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هيئة الأفالم تدعم املبدعني
جدة- يا�سر بن يو�سف 

اأكد  خمت�صون اأن املتحور اأوميكرون الذي مت ر�صده يف جنوب 
اأفريقيا لي�ض فريو�ًصا جديًدا كما يتحدث عنه البع�ض ويثري املخاوف 
لدى اأفراد املجتمع لكونه اأخطر �صرا�صة ، مبينني اأن "اأوميكرون" 
م�صتقًل.  فريو�ًصا  ولي�ض  كوفيد-١٩  فريو�ض  عن  نتج  متحور  هو 
انت�صاره  تزيد  كورونا  لفريو�ض  اجلديدة  التحورات  اإن  وقالوا 

ولي�ض خطورته اأو ال�صورة ال�صريرية اأو الإكلينيكية للأعرا�ض، اإذ 
اإنه بالرغم من اإنتاج  عدد من اللقاحات، فاإن فريو�ض كورونا ما زال 
ينت�صر ب�صكل كبري، كما ر�صد حتورات كثرية للفريو�ض، ما اأدى اإىل 
اإىل �صرورة اخذ  ، داعني   الدول  انت�صاره يف بع�ض  زيادة �صرعة 
التح�صينات وتنفيذ الحرتازات ال�صحية وا�صتخدام الكمامة  كما 

حثوا افراد املجتمع على التح�صني بجرعات كورونا.

البالد ـ خالد بن مر�ساح 
خارطة  و�صع  اأج��ل  من  حثيثة  ب�صورة  الأف���لم  هيئة   ت�صعى   
ح�صورهم  لت�صجيل  املواهب  ودع��م  ال�صعودية  لل�صينما  اإبداعية 
يف ف�صاء العطاء وتقدمي ما لديهم من �صيناريوهات  لدعم �صناعة 
اإ�صرتاتيجيتها  الأف��لم  هيئة  اأطلقت  واأم�ض  ال�صعودية،  ال��درام��ا 
الأمري  ال�صمو  �صاحب  برعاية  اململكة،  يف  الأف��لم  قطاع  لتطوير 

بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة 
اإدارة  نائب رئي�ض جمل�ض  الثقافة  نائب وزير  الأفلم، وبح�صور  
هيئة الأفلم حامد بن حممد فايز، والرئي�ض التنفيذي لهيئة الأفلم 
ال�صينما  و�صناع  رّواد  جانب  اإىل   ، عياف  اآل  عبدالله  واملهند�ض 
الإعلميني  الإ�صرتاتيجيني ونخبة من  ال�صركاء  باململكة وعدد من 

واملثقفني والفاعلني يف جمال �صناعة الأفلم.

اجلرعة التن�سيطية تكافح املتحورات
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يستعرض تجهيزات سباق  فورموال

  تكافح االتجار 
باألشخاص 

الريا�ض- البالد
جلنة  رئي�ض  الإن�صان  حقوق  هيئة  رئي�ض  اأكد 
الدكتور  بالأ�صخا�ض  الجت���ار  ج��رائ��م  مكافحة 
حققته  ال��ذي  النجاح  اأن  العواد  �صالح  بن  ع��واد 
اململكة العربية ال�صعودية يف ملف مكافحة جرائم 
الت�صنيفات  يف  وتقدمها  بالأ�صخا�ض  الجت���ار 
خلفية  على  جاء  ال�صلة  ذات  العاملية  واملوؤ�صرات 
دعمها للعمل الإن�صاين الذي انعك�ض على تطوير 
لبيئة  املعززة  واملوؤ�ص�صاتية،  القانونية  البنية 

العمل وحماية جميع فئات املجتمع.

الفي�سل

مملكة الإن�سانية
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طرابل�ض - البالد
اإبعاد  اأجل  من  الليبية،  الرئا�صية  النتخابات  يف  الطعون  معركة  ا�صتعلت 

لآخرين  الأج��واء  وتهيئة  املقبل،  الد�صتوري  ال�صتحقاق  من  املر�صحني  بع�ض 
حكومة  ورئي�ض  املحتمل  املر�صح  الطعون  اأق�صت  اإذ  قانونية،  بطرق  بها  للفوز 

قبول  بعد  النتخابي،  امل�صهد  من  مبدئيا  الدبيبة،  عبداحلميد  الأع��م��ال  ت�صريف 
طعنني، الأول قدمه 4 مر�صحني، والثاين قدمه املر�صح الرئا�صي با�صاغا، بينما ا�صتاأنف 

الدبيبة قرار ا�صتبعاده، و�صتنظر جلنة ال�صتئناف مبحكمة العا�صمة طرابل�ض يف طعنه 
�صد طعن با�صاغا خلل 72 �صاعة، لتقرر وب�صفة نهائية م�صري تر�صحه.

�صيف  املجيد  عبد  الرئا�صي  املر�صح  قدمه  طعًنا  �صملت  املر�صحني،  �صد  الطعون  جولة   
الن�صر �صد القائد العام للجي�ض الليبي امل�صري خليفة حفرت، اإل اأن جلنة الطعون البتدائية 

املر�صحني  قائمة  يف  الأخ��ري  ا�صتمرار  يعني  ما  الطعن،  رف�صت  بنغازي  ا�صتئناف  مبحكمة 
الأولني، بينما يطمح �صيف الإ�صلم القذايف للح�صول على حكم ق�صائي باإعادته جمدًدا اإىل �صباق 

ملخالفته  با�صتبعاده،  قراًرا  النتخابات  مفو�صية  اأ�صدرت  اأن  بعد  الرئا�صية،  للنتخابات  الرت�صح 
املادة العا�صرة من قانون النتخابات الرئا�صية. وقال �صيف الإ�صلم، اإن قوة ع�صكرية طوقت مبنى 

حمكمة �صبها البتدائية لليوم الثاين على التوايل، ومنعت الق�صاة واملوظفني من الدخول، مبينا اأن 
ذلك ت�صبب يف تاأجيل النظر يف الطعن املقدم من حماميه، �صد قرار املفو�صية العليا للنتخابات ب�صاأن 

ا�صتبعاده من الرت�صح للنتخابات الرئا�صية املقررة ال�صهر املقبل.

معركة طعون 
لكسب االنتخابات

ليبيا

الريا�ض- البالد
اأكدت اململكة �صرورة عقد اجتماع ا�صتثنائي للمجل�ض الوزاري ملناق�صة الو�صع الإن�صاين 
يف اأفغان�صتان والإ�صهام يف تقدمي ال�صتجابة الإن�صانية املنا�صبة. ياأتي ذلك نظًرا ملا يواجهه 
من  املليني  وحاجة  ال�صتاء،  ف�صل  حلول  مع  تتفاقم  خطرية  اإن�صانية  اأزم��ة  من  الأفغاين  ال�صعب 
الأفغان، مبن فيهم كبار ال�صن والن�صاء والأطفال، اإىل م�صاعدات اإن�صانية عاجلة ت�صمل الغذاء والدواء 
واملاأوى.  ولفتت اململكة اإىل اأن النهيار القت�صادي املحتمل للدولة وتدهور الأو�صاع املعي�صية لن يكون 
ماأ�صاًة اإن�صانية فح�صب، بل �صيوؤدي اإىل املزيد من عدم ال�صتقرار يف اأفغان�صتان، و�صيقود لعواقب وخيمة على 
الإ�صلمية  باك�صتان  جمهورية  عر�صت  الذي  الجتماع،  هذا  لعقد  متطلعة   ، وال��دويل  الإقليمي  وال�صتقرار  ال�صلم 
ا�صت�صافته ، كما تاأمل اململكة اأن يكون انعقاد هذا الجتماع فر�صة للتاأكيد على اأهمية ا�صتقرار واأمن اأفغان�صتان، و�صيادتها 

ووحدة اأرا�صيها والت�صدي للتدخلت الأجنبية فيها، ونبذ وحماربة الإرهاب بجميع اأ�صكاله ومظاهره.

المملكة تدعو الجتماع إسالمي 
لمساعدة أفغانستان

المظاهرات تشل شوارع بيروت
بريوت - البالد

على  احتجاجا  عا�صفة  تظاهرات  )الث��ن��ني(،  اأم�ض  لبنان  �صوارع  �صهدت 
يف  واأع��وان��ه  الله  ح��زب  �صيا�صات  فيه  ت�صببت  ال��ذي  امل��رتدي  الو�صع 

ال��دول��ة،  مفا�صل  على  الإره��اب��ي  احل���زب  ي�صيطر  اإذ  احل��ك��وم��ة، 
ما  الإقليمية،  الأزم���ات  وي�صطنع  لأه��وائ��ه،  وفقا  وي�صريها 

يجعل بريوت منعزلة عن العامل وتعاين يف �صتى مناحي 
احلياة، ليخرج ال�صعب يف الطرق حمتجا على الو�صع 

اإىل  يعيد  الذي  اجلذري  بالتغيري  مطالبا  الراهن، 
اقت�صاده عرب  وازدهار  املختطف،  قراره  لبنان 

حكومة وطنية ل ترتهن للخارج. 
و���ص��ل��ت ال��ك��ت��ل الأ���ص��م��ن��ت��ي��ة ل��ب��ن��ان من 
انهيار  وق��ع  على  جنوبه،  اإىل  �صماله 
اق��ت�����ص��ادي ه��و الأ����ص���واأ يف ال��ب��لد، 
منذ  امل��ح��اف��ظ��ات،  اأغ��ل��ب  �صهدت  اإذ 
اأم���������ض، قطع  ال���ب���اك���ر  ال�����ص��ب��اح 
�صّل  اإىل  اأدت  وا���ص��ع��ة،  ط���رق 

احل���رك���ة يف م��ع��ظ��م امل��ن��اط��ق 
وف�صل املحافظات عن بع�صها 

اأُق��ف��ل��ت جميع  ال��ب��ع�����ض، ك��م��ا 
م���داخ���ل ب������ريوت، و���ص��ه��دت 

املناطق الداخلية يف العا�صمة 
اأي�صًا قطع طرق واحتجاجات، 

واملوؤ�ص�صات  املدار�ض  واأغلقت 
التجارية اأبوابها. 

الريا�ض - البالد
الكبري  التو�صع  ب��رام��ج  الطاقة  وزارة  اأطلقت   

ال�صعودية(  )اأرام��ك��و  يف  ال��غ��از  اأع��م��ال  حجم  يف 
التقليدية  غ���ري  ل��ل��م��وارد  ال��ت��ج��اري��ة  واجل�����دوى 

ال�صخمة يف اململكة. 
بن  العزيز  عبد  الأم���ري  الطاقة  وزي��ر  �صمو  ورف��ع 

واأرامكو  الوزارة  ومن�صوبو  العزيز،  عبد  بن  �صلمان 
احلرمني  خ��ادم  مقام  اإىل  التهاين  اأ�صمى  ال�صعودية 

ويل  و�صمو  عبدالعزيز،  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني 
عبدالعزيز،  بن  �صلمان  بن  الأمري حممد  الأمني  عهده 

حفظهما الله، ملا يوليانه لقطاع الطاقة ومنظومته من 
دعٍم وم�صاندٍة وتوجيه.

وقال املهند�ض اأمني ح�صن النا�صر رئي�ض اأرامكو 
حفل  خلل  التنفيذيني،  اإدارييها  وكبري  ال�صعودية 

الكبري يف جمال  الإجن��از  ه��ذا  اإن  اأم�ض،  الإط��لق 
املوارد غري التقليدية، ياأتي يف وقت مثايل، حيث 

ي�صهد العامل م�صرية حتول يف قطاع الطاقة.
 ويعد حقل اجلافورة اأكرب حقل يف اململكة للغاز 

غري التقليدي، من حيث حجم املخزون وامل�صاحة، 
اإذ يبلغ طوله حوايل ١٧٠ كيلومرًتا، وعر�ض١٠٠ 

كيلومرت، ويبلغ خمزون الغاز يف احلقل اأكرث من 
الغاز اخلام  من  قيا�صية  مكعبة  قدم  تريليون   ٢٠٠

الرِطب، وطاقة انتاجية تقدر مبلياري قدم مكعبة، 
امل�صروع  ا�صتثمارات  اإج��م��ايل  يبلغ  اأن  ويُتوقع 

مليار   100 م��ن  اأك��رث  والت�صغيلية،  الراأ�صمالية 
دولر ، ويوفر اأكرث من 200 األف فر�صة عمل.

إطالق
برامج التوسع بإنتاج الغاز 

ويل العهد يدعو م�سعل الأحمد حل�سور �سباقات الفورمول
الكويت - وا�ض

الدفاع،  ال��وزراء وزير  رئي�ض جمل�ض  نائب  العهد  عبدالعزيز ويل  بن  �صلمان  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�صمو  بعث �صاحب 
ر�صالة خطية، اإىل اأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ م�صعل الأحمد اجلابر ال�صباح ويل عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلقات الأخوية 
الطيبة والروابط التاريخية الرا�صخة التي تربط البلدين وال�صعبني ال�صقيقني و�صبل تعزيزها وتنميتها يف خمتلف املجالت، 

والق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك، وامل�صتجدات على ال�صاحتني الإقليمية والدولية.
كما ت�صمنت الر�صالة دعوة �صمو ويل عهد دولة الكويت للم�صاركة يف افتتاح �صباق اجلائزة الكربى للمملكة 

العربية ال�صعودية للفورمول1 يف حمافظة جدة واملقرر اإقامتها يف 5 دي�صمرب 2021.
الكويت،  ال�صريفني لدى دولة  الر�صالة الأمري �صلطان بن �صعد بن خالد �صفري خادم احلرمني  قام بت�صليم 

خلل ا�صتقبال �صمو ويل عهد الكويت له يف ق�صر بيان اأم�ض.

ال�سعودية توؤ�سل بالأفعال املفاهيم ال�سوية حلقوق الإن�سان 
في زمن المصالح الضيقة والكيل بالمكاييل السياسية للدكاكين الحقوقية محمد الجهني ـ يكتب   
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منصة “وسيط” بتبوك 

تبوك- البالد
د�سن الأمري فهد بن �سلطان بن عبد العزيز اأمري منطقة تبوك يف مكتبه اأم�س، من�سة 
املنطقة والإمــارة، بح�سور  الإلكرتوين بني اجلهات احلكومية يف  للربط  و�سيط 
لل�سوؤون  امل�ساعد  الإمـــارة  ووكــيــل  احلقباين،  عبدالله  بــن  حممد  الإمـــارة  وكيل 
التنموية نا�سر بن اأحمد اخلري�سي ، وتهدف املن�سة اإىل ت�سريع خدمة امل�ستفيدين 

واإجناز املعامالت الإلكرتونية.
ونوه �سموه بالتطور التقني الذي ت�سهده جميع القطاعات احلكومية الذي ين�سجم 
مع م�ستهدفات روؤية اململكة 2030، يف ظل الدعم غري املحدود من القيادة الر�سيدة 
م�ستوى  على  الثاين  املركز  على  املنطقة  اإمــارة  ح�سول  بــارك   الله-.كما  -اأيدها 

اإمارات املناطق يف نتائج قيا�س التحول الرقمي للجهات احلكومية. 

الجهود األمنية بجازان

جيزان - البالد
ا�ستقبل الأمري حممد بن نا�سر بن عبدالعزيز اأمري منطقة جازان بح�سور الأمري 
حممد بن عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز نائب اأمري املنطقة ، اأم�س، مدير �سرطة 
املنطقة اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي، وعدد من مديري الإدارات الأمنية 
التابعة ل�سرطة املنطقة. وت�سّلم �سمو اأمري املنطقة خالل ال�ستقبال التقرير ال�سنوي 
وا�ستمع  1442هـــ،  املن�سرم  للعام  لها  التابعة  الأمنية  والإدارات  املنطقة  ل�سرطة 
بها  التي قامت  الأمنية  الذي يربز اجلهود  التقرير  ل�سرح مف�سل عن  نائبه  و�سمو 
تلك الإدارات يف جمالت التخطيط امل�ستقبلي والإنذار املبكر للت�سدي للتحديات 
وال�سيطرة على املتغريات وك�سف املالب�سات الأمنية املت�سلة باجلرمية وا�ستخدام 

الأ�ساليب الإح�سائية خلف�س ن�سب اجلرمية.

نموذج مشرف للعالقات
بريدة - البالد

منطقة  اأمــري  عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  م�سعل  بن  في�سل  الدكتور  الأمــري  ا�ستقبل 
الق�سيم مبكتبه ، ال�سفري البحريني لدى اململكة ال�سيخ حمود بن عبدالله اآل خليفة. 
بني  املتجذرة  الأخوية  العالقات  بعمق  منوًها  البحريني،  بال�سفري  �سموه  ورحب 
التي  ال�سقيقة والأ�سرتني احلاكمتني،  البحرين  ال�سعودية ومملكة  العربية  اململكة 
تعترب منوذًجا م�سرًفا للعالقات الأخوية املتميزة يف جميع املجالت ، واأعرب عن 
مهمته  اأداء  يف  ال�سادقة  جهوده  على  خليفة  اآل  عبدالله  بن  حمود  لل�سيخ  �سكره 
بني  التاريخية  العالقات  وتوطيد  كفاءة،  بكل  اململكة  لدى  البحرين  ململكة  �سفرًيا 

البلدين ال�سقيقني.

مشاريع الزراعة بالرياض
الريا�ض -البالد

بالنيابة  الريا�س  اأمري منطقة  الأمري حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ا�ستقبل 
يف مكتبه بق�سر احلكم اأم�س نائب وزير البيئة واملياه والزراعة املهند�س من�سور 
العام  الفراج، واملدير  الدكتور ماجد  الوزارة  امل�سيطي، يرافقه مدير فرع  بن هالل 
�سموه  بكري. واطلع  املهند�س غ�سان  امل�ستدامة  الزراعية  الريفية  التنمية  لربنامج 
برنامج  وجهود  املنطقة،  يف  امل�ستقبلية   وامل�ساريع  القائمة  الــوزارة  م�ساريع  على 
كتاب  �سموه  فيها.وت�سلم  امل�ستفيدين  واأعــداد  امل�ستدامة  الزراعية  البيئية  التنمية 
"اإرث" ، وهو اإحدى مبادرات الوزارة ويتحدث عن ق�س�س جناح لعدٍد من الرواد 

يف جمالت زراعية وبيئية متنوعة.

85 ألف فحص إشعاعي 
بالمجمع الطبي بجدة

تدابير مشددة للرحالت القادمة منعا لدخول المتحورات

 جدة- يا�سر بن يو�سف
جدة،  يف  الطبي  عبدالله  امللك  جممع  يوا�سل 
للمراجعني  امل�ساعدة  الطبية  خدماته  تقدمي 
واملر�سى ، حيث اأظهرت اإح�سائية حديثة لق�سم 
األف   85015 اإجــراء   ، الطبي  باملجمع  الأ�سعة 

م�ستفيد خالل الن�سف الأول من العام احلايل.
و تنوعت الفحو�س الإ�سعاعية من اأ�سعة عامة 
املغناطي�سي  واأ�سعة مقطعية  الرنني  و ت�سوير 
بالإ�سافة اإىل ت�سوير للموجات فوق ال�سوتية، 
 24 الـ  مدار  على  الأ�سعة  ق�سم  وحــدات  وتعمل 
للمر�سى  الت�سويرية  خدماتها  مقدمة  �ساعة 
ومر�سى  والــطــوارئ  واخلارجيني  الداخليني 
الـــعـــيـــادات اخلــارجــيــة والأقـــ�ـــســـام الــداخــلــيــة 
وبكادر   ، املركزة  العناية  ووحدات  والعمليات 
اخلدمات  جميع  لتغطية  حمرتف  وتقني  طبي 
يف حتقيق التميز يف الت�سوير الطبي تركز على 
رعاية املر�سى ، وتوفري خدمات اإ�سعاعية اآمنة 
الأجهزة  باأحدث  مدعومة   ، �سريعة  وعالجية 

واملعدات والتقنيات احلديثة والعاملية.

   أخبار موجزةمتحدث الطيران المدني لـ           :

البالد - مها العواودة 
اأكد املتحدث الر�سمي للهيئة العامة للطريان 
املـــدين اإبــراهــيــم بــن عبد الــلــه الــرو�ــســاء يف 
اتخاذ  الهيئة  موا�سلة  "البالد"  لـ  ت�سريح 
كافة التدابري الالزمة امام  الرحالت القادمة 

اإىل اململكة منعا لدخول املتحورات.
جميع  ــى  عــل الــتــعــمــيــم  مت  اأنـــــه  ــــح  واأو�ــــس  
اململكة  مبطارات  العاملة  اجلوية  الناقالت 
لتو�سيات  وفقا  الالزمة  الإجـــراءات  باتخاذ 
ال�سماح  تعليق  قررت  التي  املخت�سة  اللجان 
القادمني  بدخول اململكة لغري املواطنني، من 
مبا�سرة وغري مبا�سرة من عدة دول وتطبيق 
الهيئة  اأ�ــســدرت  كما  املعلنة،  ال�ستثناءات 

العديد من التوجيهات ل�سركات النقل اجلوي 
ـــدى اجلــهــات  وفـــق مــا يـــرد مــن حتــديــثــات ل

املخت�سة.
للطريان  العامة  الهيئة  وكانت   

املدين ، قد وجهت الأحد كافة 
العاملة  الطريان  �سركات 

مبـــــطـــــارات املـــمـــلـــكـــة، 
الرحالت  تعليق  ب�ساأن 

القادمة من عدد  اجلوية 
من الدول واإليها.

ــتــعــمــيــم  ونــــ�ــــس ال
ـــــــذي اأ�ــــســــدرتــــه  ال

ل�سركات  الهيئة 

تعليق  عــلــى  اململكة  يف  الــعــامــلــة  الــطــريان 
من  املواطنني،  لغري  اململكة  بدخول  ال�سماح 
القادمني عرب الرحالت اجلوية من ال�سبعة 
جنوب  )جــمــهــوريــة  وهــــي:  دول 
ناميبيا،  جمهورية  اأفريقيا، 
جــمــهــوريــة بــوتــ�ــســوانــا، 
زميبابواي،  جمهورية 
موزمبيق،  جــمــهــوريــة 
مملكة  لي�سوتو،  مملكة 
عدا  فيما  اإ�ــســواتــيــنــي(، 
من ق�سى مدة ل تقل 
عن )14( يوًما يف 
دولــة اأخــرى من 

الدول امل�سموح القدوم منها.
كامل  تطبيق  �سيتم  ــه  اأن الهيئة  واأو�ــســحــت 
اإجراءات احلجر ال�سحي املوؤ�س�سي ملدة )5( 
اأيام على جميع الفئات امل�ستثناة من القادمني 
اململكة،  مواطنو  ذلك  الــدول مبا يف  تلك  من 

بغ�س النظر عن حالة التح�سني.
جميع  اأن  الداخلية  وزارة  اأكــدت  جهتها   من 
للتقييم  تــخــ�ــســع  والـــتـــدابـــري  الإجــــــــراءات 
املخت�سة  ال�سحية  اجلهات  قبل  من  امل�ستمر 
الو�سع  تطورات  بح�سب  وذلــك  اململكة،  يف 
الـــوبـــائـــي عـــاملـــًيـــا، مـــع حتـــذيـــر املــواطــنــني 
اإليها  امل�سار  الدول  اإىل  ال�سفر  من  واملقيمني 

حتى اإ�سعار اآخر.

إثراء مهارات المراجعة الداخلية
الريا�ض- البالد

وقعت جمعية املراجعني الداخليني اتفاقية 
"اأكوا  �ــســركــة  اإ�ــســرتاتــيــجــيــة مــع  �ــســراكــة 
باور" لتبادل اخلربات يف جمال املراجعة 
واحلــوكــمــة،  املــخــاطــر  واإدارة  الــداخــلــيــة 
للمحا�سبة  العام  الديوان  رئي�س  بح�سور 
ال�سعودية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
بن  ح�سام  الدكتور  الداخليني  للمراجعني 
عبداملح�سن العنقري، وذلك مبقر الديوان 

العام للمحا�سبة بالريا�س.
ــــراء  تــعــزيــز واإث اإىل  وتــهــدف التــفــاقــيــة 
الداخلية  املراجعة  ملهنة  املعريف  املحتوى 
ثقافتها  نــ�ــســر  يف  والإ�ـــســـهـــام  بــاملــمــلــكــة، 
والــعــمــل املــ�ــســرتك عــلــى تــعــزيــز املــهــارات 

يــتــواءم  مبــا  املــجــال  يف  الوطنية  املهنية 
�سبل  وبــحــث   ،2030 اململكة  روؤيــــة  مــع 
التعاون لتنفيذ برامج م�سرتكة تخدم مهنة 
املراجعة الداخلية واملراجعني الداخليني.

م�ستمر  ــكــل  ــ�ــس وب اجلــمــعــيــة  ــعــى  ــ�ــس وت
من�ساآت  مــع  عالقاتها  وتــعــزيــز  بــنــاء  اإىل 
خلطتها  وفقًا  واخلــا�ــس  العام  القطاعني 
وذلــك  2025م؛   -  2021 الإ�سرتاتيجية 
الداخلية  املــراجــعــة  مهنة  تطوير  بــهــدف 
ـــي بــاجلــهــات  ـــاب ـــرق ــل دورهـــــــا ال ــي ــع ــف وت
الــقــيــادة  لتطلعات  حتــقــيــقــًا  ــاآت،  ــ�ــس واملــن
ــتــطــورات الــتــي  ــل ــيــدة ومـــواكـــبـــًة ل ــر�ــس ال
امل�ستويات  كــافــة  عــلــى  اململكة  ت�سهدها 

ومبختلف املجالت.

