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الإغالق غري  وارد ب�سبب »اأوميكرون«
البالد ـ املناطق 

مع كرثة �العتماد على �لتقنيات �حلديثة و�ل�صبكة �لعنكبوتية، �أ�صبح 
ع�صابات  متار�صه  �إلكرتوين  خد�ع  لعمليات  هدفًا  �لعامل  حول  كثريون 
و�خلد�ع  و�الحتيال  لل�صرقة  ع�صرية  و�صيلة  �لتقنية  يف  وجدو�  و�أفر�د 
�عالمية  جلهات  تقارير   فربكة   من  متكنو�  �لنت  قر��صنة  �أن  لدرجة 
وتزوير �صعار�ت لبنوك حملية ون�صرو� خد�عهم مبقاطع مزيفة قد تكون 

يف �صور �صتى  من �جل �الحتيال وخد�ع م�صتخدمي �ل�صو�صيال ميديا.

و�أكد خمت�صون �أن �لقر��صنة يعتمدون يف تنفيذ عملياتهم على بر�مج 
معينة ت�صاهم يف �إظهار هوية �حلا�صوب يف دولة �أخرى وبعدها ينتقلون 
�إىل �نتحال �صفة بريد �لكرتوين ل�صركة معينة، ثم تر�صل "�إمييالت" �إىل 
عمالء �ل�صركة �أو موظفيها من �أجل حتديث �حل�صابات و�الأرقام �ل�صرية. 
بال�صبط  تريده  ما  وينفذون  �لر�صالة  وي�صدقون  �لكثريون  يتنبه  ال  قد 
ورمبا  �لربيد  خ�صارة  �لنتيجة  وتكون  �ملطلوبة،  �لبيانات  وير�صلون 

�أمو�ل ومعلومات ح�صا�صة.

الريا�ض  ـ البالد
�أفر�د  حلماية  �ل�صحية   بر�جمها  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  تو��صل   
بتوفري  وذل��ك  بها  �ملتعلقة  و�مل��ت��ح��ور�ت  ك��ورون��ا   جائحة  من  �ملجتمع 
و�أم�س  �الح��رت�زي��ة،  �الج���ر�ء�ت  وتنفيذ  �لفح�س   ومر�كز  �لتطعميات 
قلل م�صاعد �لرئي�س �لتنفيذي بهيئة �ل�صحة �لعامة وقاية، �لدكتور عماد 
يف  جم��دًد�  �الإغ��الق  �إمكانية  عن  تتحدث  �لتي  �لفر�صيات  من  �ملحمدي  

�لعامل ب�صبب ظهور متحور �أوميكرون.

�رتفاع  �أوروب��ا  ففي  �الآن و��صحة،  �ل�صورة حتى  �إن  �ملحمدي   وقال 
�حلاالت لي�س له عالقة مبتحور �أوميكرون ، و�الأمر يعتمد على ��صتكمال 

�للقاحات و�الإلتز�م باالإجر�ء�ت �لوقائية.
��صتكمل  �للقاحات ممتازة، و�إذ�  ��صتكمال  �ململكة ن�صبة  و�أ�صاف: يف 
حماية  هناك  �صتكون  �ملن�صطة  و�جلرعة  �للقاحات  �أخ��ذ  �ملجتمع  باقي 
�أقل يف معدالت  �ل�صعودية �صتكون  �إىل  عامة، ويف حال دخل �لفريو�س 

�الإ�صابة من باقي �لدول.

املواهب حتا�سر القر�سنة الرقمية
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إسهام الجافورة 
بالناتج المحلي

غرامة تشغيل المخالفين

الريا�ض- البالد
�ل�صعودية وكبري  �أر�مكو  قال رئي�س �صركة 
�إن تكلفة  �لنا�صر،  �أمني  �لتنفيذيني،  �الإد�ريني 
�جل��اف��ورة  حقل  تطوير  م��ن  �الأوىل  �ملرحلة 
تبلغ 24 مليار دوالر، فيما تبلغ تكلفة �ملرحلة 
دوالر  مليار   44 �حلقل  تطوير  م��ن  �لثانية 
 10 بقيمة  �ت��ف��اق��ي��ات  ت��وق��ي��ع  �إىل  م�����ص��ري�   ،

مليار�ت دوالر يف هذ� �ل�صاأن.

الريا�ض- البالد
�أك����دت �مل��دي��ري��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ج��و�ز�ت �أن �مل��ن�����ص��اأة 
ترتك  �أو  لالأنظمة  �ملخالفني  �ل��و�ف��دي��ن  ت�صّغل  �ل��ت��ي 
غريهم  ل��دى  �أو  �خل��ا���س  حل�صابهم  يعملون  عمالتها 
غر�مة  بحقها  �صُتطبق  غريها،  عمال  ��صتخد�مها  �أو 
من  و�حلرمان  ري��ال،   )100،000( �إىل  ت�صل  مالية 
و�لت�صهري،  �صنو�ت  خم�س  �إىل  ت�صل  مدة  �ال�صتقد�م 
مع  �صنة  �إىل  ت�صل  م��دة  �مل�����ص��وؤول  للمدير  و�ل�صجن 
تتعدد  �لغر�مات  �أن  م�صيفًة  و�ف��ًد�،  كان  �إن  �لرتحيل 
�الإب��الغ عن  �إىل  �جل��و�ز�ت  �الأ�صخا�س. ودعت  بتعدد 
خمالفي �أنظمة �الإقامة و�لعمل و�أمن �حلدود باالت�صال 
بالرقمني )911( يف منطقتي مكة �ملكرمة و�لريا�س، 

و )999( يف جميع مناطق �ململكة.

20 مليارًا

100 ألف
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نيوم - وا�ض
و�فق جمل�س �لوزر�ء يف جل�صته �أم�س � عرب �الت�صال �ملرئي � برئا�صة خادم �حلرمني �ل�صريفني، �مللك �صلمان بن عبد�لعزيز �آل 
"�ملوؤ�ص�صة �لعامة للمحافظة على  ل�"�لهيئة �ل�صعودية للبحر �الأحمر" ، و�إن�صاء  �صعود، حفظه �لله. على �لرتتيبات �لتنظيمية 

�ل�صعب �ملرجانية و�ل�صالحف يف �لبحر �الأحمر". 
عن�صرً�  �ل�صرقية،  باملنطقة  �لتقليدي يف حقل �جلافورة  للغاز غري  �لتجاري  �لتطوير  �أعمال  �إطالق  �ملجل�س  و�عترب   
جوهريًا يف حتقيق �لعديد من م�صتهدفات )روؤية 2030(، وتعزيز مكانة �ململكة �لر�ئدة يف �صوق �لطاقة �لعاملية، 
تعاٍف  من  �ململكة  �قت�صاد  ي�صهده  ما  �إز�ء  �رتياحه  �ملجل�س  �أب��دى  كما  و��صتد�متها.  �لبيئة  حماية  يف  و�صجلها 
تدريجي منذ منت�صف �لعام �ملا�صي، وب�صكل �أقوى يف �لعام �حلايل، وت�صجيل معدالت منو �إيجابية يف خمتلف 
جائحة  مع  �لتعامل  يف  �لدولة  �تخذتها  �لتي  و�مل�صوؤولة  �لو�قعية  و�الإج��ر�ء�ت  �ل�صيا�صات  بف�صل  قطاعاته، 

فريو�س كورونا و�حلد من تد�عياتها �الإن�صانية و�ملالية و�القت�صادية.

