستخدمه الأ�سرتاليون
الأوائ ��ل كعالج لبع�ض الأم��را���ض غري �أن��ه مهمل حاليا،
مبينة �أنه يحتوي على مركبات ميكن �أن ت�ساعد يف عالج
مر�ضى ال�سرطان.
وقالت الدرا�سة ،وفقا لدورية "بايو موليكيولز"� ،إن
نباتات "�إرميوفيال غاليتا" التي ا�س ُتخدمت قدميًا يف
غرب �أ�سرتاليا ت�ستطيع �إيقاف مقاومة اخلاليا ال�سرطانية
للعالج .و�أ�ضافت :عرب �آالف ال�سنني ا�ستخدم ال�سكان
الأ��ص�ل�ي��ون ب��أ��س�ترال�ي��ا م ��ادة ال��رات�ن��غ م��ن ه��ذه العائلة
الأ��س�ترال�ي��ة م��ن النباتات امل��زه��رة ،ال�ت��ي يعني ا�سمها
يف اللغة املحلية "حمبة ال�صحراء" ،وكانت تدخل يف
االحتفاالت التقليدية؛ �إذ كان يعتقد �أنها مفيدة لل�صحة،
كما كانت ُت�ستخدم يف عالج الأمرا�ض اجللدية.
وعكف العلماء �أخ�يرا على درا�سة نباتات "�إرميوفيال
غاليتا" على امل�ستوى البايوكيميائي م��ن �أج��ل معرفة
املزيد عن �أ�سرارها العالجية.

«عائلة السعة» في بوليفارد الرياض
جدة  -البالد

يطرح مو�سم الريا�ض تذاكر م�سرحية "عائلة
ال�سعة جدا" اخلمي�س املقبل ،م�ؤكدا �أن العر�ض
ي�ستمر م��ن  2ح�ت��ى  6دي�سمرب امل�ق�ب��ل مب�سرح
بكر ال�شدي يف بوليفادر ريا�ض �سيتي� ،إذ تبد�أ
امل�سرحية يوميا عند التا�سعة م�ساء .وقال احل�ساب
الر�سمي ملو�سم الريا�ض على "تويرت"" :ما راح
تقدر توقف �ضحك يف م�سرحية عائلة ال�سعة جدًا
مع الفنان �أحمد زاه��ر وعائلته
يف م�سرح بكر ال���ش��دي داخ��ل
بوليفارد ريا�ض �سيتي".
وحت� �ك ��ي امل �� �س��رح �ي��ة ق���ص��ة
رجل �أعمال ثري وبخيل ا�سمه
(رم � � ��زي) ،ي �� �ص��ارع م ��ن �أج ��ل
ال� ��زواج م��ن ام� ��ر�أة غنية ج��دا
ت�شرتط عليه �أن جتتمع ببناته
لتقرر �إن ك��ان��ت �ستوافق على
الزواج منه.

م�سرحية "عايلة ال�سعة جدًا" بطولة �أحمد
زاهر وابنتيه "ليلى وملك" ،والفنان �أحمد فتحي،
والفنانة منة ف�ضايل ،م��روى عبد املنعم ،ت�أليف
حم�سن رزق� ،إخراج تامر كرم ،وت�سجل امل�سرحية
ع��ودة للفنان �أحمد زاه��ر للم�سرح بعد غياب 17
عامًا ،منذ عر�ض �أخر م�سرحياته "لياىل الأزبكية"،
ع ��ام  2004وال �ت��ي مت ت�ق��دمي�ه��ا مل ��دة � 4أ��ش�ه��ر
متوا�صلة دون توقف.