برامج كشفية بالمنشآت التدريبية

المرأة السعودية.. مكتسبات وطنية وشراكة تنموية

جدة -البالد
عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني واملهني مبنطقة 
مكة املكرمة "ور�سة عمل اآلية تفعيل الربامج الك�سفية 
وذلــك  املنطقة"  مبــحــافــظــات  الــتــدريــبــيــة  بــاملــنــ�ــســاآت 
املجتمعة  امل�سئولية  ومــ�ــســرفــات  م�سريف  بح�سور 

والأن�سطة باملنطقة. 
امل�سئولية  برامج  اأهمية  كد�سة  عقيل  بن  في�سل  واأكــد 
تطلعات  تواكب  التي  الك�سفية  والأن�سطة  املجتمعية 
والربامج  واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة 

والتنمية  املجتمعية  املــ�ــســاركــة  نحو  تتبناها  الــتــي 
املجتمع،  فئات  خمتلف  احتياجات  وتلبي  امل�ستدامة، 
بني  والــتــعــاون  امل�ساركة  روح  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة 

من�سوبي املن�ساآت التدريبية. 
الن�سطة  مدير  مــن  مقدمًا  عر�سًا  الــور�ــســة  و�سهدت 
وامل�سئولية املجتمعية بالإدارة املهند�س نادر الغامدي 
يف  مدرو�سة  خــطــوات  تنتهج  الإدارة  اأن  خالله  اأكــد 
و�سع اإطار عمل متكامل بني من�ساآت التدريب م�ستهدفة 

نقل اخلربات وم�ساركة التجارب.

منتدى الرياض يناقش 
العمل الشبابي

الريا�ض - البالد
 حتت رعاية وزير املوارد الب�سرية والتنمية الجتماعية املهند�س اأحمد 
بالعا�سمة  ال�سباب  مع  العاملني  منتدى  ينطلق  الراجحي  �سليمان  بن 
فاعل  �سبابيٍّ  قطاع  "نحو  بعنوان  دي�سمرب   12-11 يومي  الريا�س 
يف روؤية 2030" ، ويناق�س ثالثة درا�سات وطنية اأعدها بيوت خربة 
�سعودية ، تناولت مو�سوعات: منظومة قطاع ال�سباب، توجهات قطاع 

ال�سباب، دعم ومتكني القطاع غري الربحي لتنمية ال�سباب. 
 ويقدم املنتدى ثمان ور�س علمية تناق�س مو�سوعات العمل ال�سبابي 
ال�سبابي،  العمل  يف  والتكامل  والتن�سيق   ،2030 اململكة  ـــة  وروؤي
الرقمي،  الع�سر  يف  ال�سبابي  العمل  و  ال�سبابي،  العمل  يف  والبتكار 
والبحث  والــتــدريــب،  والتعليم  العمل  مقاعد  خـــارج  ال�سباب  وفــئــة 
الإجرائي الت�ساركي يف العمل ال�سبابي، 
ــــاب:  املــــــــوروث  ــــب ــــ�ــــس ــــل ال وجــــي
ـــــة، و�ــــســــوت  ـــــدام ـــــت ـــــس وال�
الــ�ــســبــاب. كــمــا يــقــدم  خم�س 
للعاملني  تــدريــبــيــة  دورات 
ـــاب واملـــهـــتـــمـــني  ـــب ـــس ـــ� مـــــع ال
ـــبـــابـــي يف  ـــ�ـــس بـــالـــقـــطـــاع ال
التنموي  التخطيط  جمـــالت 
وقــيــادة  ال�سبابية،  لــلــربامــج 
ال�سبابية،  الربامج  واإدارة 
وتــ�ــســمــيــم وتــ�ــســويــق 
الــــربامــــج الــ�ــســبــابــيــة 

وقيا�س اأثرها.

رقمنة خدمات المستثمرين 
بأمانة الشرقية

الدمام- البالد
وتنمية  ال�ستثمارات  بوكالة  ممثلة  ال�سرقية  املنطقة  اأمــانــة  حققت 
الــرقــمــيــة، الأمـــر  الإيـــــــرادات مــعــدل 100٪ يف مــ�ــســتــوى املــعــامــالت 
البيئة  يدعم  مبــا  الأعــمــال  وت�سريع  اخلــدمــات  تطور  مــن  يعزز  ــذي  ال
يف  امل�ساركة  على  الأعمال  ورواد  امل�ستثمرين  وي�سجع  ال�ستثمارية 
الفر�س ال�ستثمارية بالأمانة، ويرفع من م�ستوى ال�سفافية واجلاذبية 

ال�ستثمارية، وت�سريع التحول الرقمي بالأعمال اليومية لالأمانة.
واأو�سح وكيل الأمني لال�ستثمارات وتنمية اليرادات املهند�س حمدان 
مع  بال�سراكة  ا�ستثماراتها  تطوير  على  تعمل  الأمــانــة  اأن  الــعــرادي، 
امل�ستثمرين ملواكبة توجهات واأهداف روؤية اململكة 2030 والتطورات 
اجلديدة ل�سوق ال�ستثمار مبا يعزز من الأن�سطة الرتفيهية وال�سياحية 
مدن  مقومات  واإبـــراز  ال�سرقية،  املنطقة  يف  احلياة  جــودة  وعنا�سر 
وت�سريع  والرتفيهية  ال�سياحية  اخلارطة  على  ال�سرقية  وحمافظات 

وترية التنمية وحتقيق مفهوم كفاءة الإنفاق وال�ستدامة املالية.
وبال�سراكة  الــوزارة  فرق  مع  بالتعاون  تعمل  الأمانة  اأن  اإىل  واأ�سار 
جودة  وبرنامج  املنطقة،  تطوير  وهيئة  الأخــرى،  الــوزارات  فرق  مع 
احلياة، واحتاد الريا�سات، وبقية القطاعات، لتعزيز التنمية باملنطقة 
وال�ستدامة املالية، ورفع الإيرادات والرتقاء باخلدمات املقدمة ل�سكان 

وزوار املنطقة وحتقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

تعزيزا لحقوقها وتأكيد دورها 

جدة - تبوك- البالد
ــكــة بـــقـــيـــادة خـــــادم احلــرمــني   حــقــقــت املــمــل
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز ، و�سمو 
ويل عهده الأمري حممد بن �سلمان ، حفظهما 
للمراأة  تاريخية  ومكت�سبات  اإجنــازات   ، الله 
لتاأخذ  كــربى  حتــول  نقطة  متثل   ، ال�سعودية 
والتنمية  العمل  مــواقــع  يف  الــالئــق  مكانها 

وتبوؤها مراكز قيادية حملية ودولية.
�سمن   2030 املــمــلــكــة  روؤيـــــة  ــــزت  رك فــقــد    
تفعيل  على  ــبــارزة،  ال م�ستهدفاتها  منظومة 
م�ساركة املراأة ال�سعودية على كافة الأ�سعدة، 
العملية  البيئة  وتــوفــري  طاقاتها  وا�ستثمار 
بواجباتها  القيام  عليها  ي�سهل  مبــا  املالئمة 
ن�سبتها  ورفــع  ال�ساملة،  التنمية  يف  الوطني 

يف �سوق العمل.
ــة حــقــوق  ــئ ــظــمــت هــي   يف هـــــذا الإطــــــــار ن
"املراأة  ــوان  ــعــن ب ـــاءًا  ـــق ل الإنـــ�ـــســـان،اأمـــ�ـــس، 
بالتعاون  الوطنية"،  واملكت�سبات  ال�سعودية 
تبوك،  مبنطقة  للتعليم  العامة  الإدارة  مــع 
الإن�سان  حقوق  هيئة  رئي�س  نائب  بح�سور 

من  وعـــدد  اخلــيــال،  عبدالله  بــن  عبدالعزيز 
امل�سوؤولني باملنطقة.

ــنــاول الــلــقــاء اأبـــرز املــالمــح الــتــي حققتها  وت
اململكة يف جمال حقوق الإن�سان، التي تهدف 
وفقًا  وتعزيزها  الإن�سان  حقوق  حماية  اإىل 
جميع  يف  الــدولــيــة  الإنــ�ــســان  حــقــوق  ملعايري 
بها، والإ�ــســهــام يف  الــوعــي  املــجــالت، ون�سر 
ال�سريعة  اأحكام  ذلك يف �سوء  تطبيق  �سمان 
املراأة  به  ما حظيت  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمية، 
القيادة  مــن  ورعــايــة  اهتمام  مــن  ال�سعودية 
من  بــِحــزم  التمكني  �سبل  ومنحها  الر�سيدة 
القرارات التاريخية لت�سكل نقلة نوعية وغري 
م�سبوقة عزز من دورها يف خمتلف املجالت.

�سبل  كــافــة  تــهــيــاأت  ــزاهــر  ال العهد  هــذا  ويف   
واملكت�سبات  الــ�ــســعــودي  لــالنــ�ــســان  الــتــفــوق 
اأخــذت  لــلــمــراأة  ب�سكل خــا�ــس حيث  الــكــربى 
والتنمية  العمل  مــواقــع  يف  الــالئــق  مكانها 

وتبوئها مراكز قيادية حملية ودولية.
 فــالــيــوم تــتــزايــد نــ�ــســب تــوظــيــف املـــــراأة يف 
الطموحة  امل�ستهدفات  وفق  املجالت  خمتلف 

ل�ستثمار الرثوة الب�سرية الوطنية التي تاأتي 
الــقــيــادة وبــرامــج  اهتمام ودعـــم  �ــســدارة  يف 
ــقــطــاع اخلــا�ــس ،  ـــادرات احلــكــومــة وال ـــب وم
ال�سراكة  وم�سوغات  الفر�س  كل  تهياأت  وقد 
�سريكا  تكون  لأن  ال�سعودية،  للمراأة  الكاملة 
ومل  لها،  رئي�ًسا  وحمــركــا  التنمية  يف  كامال 
يعد هناك ما يحول دون م�ساركتها واإ�سهامها 
علما  الأكــمــل  الــوجــه  على  دورهـــا  يف حتقيق 
وعمال وم�سوؤولية جمتمعية باعتبارها ن�سف 
املجتمع.  ومع هذه الإجنازات ي�سهد اخلطاب 
املجتمعي تطورا اأكد عليه موؤمتر متكني املراأة 
يف ختام اأعماله موؤخرا ، تعزيزا لدور ومكانة 
وا�ستثمار  وثقافية،  اإعالمية  بربامج  املــراأة 
يف  للم�ساركة  الوطنية  الن�سائية  الــكــفــاءات 
اإعالمية  من�سة  واإطـــالق   ، الــدولــيــة  املحافل 
عن  حمــدثــة  واإحــ�ــســاءات  معلومات  تعر�س 
يتعلق  مــا  جميع  يف  ال�سعودية  الإجنــــازات 
وتوظيف  خمتلفة،  بلغات  ون�سرها  بــاملــراأة 
املحوري  بــالــدور  للتعريف  الرقمي  الإعـــالم 

للمراأة ال�سعودية يف عملية التنمية ال�ساملة.
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الطموحة،  التنموية  يف م�سريتها 
الر�سيدة  بقيادتها  اململكة  تــقــدم 
قيمة  تعظيم  يف  ممــيــزا  منــوذجــا 
لكل  الأمــثــل  وال�ستثمار  املـــوارد 
تعاىل من خريات  الله  به  اأفــاء  ما 
لهذا الوطن العزيز، وما ا�ستهدفته 
روؤية 2030 من حا�سر وم�ستقبل 
للوطن  الــتــقــدم  بعناوين  م�سرق 
العالية  والتناف�سية  ــواطــن،  وامل
مع دول العامل عرب ا�سرتاتيجيات 
ــة، تــقــرتن الـــيـــوم مبــراحــل  ــاعــل ف
املناطق  اأنحاء  يف  مت�سلة  اإجنــاز 
، ودخـــــول قــطــاعــات جـــديـــدة يف 
مب�سروعات  امل�ستدامة  التنمية 
للطاقة  قوية  وا�ستدامة   ، كــربى 
وتــنــويــع مــ�ــســادرهــا، يف الــوقــت 
الأهــم  دورهـــا  فيه  توا�سل  الـــذي 

جتاه القت�ساد العاملي.
الطاقة  وزارة  اأطــلــقــت  واأمـــ�ـــس   
ــــرامــــج الـــتـــو�ـــســـع الـــكـــبـــري يف  ب
"اأرامكو  يف  الــغــاز  اأعــمــال  حجم 
التجارية  واجلــدوى  ال�سعودية" 
ال�سخمة  التقليدية  غري  للموارد 
اإجنــــاز كبري  ، وهـــو  املــمــلــكــة  يف 
التقليدية،  غري  املــوارد  جمال  يف 
القــتــ�ــســاديــة  لل�سيا�سة  تــرجــمــة 
الر�سيدة الهادفة دائما اإىل حتقيق 
اأمــــن الــطــاقــة. وهـــكـــذا تــ�ــســدرت 
املــمــلــكــة املــ�ــســهــد يف قــطــاع الــغــاز 
للطاقة،  مــوثــوق  كم�سدر  اأيــ�ــســا 
وحــــددت مــكــانــتــهــا الــعــاملــيــة على 
خـــارطـــة احــتــيــاطــيــاتــه وانــتــاجــه 

وتوفريه باأ�سعار معقولة.
اجلــافــورة  حقل  ي�سكل  هنا  مــن   
نــقــطــة حتـــول جــوهــريــة  وحقبة 
ال�سناعية  التنمية  يف  ــدة  جــدي
القت�سادية  وقدراتها  اململكة  يف 
ــاأثــريهــا عــلــى حــركــة الــتــجــارة  وت

والقت�ساد العامليني. 

تنمية طموحة
كلمة

                  مليون زائر خالل العام الحالي

التأكيد على استقرار وأمن أفغانستان ونبذها لإلرهاب

مك�سيكو �سيتي - وا�س
وزيــر  عبدالله  بــن  فــرحــان  بــن  في�سل  ـــري  الأم التقى 
اخلارجية، اأم�س ، رئي�س املجل�س املك�سيكي للعالقات 
الدولية الدكتور �سريخيو الكو�سري، وعددًا من اأع�ساء 
�سموه  زيـــارة  هام�س  على  وذلـــك  املجل�س، 

الر�سمية اإىل العا�سمة مك�سيكو �سيتي.
ال�سعودية  العالقات  اللقاء  وا�ستعر�س 

كما  كافة،  التعاون  جمــالت  يف  تعزيزها  وفر�س  املك�سيكية 
تناول اللقاء اأهمية تكثيف الزيارات الثنائية بني البلدين بهدف 

تن�سيق اجلهود امل�سرتكة يف كل ما يخدم م�سالح البلدين.
البلدان،  ي�سهدها  التي  املت�سارعة  التطورات  اللقاء  وتناول 
والروؤى املتطلعة نحو م�ستقبل اأكرث مناء وازدهار لل�سعبني 
الإرهــاب  مكافحة  يف  البلدين  جهود  ناق�س  كما   ، والبلدين 
اأ�سكالها  كــانــت  مهما  الــعــنــف  ونــبــذ  واجلــرميــة  والــتــطــرف 

امل�سرتك يف  التن�سيق  اأوجه  اللقاء  ا�ستعر�س  فيما  و�سوره، 
هذا ال�ساأن، والتنويه مبا يقوم به البلدان من جهود حثيثة يف 
ال�سالح  انت�سار  ومنع  الدوليني،  وال�سلم  الأمن  دعائم  اإر�ساء 

املهدد ل�ستقرار ال�سعوب والدول يف جميع اأنحاء العامل.
ح�سر اللقاء �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى الوليات 
املتحدة املك�سيكية هيثم بن ح�سن املالكي، ومدير عام مكتب 

�سمو وزير اخلارجية الأ�ستاذ عبدالرحمن الداود.

تعزيز العالقات السعودية المكسيكية

مباحثات سعودية أذربيجانية بشأن المستجدات
الريا�س- البالد

الــتــقــى نــائــب وزيـــر اخلــارجــيــة املــهــنــد�ــس ولــيــد بن 
بالريا�س  الـــوزارة  مقر  يف  اخلريجي،  عبدالكرمي 
اأم�س نائب وزير خارجية جمهورية اأذربيجان فارز 

ر�ساييف.
وجرى خالل اللقاء عقد اجلولة الأوىل من امل�ساورات 

خاللها  اجلانبان  وا�ستعر�س  البلدين،  بني  ال�سيا�سية 
يف  تعزيزها  و�سبل  البلدين  بــني  الثنائية  العالقات 
جمالت التعاون كافة، كما بحث اجلانبان اأوجه تكثيف 
تخدم  التي  الق�سايا  مــن  العديد  يف  الثنائي  العمل 
امل�ستجدات  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  البلدين،  م�سالح 

على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

المملكة تحث على تحرك عاجل لمساعدة الشعب األفغاني
الريا�س- البالد

وباعتبار  ال�سمحة،  الإ�سالمية  املبادئ  من  انطالقًا   
الإ�سالمية  القمة  رئي�س  ال�سعودية  العربية  اململكة 
التعاون  منظمة  خمــرجــات  �ــســوء  ويف  احلــالــيــة، 
الأفغاين،  بال�ساأن  العالقة  ذات  ال�سابقة  الإ�سالمي 
ا�ستثنائي  اجــتــمــاع  عــقــد  ــرورة  �ــس اململكة  اأكــــدت 
الإنــ�ــســاين  الــو�ــســع  ملناق�سة  الـــــوزاري  للمجل�س 
ال�ستجابة  تــقــدمي  يف  والإ�ــســهــام  اأفغان�ستان  يف 

الإن�سانية املنا�سبة.
 ياأتي ذلك نظًرا ملا يواجهه ال�سعب الأفغاين من اأزمة 
ال�ستاء،  ف�سل  حلول  مع  تتفاقم  خطرية  اإن�سانية 

ال�سن  كبار  فيهم  مبن  الأفغان،  من  املاليني  وحاجة 
عاجلة  اإن�سانية  م�ساعدات  اإىل  والأطفال،  والن�ساء 

ت�سمل الغذاء والدواء واملاأوى. 
 ولفتت اململكة اإىل اأن النهيار القت�سادي املحتمل 
يكون  ــن  ل املعي�سية  ـــاع  الأو�ـــس وتــدهــور  لــلــدولــة 
املزيد من  اإىل  اإن�سانية فح�سب، بل �سيوؤدي  ماأ�ساًة 
لعواقب  و�سيقود  اأفغان�ستان،  يف  ال�ستقرار  عدم 
وخيمة على ال�سالم وال�ستقرار الإقليمي والدويل ، 
متطلعة لعقد هذا الجتماع، الذي عر�ست جمهورية 
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املالئمة  والــ�ــســبــل  الآلـــيـــات  اإيــجــاد  خمــرجــاتــه يف 
الأفــغــاين،  لل�سعب  الإنــ�ــســانــيــة  املــ�ــســاعــدة  لتقدمي 
ووكالتها  املتحدة،  الأمم  مع  الإجــراءات  وتن�سيق 
ذات ال�سلة، واملوؤ�س�سات املالية الدولية، واملجتمع 
الدويل بهدف التخفيف من تاأثري الأزمة الإن�سانية 

على ال�سعب الأفغاين.
الجتماع  هــذا  انعقاد  يكون  اأن  اململكة  تــاأمــل  كما 
فر�سة للتاأكيد على اأهمية ا�ستقرار واأمن اأفغان�ستان، 
للتدخالت  والت�سدي  اأرا�سيها  ووحــدة  و�سيادتها 
بجميع  الإرهــــاب  وحمــاربــة  ونبذ  فيها،  الأجنبية 
اأ�سكاله ومظاهره، و�سمان عدم ا�ستخدام الأرا�سي 

الإرهــابــيــة  للجماعات  مــالذ  اأو  كــمــاأوى  الأفغانية 
احتواء  على  املوؤقتة  احلكومة  وحــث  واملتطرفة، 
املواثيق  ومــراعــاة  الأفــغــانــيــة،  ــاف  الأطــي خمتلف 
والأعراف الدولية، واحرتام حقوق الإن�سان وحق 
واملبادئ  التعاليم  �سمن  والعمل  التعليم  يف  املــراأة 

التي كفلتها ال�سريعة الإ�سالمية.
وحثت اململكة الدول الأع�ساء يف املنظمة، والدول 
واملنظمات الدولية املدعوة من غري الأع�ساء، على 
امل�ساركة الفاعلة يف الجتماع الوزاري ال�ستثنائي 
م�سرتك  اإنــ�ــســاين  اإ�ــســالمــي  حتــّرك  وح�سد  لبلورة 

مل�ساعدة ال�سعب الأفغاين.

دعت الجتماع استثنائي لـ »التعاون اإلسالمي«

صعود قياسي لـ »بوابة العدل« في مؤشر األمم المتحدة
الريا�س - البالد

الإلكرتونية  بوابتها  جاهزية  رفــع  عــن  الــعــدل  وزارة  اأعلنت 
احلكومة  لتطور  املتحدة  الأمم  موؤ�سر  يف   %  99 ن�سبة  اإىل 
الوزارة  املا�سي. وعملت  العام  الإلكرتونية، بزيادة 13 % عن 
على رفع جاهزية موقعها الإلكرتوين يف املوؤ�سر بتطبيق اأكرث 
اأخــرى  واإ�سافة  القدمية  اخلــدمــات  لتطوير  معيارًا   150 من 
جديدة، وحت�سني جتربة امل�ستخدم، بالإ�سافة اإىل تي�سري عملية 
عر�س  و�سفافية  وال�ستقرار،  ال�ستمرارية  و�سمان  الو�سول 

املعلومات.
وكــ�ــســفــت اإحــ�ــســائــيــة عــدلــيــة عــن جتـــاوز عـــدد زوار الــبــوابــة 

2021م،  الــعــام  خــالل  ــر  زائ مليون   34 لــلــوزارة  الإلكرتونية 
 23 منها  املا�سي،  العام  عن  زائر  ماليني  الـ9  جتــاوزت  بزيادة 
اأجهزة  عرب  مليونًا  و11  اجلـــوال،  عرب  دخــول  عملية  مليون 
رفع  �سبيل  يف  الــعــدل  وزارة  بــوابــة  وفـــرت  كما  احلــا�ــســوب. 
املحتوى  الــرقــمــيــة،  احلــكــومــة  تــطــويــر  مــوؤ�ــســر  يف  ت�سنيفها 
كامل  ترجمت  اإذ  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  للم�ستفيدين 
�سفحة   36 من  اأكــرث  وقدمت  الإجنليزية  اللغة  اإىل  املحتوى 

تعريفية عن وزارة العدل.
 130 العام  هــذا  الإلكرتونية  بالبوابة  الإعــالمــي  املركز  وقــدم 
الإجنليزية،  باللغة  اأخبار  و110  العربية،  باللغة  ر  ُن�سِ خــرًبا 

 5 بزيادة  الإح�سائية  والتقارير  الكتب  من  اإ�سداًرا   13 ر  وُن�سِ
ر 99 نظامًا ولئحة عدلية  اإ�سدارات عن العام املا�سي، كما ُن�سِ
مرتجمة  اأنظمة  و10  العربية،  باللغة  جديدة  اأنظمة   8 بزيادة 

باللغة الإجنليزية عن العام املا�سي.
البحوث  مركز  �سفحة  ن�سرت  2021م  اجلــاري  العام  وخــالل 
�سادر  حكم  األــف   17 من  اأكــرث  لــلــوزارة  الإلكرتونية  بالبوابة 
من املحكمة التجارية، ونحو 1.5 األف حكم �سادر من املحكمة 
البوابة  وفـــرت  كما  اإفــال�ــس.  حكم   2000 مــن  واأكـــرث  العليا، 
الإلكرتونية لوزارة العدل 107 موؤ�سرات تعر�س ب�سكل تفاعلي 

البيانات املفتوحة.

34
مركز الملك سلمان يقدم مساعداته لعدد من الدول

الريا�س - البالد
د�ّسن مركز امللك �سلمان لالإغاثة والأعمال 
التطوعية  الــطــبــيــة  حــمــلــتــه  الإنــ�ــســانــيــة 
ــة لــلــمــر�ــســى من  ــي ــدرق جلــراحــة الــغــدة ال
املــركــز  مــقــر  يف  املـــحـــدود  الـــدخـــل  ذوي 
مالل  بني  مبدينة  الإقليمي  ال�ست�سفائي 
يف اململكة املغربية ال�سقيقة، حيث اأجرى 
الطبي منذ بدء احلملة 12 عملية  الفريق 

جراحية.
يــ�ــســارك فيها 15  الــتــي  وتــهــدف احلــمــلــة 
اإجــراء 75  اإىل  اأيــام،   8 طبيًبا وت�ستغرق 
عملية جراحية للغدة الدرقية، لالأ�سخا�س 
ذات  املغربية  لــالأ�ــســر  املنتمني  البالغني 
ي�ستطيعون  ل  والــذيــن  املــحــدود  الــدخــل 

تغطية تكاليف العالج.
�سل�سلة  اإطــــار  يف  احلــمــلــة  هـــذه  وتـــاأتـــي 
اململكة،  تقيمها  الــتــي  الطبية  احلــمــالت 
واملحتاجني  املر�سى  لدعم  باملركز  ممثلة 
ــدول  ال خمتلف  يف  الأمــرا�ــس  ومكافحة 

ذات الحتياج.
 كــمــا وزع مــركــز املــلــك �ــســلــمــان لــالإغــاثــة 
والأعمال الإن�سانية  3،950 حقيبة �ستوية 
للفئات الأكرث احتياًجا يف منطقتي كويتا 
الباك�ستاين،  بلو�س�ستان  باإقليم  وقــالت 

ا�ستفاد منها 27،650 فرًدا.
ياأتي ذلك يف اإطار م�سروع توزيع الك�سوة 
ال�ستوية الذي ينفذه املركز يف جمهورية 
باك�ستان الإ�سالمية ال�سقيقة لعام 2021م.