رياالن   / �صفحة   12

املوافقة على ترتيبات الهيئة ال�سعودية للبحر الأحمر

»اإلنسان أوًل« رسالة سعودية راسخة مستدامة

احلوثي
يق�سف املدار�ض  
واملرافق املدنية

الريا�ض  ـ البالد 
�ملف�صلة  �لوجهات  �إحدى   - )�صاال هب(  �ملغلقة  �الألعاب  القت �صالة 

كبريً�  �إقبااًل  �صيتي" -  ريا�س  "بوليفارد  منطقة  يف  و�ل�صغار  للكبار 
منوذًجا  تعد  حيث  �ململكة،  يف  مغلقة  �أل��ع��اب  �صالة  �أك��رب  بو�صفها 

ترفيهية  و�صائل  على  الحتو�ئها  �جلديد،  مبفهومها  �لرتفيه  ل�صناعة 
تتوفر فيها �أحدث �لتقنيات من خمتلف �أنحاء �لعامل.

ملختلف  �إلكرتونية  جماعية  لعبة   300 من  �أك��رث  �ل�صالة  وتوفر 
�لو�قع  و�ألعاب  و�لفيديو  �حلركية  �ملهار�ت  و�ألعاب  �لعمرية،  �لفئات 

تتجاوز  م�صاحة  على  ومتتد   ،)Virtual Reality( �الفرت��صي 
�ملجتمع،  �أف��ر�د  من  كبرية  �صريحة  ال�صتقطاب  تهدف  م2،   4500

ومنح �لعائالت فر�صة ق�صاء وقت ترفيهي ممتع.
�صهر،  عن  تقل  قيا�صية  مدة  يف  ُجّهزت  قد  �الألعاب  �صالة  �أن  يذكر 

و�ل�����ص��الم��ة، ومب�����ص��اع��دة طاقم  �الأم���ن  معايري  �أع��ل��ى  على  ب��االع��ت��م��اد 
من  منها  ج��زء  �إح�صار  مت  �لتي  �الأل��ع��اب،  لتجهيز  �إيطايل  مهند�صني 

�إيطاليا خا�صة للمو�صم.

جدة - البالد
دعت "�ل�صوؤون �لبلدية و�لقروية و�الإ�صكان" �لعموم الإبد�ء �آر�ئهم حول م�صروع ��صرت�طات �ملتاجر �ملغلقة ،وذلك 
حتى 12 دي�صمرب �حلايل.  وعملت �لوز�رة على �إ�صد�ر ��صرت�طات خا�صة لهذ� �لن�صاط حتت م�صمى "��صرت�طات �ملتاجر 
�ملغلقة" حماكاة لن�صاط على �ل�صو�رع �لتجارية، وذلك نظرً� العتماد �مل�صتهلكني يف �ململكة على �لت�صوق �الإلكرتوين بدياًل عن 
�لت�صوق �لعادي، وتوجه �أغلب �ملن�صاآت �لتجارية �إىل حتقيق رغبات �لعمالء وممار�صة هذ� �الأ�صلوب من �لتجارة �الإلكرتونية عرب 
�الإلكرتونية، و�ملحافظة على �صالمة  �لتجارة  تتو�كب مع  �إىل خلق مناذج عمل حديثة  �ال�صرت�طات  �لقريبة منهم.  وتهدف هذه  متاجرها 

و�صحة �مل�صتهلك، وخلق فر�س وظيفية، �إ�صافة �إىل معاجلة �لت�صوه �لب�صري وح�صول �مل�صتهلك على �حتياجاته يف �أ�صرع وقت. 

اشتراطات للتسويق اإللكتروني 
بالشوارع التجارية

كتلة الصدر بالصدارة 
والفصائل المسلحة تخطط للفوضى

بغداد - البالد
�أعلنت �ملفو�صية �لعليا لالنتخابات يف �لعر�ق، �أم�س )�لثالثاء(، فوز كتلة �ل�صدر باملركز 

�الأول بو�قع 73 مقعدً� برملانيًا، وفقا للنتائج �لنهائية لالنتخابات �لنيابية، تاله حتالف 
ب�33 مقعدً�، و�حلزب  �لثالثة  �ملرتبة  �لقانون يف  ب�37، فيما حل حتالف دولة  تقدم 

مقعدً�،  ب�18  �لكرد�صتاين  �لتحالف  تاله   ،31 بو�قع  �لكرد�صتاين  �لدميقر�طي 
�لف�صائل  وتعمل  فقط.  مقعدً�   17 �لفتح  حتالف  مقاعد  عدد  �أ�صبح  حني  يف 

�ملن�صوية حتت جناح �حل�صد �ل�صعبي، �ملمثل يف حتالف �لفتح، للت�صكيك 
يف نز�هة �النتخابات، طالبة �إلغاءها، ما �أدى عدة مر�ت �إىل ��صتباكات 

�لف�صائل  تلك  و�أن�صار  �الأمنية  �لقو�ت  بني  بغد�د،  �لعا�صمة  يف 
ن�صبو�  كما  �خل�صر�ء،  �ملنطقة  �أمام  الأ�صابيع  تظاهرو�  �لذين 

خياما للتعبري عن رف�صهم لنتائج �النتخابات �لتي �أظهرت 
�ملرتبة  �إىل  وت��ر�ج��ع��ه��م  م��دوي��ة  بخ�صارة  �إ�صابتهم 

�الأم��ر  �أن  حتى  �ملقبل،  �ل��ربمل��ان  قبة  حت��ت  �لثالثة 
مبا  بالتهديد  �الأح��ي��ان،  م��ن  �لكثري  يف  و�صل 

زعيم  �عترب  يومني،  فقبل  عقباه،  حتمد  ال 
�خلزعلي  قي�س  �حل���ق  �أه���ل  ع�صائب 

و�الع���رت�����ص���ات  �الن��ت��خ��اب��ات  �أن 
�إىل  �لبلد  �صتنقل  و�الإ�صكاالت 

نية  ي��وؤك��د  م��ا  "�الأ�صو�أ"، 
خلق  �مل�صلحة  �لف�صائل 

�لفو�صى يف �لبالد.
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الصالة املغلقة
نموذج لصناعة الترفيه
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 أمير تبوك يلتقي المواطنين 

تبوك- البالد
املحاكم  ر�ؤ�ساء  تبوك,  منطقة  اأمــر  عبدالعزيز  بن  �سلطان  بن  فهد  الأمــر  التقى 
اللقاء  يف  �ذلــك  �الع�سكرية,  املدنية  احلكومية  الإدارات  �مديري  �املواطنني, 
الأ�سبوعي بالق�سر احلكومي.�تنا�ل يف حديثه للمواطنني العديد من املو�سوعات 
على  يدمي  اأن  �تعاىل  �سبحانه  الله  �سائاًل  املجالت,  خمتلف  يف  املنطقة  تهم  التي 
البالد اأمنها �عزها �ا�ستقرارها يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز اآل �سعود, ��سمو �يل عهده الأمني -حفظهما الله-.
النفيعي,  �سلوم م�سعد  العميد  املخدرات  اإدارة مكافحة  , مدير  ا�ستقبل �سموه  كما 

مبنا�سبة تعيينه مديًرا لإدارة مكافحة املخدرات باملنطقة.

 »مكارم األخالق« في جازان

جازان- البالد
د�سن الأمر حممد بن نا�سر بن عبد العزيز اأمر منطقة جازان يف مكتبه بالإمارة 
باملعر�ف  الأمر  لهيئة  العامة  الرئا�سة  فرع  ينفذها  التي  التوعوية  احلملة  اأم�س, 
�سرح  اإىل  �ا�ستمع    , الأخالق"  "مكارم  �سعار  حتت  باملنطقة  املنكر  عن  �النهي 
التي  املالكي عن احلملة  �سليمان  ال�سيخ  الهيئة بجازان  فرع  عام  مدير  مف�سل من 
تهدف لتثقيف املجتمع بواجبات الرئا�سة يف التوعية مبكارم الأخالق �التعريف 
بد�رها يف القيام مب�سوؤ�لياتها �مهامها حتقيقًا للد�ر املناط به من خالل العديد 

من الر�سائل التوعوية �التوجيهية عرب خمتلف الو�سائل الإعالمية.