العواد: مملكة اإلنسانية أولت اهتمامًا 
كبيرًا بمكافحة االتجار باألشخاص

ألف كتاب لمرتادي مكتبة 
المسجد النبوي 

الريا�س- البالد
رئي�س  الإنــ�ــســان  حقوق  هيئة  رئي�س  اأكــد 
بالأ�سخا�س  الجتار  جرائم  مكافحة  جلنة 
الدكتور عواد بن �سالح العواد اأن النجاح 
الذي حققته اململكة العربية ال�سعودية يف 
بالأ�سخا�س  الجتــار  جرائم  مكافحة  ملف 
وتــقــدمــهــا يف الــتــ�ــســنــيــفــات واملــوؤ�ــســرات 
العاملية ذات ال�سلة جاء على خلفية دعمها 
للعمل الإن�ساين الذي انعك�س على تطوير 
املعززة  واملوؤ�س�ساتية،  القانونية  البنية 

لبيئة العمل وحماية جميع فئات املجتمع.
للمنتدى  الفتتاحية  كلمته  خالل  ذلك  جاء 
احلكومي الثالث ملناق�سة حتديات مكافحة 
ال�سرق  يف  بالأ�سخا�س  الجتـــار  جــرائــم 

الأو�سط 2021م الذي ت�ست�سيفه 
مب�ساركة   ، افــرتا�ــســًيــا  اململكة 

روؤ�ــــــســــــاء الـــلـــجـــان املــعــنــيــة 
ــافــحــة جــــرائــــم الجتـــــار  مبــك
جمل�س  دول  يف  بالأ�سخا�س 

ـــــدول اخلــلــيــج  الـــتـــعـــاون ل
الـــعـــربـــيـــة، وعــــــــدِد مــن 

الدول العربية وممثلني 
دوليني.

على  الــــعــــواد  ـــدد  ـــس و�

كبرًيا  اهتماًما  اأولــت  الإن�سانية  مملكة  اأن 
عرب  بالأ�سخا�س  الجتار  جرائم  مبكافحة 
اإ�سدار  �سمنها  من  ياأتي  متكاملة  منظومة 
نظام مكافحة جرائم الجتار بالأ�سخا�س، 
الجتــار  جــرائــم  ملكافحة  جلنة  وت�سكيل 
اإ�سرتاتيجية وطنية  بالأ�سخا�س، واإطالق 
اإىل  والنــ�ــســمــام  ــم،  اجلــرائ هــذه  ملكافحة 
ال�سلة،  ذات  والربوتوكولت  التفاقيات 
الوطنية،  الإحــالــة  باآلية  العمل  واعــتــمــاد 
حيث اأ�سهمت املنظومة يف بناء �سياج يكفل 
اجلرائم  تلك  من  الأ�سخا�س  جميع  حماية 
لل�سحايا  امل�ساعدة  وتقدمي  متييز،  دون 

وتعوي�سهم.
ا�ست�سافتها  اململكة على  امل�ساركون  و�سكر 
بجهود  م�سيدين  املنتدى،  لهذا 
الــتــي قامت  الــكــبــرية  املــمــلــكــة 
جمـــال  يف  مــــــوؤخــــــرًا  ـــهـــا  ب
مــكــافــحــة جـــرائـــم الجتـــار 
والإ�سالحات  بالأ�سخا�س 
تبنتها يف  التي  الهيكلية 
هـــذا الإطــــــار، وخــا�ــســة 
ال�ستثنائية  جهودها 
ظـــل جــائــحــة  يف 

كورونا.

املدينة املنورة ـ البالد 
احلــرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العامة  للرئا�سة  التابعة  النبوي  امل�سجد  مكتبة  تعُد 
وامل�سجد النبوي من اأهم الأماكن التي يحر�س زوار امل�سجد النبوي على زيارتها، 
كتبها  معارفهم، من خالل  واإثــراء  املهارات واخلربات  اكت�ساب  فر�سة  لهم  لتتيح 

املتنوعة باأكرث من 21 لغة.
ال�سرية  ُكتب  اأبرزها  من  ت�سنيف  و71  كتاًبا،  األف   180 يقارب  ما  املكتبة  وت�سم 
�سة، ومنها اإدارة  النبوية وعددها 86 كتاًبا، وعدد من الإدارات والأق�سام املتخ�سّ
املكتبة الرقمية الذكية، التي جاءت بعد التحّول الرقمي العاملي يف املعلومات، حيث 
�سرورة  اأ�سبح  احلوا�سيب  من  ال�ستفادة  اأن  النبوي  بامل�سجد  مكتبة  اإدارة  راأت 
لطالب العلم والباحثني، ووفرت جمموعة من احلوا�سيب حتتوى على كتب معينه 

حمملة على الأجهزة نف�سها.
كما خ�س�ست وكالة الرئا�سة العامة ل�سوؤون امل�سجد النبوي موقًعا يف ال�سطح الغربي 
من  اإليها  والدخول  القاعات،  جلميع  يت�سع  الثانية  ال�سعودية  التو�سعة  من  ال�سمايل 
العامة ملكتبة  الإدارة  "10"، حيث تعمل  الكهربائي يف باب رقم  ال�سلم  خالل �سعود 
 24 مدار  على  والــرواد  الــزوار  ا�ستقبال  على  لها  التابعة  والإدارات  النبوي  امل�سجد 

�ساعة يومًيا، طوال العام لراحة الزائرين والباحثني وطالب العلم. 
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حضر افتتاح معرض )إيديكس( للصناعات العسكرية

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

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان  نيابًة عن �ساحب 
الــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 
الأركــان  هيئة  رئي�س  ح�سر  الله-  -حفظه  الدفاع  وزيــر 
الرويلي  حامد  بن  فيا�س  الركن  الأول  الفريق  العامة 
اأم�س، انطالق فعاليات معر�س م�سر الدويل لل�سناعات 
رعــاه  الــذي   ،)2021 )اإيديك�س  والدفاعية  الع�سكرية 
الرئي�س امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي، وي�ستمر ملدة اأربعة 

اأيام مب�ساركة اأكرث من 400 �سركة عار�سة من 42 دولة.
امل�ساركة  ال�سركات  وحجم  وقــدرة  اأهمية  الرويلي  واأكــد 

يف  وا�سع  �سدى  من  له  ملا  للمعر�س  الثانية  الــدورة  يف 
تفعيل  خاللها  من  وجدنا  والتي  الع�سكرية  ال�سناعات 
ال�سراكات وتبادل اخلربات يف الت�سنيع الع�سكري، كما 
تفقد عددًا من اأجنحة الدول امل�ساركة يف املعر�س، ويف 
مقدمتها جناح اململكة، ممثلة باملوؤ�س�سة العامة لل�سناعات 
الع�سكرية. والتقى الرويلي على هام�س املعر�س برئي�س 
اأركــان  الفريق  امل�سرية  امل�سلحة  الــقــوات  حــرب  اأركـــان 
حرب اأ�سامة ع�سكر، وجرى خالل اللقاء مناق�سة عدد من 
بخا�سة يف اجلوانب  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  املوا�سيع 

الدفاعية والع�سكرية بني البلدين ال�سقيقني.
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أكدوا أن المتحور "أوميكرون" ليس فيروسا جديدا .. مختصون لـ"            ":

 اهتموا بالتحصينات والجرعة المنشطة 
جدة- يا�سر بن يو�سف 

املــتــحــور  اأن  خمــتــ�ــســون  لـ"البالد"  اأكـــــد 
اأوميكرون الذي مت ر�سده يف جنوب اأفريقيا 
لي�ض فريو�ًسا جديًدا كما يتحدث عنه البع�ض 
لكونه  املجتمع  اأفـــراد  لــدى  املــخــاوف  ويثري 
اأخطر �سرا�سة ، مبينني اأن " اأوميكرون " هو 
ولي�ض  كوفيد-19  فريو�ض  عن  نتج  متحور 

فريو�ًسا م�ستقاًل.
لفريو�ض  اجلــديــدة  الــتــحــورات  اأن  وقــالــوا 
انــتــ�ــســاره ولــيــ�ــض خطورته  تــزيــد  كــورونــا 
الإكلينيكية  اأو  الــ�ــســريــريــة  الــ�ــســورة  اأو 
عدد  اإنتاج   مــن  بــالــرغــم  اإنـــه  اإذ  لــالأعــرا�ــض، 
زال  ما  كورونا  فريو�ض  فــاإن  اللقاحات،  من 
حتـــورات  ر�ــســد  كــمــا  كــبــري،  ب�سكل  ينت�سر 
�سرعة  زيــادة  اإىل  اأدى  ما  للفريو�ض،  كثرية 
انت�ساره يف بع�ض الدول ، داعني يف الوقت 
نف�سه اإىل �سرورة اخذ التح�سينات وتنفيذ 

الحرتازات ال�سحية وا�ستخدام الكمامة .
ــاق دعــــا اأمـــــني عــــام احتـــاد  ــي ــس ــ�  يف هــــذا ال
العامة  ال�سحة  اأ�ستاذ  العربية  امل�ست�سفيات 
توفيق  الربوفي�سور  واملجتمع  الأ�سرة  وطب 
واملقيمني  املــواطــنــني  جميع  خــوجــة،  اأحــمــد 
الذين  اأمـــا   ، ــا  كــورون بــجــرعــات  بالتح�سني 
التح�سني  تلقيهم  اكتمال  على  اأ�سهر   6 م�سى 

بــجــرعــتــني، فــعــلــيــهــم احلـــر�ـــض عــلــى اجلــرعــة 
هذه  اأهمية  اأن  مو�سًحا  )املــعــززة(،  التن�سيطية 
املناعي  اجلهاز  تعطي  كونها  يف  تكمن  اجلرعة 
الأج�سام  ا�ستجابة  تكون  حيث  اإ�سافية،  قــوة 
جًدا،  قوية  الو�سيطة  التائية  واخلاليا  امل�سادة 
بجانب قدرة اجل�سم اأكرث يف مواجهة ال�ساللت 
الفريو�ض،  حتورات  ب�سبب  تنتج  التي  اجلديدة 
وبالتايل فاإن ال�سخ�ض الذي يح�سل على اجلرعة 
املعززة �سيكون اأكرث قدرة يف الت�سدي لل�ساللت 
يف  اجلديدة  ال�ساللت  قوة  وال�سبب  اجلديدة، 

النت�سار والتغلغل يف اأج�ساد الب�سر.

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه قــــــال 
ـــاري وخــبــري  ـــ�ـــس ـــت ا�ـــس
الـــوبـــائـــيـــات مبــنــظــمــة 
الــ�ــســحــة الــعــاملــيــة لـــدول 
اإن   ، اأجمـــد اخلـــويل  الــدكــتــور  املتو�سط  �ــســرق 
تزيد  كــورونــا  لفريو�ض  اجلــديــدة  الــتــحــورات 
انت�ساره ولي�ض خطورته اأو ال�سورة ال�سريرية 
من  بالرغم  اإنــه  اإذ  لــالأعــرا�ــض،  الإكلينيكية  اأو 
كورونا  فريو�ض  فاإن  اللقاحات،  من  عدد  اإنتاج  
ما زال ينت�سر ب�سكل كبري، كما ر�سد حتورات 
�سرعة  ـــادة  زي اإىل  اأدى  مــا  لــلــفــريو�ــض،  كــثــرية 
انت�ساره يف بع�ض الدول، وعادت اإىل الإغالق 
اجلزئي اأو الكلي، و�سادت حالة من القلق على 
اللتزام  اإىل  يدعو  ذلــك  وكــل  الــعــامل،  م�ستوى 

بالإجراءات الحرتازية.
ولفت اإىل اأن جميع الفريو�سات تتغري مع مرور 
الوقت، وهذا ي�سمل جائحة )كوفيد 19(، فحتى 
الآن مت التعرف على مئات الأمناط املختلفة لهذا 
الفريو�ض يف جميع اأنحاء العامل، ويتم متابعة 
التي  التغريات  مبعظم  يكن  مل  كثب،  عــن  ذلــك 
�سئيل  تاأثري  �سوى  الفريو�ض،  هذا  على  طراأت 
اأو معدوم، على انتقال العدوى اأو �سدة املر�ض.
فئات  :هناك  اخلويل  قال  املعززة  اجلرعة  وحول 
قبل  الــثــالــثــة  اجلــرعــة  عــلــى  اأن حت�سل  لــهــا  بــد  ل 
�سئيلة  ن�سبة  الفئات  هذه  تكون  قد  اإذ  الآخــريــن، 
من ال�سكان يف خمتلف الدول، لكنها ت�سّكل الفئات 
�سعف  جــّراء  من  للخطر  ُعر�سة  الأكــرث  ال�سكانية 
على  دليل  هناك  يكون  عندما  وخ�سو�سًا  املناعة، 

�سعف املناعة �سد الأمرا�ض ال�سديدة والوفاة.
ويف ال�سياق يقول ا�ست�ساري الأطفال الدكتور 
الفريو�سات  عــام  ب�سكل  ال�سريف:  ن�سرالدين 
ك�سفت  وقــد  اجليني،  التحور  خا�سية  متتلك 
ا  جينًيّ حتـــّور   19 كوفيد  اأن  عــديــدة  ــات  درا�ــس
من  اأكــرث  النت�سار  يف  خ�سائ�ض  اكت�سبه  مما 
ر�سده  ومنذ  الفريو�ض  اأن  يالحظ  اإذ  ال�سابق، 
على  يوؤكد  مما  النت�سار  �سريع  كان  مرة  لأول 
متتعه ب�سفات قوية اك�سبته الهيمنة يف خا�سية 

النت�سار والبقاء ملدة زمنية اأطول.
واأكد ال�سريف اأن فريو�ض كورونا امل�ستجد يعد 
اأ�ساب  اإذ  التاريخ  �سهده  فريو�ض  اأقــوى  الآن 
يدعو  ما  وهــو  الآلف،  بحياة  واأودى  املاليني 
على  بــاحلــر�ــض  املجتمعات  ــــراد  اأف جميع  مــن 

التهاون  وعــدم  املعزز  والتح�سني  التطعيمات 
فخطورة  ال�سحية،  بال�سرتاطات  والت�ساهل 
كورونا ما زالت قائمة والوقاية متثل اأهم �سبل 

مكافحته وتطويق فريو�سه ال�سر�ض.
ويتفق ا�ست�ساري الفريو�سات الدكتور معتز 
ويقول:جميع  ال�سابقة  الآراء  مــع  ح�سن 
– باإذن  اللقاحات املوجودة ملواجهة كورونا 
الله- قادرة على مواجهة ال�ساللت اجلديدة، 
ــكــن عــلــمــيــًا تــظــل هــنــاك خمــــاوف مـــن اأن  ول
القدرة  متنحها  قوة  ال�ساللت  هذه  تكت�سب 
على مواجهة اللقاحات، لذا فاأن خري ن�سيحة 
هــي الــتــقــيــد بــالــتــدابــري الحـــرتازيـــة وعــدم 
فريو�ض  اأمــام  فالعامل  والت�ساهل،  الرتاخي 

�سر�ض اأ�ساب املاليني.

خوجة

ال�سريف

اخلويل

ا�سم  الــعــاملــيــة  ال�سحة  منظمة  اأطــلــقــت 
من  اجلديدة  ال�ساللة  على  "اأوميكرون" 
فريو�ض كورونا، وهو احلرف اخلام�ض 

ع�سر يف الأبجدية الإغريقية.
النجم اخلام�ض  اىل  هذا احلرف  وي�سري 
جمموعة  يف  ال�سطوع  حيث  مــن  ع�سر 
كوكبة ال�سماوية، وهي تدل على املنطقة 
من  حمـــدودة  جمموعة  فيها  تظهر  التي 

النجوم.
ـــة ا�ــســم  ـــداي ـــب ــيــه يف ال وقـــــد اأطــــلــــق عــل
دولة  مرة يف  لأول  "بت�سوانا" لأنه ظهر 
يف  اأخــرى  مــرة  يظهر  اأن  قبل  بت�سوانا، 

جنوب اإفريقيا.
العاملية  ال�سحة  اعتادت منظمة  حيث 
منذ ظهور كورونا على ا�ستخدام اأحرف 
ــفــا،  الأبــجــديــة الــيــونــانــيــة، كــحــروف األ
املتحورات  لت�سمية  ودلتا  وغاما،  وبيتا، 

اجلديدة.
هذا  مــن  اجلــديــدة  ال�سال�سة  عــن  واأعــلــن 
جــنــوب  يف  الأوىل  ــلــمــرة  ل الـــفـــريو�ـــض 
احلــايل،  نوفمرب  مــن   24 يــوم  اإفــريــقــيــا 
ارتفع عدد الإ�سابات به ب�سكل حاد خالل 

الأيام املا�سية.
ال�ساللة  اأن  الــعــاملــيــة  املــنــظــمــة  واأكـــــدت 
اجلــديــدة لــهــا عـــدد كــبــري مــن الــطــفــرات، 
ــقــلــق، مــ�ــســيــفــة اأن  ــل ــري ل ــث وبــعــ�ــســهــا م
خطر  اإىل  تــ�ــســري  الأولــــيــــة  املــعــطــيــات 
ال�ساللة  بهذه  املتكررة  لالإ�سابات  اأكــرب 

باملقارنة مع ال�ساللت الأخرى.

سر تسمية المتحور الجديد من 
فيروس كورونا "أوميكرون"

 تراجع حاالت كورونا الحرجة و25 إصابة جديدة 

 اتفاقية لتمكين الجانب القانوني 
في مجاالت جودة الحياة

الريا�ض ـ البالد 
اأعــداد  يف  تراجع  عن  ال�سحة،   وزارة  اأعلنت 
احلالت احلرجة بامل�ست�سفيات ب�سبب فريو�ض 
مت  فيما  حالة،   44 ت�سجيل  مت  حيث  كورونا، 
اأم�ض الول الأحد  ت�سجيل 48 حالة، برتاجع 
ال�سحة  وزارة  واأو�ــســحــت  حـــالت،   4 قـــدره 
يف  املعطاة  كورونا  لقاحات  جرعات  عــدد  اأن 
جرعة،    )47321021( الآن  حتى  بلغ  اململكة 
املناطق  بجميع  ــًزا  مــرك  587 مــن  اأكـــرث  عــرب 

واملحافظات.
جديدة  اإ�سابة   25 ت�سجيل  مت  اأنــه  واأ�سافت 
»كوفيد–19«  امل�ستجد  كــورونــا  بــفــريو�ــض 
باململكة، ومتَّ ت�سجيل  29 حالة تعاٍف، وحالة 
وفاة واحدة فقط، خالل الـ24  �ساعة املا�سية.

وكانت وزارة ال�سحة، اأو�سحت اأم�ض  الأول، 
للقلق،  مــثــرًيا  يعترب  اأومــيــكــرون  متحور  اأن 
لــالأ�ــســبــاب الــتــالــيــة: �ــســدة عـــدوى الــفــريو�ــض، 
كبري  عدد  على  واحــتــواوؤه  انت�ساره،  و�سرعة 

من الطفرات.
اأهــمــيــة اجلــرعــة  ــــــدت   اأك �ــســبــق واأن  فــيــمــا   
التن�سيطية من اللقاح امل�ساد لفريو�ض كورونا، 
م�سرية اإىل اأن الأج�سام امل�سادة جلرعة الثانية 

تبداأ بالنخفا�ض بعد 6 اأ�سهر من تلقيها.
عر�سني  من  بريطانيون  اأطباء  حذر  ذلك  اإىل 
رئي�سني ملر�ض كوفيد-19 ل يجوز لالأ�سخا�ض 

املطعمني �سد فريو�ض كورونا جتاهلهما اأبدا.
الربيطانية،  »اك�سربي�ض«  ل�سحيفة  ووفــقــا 
 ZOE COVID اليوم الأحد، عن تطبيق
اخلا�ض بر�سد اأعرا�ض العدوى، راأي الأطباء 
ثم  �سابقا،  اللقاح  تلقيت  قد  كنت  اإذا  القائل: 
اأخذت ت�سعل اأو تعط�ض بكرثة بال �سبب، فعليك 

لزوم البيت واخل�سوع لفح�ض كوفيد-19.
املذكورين  العر�سني  اأن  اإىل  الأطــبــاء  واأ�ــســار 
ي�سببان  ــلــذان  ال هما  والــعــطــ�ــض(   ، )الــ�ــســعــال 
كما  اآخـــر.  اإىل  �سخ�ض  مــن  الــعــدوى  انت�سار 
دعوا اإىل اليقظة اإزاء اأعرا�ض اأخرى لالإ�سابة 
فقدان  وخا�سة  امل�ستجد،  كــورونــا  بفريو�ض 

الإح�سا�ض بالتذوق وال�سم.
متحور  ظــهــور  عــن  ـــام  اأي قبل  اأطــبــاء  وك�سف 
لفريو�ض  اجلديد  )اأوميكرون(   1.1.529.B
كـــورونـــا يف جــنــوب اإفــريــقــيــا وبــوتــ�ــســوانــا، 
»�سبايك«  بروتني  يف  طفرة   32 على  يحتوي 
اخلاليا  بوا�سطته  الــفــريو�ــض  ي�سيب  الـــذي 

احلية.
الطفرات  هــذه  مــن  الكثري  اأن  خـــرباء  ويـــرى 
بقدرة  تتميز  اجلــديــدة  ال�ساللة  اأن  على  تــدل 
اآخر،  ج�سم  اإىل  ج�سم  من  النتقال  على  عالية 
وعلى مقاومة الأج�سام امل�سادة املوجودة لدى 
واملطعمني،  »كوفيد-19«  مر�ض  من  املتعافني 

مع اأنهم حذروا من ا�ستنتاجات متعجلة.

الريا�ض ـ البالد 
القانونية،  والبحوث  الدرا�سات  مركز  وّقع 
اتــفــاقــيــة �ــســراكــة مــع مــركــز بــرنــامــج جــودة 
اململكة  بــرامــج حتقيق روؤيـــة  اأحــد  احلــيــاة، 
ـــوين  ـــان ـــق ال اجلـــــانـــــب  لـــتـــمـــكـــني   ،2030

والت�سريعي يف جمالت جودة احلياة.
مركز  �سعي  اإطــار  يف  التفاقية  هذه  وتاأتي 
تعزيز  اإىل  القانونية  والبحوث  الدرا�سات 
 ،2030 اململكة  روؤيــــة  بــرامــج  مــع  تــعــاونــه 
وتــقــدمي الــدعــم الــــالزم لــهــا ومتــكــيــنــهــا يف 
القانونية.  والأنظمة  الت�سريعية  املجالت 
�سراكات  لبناء  الرامية  اجلهود  جانب  اإىل 
اإ�ــســرتاتــيــجــيــة طــويــلــة الأمــــد مــع اجلــهــات 
ــة لــالإ�ــســهــام يف اإثـــــــراء الــبــيــئــة  احلــكــومــي

القانونية.
ــعــى مـــركـــز الــــدرا�ــــســــات والــبــحــوث  ويــ�ــس
القانونية اإىل تقدمي حلوٍل قانونية متكاملة 
لالإ�سهام بالدعم والتمكني يف جودة الأنظمة 

يف  القانونية  البيئة  واإثـــراء  والت�سريعات 
القانونيني  اخلــرباء  من  نخبة  عرب  اململكة، 
العريقة  اخلــــربة  ــحــاب  اأ�ــس مــن  ــني  املــوؤهــل
يتمتعون  والــذيــن  ال�ست�ساري،  العمل  يف 
بخرباٍت تراكمية متميزة وعميقة يف املجال 

الت�سريعي على م�ستوى اململكة.
برامج  اأحــد  احلــيــاة،  جــودة  برنامج  وُيــعــد 
ُيعنى  الـــذي   ،2030 اململكة  روؤيـــة  حتقيق 
من  والأ�ــســرة،  الفرد  حياة  جــودة  بتح�سني 
با�ستحداث  الــالزمــة  البيئة  تهيئة  خـــالل 
ــّزز مــ�ــســاركــة املــواطــن  ــع ــارات جــديــدة ُت خــي
الثقافية  الأنــ�ــســطــة  يف  ـــزائـــر  وال واملــقــيــم 
ــه والــريــا�ــســيــة والــ�ــســيــاحــيــة  ــي ــه ــي ــرتف وال
الــتــي ت�سهم  والأمنــــــاط الأخـــــرى املــالئــمــة 
وتوليد  املجتمع،  حــيــاة  جـــودة  تعزيز  يف 
القت�سادي،  الن�ساط  وتنويع  الــوظــائــف، 
ترتيب  يف  ال�سعودية  املــدن  مكانة  وتعزيز 

اأف�سل املدن العاملية.

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

ــاء  امل مــر�ــض  اأن  الــ�ــســحــة،  وزارة  اأو�ــســحــت 
اأو  »ال�ساد  با�سم  اأي�سا  يعرف  ما  اأو  الأبي�ض 
الكلي  العمى  اأ�سباب  اأهم  اأحد  هو  الكاتراكت« 

اأو اجلزئي على املدى البعيد يف اململكة.
–عرب موقعها الإلكرتوين-   واأ�سافت الوزارة 
اأن مر�ض ال�ساد هو العتامة التي ت�سيب عد�سة 
خلف  وتــوجــد  �سفافة  بطبيعتها  التي  الــعــني، 
العد�سة  فــاإن  ال�ساد  يتكون  وعندما  القزحية، 
الطبيعية تبداأ بفقد �سفافيتها تدريجًيا وت�سبح 
معتمة مما مينع مرور ال�سوء من خاللها، ومن 

ثم ت�سبح الروؤية م�سو�سة وغري وا�سحة.
واأ�سارت اإىل اأن من اأهم اأ�سبابه ما يلي: التقدم 
اأو  ل�سربة  العني  وتعر�ض  والوراثة،  بالعمر، 
والتهاب  العني،  اأن�سجة  على  مــوؤثــرة  اإ�سابة 

من  والتي  املزمنة،  الأمــرا�ــض  وبع�ض  العني، 
اأهمها  من  الأدويـــة،  وبع�ض  ال�سكري،  اأهمها 
الكورتيزون، كما اأنه قد ي�سيب الأطفال ب�سبب 

التهاب  نتيجة  الــولدة  عند  يظهر  اأو  الوراثة، 
ي�سيب اجلنني اأثناء احلمل.

ــه، اأو�ــســحــت الـــــوزارة اأنــهــا   وحـــول اأعــرا�ــس

اأهــمــهــا:   ومـــن  اآخـــر  اإىل  �سخ�ض  مــن  تختلف 
وروؤيــــة  اأمل،  دون  للب�سر  تــدريــجــي  �ــســعــف 
على  القدرة  وعــدم  و�سوح،  عــدم  مع  �سبابية 
العد�سة،  وعــتــامــة  الــ�ــســاطــع،  الــ�ــســوء  حتــمــل 
وروؤية �سبابية ب�سكل عام، وتغري لون عد�سة 
يف  وذلــك  الأبي�ض  اللون  اإىل  ا  تدريجيًّ العني 

احلالت املتقدمة.
ال�سحة،  وزارة  اأو�ــســحــت  الــعــالج،  وحـــول 
يت�سبب  قد  العد�سة  املر�ض  ي�سيب  عندما  اأنــه 
الوحيد  والعالج  كلي  اأو  جزئي  ب�سر  بفقدان 
التدخالت  اأهم  التدخل اجلراحي، ومن  له هو 
بال�ساد  املــتــاأثــرة  العد�سة  اإزالــــة  اجلــراحــيــة: 
تدوم  جديدة  اأخــرى  عد�سة  بزرع  وا�ستبدالها 
خمتلفة  طــرق  العملية  ولــهــذه  احلــيــاة.  مــدى 

لختالف احلالت.

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

ــعــزيــز لــلــحــوار  ــك عــبــد ال ــل نــفــذ مــركــز امل
الــوطــنــي  مــوؤخــرا مــن  خــالل م�سرفيه 
الربامج  من  عددا  باملناطق،  وم�سرفاته 
ـــدوات  ــتــي تــنــوعــت بــني لــقــاءات ون وال

حوارية.
واأو�سح املركز اأنه اأقام يف منطقة تبوك 
الثقايف،  الأدبـــي  الــنــادي  مع  بالتعاون 
البيعة  »ذكـــرى  بــعــنــوان:  حــواريــا  لقاء 
ال�سريفني:  احلــرمــني  خلـــادم  ال�سابعة 
طــمــوحــات ومــنــجــزات«، وذلـــك يف مقر 
كاًل  اللقاء  وا�ست�ساف  باملنطقة،  النادي 
احلكمي  يحيى  عائ�سة  الــدكــتــورة  مــن 

عــ�ــســو هــيــئــة الــتــدريــ�ــض بــجــامــعــة تــبــوك، 
ومــاهــر حمــمــد الــوابــ�ــســي، رئــيــ�ــض جلنة 
ر�سيد  ورانية  تبوك،  بغرفة  الأعمال  ريادة 
عبودان مديرة مكتب الإبداع ب�سحة تبوك، 

وال�ساعر املهند�ض حممد فرح العطوي.
كلمتها،  يف  احلــكــمــي  عائ�سة  وتــنــاولــت   
اجنـــــازات قــطــاع الــتــعــلــيــم يف عــهــد املــلــك 
�سلمان، وجناح التعليم الإلكرتوين يف ظل 
جائحة كورونا اإىل جانب ما ح�سدته املراأة 

ال�سعودية من التمكني يف عهده.
اأهــداف  الواب�سي،  ماهر  ا�ستعر�ض  فيما 
ودور  لال�ستثمار،  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
حفظه  عــهــده،  يف  املــتــني  اململكة  اقت�ساد 
بالدعم  كورونا  جائحة  اآثار  لتخفيف  الله، 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  ملوظفي  احلكومي 

والتحفيز املايل للقطاع اخلا�ض.

منجزات  تناولت  فقد  عبودان،  رانية  اأمــا   
ــامــت بـــه وزارة  ـــا ق ــقــطــاع الــ�ــســحــي وم ال
الــ�ــســحــة مـــن جـــهـــود ملــكــافــحــة فــايــرو�ــض 
كورونا، و�سمان �سالمة املجتمع من تف�سي 

اجلائحة.
املركز  ـــام  اأق املــنــورة  املــديــنــة  منطقة  ويف 
الجتماعية  التنمية  جلنة  مــع  بالتعاون 
بــعــنــوان: »مفاهيم  لــقــاء حــواريــا  الأهــلــيــة 
حتدث  والتعاي�ض«  الت�سامح  يف  اإ�سالمية 
رئي�ض  ال�سبحي،  م�سلح  مــن   كــل  خــاللــه 
جلــنــة الــتــنــمــيــة الجــتــمــاعــيــة بــاملــنــطــقــة، 

والدكتور حميد الأحمدي.
تدل  التي  امل�سطلحات  اللقاء  وا�ستعر�ض 
على الت�سامح والتعاي�ض يف القراآن الكرمي 
وال�سنة النبوية املطهرة، كما �سلط ال�سوء 
والت�سامح،  التعاي�ض  جناح  مرتكزات  على 

ودور املركز يف ن�سر وتعزيز هذه القيم.

بال�سراكة  املــركــز  نفذ  ع�سري  منطقة  ويف 
مع جمل�ض �سباب املنطقة ديوانية حوارية 
القيادية  املــهــارات  تعزيز  »كيفية  بعنوان: 
الــذي  الــلــقــاء  وا�ست�ساف  الــ�ــســبــاب«،  ــدى  ل
اأداره �سعيد بن جف�سر، ع�سو جمل�ض �سباب 
حا�سر،  الله  عبد  بن  اأحمد  ع�سري،  منطقة 

املهتم بالقيادة ال�سبابية.
ــة الــلــقــاء اأكـــد حــا�ــســر، وجــوب  ــداي ويف ب
خالل  مــن  للن�ضء  القيادة  مــهــارات  تعزيز 
منحهم الثقة منذ الطفولة، مبينا اأن متكني 
ال�سباب هو العامل الأهم يف �سناعة القادة، 
وان البيئة املحفزة هي اأهم جوانب تعزيز 
ال�سباب  عــلــى  ويــجــب  الــقــيــادة،  مـــهـــارات 
جناح  ق�س�ض  ل�سناعة  الفر�ض  ا�ستغالل 
م�سدرها معرفة مكامن القوى والعمل على 
حمدود  الال  الدعم  من  وال�ستفادة  �سقلها، 

يف �ستى املجالت.

 300 كادر نسائي  يتدربن في 
برنامج المساعدة النفسية 

الريا�ض ـ البالد 
النف�سية  ال�سحة  لتعزيز  الــوطــنــي  املــركــز  وّقـــع 
عبدالعزيز  موؤ�س�سة  مــع  تــعــاون  اتفاقية  اأمــ�ــض، 
الإن�سانية  للتنمية  �سعود  بنت  و�ُسَرى  طالل  بن 
اإىل دعم وتعزيز م�ستوى  التي تهدف  "اأحياها"، 
ال�سحة النف�سية للفئات امل�ستهدفة لدى املوؤ�س�سة 
مدن  من  عدد  امــراأة يف   )300( عددها  يبلغ  التي 

اململكة.
"اأحياها  ملــوؤ�ــســ�ــســة  الــتــنــفــيــذي  املــديــر  واأكـــــدت 
هذه  اأن  الر�سيد  في�سل  بنت  م�ساعل  الإن�سانية" 
مهمة  فئة  خلدمة  نبيلة  اأهــدافــًا  حتقق  ال�سراكة 
تدريب  التفاقية  ت�ستهدف  حيث  املجتمع،  يف 
للم�ساعدة  كمقدمة  اململكة  مناطق  امراأة يف   300
قــادرة  منهن  كل  ت�سبح  بحيث  الأولــيــة  النف�سية 
على اكت�ساف املوؤ�سرات الأولية لوجود ا�سطراب 
اأو  اأ�سرتها  اأفـــراد  لــدى  اإدمـــان  بـــوادر  اأو  نف�سي 
النف�سية  الــتــدخــالت  ومــعــرفــة  جمتمعها  حميط 
الأولية الأمثل لكل حالة مما يحقق وقاية نف�سية 
اأو  النف�سي  ال�سطراب  تطور  من  وحماية  اأعلى 
الإدمان وو�سول اأ�سرع اإىل اخلدمات النف�سية يف 

حال احلاجة اإليها.
من جهتها اأو�سحت امل�سرفة على برنامج امل�ساعدة 
اأن  الع�سيوي  هيفاء  الأخ�سائية  الأولية  النف�سية 
توقيع التفاقية ياأتي يف اإطار حر�ض املركز على 
برامج  وتقدمي  فاعلة  اإ�سرتاتيجية  �سراكات  بناء 
نوعية من �ساأنها ال�سهام يف رفع م�ستوى الوعي 

النف�سي لدى املجتمع.
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املبادرات  تلك  من  جدا  الي�سري  اجلزء  ن�ستعر�ض  دعونا 
لإغاثة  �سواعدها  عــن  اململكة  �سمرت  ان  بعد  ال�سخمة 
واعتمدت  اجلائحة  جمابهة  على  قدرة  الأقــل  املجتمعات 
تــروؤ�ــض  بحكم  النــ�ــســان  �سحة  على  للحفاظ  املــلــيــارات 
الريا�ض لقمة الع�سرين الكبار املتزامنة مع الزمة ا�سافة 
ملئات املبادرات التي ادت لت�سفري عداد كورونا يف اململكة 
الرواتب  ودعمت  الوظائف  وحفظت  ال�سعودية  العربية 
وحمت القطاع اخلا�ض وقبل كل هذا ادت ل�سيانة حياة 
والدين  واجلن�سية  اجلن�ض  عن  النظر  بغ�ض  الن�سان 
وتكفلت  املليارات  مبئات  تعوي�سات  واعتمدت  واملذهب 
بــعــودة جميع الــ�ــســعــوديــن مــن كــافــة ا�ــســقــاع الر�ـــض 
معززين   مكرمن  اخلم�ض  النجوم  فنادق  يف  وا�سكنتهم 
فهل يكفي هذا اجلزء الي�سري لك�سب ر�سا ا�سحاب الهوى 

يف دكاكن احلقوق؟. 
املو�سوع  ان  غريي  ويجزم  اجزم  بل  اأعتقد  ل  �سخ�سيا 
من  ول  بعيد  من  ل  الن�سانية  باحلقوق  عالقة  ذا  لي�ض 
ـــاأن املجتمع احلــيــوي  ب املــتــكــرر  قــريــب رغـــم العــــراف 
ال�سعودي ل يختلف عن غريه من �سعوب الر�ض قاطبة 
ول  مالئكة  فل�سنا  والــ�ــســواب  اخلــطــاأ  م�ساهد  حيث  مــن 
مبادئ  بحكم  الن�سان  بحق  عناية  الأكــر  لكننا  منزهن 

ثابتة ل تهزها حماولت الت�سكيك املعلوم اأهدافها.      
حمر�سن  �سامتن  احلــقــد  يتقياأون  وهــم  يــدركــون  كــر 
اأخرى"  وزر  وازرة  "لتزر  الكرمية  الآيــة  بــاأن  نهار  ليل 
ت�سهري  حلقة  اأمــام  ول�سنا  متجذر  �سعودي  ل�سلوك  مبداأ 
غري  او  كــانــوا  �سعودين  الكر  هـــوؤلء  مبثل  ا�ستدليل 
�سعودين من جملة املقيمن باململكة ولول خ�سية املالمة 
اململكة  تبني  من  انطالقا  والإح�سان  الف�سل  تعداد  جراء 
تــام،  بو�سوح  الرباعية  الأ�ــســمــاء  لطرحت  املــّن  لتجنب 
جريرة  يتحملون  ل  الــكــبــرية  اجلــرائــم  مرتكبي  فـــذوو 
مكانتهم  تتاأثر  ول  واخــوانــهــم  واآبــائــهــم  ابنائهم  اأفــعــال 
ملا  قيا�سا  الطـــالق  على  العملية  ومنا�سبهم  وقيمتهم 
املزعومة  احلقوق  دكاكن  تعرفها  كثرية  دول  يف  يجري 

املقتاتن  لي�ض من بينها حق الن�سان وبع�ض  لأهــداف  
ده�ستهم مبا  الف�ساح عن  ي�ستطيعون  ل  مواردها  على 
لــدول اخلليج من بــاب الرتـــزاق واحلــفــاظ على  حتقق 
يجري  ما  ال  الدكاكن  لهذه  هم  ل  اذ  املالية،  املكت�سبات 
واخــرى  تــارة  بــن  اللتفات  رغــم  العظمى  بال�سعودية 
باب  من  بيانا  عيانا  بالنتهاكات  املوغلة  الــدول  لبع�ض 
ذر الرماد بالعيون دون ادنى ا�سرار او تكرار فاأ�سحت 

على روؤو�ض الأ�سهاد منظمات م�سي�سة، اأما اأهايل العاقن 
الناكرين من املحر�سن الداعن لزعزعة ا�ستقرار ال�سعب 
يتعر�سوا  ان  دون  والــرخــاء  بالعز  فريفلون  ال�سعودي 
وهو  ال�سيل   احلــق  احــرام  من  انطالقا  �ــســوؤال  ملجرد 
حق غري مرتبط "بك�سكات" حقوق الن�سان غري املعتربة 
وادعاءات الن�سطاء يف جانب مهني ان�ساين ا�سحى مهنة 
ملن ل مهنة له حتى بات ن�سف املارة �سفراء نوايا ح�سنة 
ورواد حقوق ان�سانية ومنظرين يتلقفهم العالم اجلديد 
وتقود بع�سهم الهواء وامل�سالح ومبادئ رد اجلميل ملن 

نفخ اوداجهم. 
باخت�سار مفيد لعل املتابع الفطن يدرك حقيقة العواطف 
اجليا�سة لقادة اململكة املحتكمن ملبادئ �سامية ل تف�سلهم 
عــن افــــراد املــجــتــمــع حــتــى بــاتــت �سفة خـــادم احلــرمــن 
اجلاللة  مــن  عظمة  اأكـــر  املــثــال  �سبيل  على  ال�سريفن 
وال�سلطنة وا�سبحت عادة تقبيل اليد من الفعال املنهي 
املعززة  احلميدة  العادات  وتاأ�سلت  منا�سبة  كل  يف  عنها 
كبار  جمال�ض  باتت  حتى  والنخوة  وال�سهامة  للمروءة 
تقييم  ا�سحى  بــل  مثمر  حــر  نقا�ض  �ساحات  امل�سئولن 
املواطن  مع  والتفاعل  باملخرجات  مرتبطا  الوزير  جناح 
دون  للجميع  متاح  فهو  الثابت  احلق  اىل  الو�سول  اأمــا 
جلو�ض  �سالة  من  زر  �سغطة  �سوى  يحتاج  ل  ا�ستثناء 
مبئات  ا�ــســتــثــمــرت  �سخمة  رقــمــيــة  �سبكة  عــرب  املــنــزل 
التطبيقات املتفردة مبا يليق  بوطن �سامخ حجز مقعده 
�ساحب  مع  والتفاعل  الرد  ليظل  عامليا  الأول  ال�سف  يف 
احلق اأيا كان رهن احلالة والأهمية قد ل يحتاج اىل اكر 

من �ساعات معدودة ويف حال التقاع�ض الذي ا�سحى يف 
الف�ساد  حرب  وم�سروع  بالإ�سالحات  مدعوما  كان  خرب 
ل�ساحب  جــاز  العقوبات  وتطبيق  املتابعة  واإجــــراءات 

احلق خماطبة اكرب �سلطة يف الدولة دون حرج. 
واأنــ�ــســار  واملــنــظــمــات  الــقــنــوات  مــن  كــثــريًا  اأن  �سحيح 
الأمــور  ت�سوير  يحاولون  الهوى  واأ�سحاب  الأغــرا�ــض 
على غري ماهي عليه و�سحيح ان هوؤلء عازمون )جماعة 
وافرادا( على اعالن ب�سارة متزيق المة عرب تنفيذ خطط 
�سيطانية ل�ستكمال ما �سمي بالفو�سى اخلالقة عن طريق 
عام  ب�سكل  واخلليجية  العربية  باملجتمعات  الرب�ض 
وال�سعودية على وجه اخل�سو�ض من باب احلقد الطبقي 

الفارغ حتى من املربرات واإن كانت يف منتهى ال�سخف. 
لكن األأكر �سحة اأن دول جمل�ض التعاون اخلليجي ظلت 
تقوي�ض  وحمــاولت  التدمري  عوا�سف  وجه  يف  �سامدة 
ملخاطر  كبري  حــد  اىل  مطمئن  ب�سكل  واعــيــة  ال�ستقرار 
املثابرة يف �سناعة املكائد  وم�ستفيدة من التجارب التي 
ع�سفت بالأمة لول لطف املوىل القدير رغم �سقوط بع�ض 
عوا�سم الدول العربية مع الأ�سف ال�سديد يف حبائل الغدر 
والعوز  بالفو�سى  متوج  ال�سيطرة  خارج  اأ�سحت  حتى 
واملر�ض والندم فتمكن املرب�ض من التباهي بال�سيطرة 
بــحــكــم الخــــراقــــات واحلـــيـــل والكــــاذيــــب والــتــاأجــيــج 
قبل  الكريهة  الطائفية  طريق  عن  ت�سد  فــرق  وخمرجات 
للعروبة  ميت  ما  لكل  البغ�ض  حقيقة  الأعــداء  يك�سف  اأن 
ال�سراكات  م�سائل  اأن  املخدوع  العربي  ويكت�سف  ب�سلة 
واأن  احلاقدين  اهتمامات  اآخر  املقد�ض  والدين  املزعومة 
الوحيد  املــخــرج  العربي  املحيط  ــواء  ل حتــت  النــ�ــســواء 

كارثيا  بل  البع�ض  يت�سور  كما  غام�سا  لي�ض  م�سري  من 
العربية  بالكرامة  ن�ست�سهد  ولعلنا  املفردة  تعني  ما  بكل 
ال�ساقطة  يف مناطق �سيطرة اعداء المة حتى بلغ المر 
التحكم بامل�سائر وجتاوز ذلك حتى بلغ لعق الحذية امام 
براية  مقرنا  ال�سموخ  وظل   ، والبعيد  القريب  كامريات 
اململكة اخلفاقة ولنا بخروج ال�سعب ال�سعودي يف وطن 
باليوم  لالحتفاء  وفئاته  طبقاته  ومبختلف  قــارة  بحجم 
ال�سعب  بــن  الفريد  التالحم  حقيقة  يــوؤكــد  مــا  الوطني 

والقيادة وحجم احلب امل�سرك لراب الوطن الطاهر. 
اأن  بعد  والرفاهية  بالعز  ترفل  اخلليج  دول  ظلت  لقد 
حتت  اآمالهم  فتك�سرت  الطامعن  اأحـــالم  اململكة  واأدت 
ولــن  بالف�سل  حمــاولتــهــم  وبــــاءت  الــ�ــســعــوديــن  اقــــدام 
والتاريخ  باجلنة  ابلي�ض  اأحالم  عن  الحالم  تلك  تختلف 
القدمي واحلديث �سطر من الأمثلة ما يكفينا عناء ال�سرد 
الذين  الع�سر  طواغيت  من  املهددين  قوائم  وا�ستح�سار 
�ساخمة  اململكة  ظلت  فيما  اوطانهم  دمــروا  ان  بعد  نفقوا 
تقفز كالغزال من مرحلة اىل مرحلة اأكر ازدهارا ومنوا 
والوعي  احلكمة  على  القاطع  الدليل  هــذا  ويف  ومنعة 

والخال�ض وتالحم القيادة وال�سعب.    
اأكــاذيــب  اأمـــام  اليـــدي  مكتوف  الــوقــوف  لعاقل  ميكن  ل 
قبيلة  ابـــواق  مــن  الت�سويه  بغر�ض  تنطلق  وا�ــســاعــات 
ملــدرك  ميكن  ول  احــد  على  تخفى  ل  لأهــــداف  املــرتــزقــة 
نرى  ما  نحو  على  احلقائق  وتــزويــر  تدلي�ض  ا�ستيعاب 
ولعل دليلنا الوا�سح يف هذا ال�سدد ارتكاب اثم البهتان 
عيانا بيان فيما يتعلق مبزاعم الدفاع عن حقوق الن�سان 
فالنتهاكات ال�سارخة التي ل تقبل التاأويل حلق الن�سان 

ل�سرر مقزز ومهن على  جتري بعنف م�ساعف وتوؤدي 
بعد امتار من مقرات بع�ض دكاكن تلك املنظمات بل اأن 
�سبابيك تلك املقرات وبواباتها مطلة ب�سكل مبا�سر على 
عمدا  الهتمام  عن  غابت  الإن�سانية  بحق  �سنيعة  اأفعال 
ت�سيي�ض  القاطع على  الدليل  الكيل مبكيالن وهو  بحكم 
حــقــوق النــ�ــســان واملــتــاجــرة بــعــواطــف الــنــا�ــض، ولعل 
لعناء  بحاجة  لي�ست  �سعودية  مناذج  ا�ستعرا�ض  جمرد 
الثبات اأمر يوؤكد مبا ل يدع جمال لل�سك املفهوم الرباين 
احلقيقي حلقوق الن�سان الذي ياأتي يف املقدمة الت�سامح 
الدماء  من  ذممهم  خلت  الذين  املتجاوزين  مع  املن�سبط 
الربيئة فعال او حتري�سا اإ�سافة اىل عدم حتميل جريرة 
مرتكبيها  لغري  كبرية  جرائم  كانت  وان  امل�سينة  الأفعال 

ب�سخو�سهم.  
واأمـــــام املــطــالــبــات بــحــقــوق النــ�ــســان احلـــق املــــراد به 
بامل�سردين  العناية  حــق  عــن  الــ�ــســوؤال  يجوز  ال  بــاطــل، 
واملغدورين بال�سالح الأبي�ض يف الزقة اخللفية لبع�ض 
العوا�سم العاملية املتقدمة؟ ال يجوز ال�سوؤال عن حقوق 
املغت�سبات وحمايتهن؟ ال يجوز ال�سوؤال عن حق من مت 
اطالقهم بال�سوارع بال ماأوى بعد اخ�ساعهم للتغرير من 
عن  فالدفاع  الت�سويه؟  مب�سروع  امل�ستهدفة  الــدول  اأبناء 
احلقوق الن�سانية فعل ملمو�ض ي�ستهدف املظلومن ول 
بالفعل  جرمية  ملرتكب  حق  ت�سدير  الطــالق  على  يجوز 
بالدفاع  اوىل  هــم  �سحايا  ح�ساب  على  التحري�ض  او 
وال�سدق  املبداأ  على  قائم  الن�ساين  فاحلق  حقوقهم  عن 
بال�سبط كما تفعل اململكة ولعل املراجعة اخلاطفة حلال 
�سجون تعج بالويل والثبور وعظائم الأمور على مقربة 
قاطع  دليل  بالإن�سانية  اذاننا  �سنفت  منظمات  مقرات  من 
املعامل  وا�سحة  اهــدافــهــا  �سغوط  جمــرد  المــر  اأن  على 
امل�ستهدفة  املجتمعات  �ستظل  مفادها  نتيجة  اىل  لن�سل 
من بع�ض املنظمات احلقوقية امل�سي�سة  يف مرمى احلجر 
الوا�سح  التناق�ض  ذلك  والدليل  تفعل  عما  النظر  بغ�ض 
احــداث عديدة ومنــاذج ل حم�سورة حتى  الذي ج�سدته 
باطل"  بها  يــراد  حق  كلمة  الن�سان  حقوق  عبارة  باتت 
مغبة  من  اململكة  هــوؤلء  راأ�ــض  وعلى  العقالء  حذر  ولهذا 
النهج  هــذا  على  النــ�ــســان  حــقــوق  وت�سيي�ض  ا�ستغالل 
للمفهوم  اململكة  ادراك  للقا�سي والداين بحكم  املك�سوف 
ال�سوي الفعلي ال�سحيح ال�سادق حلق الن�سان دون ادنى 
متييز وباحرافية عالية يلم�سها القريب والبعيد ويعي�ض 

تفا�سيلها كل من وطاأت قدماه ار�ض الوطن.  