 السالمة المرورية في الشرقية
الدمام - البالد

راأ�س الأمر �سعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمر املنطقة ال�سرقية رئي�س جلنة ال�سالمة 
املر�رية باملنطقة يف الإمارة اأم�س  اجتماع اللجنة الد�ري للت�سعة اأ�سهر الأ�ىل من 
املر�رية  بالتعليمات  للتقيد  التوعية �التثقيف  تكثيف  اأهمية  موؤكدا   , العام احلايل 
للحد من احلوادث الناجتة عن خمالفة القواعد املر�رية �حفظ الأر�اح �املمتلكات, 
املدن  داخل  ال�سوداء  النقاط  يف  �الهند�سية  ال�سبطية  احللول  تنفيذ  يف  �الإ�سراع 
اآمنة  معابر  �اإن�ساء  الو�سطية  اجلــزر  �اإغـــالق  باملنطقة,  ال�سريعة  الطرق  �على 
الده�س,  فيها حوادث  التي تكرث  التجارية  ال�سوارع  ا يف  للم�ساة خ�سو�سً �ج�سور 
منوًها باأهمية تكامل اجلهود بني اجلهات ذات العالقة لتنفيذ مبادرة الطريق الآمن, 

�اأهمية التجهيز �ال�ستعداد ملو�سم الأمطار �الربيع داخل �خارج املدن باملنطقة.

أنشطة جمعية »مكنون«
الريا�ض - البالد

يف  بالنيابة  الريا�س  منطقة  اأمر  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  بن  حممد  الأمر  ا�ستقبل 
الكرمي  القراآن  لتحفيظ  اخلرية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س   , احلكم  بق�سر  مكتبه 
بالريا�س "مكنون" عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول, �عدد من م�سوؤ�يل اجلمعية. �د�سن 
اخلا�سة  الن�سية  الر�سائل  اآية" عرب  تعلم  "بر�سالة  التربعات  حملة  اللقاء  خالل  �سموه 
باجلمعية �اطلع على تقرير عن اأعمال اجلمعية �اأن�سطتها �منجزاتها �م�سر�عاتها يف 

تعليم �حتفيظ كتاب الله -عز �جل-, ثم ت�سلم هدية تذكارية بهذه املنا�سبة.

افتتاح القسم القنصلي 
بسفارة المملكة بكابل

الريا�ض - وا�ض
اأم�س )الثالثاء(, افتتاح الق�سم القن�سلي ل�سفارة اململكة  اأعلنت �زارة اخلارجية, 
يف العا�سمة الأفغانية كابل.  �قالت الوزارة: "انطالقًا من حر�س حكومة اململكة 
العربية ال�سعودية على تقدمي كافة اخلدمات القن�سلية لل�سعب الأفغاين ال�سقيق, 
كابل  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  ب�سفارة  القن�سلي  الق�سم  افتتاح  جــرى  فقد 

اعتباًرا من تاريخ 25/4/1443هـ املوافق 30/11/2021م".

الفيصل يستقبل مدير المرور وقنصل جنوب أفريقيا 

ختام منتدى مكافحة االتجار باألشخاص..العواد:

   أخبار موجزة
جدة- البالد

خادم  م�ست�سار  الفي�سل,  خالد  الأمر  ا�ستقبل  
املكرمة,  مكة  منطقة  اأمــر  ال�سريفني  احلرمني 
يف مقر الإمارة بجدة, القن�سل العام جلمهورية 
�جــرى  جــربيــل.  قا�سم  حممد  اأفريقيا  جنوب 
�مناق�سة  الودية  الأحاديث  تبادل  اللقاء  خالل 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
اللواء  املــر�ر  عــام  مدير  �سموه,  ا�ستقبل  كما 
�سلمان اجلميعي يرافقه مدير مر�ر جدة العميد 

اأحمد ال�سريحي.
عن  �سرح  اإىل  الفي�سل  خالد  الأمـــر  �ا�ستمع 
فرتة  خــالل  تنفيذها  املــزمــع  املــر�ريــة  اخلطط 
ال�سعودية  فــورمــول1  �سباق  فعاليات  اإقــامــة 
دي�سمرب   5 اإىل   3 مــن  الــفــرتة  خـــالل  بــجــدة, 
جلان  اأعــمــال  على  �سموه  اطــلــع  كما  2021م, 

ال�سالمة املر�رية باملنطقة.

« رسالة المملكة الثابتة والدائمة »اإلنسان أوالاً

تدشين الترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة القبض على متهمَين 
اعتديا على وافدين ووافدات 

دليل إرشادي 
لمترجمي لغة اإلشارة 

الريا�ض- البالد
�مقيم  مواطن  على  بالقب�س  العامة  النيابة  من  اأمر  �سدر 
اعتديا على جمموعة من الوافدين �الوافدات داخل مكتب 
لال�ستقدام يف حمافظة حفر الباطن,  بناًء على ما رفعه مركز 
الر�سد النيابي ب�ساأن فيديو متدا�ل على ��سائل التوا�سل 

الجتماعي. 
�سبط  اأن  الــعــامــة  النيابة  يف  مــ�ــســوؤ�ل  م�سدر  ��ــســرح   
نظام  مــن   )17�  15( لــلــمــادتــني  ا�ــســتــنــاًد  مت  ــذكــوريــن  امل
النيابة العامة , موؤكدا  اإىل  الإجــراءات اجلزائية �اإحالتهم 
بحقهما,  اجلزائية  الإجـــراءات  �ستتخذ  العامة  النيابة  اأن 
اأمام  امل�سددة عليهما  النظامية  العقوبات  باإيقاع  ��ستطالب 

املحكمة املخت�سة.
كفلت  ال�سعودية  اجلزائية  الأنظمة  اأن  امل�سدر  �اأ��ــســح 
النظامية  الــعــقــوبــات  �بينت  لـــالأفـــراد,  العدلية  احلــمــايــة 
مكافحة  "نظام  بينها  مــن  بحقهم,  ُترَتكب  التي  للجرائم 
ي�سيء  من  جترمي  على  ين�س  بالأ�سخا�س" الــذي  الجتــار 
�تغليظ  اخلدمة  اأ�  العمل  اأجــل  من  الأ�سخا�س  ا�ستغالل 
العقوبة عليه اإذا ما ارتكب جرميته �سد امراأة اأ� جمموعة 

اأ�سخا�س.
عند  املخت�سة  اجلهات  اإبــالغ  �سر�رة  على  امل�سدر  ��سدد 
حد�ث �اقعة اإيذاء, �سواء كان البالغ من املجني عليه, اأ� 

من �سهود الواقعة.

الريا�ض- البالد
الدليل  الإعــالم  �زارة  يف  احلكومي  التوا�سل  مركز  اأطلق 
الإر�سادي ملرتجمي لغة الإ�سارة بو�سائل الإعالم, بالتعا�ن 
م�ستهدفني  الإ�سارة,  لغة  ملرتجمي  ال�سعودية  اجلمعية  مع 

املرتجمني �العاملني يف ��سائل الإعالم.
يف  ت�ستخدم  م�سطلًحا   195 مــن  اأكــرث  الدليل  �يت�سمن 
ب�سري  باأ�سلوب  متنوعة  ف�سوٍل  عــرب  الأخــبــار,  ن�سرات 
ال�سم  بيئة  حـــول  املتلقي  مــعــلــومــات  مــن  يــعــزز  مب�سط, 
يف  الأ�سا�سية  القواعد  اأهم  يت�سمن  كما  ال�سمع,  ��سعاف 

تعلم لغة الإ�سارة.
الر�سمي  املتحدث  للتوا�سل  الإعـــالم  �زارة  �كيل  �اأكـــد 
الدكتور عبدالله بن اأحمد املغلوث اأن الدليل يعك�س اهتمام 
�زارة الإعالم بو�سول الر�سالة الإعالمية اإىل جميع اأفراد 
مو�سًحا  احتياجاتهم,  �تنوع  �سرائحهم  مبختلف  املجتمع 
اأهمية حتقيق التاأثر الإيجابي, �تطوير مهارات مرتجمي 
الفئة  تلك  اإىل  املعلومة  ��ــســول  لتي�سر  الإ�ـــســـارة,  لغة 

العزيزة.
لغة  ال�سعودية ملرتجمي  موؤ�س�س اجلمعية  اأ�سار  من جانبه 
الإ�سارة علي الهزاين اإىل اأن الدليل ي�ساعد يف �جود قاعدة 
ل�سمان  �سيوًعا,  الأكــرث  الإعالمية  للم�سطلحات  موحدة 

��سوح الر�سالة للفئات امل�ستهدفة من ال�سم.