يف زمن امل�سالح والكيل باملكاييل ال�سيا�سية للدكاكني احلقوقية 

ال�سعودية توؤ�سل بالأفعال املفاهيم 
ال�سوية حلقوق الإن�سان

هل منلك حق اإدراج الإجراءات التي اتخذتها اململكة العربية ال�سعودية يف ذروة اجتياح الوباء للعامل مبتحوراته 
املتالحقة يف قوائم حماية حقوق الن�سان؟ 

وهل ت�سمح لنا بع�ض دكاكن احلقوق الن�سانية ممار�سة الفخر والعتزاز مبا حتقق لدينا ومن خاللنا قيا�سا لغرينا؟ 
وهل ي�ستطيع الن�سطاء توظيف املفاخر الفعلية ال�سعودية يف قوائم الجنازات املعززة لرفاهية الن�سان؟

كتب : حممد اجلهني   

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

جدة - البالد
امللك  ال�سريفن  احلرمن  خــادم  بقيادة  اململكة  حكومة  توا�سل 
بن  حممد  الأمـــري  عــهــده  ويل  و�سمو  الــعــزيــز،  عبد  بــن  �سلمان 
�سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله- حتقيق م�ستهدفات روؤية 
التنموية  امل�سروعات  2030 الطموحة، عرب منظومة هائلة من 
بكافة  وم�ساريع  �ساملة  وا�سراتيجيات  الكربى،  والرفيهية 
والقدية،  واأمــال،  الأحمر،  والبحر  نيوم،  اأبرزها:  من  املناطق، 
التي تركز على القت�ساد امل�ستدام وجودة احلياة، بينما اأجنزت 
العديد من امل�ساريع يف قطاعات الريا�سة، والثقافة، والرفيه، 
العي�ض  ال�سعودي  للمواطن  يوفر  مما  ونحوها،  وال�سياحة، 

الرغيد واحلياة الكرمية، بجودة عالية.
حياة  جودة  اململكة،  حكومة  اأطلقتها  التي  الربامج  وت�ستهدف 
الفرد والأ�سرة من خالل تهيئة البيئة الالزمة لدعم وا�ستحداث 
املــواطــن واملقيم والــزائــر يف  ُتــعــّزز م�ساركة  خــيــارات جــديــدة 
الأن�سطة الثقافية والرفيهية والريا�سية وال�سياحية والأمناط 

الفرد  حــيــاة  جـــودة  تعزيز  يف  ت�ساهم  الــتــي  املالئمة  الأخـــرى 
القت�سادي،  الن�ساط  وتنويع  الــوظــائــف،  وتوليد  ــرة،  والأ�ــس
اأف�سل املدن العاملية،  وتعزيز مكانة املدن ال�سعودية يف ترتيب 
من  م،   2018 عــام  اطالقه  منذ  احلياة  جــودة  برنامج  متكن  اإذ 
فتح اآفاق جديدة للقطاعات التي مت�ض املواطنن ب�سكل مبا�سر، 
والرويح  والرفيه  والفنون  والــراث  والثقافة  الريا�سة  مثل 

ونحوها. 
اإعــادة  مثل  الرفيهية،  الفر�ض  تنويع  على  الــربنــامــج  وعمل 
اإطالق قطاع ال�سينما، وتنظيم الفعاليات الرفيهية والريا�سية 
دكــار  رايل  ا�ست�سافة  بينها  مــن  والعاملية،  املحلية  والثقافية 
الثقافية  واملـــعـــار�ـــض  املــتــاحــف  مـــن  عـــدد  ــاح  ــت ــت واف ـــــدويل،  ال
تطوير  يف  الــربنــامــج  ا�ستثمر  كما  املو�سيقية،  واملــهــرجــانــات 
الكوادر الب�سرية يف قطاعات جودة احلياة املختلفة، فيما اأطلقت 
بتطوير  ُتعنى  التي  الأكادمييات واملعاهد والربامج  العديد من 
مهد  واأكــادميــيــة  الأفـــالم،  �سّناع  تطوير  برنامج  مثل  املــواهــب 
للدرا�سة  الدرا�سية للطالب والطالبات  املنح  الريا�سية، وتقدمي 

يف املعاهد العاملية لدرا�سة فنون الطهي.
ما  ال�سياحي،  القطاع  تطوير  اململكة  حكومة  تغفل  ومل 
وبالتايل  عاملية،  �سياحية  كوجهة  ال�سعودية  مكانة  عزز 
منها  ال�سعيد،  هــذا  على  ملمو�سة  اإجنــــازات  حتققت 
الراثية  املواقع  وزيــادة  ال�سياحية،  التاأ�سرية  اإطــالق 
املدرجة يف قائمة اليون�سكو للراث العاملي، وتوطن 
تفعيل  عن  ف�سال  الإيـــواء،  قطاع  يف  القيادية  املهن 
ومتكن دور القطاع اخلا�ض من خالل اأمتتة عملية 
ودعمهم  امل�ستثمرين  اأعــمــال  لت�سهيل  الراخي�ض 
�سندوق  مثل  تنموية  �سناديق  اإن�ساء  خــالل  من 
امل�ساريع  لتمويل  كفالة  وبرنامج  الثقايف،  منو 
ال�سياحية، فيما تعمل اململكة على تطوير القطاع 

وحت�سن  املـــدن،  اأن�سنة  يت�سمن  مبــا  الــبــلــدي، 
امل�سهد احل�سري، والرتقاء باخلدمات املقدمة 
ل�سكان  رفيعة  حياة  جودة  تاأمن  بهدف  وذلك 

وزّوار اململكة.

اململكة.. م�ساريع عمالقة لتعزيز جودة احلياة
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 200 تريليون قدم مكعبة حجم حقل "الجافورة" 

السعودية تطلق برامج التوسع الكبير في الغاز

الريا�س - البالد
برامج  اإطـــالق  الطاقة  وزارة  اأعلنت 
الغاز  اأعمال  حجم  يف  الكبري  التو�سع 
واجلــدوى  ال�سعودية"  "اأرامكو  يف 
التقليدية  غـــري  ــمــوارد  ــل ل الــتــجــاريــة 

ال�سخمة يف اململكة.
عبد  الأمــري  الطاقة  �سمو وزيــر  ورفــع 
العزيز،  عبد  بــن  �سلمان  بــن  الــعــزيــز 
ــــــــــوزارة واأرامـــــكـــــو  ومـــنـــ�ـــســـوبـــو ال
مقام  اإىل  التهاين  اأ�سمى  ال�سعودية 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
عهده  ويل  و�ــســمــو   ، عــبــدالــعــزيــز  بــن 
بن  �سلمان  بــن  الأمــــري حمــمــد  الأمــــني 
يوليانه  ملا  الله،  حفظهما   ، عبدالعزيز 
قــطــاع الــطــاقــة ومــنــظــومــتــه مــن دعــٍم 

وم�ساندٍة وتوجيه.
النا�سر  ح�سن  اأمـــني  املهند�س  وقـــال 
ـــو الــ�ــســعــوديــة وكــبــري  ـــك رئــيــ�ــس اأرام
اإداريـــيـــهـــا الــتــنــفــيــذيــني، خـــالل حفل 
اإن هذا الإجناز الكبري  اأم�س،  الإطالق 
التقليدية، ياأتي  يف جمال املوارد غري 
العامل  ي�سهد  حيث  مــثــايل،  وقــت  يف 

م�سرية حتول يف قطاع الطاقة.
 واأو�سح اأن �سيا�سة الطاقة ال�سعودية، 
خل�سها  اأ�سا�سية  مقومات  على  تقوم 
مقومات  ثالثة  يف  الطاقة  وزيــر  �سمو 
هي: )اأمن الطاقة، والنمو القت�سادي 

، والتغري املناخي(. 

من  الكثري  كــان  "اإذا  النا�سر:  وقـــال 
دول  من  العديد  يف  ال�سيا�سات  �سناع 
التوازن  حتقيق  عن  عجزوا  قد  العامل 
ـــثـــالثـــة، فقد  بـــني هــــذه املـــقـــومـــات ال
عن  وتفردت  امل�سهد،  اململكة  ت�سدرت 
باقي دول العامل، واليوم خري برهان، 
جمتمعة،  املقومات  هــذه  يلبي  فالغاز 
ويتوفر  للطاقة،  موثوق  م�سدر  وهو 

باأ�سعار معقولة". 
واأو�سح اأن الغاز هو اخليار الأ�سا�سي 
الــعــامل  اإلــيــه  يــلــجــاأ  اأن  ينبغي  الــــذي 
للت�سدي لتحدي النقطاعات املرتبطة 
مب�سادر الطاقة املتجددة، كما اأن الغاز 
الطبيعي ينتج ن�سف حجم النبعاثات 
عند  الفحم  ينتجها  التي  الكربونية، 

ا�ستخدامه لقيًما لتوليد الكهرباء. 

 حقل اجلافورة 
اجلــافــورة  حو�س  اأن  النا�سر  واأو�ــســح 
األف  م�ساحة 17  على  الذى ميتد  ال�سخم 
كيلومرت مربع يقدر حجم موارد الغاز فيه 
بنحو 200 تريليون قدم مكعبة، متوقعا 
اأن ينتج احلقل ما يقرب من ملياري قدم 
البيع  غــاز  من  اليوم  يف  قيا�سية  مكعبة 
بحلول عام 2030 ، لفتا اإلبى اأن ال�سركة 
بن�سبة  احلفر  تكاليف  خف�س  من  متكنت 
بن�سبة 90  التحفيز  تكلفة  70%، وخف�س 

التكلفة املعتمد لعام 2014،  %  منذ معيار 
وبطاقة اإنتاجية مبقدار 6 اأ�سعاف مقارنة 

باملراحل الأوىل للربنامج.
اإنتاج  ت�سيف  "عندما  قــائــال:  واأ�ــســاف 
حــقــل اجلـــافـــورة اإىل اإجــمــايل الإنــتــاج 

ال�ستغناء  م�ستقبال  نتوقع  فاإننا  الكلي، 
عن حرق ما يقارب ن�سف مليون برميل 
خف�س  يف  ي�سهم  مــا  النفط  مــن  يــومــًيــا 
يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  غاز  انبعاثات 
مو�سحا   ، اململكة"  يف  الكهرباء  توليد 
يف  املتمثل  اململكة  هدف  و�سع  عند  اأنــه 
 50 بن�سبة  الكهربائية  طاقتها  تكون  اأن 

املتجددة و50 %  الطاقة  % من م�سادر 
من الغاز، يف العتبار فاإن تاأثري حقل 
حتول  نقطة  ي�سكل  �سوف  اجلــافــورة 
يف  جديدة  حقبة  و�سيمثل   ، جوهرية 
وقوة  اململكة،  يف  ال�سناعية  التنمية 
قطاع  يف  طموحاتنا  لتحقيق  دافــعــة 

ال�سناعات الكيميائي.  
الــ�ــســعــوديــة منحت  اأرامـــكـــو  اإن  وقـــال   
الأزرق  لــلــهــيــدروجــني  كــبــرية  اأولـــويـــة 
ــرر اأن  ــق ـــاء، ومـــن امل ـــزرق والأمــونــيــا ال
يف  مهًما  لقيًما  اجلافورة  حقل  غاز  يكون 
اأن برنامج املوارد غري  اإنتاجهما ، موؤكدا 
املحلي،  القت�ساد  عجلة  دفــع  التقليدية 
يف   %70 مــن  اأكـــر  تــوطــني  اإىل  وت�سعى 
القيمة  و�سل�سلة  والإنتاج  التنقيب  قطاع 

البرتوكيميائية بحلول عام 2025. 

برنامج الغاز

 17 ألف كم مساحة الجافورة

مليارا قدم مكعبة إنتاج متوقع 

زيادة توليد الطاقة النظيفة

حقبة جديدة للصناعات الكيميائية  

 دفع عجلة االقتصاد المحلي

 توطين أكثر بالتنقيب واإلنتاج
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 مليار إنفاق المستهلكين في شهر

ماليين سهم لألفراد في طرح "تداول" اليوم

جدة - البالد
ارتفع اإنفاق امل�ستهلكني يف اململكة اإىل 
87.57 مليار ريال خالل �سهر اأكتوبر 
 86.53 بنحو  مقارنة   %  1 وبن�سبة 
من  املماثل  ال�سهر  خــالل  ريــال  مليار 
ن�سرة  لبيانات  وطبقا  املا�سي.  العام 
"�ساما"، بلغ  البنك املركزي ال�سعودي 
بداية  منذ  امل�ستهلكني  اإنفاق  اإجمايل 
مليار   874.7 نحو  اإىل  احلــايل  العام 
الفرتة  عن   %8 بن�سبة  مرتفعا  ريــال، 

ذاتها من العام املا�سي.
  وتف�سيال ارتفعت قيمة املبيعات عرب 
بن�سبة  اأكتوبر  �سهر  خالل  البيع  نقاط 
مليار   40.47 وايل  اإىل  لت�سل   %20
ريال مقارنة ب33.64 مليار ريال خالل 

الفرتة نف�سها قبل عام.
املبيعات  متــت  الــبــيــانــات،  وحــ�ــســب 

خالل �سهر اأكتوبر من خالل 495.1 
مليون عملية، وعرب 936 األف جهاز 
، وقد �سجلت ال�سحوبات النقدية من 
نف�س  خــالل  الآيل  ال�سرف  اأجــهــزة 
لت�سل   %11 بن�سبة  انخفا�سا  ال�سهر 
مقارنة  ريال،  مليار   47.1 نحو  اإىل 
والتي   2020 اأكــتــوبــر  ب�سحوبات 
بلغت 52.9 مليار ريال ، مما يعك�س 
منـــو حــركــة الــتــ�ــســوق واخلـــدمـــات 

الليكرتونية.
جمموع  امل�ستهلكني  ــفــاق  اإن وي�سمل 
نقاط  ومبيعات  النقدية  ال�سحوبات 
نقاط  عــرب  العمليات  ــثــل  ومتمُ  ، البيع 
ــبــيــع مـــا يــنــفــقــه املــ�ــســتــهــلــكــون عرب  ال
الئتمان  وبطاقات  ال�سراف  بطاقات 
وحمالت  الكبرية  الت�سوق  مراكز  يف 

التجزئة وال�سيدليات وغريها.

جدة - البالد
بعد اكتتاب ناجح للموؤ�س�سات وتغطية فاقت 
مرحلة  الثالثاء  الــيــوم  تنطلق   ، التوقعات 
"تداول"  �سركو  اأ�سهم  يف  ـــراد  الأف اكتتاب 
�سيتم  حيث   ، اخلمي�س  يــوم  حتي  وت�ستمر 
 %  30 متثل  �سهم  مليون   10.80 تخ�سي�س 
من اإجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب العام 

وعددها 36 مليون �سهم متثل 30 % من راأ�س 
املال البالغ 1.2 مليار ريال.   

ـــن مـــديـــرو طــــرح جمــمــوعــة تــــداول    واأعـــل
�سجل  بــنــاء  عملية  اإمتــــام  الــ�ــســعــوديــة،عــن 
اأ�سهم  يف  امل�ساركة  الفئات  ل�سريحة  الأوامر 
ال�سركة بنجاح وحتديد �سعر الطرح النهائي 
وبن�سبة  الـــواحـــد،  لل�سهم  ريــــالت  بـــــ105 

الأ�سهم  اإجمايل  من  مرة   121 بلغت  تغطية 
املطروحة.

الأوامر  �سجل  بناء  يف  امل�ساركة  واقت�سرت 
على الفئات املوؤهلة للم�ساركة يف عملية بناء 
�سجل  بناء  لتعليمات  وفــقــًا  ـــر  الأوام �سجل 
الكتتابات  يف  الأ�سهم  وتخ�سي�س  الأوامــر 
ال�سوق  هيئة  جمل�س  عن  ال�سادرة  الأولية 

املالية.
بالكتتاب  الأفــراد  املكتتبني  قيام  حال  ويف 
يحق  لهم،  املخ�س�سة  الطرح  اأ�سهم  بكامل 
الأ�سهم  عدد  تخفي�س  الكتتاب  �سجل  ملدير 
املخ�س�سة للفئات امل�ساركة اإىل 25.2 مليون 
�سهم طرح – كحد اأدنى – مبا ميثل 70% من 

اإجمايل اأ�سهم الطرح.

النفط يعوض بعض خسائره

لندن - وكاالت
 ، ن�سبيا  �ــســعــودا  الــنــفــط  اأ�ــســعــار  �ــســهــدت   
بلغت  التي  خ�سائره  بع�س  بذلك  ليعو�س 
ارتفعت  فقد  للربميل.  دولرات   10 نحو 
 3.17 برنت  القيا�س  خلــام  الآجــلــة  العقود 
اإىل 75.89 دولر للربميل  اأو 4.4 %  دولر 
يــوم  دولر   9.50 هــبــوطــهــا  بــعــد  الثـــنـــني، 
تك�سا�س  غــرب  خــام  ارتــفــع  فيما   ، اجلمعة 
 %  4.9 اأو  دولر   3.27 الأمــريكــي  الو�سيط 
هبط  اأن  بعد  للربميل،  دولر   71.41 اإىل 

10.24 دولر يف اجلل�سة ال�سابقة.
املالية  الأ�سواق  مع  النفط  اأ�سعار  وانهارت 
الأخرى يوم اجلمعة اأكر من 10 %، يف اأكرب 
انخفا�س لها يف يوم واحد منذ اأبريل 2020 
خمــاوف  اجلــديــدة  ال�ساللة  اأثـــارت  اأن  بعد 
امل�ستثمرين وزادت من املخاوف من اإمكانية 

تزايد فائ�س املعرو�س يف الربع الأول.
ـــال هــريويــوكــي كــيــكــوكــاوا املــديــر الــعــام  وق
لالأبحاث يف �سركة ني�سان لالأوراق املالية ، اإن 
اأوميكرون  تاأثري  كيفية  على  �سرتكز  الأنظار 
الوقود  على  والطلب  العاملي  القت�ساد  على 
وحترك )اأوبك +( ، كما ا�ستبعد حمللون عالقة 
بقرار  العاملية  بــالأ�ــســواق  الأ�ــســعــار  تــراجــع 
الرئي�س الأمريكي بايدن الإفراج عن ع�سرات 
ماليني الرباميل من الحتياطي ال�سرتاتيجي 
الأمريكي من خام النفط، بالتن�سيق مع بع�س 
الدول كربيطانيا وال�سني واليابان ، موؤكدين 
اأن �سوق النفط يف و�سع م�ستقر، ول تواجه 
الإفــــراج عن  يــربر  الإمــــدادات  نق�س يف  اأي 
اخلــام مــن املــخــزونــات، والــتــي لــن تــوؤثــر يف 
معادلة العر�س والطلب ول يف ال�سغط على 

الأ�سعار.

ملــوقــع اجلـــافـــورة مــكــانــٌة عــزيــزٌة يف تــاريــخ بــالدنــا 
عام  مــن  ورمــ�ــســان  �سعبان  �سهري  فــخــالل  الغالية. 
من  معه  كــان  ومــن  عبدالعزيز،  امللك  بقي  1319هــــ، 
رجاله، وهم ل يزيدون على ثالثٍة و�ستني رجاًل، يف 
فجر  يبزغ  ومل   ، اجلــافــورة  من  ال�سمالية  الأطـــراف 
اخلام�س من �سوال اإل واملنادي ينادي يف الريا�س اأن 
"املمُلك لله، ثم لعبدالعزيز بن �سعود"، لتنطلق بعد ذلك 
ملحمة وم�سرية جنني اليوم ثمارها، بف�سل الله جل 
وعال، ثم بف�سل حكمة وروؤية قيادات مملكتنا الغالية، 

وولء واإخال�س �سعبها الكرمي.
 واكتمُ�سف حقل اجلافورة يف عام 2014م، ويف �سهر 
فرباير من عام 2020م، راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي، 
العهد،  ويل  عبدالعزيز؛  بن  �سلمان  بن  حممد  الأمــري 
اجتماع اللجنة العليا ل�سوؤون املواد الهيدروكربونية، 
الطاقة حول  الذي قدمته وزارة  العر�س  واطلع على 
خــطــط تــطــويــر مــ�ــســروع الــغــاز غــري الــتــقــلــيــدي يف 
اجلافورة، �سمن برنامج التو�ّسع يف اإنتاج الغاز يف 
اململكة ، و�سدر الأمر ال�سامي الكرمي بالبدء بتطوير 
من  اإنتاجه  تخ�سي�س  اأولوية  تكون  اأن  على  احلقل، 
يف  الوطنية  للقطاعات  وال�سوائل  والإيــثــان  الــغــاز 
ال�سناعة والكهرباء وحتلية املياه والتعدين وغريها.
يف  اجلــافــورة  حقل  مــن  الطبيعي  الــغــاز  و�سي�سهم   
تغذية �سبكة الغاز الرئي�سة، لإي�سال الغاز اإىل مناطق 
وال�سعيبة  وجـــدة  واخلـــرج  الق�سيم  مثل  اإ�ــســافــيــة  
وجــازان ، وزيــادة طاقة خطوط الأنابيب، يف �سبكة 
قدم  بليون   16،1 اإىل  وتفرعاتها،  الرئي�سة  الــغــاز 

مكعبة قيا�سية من الغاز يوميًا.
يف  كبري  بــدور  اجلــافــورة  حقل  اإنــتــاج  �سيمُ�سهم  كما   
اخل�سراء"  "ال�سعودية  مــبــادرتــي  اأهــــداف  حتقيق 
و"ال�سرق الأو�سط الأخ�سر" اللتني اأعلن عنهما �سمو 

ويل العهد.
 كذلك �سيكون مل�سروع اجلافورة دوٌر كبري يف جهود 
اإذ  املحلي،  املحتوى  حتقيق  جمرد  ولي�س  التوطني، 
الهدف يف هذا امل�سروع العمالق هو توطني 75% من 

عقود ال�سراء وطلبات اخلدمات فيه.
امل�سروع  ا�ــســتــثــمــارات  اإجــمــايل  يبلغ  اأن  ــتــوقــع  ويمُ  
دولر  مليار   100 من  اأكر  والت�سغيلية،  الراأ�سمالية 
املحلي  الناجت  يف  والإ�ــســهــام   ، امل�سروع  عمر  خــالل 
مليار   75( دولر  مليار   20 بـــ  يــقــدر  مبــا  الإجــمــايل 
ريال( �سنويًا ،واإيجاد اأكر من 200 األف فر�سة عمل 

مبا�سرة وغري مبا�سرة.

الجافورة.. تاريخ وقوة اقتصادية
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بريوت - البالد
احتجاجا  )االثنني(،  اأم�س  لبنان  �سوارع  عا�سفة  تظاهرات  �سربت 
على الو�سع املرتدي الذي ت�سببت فيه �سيا�سات حزب الله واأعوانه يف 
احلكومة، اإذ ي�سيطر احلزب االإرهابي على مفا�سل الدولة، وي�سريها 
وفقا الأهوائه، وي�سطنع االأزمات االإقليمية، ما يجعل بريوت منعزلة 
عن العامل وتعاين يف �ستى مناحي احلياة، ليخرج ال�سعب يف الطرق 
يعيد  الــذي  اجلــذري  بالتغيري  مطالبا  الراهن،  الو�سع  على  حمتجا 
اإىل لبنان قراره املختطف، وازدهار اقت�ساده عرب حكومة وطنية ال 

ترتهن للخارج. 
انهيار  على وقع  اإىل جنوبه،  �سماله  من  لبنان  االأ�سمنتية  الكتل  و�سلت 
اقت�سادي هو االأ�سواأ يف البالد، اإذ �سهدت اأغلب املحافظات، منذ ال�سباح 
الباكر اأم�س، قطع طرق وا�سعة، اأدت اإىل �سّل احلركة يف معظم املناطق 
وف�سل املحافظات عن بع�سها البع�س، كما اأُقفلت جميع مداخل بريوت، 
اأي�سًا قطع طرق واحتجاجات،  و�سهدت املناطق الداخلية يف العا�سمة 

واأغلقت املدار�س واملوؤ�س�سات التجارية اأبوابها. 
ويف حمافظات ال�سمال ُقطع طريقا االأوتو�سرتاد الرئي�سي الذي يربط 
مبحافظة  طرابل�س  )يربط  باالجتاهني  والبداوي  ببريوت،  طرابل�س 
امل�سارب  جميع  اأُغلقت  وكــذلــك  بالكامل،  الفرعية  والــطــرقــات  عــكــار(، 
املوؤدية اإىل �ساحة النور يف طرابل�س بال�سيارات واالإطارات واحلجارة 
االأ�سمنتية. اأما يف �سيدا مل يكن امل�سهد اأف�سل، حيث ُقطع طريق اجلنوب 
عند �ساحة النجمة، و�ساعة اإيليا، قبل اأن يتدخل اجلي�س اللبناين ويعمل 
على  العالقة  النا�س  اأمور  لت�سيري  واحد،  م�سلك  على  الطريق  فتح  على 
الطريق، بينما قطعت الطرق كذلك يف حمافظة البقاع. ويف جبل لبنان 
ُقطع االأوتو�سرتاد الرئي�سي يف منطقة جونية )ذوق مكايل( الذي يربط 
حمافظة جبل لبنان بال�سمال، قبل اأن يتدخل اجلي�س ويعيد فتحه على 

م�سرب واحد.
وتدهورت االأو�ساع االقت�سادية يف لبنان، ب�سكل كبري جدًا يف االآونة 
وزادت  قيا�سية،  م�ستويات  اإىل  اللرية  انهيار  و�سل  حيث  االأخـــرية، 

عدد  من   %  80 من  اأكرث  وبلغت  م�سبوقة  غري  ب�سورة  الفقر  م�ستويات 
ال�سكان، حيث كان اللبنانيون يراهنون على ت�سكيل حكومة جديدة يف 
امل�ساعدات  تدفق  اإىل  توؤدي  باإ�سالحات  القيام  اأو�ساعهم، عرب  حت�سني 

قام  اإذ  كثريا،  االجتماع  ت�ستطع  مل  احلالية  احلكومة  اأن  غري  لبالدهم، 
التي  التحقيقات  على  اعرتا�سًا  عملها،  و�سّل  بتعطيلها  الله"  "حزب 
باالإ�سافة  بــريوت،  مرفاأ  انفجار  ق�سية  يف  العديل  املحقق  بها  يقوم 
ودول  للمملكة  امل�سيئة  قرداحي،  جورج  االإعــالم  وزير  ت�سريحات  اإىل 
اخلليج، والتي اأدت اإىل اأزمة كبرية مع لبنان، وفاقمت االأو�ساع وزادتها 
اإدارة  طريقة  من  غ�سبهم  عن  للتعبري  للخروج  اجلميع  دفع  ما  �سواء، 
النيابية  البالد عرب ملي�سيات م�سلحة تتبع للخارج، تعرقل االنتخابات 

وت�سعى لل�سيطرة على كل �سيء يف البالد. 
"حزب  عنا�سر  من  اعتداء  بعد  لبنان  يف  النقابية  االنتخابات  واألغيت 
االإجرامي ال  اأن احلزب  يوؤكد  ما  االقــرتاع،  ل�سناديق  الله" وحتطيمهم 
عون  الرئي�س  حديث  من  الرغم  على  بدميقراطية،  العي�س  للبنان  يريد 
الإجرائها.  االإجــراءات  كافة  �ستجرى ونتخذ  الربملانية  االنتخابات  باأنه 
ويبدو اأن ت�سريحات عون ال يوؤخذ بها الأنها من اأجل اال�ستهالك بالن�سبة 
ودول  اململكة  مع  العالقة  بتح�سني  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  الله،  حلزب 
اإجــراء جتاه  اأي  اتخاذ  اإذ ال ي�ستطيع عون  اأزمة قرداحي،  اخلليج بعد 

وزير االإعالم امل�سنود من امللي�سيا امل�سلحة.
وجراء هذا الو�سع املزري، اأبدت قوى �سيا�سية يف لبنان خماوفها من 
"بروفة"  النقابية  الله يف االنتخابات  اأن يكون ما جرى من قبل حزب 
نقابة  يف  اأع�ساء  وقــال  للخارج.  املــوايل  احلــزب  يح�سره  اأكــرب  مل�سهد 
اأطباء االأ�سنان، اإن العنا�سر التابعة مللي�سيا حزب الله حطمت �سناديق 
االقرتاع يف م�سهد معيب وخمزي وال يب�سر خرًيا لالنتخابات النيابية 
منا�سرو  به  قــام  ملا  ب�سّدة  اإدانــتــه  امل�ستقبل"  "تيار  اأعلن  فيما  املقبلة، 
حزب الله، من تك�سري لل�سناديق وفر�س اإلغاء العملية االنتخابية بقوة 
البلطجة، مّما يعّر�س احلياة الدميقراطية وتداول ال�سلطة يف النقابات 

للخطر والعودة بها لزمن الهيمنة وفر�س الراأي بالقّوة. 

تظاهرات تشل شوارع لبنان 
سياسات "حزب اهلل" في عين العاصفة

طرابل�س - البالد
ا�ستعلت معركة الطعون يف االنتخابات الرئا�سية 
من  املر�سحني  بع�س  اإبــعــاد  اأجـــل  مــن  الليبية، 
االأجواء  وتهيئة  املقبل،  الد�ستوري  اال�ستحقاق 
اأق�ست  اإذ  قانونية،  بطرق  بها  للفوز  الآخــريــن 
تلك اجلولة االأوىل من املعارك، املر�سح املحتمل 
عبداحلميد  االأعــمــال  ت�سريف  حكومة  ورئي�س 
الــدبــيــبــة، مــن املــ�ــســهــد االنــتــخــابــي، بــعــد قبول 
طعنني، اأولهما قدمه املر�سحون عارف الناي�س، 
وع�سوا  املنت�سر،  وحممد  عبداجلليل،  وعثمان 
اليعقوبي  وال�سيدة  ال�سرك�سي،  اأحمد  احلــوار 
قدمه  الثاين  فيما  عبدالعاطي،  املهدي  والناخب 
وزير الداخلية الليبي ال�سابق واملر�سح املحتمل 

فتحي با�ساغا.
ويــعــتــرب قـــرار اإقــ�ــســاء الــدبــيــبــة اأولـــًيـــا، ويــحــق له 
ا�ستئناف احلكم ال�سادر با�ستبعاده من االنتخابات، 
خالل ثالثة اأيام، اعتبارا من تاريخ �سدور احلكم، 
بــعــد م�سي  يــ�ــســدر احلــكــم اال�ــســتــئــنــايف  اأن  عــلــى 
ملفو�سية  ملزًما  حكًما  ويكون  اأخـــرى،  ــام  اأي ثالثة 
قرار  اأم�س،  فعليا  الدبيبة،  وا�ستاأنف  االنتخابات. 
ا�ستبعاده من ال�سباق الرئا�سي، فيما �ستنظر جلنة 

طعنه  يف  طرابل�س  العا�سمة  مبحكمة  اال�ستئناف 
وب�سفة  لتقرر  �ساعة،   72 خالل  با�ساغا  طعن  �سد 
باتا،  حكما  اإ�سدارها  بعد  تر�سحه،  م�سري  نهائية 

تتوىل مفو�سية االنتخابات تنفيذه.
قدمه  طعًنا  �سملت  املر�سحني،  �سد  الطعون  جولة 

�سد  الن�سر  �سيف  املجيد  عبد  الرئا�سي  املر�سح 
حفرت،  خليفة  امل�سري  الليبي  للجي�س  العام  القائد 
ا�ستئناف  الطعون االبتدائية مبحكمة  اأن جلنة  اإال 
االأخري  ا�ستمرار  يعني  ما  الطعن،  رف�ست  بنغازي 
�سيف  يطمح  بينما  االأولـــني،  املر�سحني  قائمة  يف 

ق�سائي  حــكــم  عــلــى  للح�سول  الــقــذايف  االإ�ـــســـالم 
لالنتخابات  الرت�سح  �سباق  اإىل  جمـــدًدا  بــاإعــادتــه 
االنتخابات  مفو�سية  اأ�سدرت  اأن  بعد  الرئا�سية، 
قراًرا با�ستبعاده، ملخالفته املادة العا�سرة من قانون 

االنتخابات الرئا�سية.
وقال �سيف االإ�سالم، اإن قوة ع�سكرية طوقت مبنى 
حمكمة �سبها االبتدائية لليوم الثاين على التوايل، 
اأن  مبينا  الدخول،  من  واملوظفني  الق�ساة  ومنعت 
من  املقدم  الطعن  يف  النظر  تاأجيل  يف  ت�سبب  ذلك 
لالنتخابات  العليا  املفو�سية  قــرار  �سد  حماميه، 
ب�ساأن ا�ستبعاده من الرت�سح لالنتخابات الرئا�سية 

املقررة ال�سهر املقبل.
من جهة ثانية، اأبدت اإيطاليا �سكوكها يف اإمكانية 
الداخلية  وزيــــرة  ــالــت  وق مبــوعــدهــا.  ــهــا  اإجــرائ
ت�سريحات  يف  المورجيزي،  لوت�سانا  االإيطالية 
 "2021 ــفــاوؤل  ــت ال "حفل  يف  م�ساركتها  اأثــنــاء 
مدينة  يف  فوليو"  "اإيل  �سحيفة  نظمته  الـــذي 
فلورن�سا، اأم�س، اإن "اإجراء االنتخابات يف ليبيا 
يبدو  املقبل،  املحدد 24 من دي�سمرب  يف موعدها 
اإجراءها يف يناير �سيكون  اأن  يل �سعًبا"، مبينة 

اأمًرا جيًدا لليبيا.

اخلرطوم - البالد
يعمل رئي�س الوزراء ال�سوداين عبدالله حمدوك، على اختبار احلكومة 
)االثنني(،  اأم�س  ا�ستقبلها  قومية  �سخ�سيات  مع  مب�ساورات  اجلديدة، 
اأطــيــاف  مــع  التوا�سل  ا�ستمرار  ــرورة  و�ــس الــبــالد  ــاع  اأو�ــس ملناق�سة 

املواطنني املختلفة.
"حكومة  �ستكون  القادمة  احلكومة  اأن  على  تاأكيده  حــمــدوك،  وجــدد 
كفاءات م�ستقلة"، معربًا عن متنياته باأن يحر�س ال�سباب على امل�ساركة 
فيها، معتربا اأنه يتوجب على ال�سودانيني اأن "ي�سربوا على م�ساكلهم" 
وان يتم�سكوا باحلوار، م�سددا خالل لقائه وفدًا من جلان املقاومة على 
مع  ال�سيا�سي  االتفاق  على  التوقيع  من  �سخ�سية  م�سلحة  له  لي�س  اأنه 
رئي�س جمل�س ال�سيادة االنتقايل عبد الفتاح الربهان، مبينا اأن االتفاق 
مت من اأجل م�سلحة الوطن، م�سريًا اإىل اأن له القدرة على فتح الطريق 

للتحول الدميقراطي.
لبنات  لو�سع  القاعدي  البناء  ق�سايا  يف  "لال�ستمرار  حمدوك  ودعــا 
لت�سبح  املحليات  انتخابات  يف  فورًا  وال�سروع  الدميقراطي،  التحول 

خمتربات للدميقراطية املحلية".
االحتـــاد  مبعوثة  مــع  لــقــاء  خـــالل  حــمــدوك  اأكـــد  مت�سل،  �ــســيــاق  ويف 
اأن االتفاق االإطاري الذي  اأنيت ويرب االأحد  االأوروبي للقرن االأفريقي 
نحو  مهمة"  "خطوة  الــربهــان  مــع  املا�سي  االأ�ــســبــوع  توقيعه  جــرى 
االتفاق  اإن  وقال  بالبالد.  الدميقراطي  املدين  التحول  م�سار  ا�ستئناف 
م�ستوى  على  املا�سية  الفرتة  "مكت�سبات  على  احلفاظ  يف  اأي�سًا  مهم 
وتطلعات  م�سالح  يخدم  مبا  وال�سالم  العامة  واحلــريــات  االقت�ساد 
املبعوثة  عربت  فيما  املكت�سبات"،  تلك  كل  وتعزيز  ال�سوداين،  ال�سعب 
من�سبه  اإىل  حمدوك  لعودة  االأوروبــي  االحتــاد  ارتياح  عن  االأوروبية 
االتــفــاق  بتوقيع  تــوجــت  الــتــي  وللخطوات  املدنية  احلكومة  لقيادة 

االإطاري. وجددت ويرب التزام االحتاد االأوروبي ال�سارم بدعم ال�سعب 
الدميقراطي  املــدين  التحول  اإجنــاح  يف  تطلعاته  لتحقيق  ال�سوداين 

بالبالد وحتقيق ال�سالم ال�سامل.
االإطــاري  لالتفاق  ينظر  االأوروبــي  االحتــاد  اأن  اإىل  املبعوثة  واأ�سارت 
ا�ستئناف  طريق  يف  مهمة"  "خطوة  ويعتربه  "اإيجابية"  ب�سورة 
"خطوات  تتبعه  الأن  احلــاجــة  مــع  بــالــ�ــســودان،  الدميقراطي  التحول 
عملية"، معربة عن ا�ستعداد املجتمع الدويل للعمل مع ال�سودان يف دعم 

تطبيق االتفاق االإطاري، مبا ي�ساعد يف ا�ستئناف عالقاته مع جمتمع 
التنمية الدويل.

من جهة ثانية، اأطلقت ال�سلطات ال�سودانية اأم�س �سراح ع�سو جمل�س 
ومت  اعتقاله،  على  �سهر  من  اأكــرث  بعد  الفكي،  حممد  ال�سابق  ال�سيادة 
�سطب بالغات تتعلق مبتابعته ق�سائيا. يف وقت اأعلن جمل�س نظارات 
البجا يف ال�سودان،، اأنه �سيتم اإغالق الطرق واملوانئ يف �سرق البالد 

يف املوعد املحدد يف 4 دي�سمرب املقبل، اإن مل تتحقق مطالبهم.

معركة طعون لكسب انتخابات الرئاسة الليبية

 السودان.. حمدوك يلتقي شخصيات قومية الختيار الحكومة

الدبيبة يستأنف قرار استبعاده.. ونجل القذافي يشكو من العراقيل

أكد تكوينها من كفاءات وشباب

كابل - البالد
يف  امل�ساعدة  طالبان  حركة  طلبت 
املــطــارات  ت�سغيل  موا�سلة  جمــال 
االأفــغــانــيــة وذلـــك خـــالل حمــادثــات 
اأجـــريـــت يف نــهــايــة االأ�ــســبــوع مع 
ـــي  االأوروب االحتـــاد  يف  م�سوؤولني 
ال�سديد  القلق  اإىل  اأيــ�ــســًا  تطرقت 
بـــ�ـــســـاأن الـــو�ـــســـع االإنــــ�ــــســــاين يف 
اأ�ــســدره  لبيان  وفــقــًا  اأفغان�ستان، 

االحتاد االأوروبي.
كبارًا  م�سوؤولني  اجلانبان  واأوفـــد 
اإىل الدوحة الإجراء املحادثات التي 
جاءت قبل مفاو�سات بني الواليات 
املــتــحــدة وطــالــبــان بـــداأن اأمــ�ــس يف 

العا�سمة القطرية اأي�سًا.
وقـــالـــت خــدمــة الــعــمــل اخلــارجــي 
"اإي.  االأوروبــــي  لــالحتــاد  التابعة 
اإن  بــيــانــهــا  يف  اإ�س"  اإيـــــه.  اإي. 

االحتاد  اعرتاف  يعني  ال  "احلوار 
ــة  ــت ــوؤق ــاحلــكــومــة امل االأوروبـــــــــي ب
امل�ساركة  من  جزء  لكنه  )لطالبان(، 
االأوروبـــــي،  لــالحتــاد  العملياتية 
ل�سالح االحتاد االأوروبي وال�سعب 

االأفغاين".
اإىل  واأ�سار بيان االحتاد االأوروبي 
االلتزام بوعدها  تعهدت  اأن طالبان 
االأفـــغـــان  عـــن  بـ"العفو"  املــتــمــثــل 
عقدين  خــالل  �سدها  عملوا  الــذيــن 
وحتى تاريخ اإجالء قوات الواليات 
يف  ــبــالد  ال مــن  وحلفائها  املــتــحــدة 
التزمت  كــمــا  املــا�ــســي.  اأغــ�ــســطــ�ــس 
واالأجانب  لالأفغان  ال�سماح  جمــددًا 
ـــك،  ذل يف  رغـــبـــوا  اإذا  بـــاملـــغـــادرة 
جمال  يف  امل�ساعدة"  "طلبت  لكنها 
املطارات  عملّيات  ت�سغيل  موا�سلة 

ممكنًا". ذلك  يكون  اأن  اأجل  "من 

عدن - البالد
للطوارئ  العليا  اللجنة  طالبت 
العاملية  ال�سحة  اليمن منظمة  يف 
املجتمع  باطالع  املتحدة  واالأمم 
الدويل والراأي العام العاملي على 
اإجــراءات  على  املفرو�سة  القيود 
مــــواجــــهــــة وبـــــــاء كـــــورونـــــا يف 
احلوثي  ميلي�سيا  �سيطرة  مناطق 
رف�سها  ا�ستمرار  مع  االنقالبية، 

للتطعيم �سد الوباء.
�سادر  بيان  يف  اللجنة،  واأكـــدت 
عـــن اجــتــمــاعــهــا االأحـــــد بــرئــا�ــســة 
ــــــوزراء الــيــمــنــي معني  رئــيــ�ــس ال
االأمن  جمل�س  "قرار  اأن  عبدامللك، 
�سدد   ،2021 ــعــام  ل  2365 رقـــم 
وبــ�ــســورة وا�ــســحــة عــلــى جميع 
الدول واالأطراف ت�سيري وت�سهيل 
كــورونــا،  �ــســد  التلقيح  حــمــالت 
وكــــلــــف املـــبـــعـــوثـــني الـــدولـــيـــني 
ــة بــاإحــاطــة  ــي واملـــنـــظـــمـــات املــعــن
بــــاأي ممــار�ــســات تعيق  املــجــلــ�ــس 
ميلي�سيا  اللجنة  وحّملت  ذلك". 
احلـــوثـــي مــ�ــســوؤولــيــة ا�ــســتــمــرار 
تعنتها ورف�سها للتطعيم �سد وباء 
كورونا يف مناطق �سيطرتها، مبا 
يف ذلك للكوادر ال�سحية والطبية 

ما يعر�س حياتهم للخطر.
ال�سلوكيات  هذه"  اأن  واعــتــربت 

على  بجديدة  لي�ست  واملمار�سات 
امليلي�سيات احلوثية، التي ت�سعى 
املر�س  ع�سور  اإىل  اليمن  الإعــادة 
واجلـــهـــل واخلــــرافــــة وحتــــارب 
االأطباء  بخ�سارة  تهتم  وال  العلم، 
ــاة  ـــطـــواقـــم الــ�ــســحــيــة، وحــي وال

ال�سعب اليمني باأكمله".
ــة، اأعـــلـــن حتــالــف  ــي ــان مـــن جــهــة ث
دعـــم الــ�ــســرعــيــة يف الــيــمــن اأمــ�ــس 
)االثنني(، عن تنفيذ 15 ا�ستهداًفا 
واجلوف  مــاأرب  يف  امللي�سيا  �سد 
خالل الـ 24 �ساعة املا�سية، مبينا 
اآلية   12 دمــرت  اال�ستهدافات  اأن 
عن�سًرا   85 من  اأكــرث  ملقتل  واأدت 

اإرهابًيا من امللي�سيا.
واأعــــلــــنــــت الـــــقـــــوات املــ�ــســرتكــة 
ــغــربــي الــيــمــنــي،  يف الــ�ــســاحــل ال
�ــســيــطــرتــهــا عــلــى مـــواقـــع جــديــدة 
البالد.  غربي  احلــديــدة،  جنوبي 
للقوات  الع�سكري  االإعـــالم  وقــال 
ـــه مت حتــريــر قرية  اإن املــ�ــســرتكــة، 
حي�س،  مديرية  غربي  "الرون" 
ووا�ــــســــلــــت تـــقـــدمـــهـــا املـــيـــداين 
انــهــيــار يف �سفوف  و�ــســط حــالــة 
املحررة  القرية  وتقع  احلوثيني. 
مديرية  من  الغربي  ال�سمال  اإىل 
مديرية  مع  احلــدود  على  حي�س، 

اجلراحي.

طالبان تطلب مساعدة 
أوروبية لتشغيل المطار

الحوثي يتالعب بصحة اليمنيين 
ومطالبات بتدخل دولي



البالد ـ خالد بن مر�ضاح 
و�ضع  �أج���ل  م��ن  حثيثة  ب�����ض��ورة  �لأف����ام  ه��ي��ئ��ة   ت�ضعى   
�مل��و�ه��ب  ودع���م  �ل�����ض��ع��ودي��ة  لل�ضينما  �إب��د�ع��ي��ة  خ��ارط��ة 
لديهم  ما  وتقدمي  �لعطاء  ف�ضاء  يف  ح�ضورهم  لت�ضجيل 
من �ضيناريوهات  لدعم �ضناعة �لدر�ما �ل�ضعودية، و�أم�س 
�لأفام  قطاع  لتطوير  �إ�ضرت�تيجيتها  �لأف��ام  هيئة  �أطلقت 
بدر بن عبد�لله  �لأمري  �ل�ضمو  �ململكة، برعاية �ضاحب  يف 
بن فرحان وزير �لثقافة رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �لأفام، 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  �لثقافة  وزير  نائب  وبح�ضور  
�لتنفيذي  و�لرئي�س  فايز،  حممد  بن  حامد  �لأف���ام  هيئة 
لهيئة �لأفام و�ملهند�س عبد�لله �آل عياف ، �إىل جانب رّو�د 
و�ضناع �ل�ضينما باململكة وعدد من �ل�ضركاء �لإ�ضرت�تيجيني 
ون��خ��ب��ة م��ن �لإع��ام��ي��ني و�مل��ث��ق��ف��ني و�ل��ف��اع��ل��ني يف جم��ال 

�ضناعة �لأفام.
و�أو�ضح  نائب وزير �لثقافة يف كلمة �ألقاها نيابة عن �ضمو 
برب�جمها  �لأف���ام  هيئة  �إ�ضرت�تيجية  �أن  �لثقافة،  وزي��ر 
��ّث��ل خ��ط��وة �أوىل،  وم��ب��ادر�ت��ه��ا �مل��ت��ن��وع��ة و�ل�����ض��ام��ل��ة، تمُ
�ضّناع  وتكني  ودع��م  �لقطاع،  تطوير  نحو  و�ضحيحة، 
نوهًا  �لأفام �ل�ضعوديني مبختلف تخ�ض�ضاتهم �لإبد�عية، ممُ
مبا للمملكة من مقّومات كبرية يف هذه �ل�ضناعة �لو�عدة، 
�ضو�ء باملو�هب �ل�ضعودية �ملبدعة �لتي فازت بجو�ئز يف 
مهرجانات �ضينمائية �إقليمية وعاملية، �أو بالأفام �ل�ضعودية 
�لتي حققت ح�ضورً� ملفتًا حمليًا ودوليًا، ف�ضًا عن �حلر�ك 
بف�ضل  �لأخ��رية  �ل�ضنو�ت  يف  يتنامى  بد�أ  �لذي  �لإنتاجي 

�ملناخ �ملمُلهم �لذي �ضنعته روؤية �ململكة 2030.
ويف عر�ٍس مرئي للرئي�س �لتنفيذي لهيئة �لأفام، �أ�ضار �إىل 
�أن �إعد�د �إ�ضرت�تيجية �لهيئة لتطوير قطاع �لأفام �عتمدت 
�لإ�ضرت�تيجية  ب��اأن  م�ضيفًا  و�ضاملة،  مرنة  منهجية  على 
�ل��ق��ط��اع  ت��خ��دم  م��ت��ع��ددة  وم�����ض��اري��ع  م���ب���ادر�ت  ت�ضمنت 
�لثقافة  وز�رة  م�ضتهدفات  حتقيق  يف  وتمُ�ضهم  و�ل�ضركاء، 
�ململكة  روؤية  من  �ملنبثقة  للثقافة  �لوطنية  و�لإ�ضرت�تيجية 
�لأف��ام  �إن��ت��اج  قطاع  يف  �لنمو  حتقيق  خ��ال  من   ،2030
�إىل �ضناعة منتجة ومناف�ضة، ت�ضمن  �ل�ضعودي وحتويله 

�إنتاج حمتوى �ضينمائي حملي جذ�ٍب للجمهور �ل�ضعودي 
و�لدويل، وتقدمي �ململكة كمركز عاملي ر�ئد لإنتاج �لأفام 

يف منطقة �ل�ضرق �لأو�ضط.
��ضتندت  �لتي  �إ�ضرت�تيجيتها  تفا�ضيل  عن  �لهيئة  وك�ضفت 
يف بنائها على مقارنة معيارية مع �أهم 20 دولة يف �ضناعة 
�أجل  من  �ملمُتبعة  �ملمار�ضات  �أف�ضل  ل�ضتخا�س  �ل�ضينما، 

�ل�ضعودي  �لأف���ام  لقطاع  �ضاملة  �إ�ضرت�تيجية  �ضياغة 
�ضّناع  و�حتياجات  �ملرحلة  متطلبات  �لعتبار  يف  تاأخذ 
وخل�ضت  تخ�ض�ضاتهم،  ب��اخ��ت��اف  �ل�ضعوديني  �لأف����ام 
و�لو�ضول  �لر�هن،  �لو�ضع  حتليل  �إىل  �ملعيارية  �ملقارنة 
�إ�ضافة  �لهيئة،  و�خت�ضا�ضات  ومهام  للقطاع،  تعريٍف  �إىل 

للمبادر�ت و�لرب�مج و�مل�ضاريع، و�لأهد�ف �لرئي�ضة.