جدة- يا�سر بن يو�سف
 د�سن  رئي�س هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي  الدكتور جالل 
بح�سور  الــطــبــي   الــرتحــيــل  بــرنــامــج  العوي�سي  حمــمــد  بــن 
النواب �مدراء العموم بالهيئة �هو الربنامج املعتمد حديثا 
يهدف  �الــذي  ال�سحية  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة  من  
لتاأهيل �تدريب خريجي اجلامعات املتخ�س�سني يف الإدارة 
�الرتحيل  العمليات  غرف  يف  بالتوظيف  �املنتهي  ال�سحية 

بفر�ع الهيئة باململكة.
كما اطلع العوي�سي  على  جتهيز القاعات الدرا�سية �املعامل 
بالعا�سمة  الهيئة  مبقر  الكائنة  التدريب   بقاعة  الكلينيكية 
العلمية  الطرق  الربنامج على  احدث  , �يحتوي    املقد�سة 
الــواردة  الإ�سعافية  البالغات  �مرحل  م�ستقبل  ُتكن  التي 
 � امليدانية  الإ�سعافية  الفرق  توجيه  من  العمليات  لغرف 
الوقت   عامل  فيها  يراعى  عاملية  معاير  �فق  معها  التعامل 
�سيارات  ��ــســول  قبل  �الــتــوجــيــه  �الت�سخي�س  �الــدقــة  
الإ�سعاف ملوقع احلدث. يقام الربنامج بالتزامن يف كل من 

اأكادميية  درا�سة  �يت�سمن  �الريا�س   املكرمة  مكة  منطقة 
لتقييم  تخ�سع  عمل  ��ر�ـــس  عملي  �تطبيق  �اكلينيكية 
النوعية  النقلة  يف  ت�ساهم  موؤهلة  بكوادر  للخر�ج  م�ستمر 
ــهــالل الأحــمــر  ــالت الــتــي حــر�ــســت هيئة ال ــثــورة التــ�ــس ل
ال�ستجابة  يف  التقنية  بت�سخر  منها  ال�ستفادة  ال�سعودي 
الإ�سعافية  للخدمات  جتويدا  الطارئة  للحالت  ال�سريعة 

الطبية املقدمة للفرد �املجتمع.

الريا�ض - البالد
جرائم  مكافحة  جلنة  رئي�س  الإن�سان  حقوق  هيئة  رئي�س  اأكــد 
الجتار بالأ�سخا�س الدكتور عواد بن �سالح العواد, اإدراك اململكة 
مكافحتها  على  �العمل  بالأ�سخا�س,  الجتــار  جرمية  خلطورة 
�احلماية,  الق�سائية  �املالحقة  للمنع  اإجـــراءات  �َسّن  خالل  من 
�م�ساركة اململكة بفعالية يف اجلهود الإقليمية �الد�لية يف هذا 
اجلانب, مو�سًحا اأن ر�سالة اململكة الثابتة �الدائمة هي اأن يكون 

الإن�سان اأ�ًل, حقوقه ُم�سانة �حمايته �اجبة.
 جاء ذلك يف كلمته اأم�س خلتام اأعمال املنتدى احلكومي الثالث 
ال�سرق  يف  بالأ�سخا�س  الجتــار  جرائم  مكافحة  حتديات  حول 
الأ��سط 2021, �الذي ا�ست�سافته اململكة حتت عنوان "التن�سيق 
ظل  يف  بالأ�سخا�س  الجتــار  مكافحة  ب�ساأن  �الـــد�يل  الوطني 

مبكافحة  املعنية  اللجان  ر�ؤ�ــســاء  مب�ساركة  كور�نا",  جائحة 
اخلليج  لـــد�ل  الــتــعــا�ن  جمل�س  د�ل  يف  بالأ�سخا�س  الجتـــار 

العربية �عدد من الد�ل العربية ��سفراء د�ليني.
مركز  اعتماد  ت�سمنت  التي  املنتدى  تو�سيات  الــعــواد  �اأعــلــن 
جــرائــم  مكافحة  جمـــال  يف  لــلــخــربة  كبيت  الإقــلــيــمــي  الــتــدريــب 
ال�سحي  الو�سع  ظل  يف   - ــد�ل  ال �حــث  بالأ�سخا�س,  الجتــار 
القائم املرتبط بجائحة كور�نا - على موا�سلة �تكثيف اجلهود 

ملواجهة خطر ال�ستغالل يف بيئة العمل.
الــد�ل  خـــربات  مــن  ال�ــســتــفــادة  على  التو�سيات  ا�ستملت  كما 
ب�ساأن  الوطني �الد�يل  التن�سيق  امل�ساركة يف جمال  �الأطراف 
ال�ستثنائية  الــظــر�ف  ظــل  يف  بالأ�سخا�س  الجتـــار  مكافحة 
�الطارئة, �تنفيذ �ر�س عمل م�سرتكة للعاملني يف جمال مكافحة 

ت�سليط  على  �العمل  املنطقة,  يف  بالأ�سخا�س  الجتــار  جرائم 
�اإعالن  العمل,  بيئة  ال�ستغالل احلديثة يف  اأنــواع  على  ال�سوء 
اأ�سبوع التوعية مبكافحة جرائم الجتار بالأ�سخا�س خالل املدة 
العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  عــام  كل  من  يوليو   30 اإىل   24 من 
دعوة  بقبول  املنتدى  رحــب  كما  بالأ�سخا�س,  الجتــار  ملكافحة 
لعام  الرابعة  د�رته  يف  احلكومي  املنتدى  ل�ست�سافة  قطر  د�لة 

2022م.
مكافحة جرائم  رئي�س جلنة  الإن�سان  هيئة حقوق  رئي�س  �تقدم 
يف  الفاعلة  �م�ساركتهم  للح�سور  بال�سكر  بالأ�سخا�س  الجتــار 
اإثراء  يف  اأ�سهمت  التي  العمل  بــاأ�راق  منوًها  املنتدى,  جل�سات 
تعا�نهم  على  البحرين  املنتدى يف مملكة  باأمانة  م�سيًدا  اأعماله, 

الدائم.