"تر�ضيخ  يف  تتمثل  روؤي���ًة  �لهيئة  �إ�ضرت�تيجية  وح���ددت 
مكانة �ململكة كمركز عاملي ل�ضناعة �لأفام يف قلب �ل�ضرق 
قطاع  وتنمية  "بناء  على  ر�ضالتها  ن�ضت  فيما  �لأو�ضط"، 
ق��در�ت��ه على م�ضتوى  �إب��د�ع��ي وت��ع��زي��ز  ���ض��ع��ودي  �أف���ام 
�ضتة  على  بالرتكاز  وذل��ك  و�لدولية"،  �ملحلية  �لأ���ض��و�ق 
ركائز �إ�ضرت�تيجية هي: تطوير �ملو�هب، و�لبنية �لتحتية، 

�ململكة،  يف  �لدويل  و�لإنتاج  �ململكة،  يف  �ملحلي  و�لإنتاج 
لتخرج  وعر�ضها،  �لأف���ام  وت��وزي��ع  �لتنظيمي،  و�لإط���ار 
�لإ�ضرت�تيجية ب�ضتة �أهد�ٍف �إ�ضرت�تيجية مقرتنة بالركائز، 
وهي: �ضمان و�ضول قطاع �لأفام يف �ململكة �إىل �ملو�هب 
�لأف��ام  قطاع  ح�ضول  و�ضمان  تناف�ضية،  بتكلفة  �ملوؤهلة 
وبتكلفة  �ملنا�ضبة  و�خل��دم��ات  �مل��ر�ف��ق  على  �ل�����ض��ع��ودي 
�إىل  �ململكة،  يف  لاأفام  �ملحلي  �لإنتاج  وحتفيز  تناف�ضية، 
بيئة  وخلق  للمملكة،  لاأفام  �لعاملي  �لإنتاج  جذب  جانب 
تنظيمية منا�ضبة تعّزز تنمية قطاع �لأفام، وحتفيز �لطلب 
و�لعاملية  �ملحلية  �لأ���ض��و�ق  يف  �ل�ضعودية  �لأف���ام  على 
على  �لإ�ضرت�تيجية  وفق  �لأفام  هيئة  و�ضتعمل  �ملمُختارة. 
خلق  �إىل  جمموعها  يف  تهدف  �إ�ضرت�تيجية  م��ب��ادرة   19
حر�ك كبري يف قطاع �لأفام باململكة، وتوفري بنيٍة حتتية 
لاإنتاج �ل�ضينمائي، وتكني �ملو�هب و�لقدر�ت �ل�ضعودية.
وهذه �ملبادر�ت هي: �لتعليم و�لتدريب، وبرنامج �لتوعية 
�لأف��ام،  وجمّمع  وتنميتها،  �ملو�هب  و��ضتقطاب  �ملهنية، 
وم��ع��ار���س  �لإق��ل��ي��م��ي،  �لإن���ت���اج  �إ���ض��ت��ودي��وه��ات  و�ضبكة 
 ، �لأف��ام  �ضناعة  حتفيز  وبرنامج  �لأف��ام،  �ضناعة  لقطاع 
و�ل���ض��رتد�د،  )�ملنح،  �ل�ضعودية  �لأف��ام  حو�فز  وبرنامج 
تطوير  وبرنامج  و�ل�����ض��ر�ك��ات،  و�لع�ضويات  وغ��ريه��ا(، 
�أنظمة  ودعم  �مل�ضرتك،  �لإنتاج  تعزيز  وبرنامج  �لأعمال، 
�لإنتاج، ودعم �أنظمة �لعر�س، وتقنني �إجر�ء�ت �لرتخي�س 
لقطاع  �لتوجيهية  �ملبادئ  وتنفيذ  �ملمانعة،  عدم  و�ضهاد�ت 
و�لدعم،  �لتوزيع  و�ضر�كات  و�ملعار�س  �ل��دويل،  �لأف��ام 
�ل�ضعودية  �ل�ضينما  لاأفام، وفعاليات  �لوطني  و�لأر�ضيف 
�ملعلومات  خلدمات  �إلكرتونية  ومن�ضة  و�لعاملية،  �ملحلية 
مبادر�تها  �لهيئة  �إ�ضرت�تيجية  وترجمت  و�لت�ضهيات، 
زمنية  مر�حل  على  تنفذها  �أن  �ملقرر  من  م�ضروعًا   46 �إىل 
ممت  �ضمُ �إ�ضرت�تيجيتها  ب��اأن  �لهيئة  و�أو���ض��ح��ت  حم���ددة. 
�لوطنية  �لإ�ضرت�تيجية  �أهد�ف  من  ثاثة  حتقيق  �أجل  من 
للهيئة يف  �ملبا�ضرة  �مل�ضاهمة  لعام 2030م، وهي:  للثقافة 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل، وزيادة عدد فر�س �لعمل يف قطاع 

�لأفام، وزيادة عدد �لأفام �لطويلة �ملنتجة حمليًا.

متابعات
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مواهبنا قادرون على ترسيخ صناعة السينما السعودية 

»الحافلة السياحية« تنقل الزوار 
للمعالم والمساجد التاريخية

 42 مخالفًا لنظام
 البيئة بقبضة األمن 
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الريف األوروبي  في برامج  موسم الرياض 

 البالد ـ خالد بن مر�ضاح 
 ترت�وح فعاليات مو�ضم �لريا�س بني �لرتفيه و�حلفات �ملو�ضيقية 
�لتجارب  و��ضتلهام  �ل���رت�ث   ع��رو���س  �إىل  ��ضافة  و�مل�ضرحية 
�لفعاليات   �ل��زو�ر  ومن هذه  �لت�ضويق  وج��ذب  �جل  �لعاملية من 
  2021 �لريا�س  مو�ضم  مناطق  �إح��دى  �ل�ضام"  "�ضجرة  منطقة 
�لتي جنحت يف نقل �أجو�ء �لريف �لأوروبي وعنا�ضره �لطبيعية 
�ملائية،  وبحري�تها  �خل�ضر�ء،  مر�فقها  خال  من  �ملو�ضم  ل��زو�ر 
من  مقربة  على  تقع  �لتي  �ملنطقة  على  خابًة  طبيعًة  �أ�ضافة  �لتي 

قلب �لعا�ضمة �لريا�س.
�لامعة  �لليلية  و�أجو�ئها  �لهادئة،  بطبيعتها  �ملنطقة  وتيزت 
من  ع���دد  يف  ب��دي��ع  ب�ضكل  تنعك�س  �ل��ت��ي  �مل��ل��ون��ة  ب���الإ����ض���اء�ت 
�لتموجات �ملائية عرب نو�فري وبحرية و��ضعة يحيط بها عدد من 

�ملطاعم و�ملقاهي �لر�قية.
�لذي  �مل�ضرح  خال  من  متعددًة  عائليًة  خيار�ٍت  �ملنطقة  و�أتاحت 
�إىل  �إ���ض��اف��ًة  �مل��م��ي��زة،  �لرتفيهية  �ل��رب�م��ج  م��ن  ع���دًد�  ي�ضت�ضيف 
�لأطفال  لإمتاع  خمتلفة  باأ�ضكال  م�ضممة  �لقو�رب  من  جمموعة 

وتاأخذهم  ذ�ئقتهم،  تنا�ضب  ترفيهية  بفعاليات  �أوقاتهم  و�إ�ضغال 
يف �أجو�ء بحرية مميزة و�ضط �إ�ضاء�ت �لليزر وبالونات خمتلفة 

�لألو�ن ت�ضكل م�ضار�ت تنظيمية بطريقة متناغمة ومميزة.
�ضناعية  �ضجرة  وهي  �ملنطقة،  �أيقونة  �ل�ضام"  "�ضجرة  وتثل 
وتنبعث  12م،  من  �أكرث  �رتفاعها  يبلغ  باخليال،  �ضبيهة  م�ضيئة 
منها �إ�ضاء�ت تزين �ملكان، �إ�ضافة �إىل عرو�س بتقنية "�إل �إي دي" 
بالتز�من مع مو�ضيقى ت�ضويرية باعثة على �لده�ضة، وت�ضتهدف 

جميع �ضر�ئح �ملجتمع من خمتلف �لفئات �لعمرية.

135 صقرا تتنافس في مسابقة الملواح 
 البالد ـ يا�ضر بن يو�ضف 

�ضهد مهرجان �مللك عبد�لعزيز لل�ضقور 2021؛ �لذي �نطلق 
م�ضاركًا،  �ضقرً�   135 بني  وحما�ضية  حامية  مناف�ضات  �م�س 
�ل�ضباقات  يف  �لفائزين  بني  �ل��ف��و�رق  �حت�ضاب  يتم  حيث 

باأجز�ء من �لثانية.
وتناف�س �مل�ضاركون يف �ليوم �لأول للمهرجان؛ �لذي ينظمه 
نادي �ل�ضقور �ل�ضعودي، من خال م�ضابقة �مللو�ح )�لدعو( 
و)�ضاهني  ف��رخ(،  )�ضاهني  ل�ضقور  �أ�ضو�ط  عرب  مرت،   400
تناف�س  حيث  �ل�ضعوديني؛  و�مل��ح��رتف��ني  للماك  ق��رن��ا���س( 
�ل�ضقر  فيها  فاز  �ضقرً�،   41 م��اك(  فرخ  )�ضاهني  �ضوط  يف 
)�لغربية( لل�ضقار خالد �لبقمي باملركز �لأول، قاطعًا م�ضافة 
�ل�ضباق )400 مرت( يف زمن قدره 20 ثانية، و120 جزء� من 

باملركز  فاز  فيما  �لثانية، 
�ل�ضقار  و�لثالث  �لثاين 
ب�ضقريه  �مل����ري  حم��م��د 
ب��ف��ارق   )S2(و  )S1(
زمني يقدر ب�109 �أجز�ء 

من �لثانية.
)���ض��اه��ني  ����ض���وط  ويف 
قرنا�س ماك( تناف�س 57 
�ضقرً�، حقق فيها �ل�ضقار 
ب�ضقره  �ل��ب��ق��م��ي  خ��ال��د 
�لأول  �مل��رك��ز  )ع���اف���ور( 
ق��دره 19.714  يف زم��ن 

عادل  لل�ضقار  )عالوب(  �ل�ضقر  �لثاين  باملركز  وف��از  ثانية، 
�لعتيبي يف زمن قدره 20.352 ثانية، و�لثالث عاي�س �ملري 
ب�ضقره )GF(، بفارق زمني قدره 103 �أجز�ء من �لثانية. 
فاز  )�ضاهني فرخ حمرتفني( 19 �ضقرً�،  وتناف�س يف �ضوط 
�ملن�ضوري،  حممد  �ل�ضقار  و�لثاين  �لأول  باملركزين  فيها 
 19.701 ق��دره  زم��ن  حمققا   ،)S009(و )ت���ام(  ب�ضقريه 
ب�ضقره  �ملن�ضوري  حميد  �لثالث  �ملركز  حقق  فيما  ثانية، 
)S107( يف زمن قدره 20.093 ثانية. ويف �ضوط �ضاهني 
باملركزين  فيها  ف��از  �ضقر�،   18 تناف�س  حمرتفني  قرنا�س 
 )S28( ب�ضقريه  �ملن�ضوري،  حممد  �ل�ضقار  و�لثالث  �لأول 
و)عليا(، حيث قطع م�ضافة �ل�ضباق يف زمن قدره 19.102 
�ملري ب�ضقره  نا�ضر  �ل�ضقار  �لثاين  باملركز  فاز  فيما  ثانية، 
ق����دره  زم�����ن  )ه�����و������س(، يف 

19.622 ثانية.
ويتاأهل يف �لأ�ضو�ط �لتاأهيلية 
للملو�ح، �ضبعة م�ضاركني من كل 
�لكوؤو�س،  ملرحلة  تاأهيلي  �ضوط 
�لع�ضرة  �لفائزين  تكرمي  يتم  بينما 

�لأو�ئل من كل �ضوط يوميًا.
حتى  ي�ضتمر  �ل��ذي  �ملهرجان  �أن  يذكر 
�ل�����ض��اد���س ع�����ض��ر م���ن دي�����ض��م��رب �مل��ق��ب��ل، 
يو��ضل ت�ضجيل �ل�ضقور يف بع�س �لفئات 
عدد  �أك��رب  لإ�ضتيعاب  دي�ضمرب،   9 يوم  حتى 

من �ل�ضقارين �لر�غبني يف �مل�ضاركة.

املدينة املنورة ـ   البالد
�ملدينة  يف  �ل�ضياحية  �حل��اف��ل��ة  ت��ن��ّظ��م 
�ملنظمة  �ل��رح��ات  م��ن  �لعديد  �مل��ن��ورة، 
و�مل�ضاجد  و�لتاريخية  �لأثرية  للمو�قع 
�ل��ن��ب��وي��ة، �ضمن  ب��ال�����ض��رية  �مل��رت��ب��ط��ة 
منها  ي�ضتفيد  �ل��ت��ي  �خل��دم��ة  م�����ض��ار�ت 
�لزو�ر و�أهايل �ملنطقة. وتهدف �حلافلة 
�ل�����ض��ي��اح��ي��ة �ل����ذي ت�����ض��رف ع��ل��ي��ه هيئة 
�إىل  �مل���ن���ورة،  �مل��دي��ن��ة  منطقة  ت��ط��وي��ر 
�لد�خلية  �ل�ضياحية  �ل��رح��ات  تن�ضيط 
عرب عدد من �مل�ضار�ت �ملعتمدة لتعريف 

جمموعة  على  �خلدمة  من  �مل�ضتفيدين 
كبرية من �ملعامل �لتي حتت�ضنها �ملدينة 
�ملنورة، وت�ضهل من عمليات �لتنقل فيما 
�ضباحية  ف��رتت��ني  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  بينها، 
و�أخرى م�ضائية تبد�أ �لأوىل 5 �ضباحًا، 
�جل��ولت  وت�ضتاأنف  ظ��ه��رً�،   1 وتنتهي 
حتى  وت�ضتمر  ع�����ض��رً�،   4 �ل�ضياحية 
وعلى  يومي  ب�ضكٍل  �ضباحًا   12 �ل�ضاعة 
�لأ�ضبوع، حيث يرتاد �ملنطقة عدد  مد�ر 
�لف�ضل  �إج���ازة  �ل���زو�ر خ��ال  م��ن  كبري 

�لدر��ضي �لأول لعام 1443ه�.

طبيب: إحذروا المعلومات 
المغلوطة عن تقوية المناعة 

الريا�ض ـ البالد 
 حذر �لدكتور  فهد �خل�ضريي، عامل �أبحاث �مل�ضرطنات، من 
تد�ول معلومات طبية وعلمية مغلوطة على مو�قع �لتو��ضل 
وقال  �ملتابعني.  وزيادة  �ل�ضهرة  ك�ضب  بغر�س  �لجتماعي، 
»�خل�ضريي«، يف تغريدة عرب ح�ضابه �لر�ضمي على »تويرت«، 
�إن �لبع�س يختار كل يوم مادة غذ�ئية ويجعلها �ضمن �أف�ضل 
�لأغذية �لتي تعالج 99 % من �لأمر��س وتدعم �ملناعة وتنع 
�لعقم، وتنح �جل�ضم 99 % من �لفيتامينات و�ملعادن، بدون 
�أنانا�س، بعده �لكمون، ثم  م�ضادر علمية. و�أ�ضاف: »�ليوم 
�لتمر، ثم �لهيل…�ألخ، كلها �ضو�ليف بدون م�ضادر علمية«.
ك��ان »�خل�����ض��ريي«، ق��د ح��ذر يف وق��ت �ضابق، م��ن �لأدوي���ة 

و�خللطات �لع�ضبية �ملباعة للت�ضمني و�لتنحيف و�جلن�س.
وقال »�خل�ضريي«، بر�ضالة ملتابعيه عرب ح�ضابه �لر�ضمي 
يعر�ضون  جمهولني  مع  �لتعامل  »�حذر  »تويرت«:  مبوقع 

وجمانية  �إغ��ر�ئ��ي��ة  خ��دم��ات  عليك 
ف��ه��م ن�����ض��اب��ون وي��ع��ر���ض��ون 

زو�ج  خطابات  �أو  م�ضاًجا 
م�ضيار �أو رخ�ضة قيادة 
بيتها  يف  وه��ي  للبنت 

�أو  ف��ن��ادق  ح��ج��ز  �أو 
د. اخل�ضرييتق�ضيط جو�ل«.

الريا�ض ـ البالد 
من  عدد  يف  �لبيئة  لنظام  خمالًفا   42 �ضبط  من  �لبيئي،  لاأمن  �خلا�ضة  �لقو�ت  تكنت 
مناطق �ململكة، �ضمن حملة »لأجل بيئة م�ضتد�مة«.  وقالت وز�رة �لد�خلية، �إنه مت �ضبط 

14 خمالًفا لنظام �لبيئة، لرعيهم 647 ر�أ�ضا من �لإبل و�لأغنام يف مو�قع ممنوعة.
يف  �لأ�ضجار  لقطعهما  �لبيئة،  لنظام  خمالفني  �ضبط  يف  �لبيئي،  �لأم��ن  قو�ت  جنحت  كما 
�لرتبة  وجتريف  �لرمال  لنقلهم  �لبيئة،  لنظام  خمالفني   7 عن  ف�ضا  حرمياء،  حمافظة 
دون ترخي�س مبناطق مكة �ملكرمة و�جلوف وتبوك. و�أ�ضفرت �جلهود كذلك، عن �ضبط 3 
خمالفني لنظام �لبيئة، لنقلهم 10 �أمتار مكعبة من �حلطب �ملحلي مبنطقتي �لريا�س وتبوك، 
�لبيئة وبحوزتهم كمية من  لنظام  �لعام، 16 خمالفا  بالأمن  كما �ضبطت �جلهات �ملخت�ضة 

�حلطب �ملحلي �ملعرو�س للبيع، يف مناطق �لق�ضيم وحائل و�حلدود �ل�ضمالية و�جلو.
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جدة- البالد
بـــــداأت وفــــود الـــفـــرق املــ�ــســاركــة 
ــكــربى  ــعــوديــة ال ــ�ــس يف جـــائـــزة ال
�سينطلق  الـــــذي   ،1 لــلــفــورمــوال 
اجلــمــعــة الـــقـــادمـــة، ويــ�ــســتــمــر 3 
اأيـــــام عــلــى حــلــبــة كــورنــيــ�ــش جــدة 
اململكة،  تــاريــخ  يف  االأوىل  للمرة 

بالو�سول اإىل  جدة.
جدة  كورني�ش  حلبة  وحتت�سن 

واأطــول  واأ�سرع  اأحــدث  تعّد  -التي 
للفورموال  العامل  يف  �سوارع  حلبة 
1- اجلــولــة قبل االأخـــرة مــن اأحــد 
الذي  الفورموال 1،  اأ�سعب موا�سم 
اللقب  ي�سهد مناف�سة �سر�سة حل�سم 
لوي�ش  مرات  �سبع  العامل  بطل  بني 
يحلم  ــذي  ال وال�سائق  هاميلتون، 
الهولندي  االأول  بلقبه  بالتتويج 

ماك�ش فر�ستابن.

بدء حضور الفرق المشاركة في جائزة السعودية الكبرى للفورموال1

األهلي وحركة النقل الموسمية
اأكرم طريي

تكرار  عدم  هو  النجاح  االأخــطــاء.  فعل  عدم  لي�ش  النجاح  �سو:  برنارد  يقول 
اخلطاأ.. وكل ما تقوم به اإدارة النادي االأهلي يف فرتة رئا�ستها الثانيه تكرار 
الأخطاء متت �سابًقا وال زلت تتم. دعمتها بتطور اأدوات االأخطاء، فبعد اأن كانت 
حركة النقل يف فرته رئا�ستها االأوىل وتفريغ الفريق عام 2018 و�سلت لالأعلى 
ذات  لتكرر  االإدارة  نف�ش  عادت  وحمليا  اأجنبيا  العبا   44 بـ  النادي  تاريخ  يف 
واأجنبي  حملي  بني  ما  العبا   33 حــوايل  طالت  بانتقاالت  املو�سم  هذا  العمل 
ف�سل يف  فني.  االإداريــة وتطعيمها بجهاز  االأدوات  ذات  ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة 
كل حمطاته املحلية ال�سابقة. ن�سخة 2018 تتكرر اأمام امل�سجع العا�سق لناديه 
م�سابهة  فنية  الإدارة  اختيار  �سابقة وطريقة  مرات  ف�سلت يف  اإداريــة  بــاأدوات 
االأحـــداث  هــذه  كــل  يف  امل�سرتك  والعامل  ها�سي(  واآالن  )جــويــدي  ل�سابقها 

�سخ�سية واحدة.
12 جولة ر�سمية انتهت واأكرث من 8 لقاءات ودية و6 اأ�سهر من العمل الفني 
بهوية  مفكك  فريق  االآن  لغاية  واحل�سيلة  االإداري  للعمل  �سنة  مــن  واأكـــرث 
مفقودة وخم�سة اأجانب فقط، وبو�سلة النقد تتوجه دائما لالعبني واجلماهر 

املتلونني )و�سف من رئي�ش النادي لبع�ش اجلماهر غر االأنقياء(.
للطريق املنحدرة تنتظره فيها جماهر ثالثة  االأهلي  قاد  العمل  ا�ستمرار هذا 
اأندية خالل اجلوالت الثالث القادمة التي تنتهي معها اأحداث الدور االأول التي 
– اأندية" الن�سر والرائد  من �ساأنها و�سع النادي يف مراكز الهبوط ال�سعبة 
وال�سباب" �ستقابل االأهلي يف اآخر جوالت الدور االأول، وكل منها له اأهداف 
فالن�سر ي�سعى مل�ساحلة جماهره والعودة ل�سمة االنت�سارات والرائد ي�سعى 
معه  كانت  التي  الــرائــد  عنا�سر  وبنف�ش  �سابقا  معه  ها�سي  ف�سل  اأن  الإثــبــات 

وال�سباب دائما مواجهاته مع االأهلي خا�سة.
االأهلي يا �سادة يحت�سر، واالأمل بعد الله ال زال فيك يا ماجد بن عاي�ش النفيعي 
االأهلي  النادي  ا�سم  تذكر  الفريق"  ونتائج  واجلمهور  العقل  للغة  "ا�ستمع 
واأ�سماء االأمراء" عبدالله الفي�سل، حممد العبدالله الفي�سل واأبنائه، خالد بن 
عبدالله واأبنائه ، فهد بن خالد، عبدالله بن في�سل، من�سور بن م�سعل، نواف 
اأوقعته  التي  احلفرة  من  االأهلي  و�سيخرج  العديد.  والعديد  عبدالعزيز"،  بن 

اأدواتك فيها.
االأ�سلوب  بنف�ش  مرتني  ال�سيء  نف�ش  فعل  هو   ... اأين�ستاين"  "األربت  يقول 

ونف�ش اخلطوات وانتظار نتائج خمتلفة"!! 

@akram_tairi

 الفيصل يستعرض آخر التجهيزات لسباق"  فورموال 1 السعودية"

رفض فيريرا يقرب النصر من غارسيا

جدة- البالد
راأ�ش م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمر منطقة مكة املكرمة �ساحب ال�سمو امللكي 
الفي�سل  �سلطان  بن  خالد  االأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بح�سور  الفي�سل،  خالد  االأمر 
وزارة  م�سوؤويل  من  وعــدد  النارية  والــدراجــات  لل�سيارات  ال�سعودي  االحتــاد  رئي�ش 
ل�سباق  التجهيزات  الآخر  ا�ستعرا�ش  تخلله  بجدة،  االإمــارة  مقر  يف  اجتماعًا  الريا�سة 
فورموال 1 ال�سعودية، الذي يحت�سنه كورني�ش جدة خالل الفرتة من 3 اإىل 5 دي�سمرب 

2021م.
وا�ستمع االأمر خالد الفي�سل اإىل �سرح عن تفا�سيل احللبة التي يبلغ طولها 6،175 

مرتًا، ما يجعلها ثاين اأطول حلبة يف تاريخ الفورموال 1، وحتوي احللبة 27 منعطفًا.
و تعترب ا�ست�سافة فورموال 1 ال�سعودية، من اأ�سخم الفعاليات التي �ستنظم يف  اململكة 
الذي  النارية  والــدراجــات  لل�سيارات  ال�سعودي  واالحتــاد  الريا�سة،  وزارة  بوا�سطة 
�سيتوىل تنظيم هذا ال�سباق، اإ�سافة اإىل برنامج جودة احلياة، حيث �سيكون كورني�ش 

جدة نقطة االنطالق والنهاية لل�سباق العاملي.

جدة - هالل �سلمان
رودي  الفرن�سي  املــدرب  مع  االتفاق  من  الن�سر  نــادي  اقــرتاب  اإىل  تقارير  اأ�سارت 
بيدرو  املقال  للربتغايل  خلفا  القدم،  لكرة  االأول  الفريق  تدريب  مهمة  لتويل  غار�سيا 

اإميانويل.
اأبيل  الربتغايل  رف�ش  بعد  جديد  من  غار�سيا  �سوب  الن�سر  مفاو�سات  واجتهت 
العامل  كاأ�ش  يف  امل�سارك  باملرا�ش  فريق  مع  الراهن  الوقت  يف  من�سبه  ترك  فريرا 
اأمريكا اجلنوبية للمرة الثانية على التوايل، حيث  لالأندية بعد تتويجه بطال الأندية 

ينوي قيادته يف البطولة التي �ستقام مطلع فرباير من العام امليالدي اجلديد.
وكان الن�سر قد حاول التعاقد مع غار�سيا بعد اإقالة مدربه االأ�سبق الربازيلي مانو 
مينيزي�ش لكنه مل يتو�سل اإىل اتفاق معه اآنذاك، بيد اأن العر�ش ارتفع هذه املرة يف 

حماولة الإقناعه بتويل املهمة.
اأبرزها  من  الفرن�سية؛  الفرق  من  العديد  درب  عاما،   57 العمر  من  البالغ  غار�سيا 
وليل   )2008-2007( ولومان   )2007-2002( وديجون   ،2001 عام  اإيتيان  �سانت 
اإىل  عاد  ثم  االإيـــطـــايل)2016-2013(،  رومــا  فريق  يــدرب  اأن  قبل   ،)2013-2008(
الدوري الفرن�سي ليتوىل تدريب مر�سيليا )2016-2019(، ثم ليون )2021-2019(.
وجنح غار�سيا يف قيادة ليل للفوز بثنائية الدوري الفرن�سي والكاأ�ش عام 2011، 

كما قاد مر�سيليا لو�سافة بطولة الدوري االأوروبي )يوروبا ليغ( عام 2018.

في تصفيات المونديال.. 

أخضر السلة يتغلب على نظيره األردني
جدة- البالد

لقاء  ح�سم  من  ال�سلة  اأخ�سر  متكن   
االأردين   نــظــره  عــلــى  وفــــاز  االإيـــــاب 

العامل،  كاأ�ش  ت�سفيات  �سمن   72/64
اأم�ش على �سالة ) اجلوهرة(.