رفع الوعي بفيروس نقص المناعة
جدة - البالد

الذي  لالإيدز  العاملي  باليوم  العامل  د�ل  منظومة  �سمن  اململكة  حتتفي 
ي�سادف الـ1 من دي�سمرب من كل عام, بهدف زيادة الوعي بفر��س نق�س 
املناعة الب�سرية, �اإظهار الت�سامن الد�يل يف مواجهة هذا الوباء, حيث 
�ميكن  الوعي,  لزيادة  رئي�سة  �فر�سة  العاملية  الأيــام  اأ�سهر  من  يعد 

ال�سيطرة على الفر��س مع الرعاية الطبية املنا�سبة.
لت �زارة ال�سحة العديد من الأن�سطة التوعوية عن الإيدز,  من جانبها, فعَّ

تزامًنا مع فعاليات اليوم العاملي لالإيدز بن�سر معلومات �ساملة عن الإيدز 
التي  �الطرق  �الأ�سباب  عليه  تدل  التي  �الأعرا�س  الفر��س  �ماهية 
ت�سهم يف نقل الفر��س, �الأ�سخا�س الأكرث عر�سة لالإ�سابة به, �طرق 
الوقاية منه. كما تعمل الوزارة على تنفيذ العديد من الربامج �الأن�سطة 
العلمية �التثقيفية يف اإطار تقليل خماطر انتقال العد�ى جلميع اأفراد 
املجتمع �الفئات الأكرث عر�سة ب�سفة خا�سة, اإىل جانب التعريف بطرق 
لتعزيز  املختلفة  الر�سائل  �اإي�سال  احلماية,  �اأ�ساليب  العد�ى  انتقال 

بانتقال  املرتبط  اخلطر  ال�سلوك  �تعديل  ال�سحي  املجتمعي  ال�سلوك 
د اليوم الأ�ل من دي�سمرب من كل عام  املر�س. يذكر اأنه عام 1988م ُحدِّ
يوًما عاملًيا لالإيدز؛ من اأجل زيادة الوعي �التعريف بوباء الإيدز �لفت 
النتباه اإليه �ما ي�سببه من تبعات جمتمعية �تنموية ��سحية, �لتذكر 
منا�سبة  يعد  كما  �اأ�سرهم,  ��سحاياه  املر�س  مع  املتعاي�سني  معاناة 
عاملية �حملية لتفعيل �تكثيف اأن�سطة �برامج مكافحة الإيدز الوقائية 

�العالجية.

انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة
الريا�ض- البالد

انت�سار  ن�سبة  ارتفاع  عن  املعلومات  �تقنية  الت�سالت  هيئة  اأعلنت 
خــدمــات اجلــيــل اخلــامــ�ــس يف اململكة خــالل الــربــع الــثــالــث مــن عام 
2021م, لي�سل اإجمايل املحافظات امل�سمولة بتغطية اجليل اخلام�س 

اإىل 76 حمافظة يف خمتلف مناطق اململكة.
�سرعة  ملــوؤ�ــســرات  "مقيا�س"  الربعي  تقريرها  يف  الهيئة  �ك�سفت 
ت�سدر  عن  اململكة  يف  الرقمي  للمحتوى  الو�سول  ��سرعة  الإنرتنت 

اململكة,  يف  اخلام�س  اجليل  خدمات  انت�سار  "STC" لقائمة  �سركة 
فيما  حمافظة,   60 يف  اخلام�س  اجليل  خدمات  ال�سركة  ن�سرت  حيث 
اجليل  خدمات  ن�سرت  حيث  الــثــاين,  املركز  يف  "زين"  �سركة  حلت 
الثالث بعد  املركز  "موبايلي" يف  اخلام�س يف 46 حمافظة, ��سركة 
ن�سر خدمات اجليل اخلام�س يف 20 حمافظة خالل الربع الثالث من 

العام اجلاري.
�ر�سد التقرير ال�سادر عن "هيئة الت�سالت" يف نهاية الربع الثالث 

التحميل للجيل اخلام�س املتنقل  العام 2021م, ت�سجيل �سرعات  من 
يف اململكة ملتو�سط �سرعة ي�سل اإىل 367.73 ميجابت يف الثانية.

�ياأتي تقرير "مقيا�س" يف اإطار عمل "هيئة الت�سالت" على تعزيز 
برفع  للم�ستخدمني,  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  امل�سغلني  بني  التناف�سية 
�املوؤ�سرات,  البيانات  نتائج  بن�سر  ال�سوق  يف  ال�سفافية  م�ستوى 
�تكني امل�ستثمرين �املهتمني من الطالع على موؤ�سرات اأداء ال�سوق 

يف اململكة.



واأو�ضح معايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء وزير الإعالم بالنيابة 
الدكتور ع�ضام بن �ضعد بن �ضعيد يف بيانه لوكالة الأنباء ال�ضعودية، اأن 
جمل�س الوزراء تناول اإثر ذلك، م�ضتجدات الأحداث يف املنطقة والعامل، 
�ضفارة  مقر  الإرهابية  احلوثي  ميلي�ضيا  لقتحام  اململكة  اإدان��ة  جم��ددًا 
الوليات املتحدة الأمريكية يف �ضنعاء، واحتجازها عدًدا من من�ضوبيها 
والعاملني بها، والتاأكيد على اأهمية وقوف املجتمع الدويل ب�ضكل حازم 
اأمام تلك النتهاكات، و�ضرورة تنفيذ القرارات الدولية بالو�ضول اإىل حل 
�ضيا�ضي �ضامل ي�ضمن الأمن وال�ضتقرار لليمن و�ضعبه ال�ضقيق. واأعرب 
املجل�س ، عن التطلع باأن ُت�ضهم خمرجات الجتماع ال�ضتثنائي للمجل�س 
يف  الإن�ضاين  الو�ضع  ملناق�ضة  الإ�ضالمي  التعاون  منظمة  يف  ال��وزاري 
يف  احلالية،  القمة  رئي�ضة  ب�ضفتها  اململكة  اإليه  دعت  ال��ذي  اأفغان�ضتان 
لل�ضعب  الإن�ضانية  امل�ضاعدة  لتقدمي  املالئمة  وال�ضبل  الآل��ي��ات  اإي��ج��اد 
فر�ضة  الجتماع  يكون هذا  واأن  املتحدة،  الأمم  مع  بالتن�ضيق  الأفغاين، 
للتاأكيد على اأهمية ا�ضتقرار واأمن اأفغان�ضتان و�ضيادتها ووحدة اأرا�ضيها 
بجميع  الإره���اب  وحماربة  ونبذ  فيها،  الأجنبية  للتدخالت  والت�ضدي 
اأ�ضكاله ومظاهره، اإ�ضافة اإىل حث احلكومة املوؤقتة على احتواء خمتلف 
الأطياف، ومراعاة املواثيق والأعراف الدولية واحرتام حقوق الإن�ضان.
ويف ال�ضاأن املحلي، اأبدى املجل�س ارتياحه اإزاء ما ي�ضهده اقت�ضاد اململكة 
العام  اأقوى يف  املا�ضي، وب�ضكل  العام  من تعاٍف تدريجي منذ منت�ضف 
بف�ضل  قطاعاته،  خمتلف  يف  اإيجابية  منو  معدلت  وت�ضجيل  احل��ايل، 
يف  الدولة  اتخذتها  التي  وامل�ضوؤولة  الواقعية  والإج��راءات  ال�ضيا�ضات 
الإن�ضانية  تداعياتها  من  واحل��د  ك��ورون��ا  فريو�س  جائحة  مع  التعامل 

واملالية والقت�ضادية.
امل�ضتمر  التقييم  واأع��م��ال  اجلائحة  م�ضتجدات  ال����وزراء،  جمل�س  وت��اب��ع 
لالإجراءات والتدابري الوقائية املتخذة للحفاظ على ال�ضحة العامة باململكة، 
من  متحورة  �ضاللة  ظهور  مع  عاملًيا،  الوبائي  الو�ضع  ت��ط��ورات  ظل  يف 

الفريو�س يف عدد من الدول، ور�ضد انتقال م�ضابني منها اإىل دول اأخرى.
ترقيات 

 وافق جمل�س الوزراء على ترقيات للمرتبة )الرابعة ع�ضرة(، وذلك على 
النحو التايل:

)م�ضت�ضار  وظيفة  اإىل  الع�ضكر  عبدالله  بن  مبارك  بن  �ضالح  ترقية   ��
ت�ضويق( باملرتبة )الرابعة ع�ضرة( بوزارة التجارة.

)مدير  وظيفة  اإىل  ال�ضفياين  مقبول  بن  ب�ضي�س  بن  عبدالله  ترقية   ��
بوزارة  ع�ضرة(  )الرابعة  باملرتبة  الريا�س(  الوزارة مبنطقة  فرع  عام 

التجارة.
)م�ضت�ضار  وظيفة  اإىل  الذييب  عبدالعزيز  بن  حمود  بن  نا�ضر  ترقية   ��

اأول( باملرتبة )الرابعة ع�ضرة( بوزارة املالية.
)م�ضت�ضار  وظيفة  اإىل  اخلنني  حممد  بن  عبدالعزيز  بن  �ضعد  ترقية   ��

مايل( باملرتبة )الرابعة ع�ضرة( بوزارة املالية.
�� ترقية فهد بن اإبراهيم بن نا�ضر الدعيدع اإىل وظيفة )م�ضت�ضار مايل( 

باملرتبة )الرابعة ع�ضرة( بوزارة املالية.
)م�ضت�ضار  وظيفة  اإىل  جريد  اآل  حممد  ب��ن  عتيق  ب��ن  حممد  ترقية   ����

اقت�ضادي( باملرتبة )الرابعة ع�ضرة( بوزارة املالية.
كما اطلع جمل�س الوزراء على عدد من املو�ضوعات العامة املدرجة على 
جدول اأعماله، من بينها تقارير �ضنوية للهيئة العامة للم�ضاحة )�ضابقًا(، 
وجمل�س �ضوؤون الأ�ضرة، وديوان املظامل املتعلق بالأعمال الإدارية، وقد 

اتخذ املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�ضوعات.

الريا�س- وا�س
بعث خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبد العزيز اآل �ضعود، 
رئي�س  يوهان�س،  فرينري  كالو�س  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية 
رومانيا، مبنا�ضبة ذكرى اليوم الوطني لبالده. واأعرب امللك املفدى، 
التمنيات بال�ضحة وال�ضعادة لفخامته،  التهاين واأطيب  اأ�ضدق  عن 

وحلكومة و�ضعب رومانيا ال�ضديق اطراد التقدم والزدهار.

 كما بعث حفظه الله، برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س فو�ضتان اأركاجن 
يوم  ذكرى  مبنا�ضبة  الو�ضطى،  اأفريقيا  جمهورية  رئي�س  تواديرا، 
اجلمهورية لبالده.واأعرب امللك املفدى، عن اأ�ضدق التهاين واأطيب 
التمنيات بال�ضحة وال�ضعادة لفخامته، وحلكومة و�ضعب جمهورية 

اأفريقيا الو�ضطى ال�ضديق التقدم والزدهار.
بن  �ضلمان  ب��ن  حم��م��د  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  وب��ع��ث   

ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز 
فرينري  كالو�س  الرئي�س  لفخامة  تهنئة،  برقية  ال��دف��اع،  وزي��ر 
يوهان�س، رئي�س رومانيا، مبنا�ضبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
التمنيات  واأ���ض��دق  التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �ضمو  وع��ر 
مبوفور ال�ضحة وال�ضعادة لفخامته، وحلكومة و�ضعب رومانيا 

ال�ضديق املزيد من التقدم والزدهار.

 كما بعث �ضموه برقية تهنئة، لفخامة الرئي�س فو�ضتان اأركاجن 
ذكرى  مبنا�ضبة  الو�ضطى،  اأفريقيا  جمهورية  رئي�س  ت��وادي��را، 
اأطيب  ع��ن  ال��ع��ه��د،  �ضمو ويل  ل��ب��الده.وع��ر  اجل��م��ه��وري��ة  ي��وم 
لفخامته،  ال�ضحة وال�ضعادة  التمنيات مبوفور  التهاين واأ�ضدق 
وحلكومة و�ضعب جمهورية اأفريقيا الو�ضطى ال�ضديق املزيد من 

التقدم والزدهار.
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م��ف��ه��وم   ، احل�����ي�����اة  ج��������ودة 
����ض���ام���ل وم���ت���ع���دد اجل���وان���ب 
 2030 امل���م���ل���ك���ة  روؤي��������ة  يف 
وا�����ض����رتات����ي����ج����ي����ات����ه����ا   ،
وم�����ض��ت��ه��دف��ات��ه��ا ال��ط��م��وح��ة 
واملحافظة  وال�ضياحة  للتنمية 
ومقوماتها  البيئة  �ضالمة  على 
 ، الإن�����ض��ان  ويظل   ، الطبيعية 
مواطنا ومقيما وزائرا ، الهدف 
الأه�����م يف خ��ط��ط وم�����ض��اري��ع 
جودة احلياة ، كهدف ح�ضاري 
ر�ضيدا  ال�ضعودية  له  ت�ضيف 
م��ت��ج��ددا م��ن الإجن�����ازات على 
اأر�������س ال����واق����ع وامل���دع���وم���ة 
مبا�ضرة  وق��رارات  بت�ضريعات 

يف هذا الجتاه.
 واأم�����������س �����ض����درت م��واف��ق��ة  
جم����ل���������س ال����������������وزراء ع��ل��ى 
ل�لهيئة  التنظيمية  الرتتيبات 
ال�����ض��ع��ودي��ة ل��ل��ب��ح��ر الأح���م���ر، 
العامة  "املوؤ�ض�ضة  واإن�����ض��اء 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ال�����ض��ع��ب 
امل��رج��ان��ي��ة وال�����ض��الح��ف يف 
البحر الأحمر" ، �ضمن الروؤية 
ال�ضواحل  مل�ضتقبل  املتقدمة 
امل��م��ت��دة ع��ل��ى ه���ذا ال�����ض��ري��ان 
كنوز  من  يحت�ضنه  وما  املائي 
امل��ف��ردات  �ضمن  باتت  بحرية 
اململكة  يف  لل�ضياحة  الرئي�ضية 
ع�ضبا  ب��دوره��ا  متثل  والتي   ،
القت�ضادي  للتنوع  رئي�ضيا 

والتنمية امل�ضتدامة.
ت�ضطلع  مهامها  وف��ق  فالهيئة 
ب������دور حم������وري يف مت��ك��ني 
والبحرية  املالحية  الأن�ضطة 
اململكة  �ضواحل  ام��ت��داد  على 
واحل����ف����اظ   ، ال���ب���ح���ر  ع���ل���ى 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ل��ت��ك��ون رك��ي��زة 
خطط  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  اأ���ض��ا���ض��ي��ة 
امل��م��ل��ك��ة ال��ط��م��وح��ة، وت��وف��ري 
للمواطنني،  الوظيفية  الفر�س 
م��ل��ي��ون   100 وا����ض���ت���ق���ط���اب 
زائ����ر م��ن ال���داخ���ل واخل����ارج 
وم��ا   ،  2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
ال�ضخمة  امل�ضروعات  حتققه 
ل�ضياحة  وا���ض��ع��ة  ف��ر���س  م��ن 
والأن�ضطة  والبحر  ال�ضم�س 
من  وا�ضعة  ل�ضريحة  البحرية 
املواطنني والزائرين من داخل 

وخارج اململكة.

تنمية طموحة
كلمة

الموافقة على ترتيبات »الهيئة السعودية للبحر األحمر«

قرارات المجلس

التقى رئيسة مجلس الشيوخ 

اطّلع  جمل�س الوزراء على املو�ضوعات املدرجة على جدول اأعماله، من بينها 
مو�ضوعات ا�ضرتك جمل�س ال�ضورى يف درا�ضتها، كما اطلع على ما انتهى اإليه 
ال�ضيا�ضية  ال�ضوؤون  ال�ضوؤون القت�ضادية والتنمية، وجمل�س  كل من جمل�س 
والأمنية، واللجنة العامة ملجل�س الوزراء، وهيئة اخلراء مبجل�س الوزراء 

يف �ضاأنها. وقد انتهى املجل�س اإىل ما يلي:
اأوًل: تفوي�س �ضاحب ال�ضمو امللكي وزير الطاقة - اأو من ينيبه - بالتباحث 
اململكة  حكومة  بني  تعاون  اتفاقية  م�ضروع  �ضاأن  يف  الفرن�ضي  اجلانب  مع 
العربية ال�ضعودية وحكومة اجلمهورية الفرن�ضية يف جمال الطاقة، والتوقيع 

عليه، ومن ثم رفع الن�ضخة النهائية املوقعة، ل�ضتكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا: املوافقة على اتفاقية مقر بني حكومة اململكة العربية ال�ضعودية واحتاد 

النقل اجلوي الدويل )اياتا( يف �ضاأن تنظيم مكتب الحتاد.
وزارة  ال�ضيا�ضية بني  امل�ضاورات  �ضاأن  تفاهم يف  مذكرة  على  املوافقة  ثالثًا: 
فيتنام  جمهورية  خارجية  ووزارة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  خارجية 

ال�ضرتاكية.