فر�ش منتخبنا اإيقاعه على املباراة؛ 

خا�سة يف الفرتتني الثالثة والرابعة، 
رغم تفوق املنتخب االأردين يف الفرتة 
االأوىل والثانية، اإال اأن مدرب االأخ�سر 
التعامل  يف  جنــح  الــ�ــســنــحــاين  عــلــي 
ب�سكل مثاىل مع املباراة واإيقاف اأبرز 
مفاتيح نظره االأردين وتنويع اللعب 

�سواء يف الدفاع اأو الهجوم.
اأنــهــى  قــد  االأردين  املنتخب  ـــان  وك
 ،24/22 لــ�ــســاحلــه  االأوىل  الـــفـــرتة 
ــــرتة  ــــف ال يف  ــــه  ــــوق ــــف ت ـــــــل  ووا�ـــــــس
ــهــدت الــفــرتة  ـــثـــانـــيـــة39/31، و�ــس ال
الــثــالــثــة عــــودة االأخـــ�ـــســـر لــلــمــبــاراة 
 .52/52 النتيجة  تعديل  يف  وجنــح 
و�سهدت الفرتة الرابعة تفوقا وا�سحا 
لالأخ�سر وفر�ش اإيقاعه؛ لينهي اللقاء 

ل�ساحله72/64.

في الجولة 13 من دوري " يلو"..

أحد يواجه المتصدر.. 
والعروبة يالقي العدالة 

حائل - خالد احلامد
الثالثة  ــة  اجلــول لــقــاءات   " الــثــالثــاء   " ــيــوم  ال ت�ستكمل 
اأربع  "يلو" الأندية الدرجة االأوىل، باإقامة  ع�سرة من دوري 

مواجهات قوية �ستحفل باالإثارة والندية.

الدرعية VS ال�ساحل
بامللز  فهد  بن  في�سل  االأمــر  �ستاد  على  الدرعية  يواجه 
بني  ندية  املــبــاراة  ت�سهد  اأن  املتوقع  ومــن  ال�ساحل،  نظره 
التوايل.  على  الثاين  الفوز  عن  الفريقان  يبحث  الطرفني، 
يحتل الدرعية املركز الثامن بـ 18 نقطة، فيما ياأتي ال�ساحل 

باملركز الثاين ع�سر بر�سيد 16 نقطة.

العروبة VS العدالة
العدالة  نظره  العروبة  ي�ست�سيف  باجلوف،  ملعبه  وعلى 
اللقاء  يدخل  العروبة  ممنوعا.  فيه  اخلطاأ  �سيكون  لقاء  يف 
وهو باملركز الثالث ع�سر بر�سيد 15 نقطة، وي�سعى لتعوي�ش 

تعرثه باخل�سارة يف اجلولة املا�سية. يف املقابل، ياأتي العدالة 
ثانيا بر�سيد 22 نقطة وي�سعى ال�ستعادة ال�سدارة.

اأحد VS اخلليج
املنورة،  باملدينة  عبدالعزيز  بن  حممد  االأمــر  �ستاد  على 
يلتقي اأحد واخلليج يف اأقوى مواجهات اجلولة. اأحد يدخل 
اللقاء مبعنويات جيدة بعد فوزه على اجلبلني، وميتلك يف 
ر�سيده 17 نقطة باملركز التا�سع. يف املقابل، يدخل اخلليج 

بر�سيد 22 نقطة، وي�سعى للمحافظة على �سدارة الرتتيب.

النه�سة VS العني
على  والعني  النه�سة  يلتقى  القاع  من  الهروب  مباراة  يف 
باملركز  ياأتي  النه�سة  بالدمام.  فهد  بن  حممد  االأمــر  ملعب 
الثامن ع�سر بر�سيد 11 نقطة. اأما العني ففي املركز االأخر 
م�ساره  لت�سحيح  الفريقني  كال  وي�سعى  نقاط،   9 بر�سيد 

واالبتعاد عن دوامة الهبوط. 

جماهير االتحاد تطلق تاق #جمهورناهوالمخرج
جدة - حممد بن نافع 

ــــاق  اأطـــــلـــــقـــــت جــــمــــاهــــر نــــــــــادي االحتــــــــــــاد ت
جمالية  نقل  اأجل  من  وذلك  #جمهورناهواملخرج. 
ي�سارك  الفريق حيث  مباريات  االحتــادي يف  املدرج 
اجلمهور االحتادي عرب التاق باإر�سال �سور ومقاطع 
امل�سجع  الفكرة  �ساحب  واأكـــد   ، املـــدرج  مــن  جميلة 
امل�سابقة  فكرة  اأن  فهد  اأبو  اأ�سد  املعروف  االحتــادي 

راودته بعد م�ساهدته جلمال املدرج االحتادي وعدم 
الناقل،  اإبراز الكثر من جمالية هذا املدرج من قبل 
للفائزين  وعينية  مالية  جوائز  تخ�سي�ش  مت  حيث 
الكبر  االإقــبــال  ــاأن  ب مــوؤكــدا   ، ــال  ري  5000 تتجاوز 
ملا  �ست�ستمر  واأنها  م�ستغربا  يكن  مل  امل�سابقة  على 
فيه خدمة للمدرج االحتادي الذي يعد اأجمل واجهة 

جماهرية للدوري ال�سعودي.
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4 مباريات في افتتاح كأس العرب..

تونس تواجه موريتانيا.. والعراق يالقي عمان

جدة – هالل �سلمان
باإقامة  الــعــرب  كــاأ�ــس  الــثــالثــاء بطولة  الــيــوم  تــبــداأ 
نظريه  تــونــ�ــس  منتخب  يــواجــه  حــيــث  مــبــاريــات؛   4
املجموعة  مناف�سات  �سمن  االفتتاح  يف  املوريتاين 
العماين،  نظريه  العراق  منتخب  يواجه  ثم  الثانية، 
قبل اأن تلعب قطر اأمام البحرين يف املجموعة االأوىل، 
اأمام �سوريا �سمن  االإمارات  املناف�سات بلقاء  وتختتم 

املجموعة الثانية.
قــرطــاج(  )ن�سور  ملنتخب  الفني  اجلــهــاز  ويــواجــه 
اأغلب  كحال  الالعبني  جتميع  يف  ال�سعوبات  بع�س 
املــنــتــخــبــات املــ�ــســاركــة، نــظــرًا لــتــزامــن الــبــطــولــة مع 

اإ�سافة  الــدول،  من  كبري  عدد  يف  الدوريات  ا�ستمرار 
اإىل االأ�سباب ال�سحية، التي تهدد ح�سور بع�سهم، ما 
، قبل املوعد  يبعرث ح�سابات املدير الفني منذر الكبريرّ
الذي  موريتانيا  منتخب  غمو�س  عن  ف�سال  املرتقب، 

ميلك مواهب مميزة.
مع  الــعــراق  منتخب  يلعب  الثانية،  املــبــاراة  ويف 
جيدة  بداية  لتحقيق  يتطلع  وكالهما  العماين  نظريه 
يف  التعرث  عــن  جماهريهما  لتعوي�س  البطولة  يف 

ت�سفيات كاأ�س العامل.
ي�سعد  اأن  امل�ست�سيف  قطر  منتخب  يــاأمــل  بعدها، 
جماهريه ويوؤكد جاهزيته بعد االحتكاك مع منتخبات 

املوؤهلة  اأوروبـــا  ت�سفيات  يف  مب�ساركته  عاملية 
اأمــام  �سهلة  تكون  لــن  مهمته  لكن  للمونديال، 

نظريه البحريني بطل كاأ�س اخلليج االأخرية 
التي حققها للمرة االأوىل يف تاريخه، وعلى 

املالعب القطرية حتديدا.
اللقاء  يف  م�سمونة  االإثــارة  و�ستكون 
حيث  البطولة،  من  االأول  لليوم  االأخــري 
يــعــرف مــنــتــخــبــا االإمــــــــارات و�ــســوريــا 
بع�سهما جيدا بوقوعهما يف املجموعة 
حيث  املونديال،  ت�سفيات  �سمن  ذاتها 

تعادال )1-1( يف لقاء الذهاب باالأردن.

تاريخ المشاركات الخليجية في كأس العرب..

األخضر يحقق ثاني أفضل النتائج بعد العراق
جدة - البالد

 ،2021 نوفمرب   30 الثالثاء  اليوم  تنطلق 
الدوحة  ت�ست�سيفها  التي  العرب  كاأ�س  بطولة 
العاملي قطر  للعر�س  ا�ست�سافتها  قبل عام على 

.2022
ــامــة الــبــطــولــة الــعــربــيــة من   بــــداأت فــكــرة اإق
بريوت عام 1962، حني اقرتح الفكرة جورج 
اللبناين،  لــالحتــاد  االأ�ــســبــق  الرئي�س  دبــا�ــس 
ودعا لعقد اجتماع جمعية عمومية لالحتادات 
العربية لكرة القدم. يف البداية حتم�س للفكرة 
5 دول كانت نواة الن�سخة االأوىل من البطولة 
و�سوريا،  والــكــويــت،  لبنان،  وهـــي:   ،1963

واالأردن، وتون�س.
ال�سنوات  طيلة  اأقيمت  التي  البطولة،  عانت 

املا�سية دون اعرتاف االحتاد الدويل بها، من 
اإقامتها ب�سكل متقطع، حيث �سهدت توقفا دام 
لـ 16 عاما، كما مل ت�ستكمل يف اأوقات اأخرى، 

لعدة اأ�سباب.
يف  اخلليجية  الــــدول  مــ�ــســاركــات  وجــــاءت 
الن�سخة  منذ  للبطولة،  املا�سية  الت�سع  الن�سخ 
الــثــانــيــة، حـــني انــ�ــســمــت الـــعـــراق والــكــويــت 

للمنتخبات امل�ساركة.
كان  اخلليجية،  املــ�ــســاركــات  تــفــاوت  ورغـــم 
حيث  الرابحة،  والورقة  الرهان  فر�س  العراق 
األقاب  باأربعة  للبطولة  الذهبي  ال�سجل  ت�سدر 
م�ساركات  خم�س  مــن  متتالية،  ن�سخ  ـــع  الأرب
وحقق  مــبــاراة،   25 �سملت  الرافدين،  الأ�سود 
لقاء،   16 يف  الــفــوز  الــرافــديــن  اأ�ــســود  خاللها 

والتعادل يف 8، وخ�سارة وحيدة.
ــر الــ�ــســعــودي يف املــرتــبــة  ويـــاأتـــي االأخــ�ــس
ومركز  للبطولة،  لقبني  حقق  حيث  الثانية، 
الو�سيف مرة واحدة، من خالل 6 م�ساركات، 
 13 يف  الفوز  وحقق  مــبــاراة،   26 بها  خا�س 

لقاء، وتعادل يف 7 وخ�سر 6 مواجهات.
بالبطولة،  م�ساركات   8 الكويت  و�سجلت 
يف  الفوز  حققت  مــبــاراة،   30 خاللها  خا�ست 
10، والتعادل يف 6، وخ�سرت 14 مباراة، ومل 
اللقب  امل�ساركات يف حتقيق  تلك  تنجح خالل 

اأو الو�سافة.
و�سجلت البحرين 5 م�ساركات، لعبت خاللها 
21 مباراة، فازت يف 3 وتعادلت 9 مرات، كما 

خ�سرت 9 مرات، حمققة الو�سافة مرتني.

البطولة،  مــن  ن�سخ   3 يف  اليمن  و�ساركت 
واحدة،  يف  فازت  مباريات،   10 خاللها  لعبت 

وتعادلت يف واحدة، وخ�سرت 8 مواجهات.
لعب  م�ساركتني،  القطري  العنابي  و�سجل 
فــاز يف 4، وتــعــادل يف  مــبــاريــات،  خاللهما 8 
اثنتني، وخ�سر اثنتني، لكنه حقق الو�سافة يف 

اإحدى امل�ساركتني.
ن�سخة  يف  االإمــــاراتــــي  ــيــ�ــس  االأب و�ـــســـارك 
وحيدة اأي�سا، خا�س خاللها 4 مواجهات، فاز 

يف واحدة، وخ�سر 3 مباريات.
وت�سهد الن�سخة اجلديدة من البطولة، التي 
الدويل)  االحتــاد  باعرتاف  االأوىل  للمرة  تقام 
يف  العماين،  للمنتخب  اأوىل  م�ساركة  فيفا(، 

ن�سخة ت�سم 16 منتخبا.

قطر تلعب مع البحرين.. واإلمارات تبدأ أمام سوريا



جدة - البالد
"عائلة  م�سرحية  تذاكر  الريا�ض  مو�سم  يطرح 
العر�ض  اأن  موؤكدا  املقبل،  اخلمي�ض  جدا"  ال�سعة 
مب�سرح  امل��ق��ب��ل  دي�سمرب   6 ح��ت��ى   2 م��ن  ي�ستمر 
تبداأ  اإذ  �سيتي،  ريا�ض  بوليفادر  يف  ال�سدي  بكر 
امل�سرحية يوميا عند التا�سعة م�ساء. وقال احل�ساب 
راح  "ما  "تويرت":  على  الريا�ض  ملو�سم  الر�سمي 
تقدر توقف �سحك يف م�سرحية عائلة ال�سعة جًدا 

وعائلته  زاه��ر  اأحمد  الفنان  مع 
داخ��ل  ال�����س��دي  بكر  م�سرح  يف 

بوليفارد ريا�ض �سيتي".
وحت���ك���ي امل�����س��رح��ي��ة ق�����س��ة 
ا�سمه  وبخيل  ثري  اأعمال  رجل 
)رم�������زي(، ي�����س��ارع م���ن اأج���ل 
ام�����راأة غنية ج��دا  م��ن  ال�����زواج 
ببناته  جتتمع  اأن  عليه  ت�سرتط 
على  �ستوافق  ك��ان��ت  اإن  لتقرر 

الزواج منه.

اأحمد  بطولة  جًدا"  ال�سعة  "عايلة  م�سرحية   
"ليلى وملك"، والفنان اأحمد فتحي،  زاهر وابنتيه 
تاأليف  املنعم،  عبد  م��روى  ف�سايل،  منة  والفنانة 
حم�سن رزق، اإخراج تامر كرم، وت�سجل امل�سرحية 
 17 غياب  بعد  للم�سرح  زاه��ر  اأحمد  للفنان  ع��ودة 
عاًما، منذ عر�ض اأخر م�سرحياته "لياىل االأزبكية"، 
اأ���س��ه��ر   4 مل���دة  ت��ق��دمي��ه��ا  مت  وال���ت���ي   2004 ع���ام 

متوا�سلة دون توقف.

أخيرة
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»الترفيه« تخفض تذكرة دخول »ونتر وندرالند«
الريا�ض - البالد

الدخول  تذكرة  تخفي�ض  للرتفيه،  العامة  الهيئة  اأعلن 
25 ريااًل، بداًل من  "ونرت وندرالند" اإىل  ملنطقة االألعاب 
خالل  وذلك  العام،  منت�سف  اإجازة  مبنا�سبة  ريااًل،   55

فرتة النهار من ال�ساعة 12 ظهًرا اإىل 4 ع�سًرا.

ت�سمل  ال  النهارية  ال��دخ��ول  ت��ذاك��ر  اإن  الهيئة،  وق��ال��ت 
املجاين  بالدخول  �سمحت  كما  امل�سائية،  الدخول  اأوق��ات 
لدخول  موعد  اآخ��ر  ح��ددت  فيما  �سنة،  م��ن  اأق��ل  لالأطفال 
فرتة النهار بال�ساعة 2 بعد الظهر، منوهه اإىل اأن الدخول 

يكون من خالل البوابة اجلنوبية فقط.

ملو�سم  ال�14  املناطق  وندرالند" اإحدى  "ونرت  وتعترب 
الريا�ض، وهي عبارة عن منطقة لالألعاب وت�سم 6 مناطق 
فرعية، تقدم 52 لعبة تنا�سب كل االأعمار. وكانت الهيئة 
قد حددت يف وقت �سابق تذكرة دخول نهاية االأ�سبوع ب� 

رياالت.  110

الريا�ض - البالد
بن  حممد  ملوؤ�س�سة  التابع  للفنون  م�سك  معهد  اأعلن 
�سلمان "م�سك اخلريية" عن اإطالق الن�سخة اخلام�سة 
من "اأ�سبوع م�سك للفنون" يف االأول من �سهر دي�سمرب 
املقبل، اإذ ُيَعد جتمًعا لالإلهام الفني ومنا�سبة لالحتفاء 
بِنتاجات العام التي كر�ست الإثراء املحتوى االإبداعي 
والنقد  للحوار  ه��ام��ة  من�سة  ليكون  ب��ه،  واالرت��ق��اء 
عامة  املجتمع  وم�����س��ارك��ة  االإب���داع���ي  الفكر  وحتفيز 
اأ�سبوع م�سك  فعاليات  للجميع.وتاأتي  الفنون  واإتاحة 
وال��ذي  "تكوين"  مو�سوع  �سمن  اخلام�ض  للفنون 

مكامنها  وا�ستك�ساف  الهوية  ت�سكيل  ح��ول  يتمحور 
برامج  لتقدم  والعمارة،  والت�سميم  الفن  منظور  من 
متنوعة ت�سم املنتدى االإبداعي الذي �سيحمل يف ثناياه 
املخت�سة،  وال���دورات  احل��واري��ة،  اجلل�سات  من  ن��ًرا 
وور�ض العمل، كما يت�سمن االأ�سبوع املعار�ض الفنية 

والعرو�ض االأدائية واملو�سيقية احلية.
عر�ض  العام  ه��ذا  للفنون  م�سك  اأ�سبوع  ويت�سمن 
نتاج  تعد  وعامليني،  �سعوديني  لفنانني  فنية  اأع��م��ال 
برناجمي "منحة م�سك للفنون" و"اإقامة م�سك للفنون" 

اللذان انطلقا يف وقت �سابق هذا العام.

»عائلة السعة« في بوليفارد الرياض »مسك« تطلق أسبوع الفنون

أطعمة تعزز 
تبييض األسنان

الجفالي سفيرة لجائزة 
السعودية للفورموال

7 أشياء تصيب 
األطفال بالتسمم

الريا�ض - البالد
اأي��دي  متناول  من  اأ�سياء  �سبعة  اإب��ع��اد  على  وخمت�سون  اأط��ب��اء  �سدد 
االأطفال حلمايتهم من الت�سمم، مبينة اأنها قد ت�سبب اأ�سرارا ج�سدية بالغة 

لهم.
معظم  اأن  اإىل  الربيطانية،  الوطنية  ال�سحية  اخلدمات  هيئة  وت�سري 
اخلام�سة،  �سن  دون  ولالأطفال  املنزل  يف  حتدث  االأطفال،  ت�سمم  حاالت 
تكون  ورمبا  ُت�ستن�سق،  اأو  اجللد،  عرب  ُتت�ض  اأو  ُتبتلع،  ال�سموم  كون 
املواد ال�سامة مواد مت ر�سها على العني، لذلك يجب االنتباه للطفل واإبعاد 
منتجات التنظيف من اأمامه اأو اال�ستغناء عنها با�ستخدام مواد طبيعية 
مواد  على  حتتوي  التي  التجميل  وم�ستح�سرات  اخل��ل،  اأو  كالليمون 
ار، والطعام  �سامة، وبع�ض النباتات والفطريات املنزلية، كنباتات ال�سَبّ
غري املطهي اأو املتعفن، واالأدوية، خا�سة العقاقري املو�سوفة للحيوانات 
االأليفة اأو عقاقري التنومي اأو التن�سيط، اإ�سافة للعبوات البال�ستيكية التي 
فيها  يرت�سب  التي  املياه  وفالتر  باالأطفال،  اخلا�سة  االأ�سياء  فيها  تخزن 

الزئبق والكلور.

نبات مهمل يقاوم الخاليا السرطانية
البالد - وكاالت

ك�سفت درا�سة حديثة، عن نبات ا�ستخدمه االأ�سرتاليون 
حاليا،  مهمل  اأن��ه  غري  االأم��را���ض  لبع�ض  كعالج  االأوائ���ل 
مبينة اأنه يحتوي على مركبات ميكن اأن ت�ساعد يف عالج 

مر�سى ال�سرطان.
اإن  موليكيولز"،  "بايو  لدورية  وفقا  الدرا�سة،  وقالت 
يف  قدمًيا  ا�سُتخدمت  التي  غاليتا"  "اإرميوفيال  نباتات 
غرب اأ�سرتاليا ت�ستطيع اإيقاف مقاومة اخلاليا ال�سرطانية 
ال�سكان  ا�ستخدم  ال�سنني  اآالف  عرب  واأ�سافت:  للعالج. 
االأ���س��ل��ي��ون ب��اأ���س��رتال��ي��ا م���ادة ال��رات��ن��غ م��ن ه��ذه العائلة 
ا�سمها  يعني  ال��ت��ي  امل��زه��رة،  النباتات  م��ن  االأ���س��رتال��ي��ة 
يف  تدخل  وكانت  ال�سحراء"،  "حمبة  املحلية  اللغة  يف 
لل�سحة،  مفيدة  اأنها  يعتقد  كان  اإذ  التقليدية؛  االحتفاالت 

كما كانت ُت�ستخدم يف عالج االأمرا�ض اجللدية. 
"اإرميوفيال  نباتات  درا�سة  على  اأخ��ريا  العلماء  وعكف 
معرفة  اأج��ل  م��ن  البايوكيميائي  امل�ستوى  على  غاليتا" 

املزيد عن اأ�سرارها العالجية.

جدة - البالد
االأ�سنان،  تبيي�ض  على  ت�ساعد  اأطعمة  عن  اأ�سنان  اأطباء  ك�سف 

وميكن اأن ت�ساعد يف تعزيز االبت�سامة ب�سكل طبيعي.
"اإك�سربي�ض"،  ملوقع  وفقا  كين�سيال،  هانا  االأ�سنان،  طبيبة  وقالت 
ب�سكل  االأ�سنان  لتبيي�ض  مفيدة  اخل�سو�ض  وجه  على  الفراولة  اإن 
طبيعي، مو�سحة اأن الفراولة حتتوي على حم�ض املاليك وهو يف 
الواقع مبي�ض طبيعي لالأ�سنان، مبينة اأن التفاح يعترب طريقة رائعة 
لتنظيف االأ�سنان، وميكن اأن ت�ساعد احلواف اخل�سنة للطعام اله�ض 

مثل التفاح على اإزالة البكترييا من االأ�سنان.
يف  اأي�سا  ي�ساعد  اأن  ميكن  امل��اء  من  الكثري  �سرب  اأن  اإىل  ولفتت 
احلفاظ على �سحة االأ�سنان وبيا�سها، م�سرية اإىل اأن اأف�سل االأطعمة 
االألبان،  هي:  االأذى،  وجتنبها  االأ�سنان  الإف��ادة  تناولها  يجب  التي 
ال�ساي االأخ�سر، الكرف�ض واجلزر، املك�سرات، وال�سوكوالتة، بينما 
الغازية،  امل�سروبات  تتمثل يف: اخلبز،  باالأ�سنان  ال�سارة  االأطعمة 
اأكر االأمرا�ض انت�سارا، ت�سو�ض  واحللويات. واأ�سافت: اثنان من 
تغيريات  اإجراء  طريق  عن  الوقاية  ميكن  اللثة،  واأمرا�ض  االأ�سنان 

ب�سيطة يف نظامك الغذائي.

جدة - البالد
لتكون  اجلفايل  رميا  ال�سعودية  ال�سباقات  �سائقة   1 الفورموال  اختارت 
�سفرية ر�سمية جلائزة ال�سعودية الكربى stc للفورموال 1، التي حتت�سنها 

حلبة كورني�ض جدة خالل املدة من 3 اإىل 5 دي�سمرب املقبل.
�سل�سلة  يف  تناف�ض  �سعودّية  كاأول  ا�سمها  اجلفايل  رميا  ال�سائقة  و�سجلت 
ج  وُتتوَّ ال�سيارات  �سباقات  قيادة  ونالت رخ�سة  الدولية،  ال�سيارات  �سباقات 
باملركز الثاين يف بطولة كاأ�ض "تي اآر دي 86" على حلبة مر�سى يا�ض باأبو 
املا�سي  العام  من  اأكتوبر  �سهر  خالل  ظبي 
يف  ال��راب��ع  وامل��رك��ز  الف�سية  الفئة  ع��ن 
خربتها  وا�ستملت  ال��ع��ام،  ال��رتت��ي��ب 
�سباق  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ق��ة 
يف  ل��ل�����س��ي��ارات  اإف"  اآر  "اإم  حت���دي 
فورموال4  ���س��ب��اق  وب��ط��ول��ة  ال��ه��ن��د، 

بربيطانيا.

»جدة تستاهل«
جدة- خالد بن مر�ضاح

�ضهدت الواجهة البحرية ل�ضاطئ جدة اأم�ض  مبادرة اجتماعية عن البيئة بعنوان "جدة ت�ضتاهل "، دعمًا ملفهوم ن�ضر ثقافة الوعي البيئي مبا يحقق »روؤية 2030« يف 
التنمية امل�ضتدامة، وم�ضتويات متقدمة الآفاق جديدة. املبادرة نظمها »مداد فن« بال�ضراكة مع اأمانة حمافظة جدة وعدة جهات ر�ضمية وخا�ضة وجمعيات تطوعية 
وعدد من الفنانني الت�ضكيليني الذين ي�ضاركون باأعمالهم ولوحاتهم الفنية. و�ضارك فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة مبنطقة مكة املكرمة يف مبادرة "جدة ت�ضتاهل"، 

املقامة بالواجهة البحرية دعًما ملفهوم ن�ضر ثقافة الوعي البيئي، التي تنظمها اأمانة املحافظة، وت�ضارك بها جهات حكومية وخا�ضة وجمعيات تطوعية.
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