ينيبه  من  اأو   � املعلومات  وتقنية  الت�ضالت  وزي��ر  معايل  تفوي�س  رابعًا: 
تفاهم بني وزارة  �ضاأن م�ضروع مذكرة  الفرن�ضي يف  بالتباحث مع اجلانب   �
العامة  ال�ضعودية والأمانة  الت�ضالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية 
للتحول الرقمي والت�ضالت الإلكرتونية يف اجلمهورية الفرن�ضية يف جمال 

البتكار الرقمي والتقنيات النا�ضئة.
لالإغاثة  �ضلمان  امللك  مركز  على  ال��ع��ام  امل�ضرف  معايل  تفوي�س  خام�ضًا: 
يف  الريطاين  اجلانب  مع  بالتباحث   - ينيبه  من  اأو   - الإن�ضانية  والأعمال 
بني  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  جم��ال  يف  م�ضرتك  تعاون  مذكرة  م�ضروع  �ضاأن 
مركز امللك �ضلمان لالإغاثة والأعمال الإن�ضانية يف اململكة العربية ال�ضعودية 
لريطانيا  املتحدة  اململكة  يف  والتنمية  والكومنولث  اخلارجية  ووزارة 

العظمى واإيرلندا ال�ضمالية، والتوقيع عليه.
�ضاد�ضًا: املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�ضعودية - ممثلة يف وزارة 

الطاقة - اإىل مبادرة التعهد العاملي يف �ضاأن امليثان.
ال�ضعودية  ل�"الهيئة  التنظيمية  الرتتيبات  على  املوافقة  �ضابعًا: 

للبحر الأحمر".
ثامنًا: املوافقة على اإن�ضاء "املوؤ�ض�ضة العامة للمحافظة على ال�ضعب املرجانية 

وال�ضالحف يف البحر الأحمر" وذلك وفقًا لرتتيباتها التنظيمية.
تا�ضعًا: تطبيق قرارات املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
)نظام(  قانون  اعتماد  �ضاأن  يف  والأرب��ع��ني(،  )احلادية  دورت��ه  يف  ال�ضادرة 
الوقائية من الأمرا�س احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها،  الإجراءات 
املائية احلية،  الرثوة  وا�ضتغالل  املوحد حلماية وتنمية  )النظام(  والقانون 
ب�ضفة  بها  والعمل  املوحد،  الع�ضوية  واملنتجات  املدخالت  )نظام(  وقانون 

ا�ضرت�ضادية ملدة )�ضنتني(.
 عا�ضرًا: تعيني املهند�س / مهند بن ق�ضي بن ح�ضن العزاوي ع�ضوًا من ذوي 

اخلرة والخت�ضا�س يف جمل�س اإدارة الهيئة ال�ضعودية للمقاولني.
من  ع�ضرة(  )اخلام�ضة  و  )الثامنة(  و  )اخلام�ضة(  املواد  تعديل  ع�ضر:  حادي 
نظام مكافحة الر�ضوة، ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم )م / 36( وتاريخ 29 / 

12 / 1412ه�، وذلك على النحو الوارد يف القرار.

إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على 
الشعب المرجانية 

نيوم - وا�س
خادم  برئا�سة  ـ  املرئي  االت�سال  عرب  ـ  اأم�س  جل�سته  يف  ــوزراء  ال جمل�س  وافــق   
على  اهلل.  حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني،  احلرمني 
الرتتيبات التنظيمية لـ"الهيئة ال�سعودية للبحر االأحمر" واإن�ساء "املوؤ�س�سة 
العامة للمحافظة على ال�سعب املرجانية وال�سالحف يف البحر االأحمر" 

وذلك وفقًا لرتتيباتها التنظيمية.
  واعترب املجل�س اإطالق اأعمال التطوير التجاري للغاز غري التقليدي يف 
حقل اجلافورة باملنطقة ال�سرقية، عن�سرًا جوهريًا يف حتقيق العديد 
يف  الرائدة  اململكة  مكانة  وتعزيز    ،)2030 )روؤية  م�ستهدفات  من 

�سوق الطاقة العاملية، و�سجلها يف حماية البيئة وا�ستدامتها.

جرت  التي  واالجتماعات  اللقاءات  فحوى  ــوزراء  ال جمل�س  ا�ستعر�س  اجلل�سة،  بداية  ويف 
التعاون  ج�سور  ملد  املا�سية،  االأيــام  خالل  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  من  وعدد  اململكة  بني 
التطلعات  ويلبي  للب�سرية،  اخلري  حتقيق  يف  ُي�سهم  ومبا  املجاالت،  خمتلف  يف  وال�سراكات 

املن�سودة نحو التقدم واالزدهار.
ونوه اأع�ساء املجل�س يف هذا ال�سياق، مبا ا�ستملت عليه كلمة خادم احلرمني ال�سريفني ــ رعاه 
اهلل ــ يف اجتماع جمموعة الروؤية اال�سرتاتيجية )رو�سيا والعامل االإ�سالمي( الذي عقد يف 
جدة، من م�سامني وروؤى عك�ست حر�س اململكة واهتمامها بتعزيز االأمن واال�ستقرار الدوليني، 
تبني  يف  امل�سّرف  ودورها  والثقافات،  احل�سارات  خمتلف  بني  والوئام  احلوار  �ُسبل  وتكثيف 
االإقليمية  اجلهود  دعم  يف  باال�ستمرار  التزامها  وكذا  امل�سرتك،  والتعاي�س  االعتدال  مبادئ 

والدولية يف هذا املجال.

أكد أهمية "الجافورة" في تعزيز ريادة المملكة للطاقة.. مجلس الوزراء: 

القيادة تهنئ رئيسي رومانيا وأفريقيا الوسطى

وزير الخارجية  يبحث تعزيز 
الشراكة مع المكسيك

مك�سيكو �سيتي - البالد
وزير  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�ضل  الأم��ري  التقى 
اخل���ارج���ي���ة، اأم�������س، ب��رئ��ي�����ض��ة جم��ل�����س ال�����ض��ي��وخ 
كورديرو،  �ضان�ض�س  اأولغا  ال�ضناتورة  املك�ضيكي 
�ضيتي.  مك�ضيكو  العا�ضمة  يف  املجل�س  مبقر  وذلك 
ويف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء، ج���رى ا���ض��ت��ع��را���س ال��ع��الق��ات 
والوليات  ال�ضعودية  العربية  اململكة  بني  الثنائية 
جم��الت  يف  تعزيزها  و�ضبل  املك�ضيكية،  املتحدة 
دور  اإىل  اللقاء  تطرق  كما  كافة،  امل�ضرتك  التعاون 
املجال�س الوطنية بدعم حركة التنمية والزدهار يف 

البلدان وحتقيق النمو والرفاه لل�ضعوب.
الر�ضمية  زيارته  اأن  اخلارجية،  وزي��ر  �ضمو  واأك��د 
للمك�ضيك تاأتي يف اإطار تكثيف التن�ضيق والتعاون 
الثنائي يف املجالت ال�ضيا�ضية واملتعددة الأطرف، 
وتطوير ال�ضراكة بني البلدين يف املجالت املختلفة، 

خا�ضة يف �ضوء روؤية اململكة 2030.
املك�ضيكي  ال�ضيوخ  جمل�س  رئي�ضة  رحبت  ب��دوره��ا 

ل��ب��الده��ا، منوهة  ب���زي���ارة ���ض��م��و وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
بالعالقات الثنائية بني البلدين، وتطلعهما بالعمل على 

نقل العالقات اإىل اآفاق اأرحب.
الهتمام  ذات  امللفات  م��ن  العديد  اللقاء  وت��ن��اول 
يف  التن�ضيق  تكثيف  اأه��م��ي��ة  اأب���رزه���ا  امل�����ض��رتك، 
الأ�ضعدة  البلدين على  التي تخدم م�ضالح  الق�ضايا 
على  امل�ضتجدات  اآخر  مناق�ضة  اإىل  بالإ�ضافة  كافة، 

ال�ضاحتني الإقليمية والدولية.
ح�ضر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة 
ن�ضيلو�س،  هيكتور  ال�ضيناتور  ال�ضيوخ  مبجل�س 
ورئ��ي�����ض��ة جل��ن��ة ع��الق��ات اآ���ض��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال��ه��ادي 
بينيدو،  �ضلي�ضيا  ك���ورا  ال�����ض��ن��ات��ورة  واأف��ري��ق��ي��ا 
افيال ع�ضو جمل�س  ريكاردو مونريال  وال�ضيناتور 
خ��ادم  �ضفري  ال�����ض��ع��ودي،  اجل��ان��ب  وم��ن  ال�ضيوخ، 
احلرمني ال�ضريفني لدى الوليات املتحدة املك�ضيكية 
هيثم بن ح�ضن املالكي، ومدير عام مكتب �ضمو وزير 

اخلارجية عبدالرحمن الداود.

الريا�س - البالد
اإدارة الهيئة ال�ضعودية للبحر الأحمر  رفع  وزير ال�ضياحة رئي�س جمل�س 

الأ�ضتاذ اأحمد بن عقيل اخلطيب �ضكره خلادم احلرمني ال�ضريفني امللك 
�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود، و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد 

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  العهد  بن عبدالعزيز ويل  �ضلمان  بن 
وزير الدفاع -حفظهما الله-، مبنا�ضبة �ضدور قرار جمل�س الوزراء 

ال�ضعودية  ل�"الهيئة  التنظيمية  الرتتيبات  على  باملوافقة 
للبحر الأحمر".

يف  حم��وري  ب��دور  الهيئة  قيام  اإىل  تطلعه  ع��ن  واأع���رب 
�ضواحل  امتداد  على  والبحرية  املالحية  الأن�ضطة  متكني 
لتكون  البيئة  على  الأحمر، واحلفاظ  البحر  على  اململكة 
الطموحة،  اململكة  خ��ط��ط  تنفيذ  يف  اأ���ض��ا���ض��ي��ة  رك��ي��زة 

دويل  زائ��ر  مليون   100 وا�ضتقطاب  للمواطنني،  الوظيفية  الفر�س  وتوفري 
وحملي بحلول عام 2030.

يذكر اأن جمل�س اإدارة الهيئة ي�ضم يف ع�ضويته كال من �ضمو وزير 
اإىل  اإ�ضافة  جدة،  حمافظة  واأم��ني  الثقافة  وزير  و�ضمو  الريا�ضة 
احل��دود،  بحر�س  ممثلًة  الداخلية  وزارة  من  ممثلني  ع�ضوية 
ووزارة  ال�ضياحة،  ووزارة  والزراعة،  واملياه  البيئة  ووزارة 
للنقل،  العامة  والهيئة  والإ�ضكان،  والقروية  البلدية  ال�ضوؤون 
للموانئ،  العامة  والهيئة  لل�ضياحة،  ال�ضعودية  والهيئة 
الرئي�س  ي�ضم  ك��م��ا  ال��ع��ام��ة،  ال���ض��ت��ث��م��ارات  و���ض��ن��دوق 
التنفيذي ل�ضركة نيوم، والرئي�س التنفيذي ل�ضركة البحر 
الأحمر للتطوير، وعدد من املخت�ضني واخلراء بهدف 

العمل امل�ضرتك والتن�ضيق الوثيق بني هذه اجلهات.

وزير السياحة يرفع الشكر للقيادة 

ضرورة تنفيذ القرارات الدولية لحل سياسي شامل في اليمن

المملكة تدين انتهاك رئيس الكيان اإلسرائيلي لحرمة المسجد اإلبراهيمي
الريا�س- وا�س

اململكة  حكومة  اإدان����ة  ع��ن  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأع��رب��ت 
رئي�س  عليه  اأق��دم  ملا  وا�ضتنكارها  ال�ضعودية  العربية 

امل�ضجد  حلرمة  �ضارخ  انتهاك  من  الإ�ضرائيلي  الكيان 
عدائية  خ��ط��وة  اخل��ل��ي��ل، يف  م��دي��ن��ة  الإب��راه��ي��م��ي يف 
وتنا�ضد  ال��ع��امل،  ح��ول  امل�ضلمني  مل�ضاعر  وا�ضتفزازية 

املمار�ضات  لوقف  م�ضوؤولياته  بتحمل  ال��دويل  املجتمع 
امل�ضتمرة حلكومة الحتالل وم�ضوؤوليها جتاه املقد�ضات 
الإ�ضالمية، وحتذر من خطورة تداعيات تلك املمار�ضات.

اأحمد اخلطيب

عبداهلل الربيعة

الربيعة يستعرض جهود المملكة اإلنسانية
الريا�س- البالد

ملحاربة  الع�ضكري  الإ���ض��الم��ي  للتحالف  املكلف  ال��ع��ام  الأم���ني  ا�ضتقبل 
التحالف  مقر  املغيدي يف  �ضعيد  بن  الركن حممد  الطيار  اللواء  الإره��اب 

بالريا�س اأم�س ، امل�ضت�ضار بالديوان امللكي وامل�ضرف العام على مركز 
بن  عبدالله  الدكتور  الإن�ضانية  والأع��م��ال  لالإغاثة  �ضلمان  امللك 

عبدالعزيز الربيعة.
يف  التحالف  جهود  عن  ل  مف�ضَّ ل�ضرح  اللقاء  خالل  وا�ضتمع  

حماربة الإرهاب يف املجالت الأربعة )الفكري والإعالمي 
الذي  وال��دور  والع�ضكري(،  الإره��اب  متويل  وحماربة 

التحالف،  الأع�ضاء يف  الدول  لتن�ضيق جهود  به  يقوم 
بني  امل�ضرتك  التعاون  �ضبل  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت 
ل��الإغ��اث��ة،  �ضلمان  امل��ل��ك  وم��رك��ز  الإ���ض��الم��ي  التحالف 
الإرهاب،  القائمة يف جمال حماربة  لتعزيز جهودهما 

وحتقيق التكامل وال�ضراكة الإ�ضرتاتيجية بينهما؛ رغبًة يف حتقيق مزيد 
من التعاون والتن�ضيق والتكامل يف خمتلف املجالت املتعلقة بهذا ال�ضاأن.
جهود  بعنوان  حما�ضرة  الربيعة  عبدالله  الدكتور  األقى  الزيارة  واأثناء 
الإن�ضانية"، حيث تطرق  الإغاثة والأعمال  اململكة يف جمال 
امل���ب���ادرات وامل�����ض��اري��ع الإن�����ض��ان��ي��ة التي  اإىل ع���دد م��ن 
يقدمها مركز امللك �ضلمان لالإغاثة على امل�ضتوى املحلي 
والإقليمي والعاملي، اإ�ضافة اإىل اجلهود املبذولة لتعزيز 

التعاون امل�ضرتك مع املنظمات الدولية.
�ضلمان  امللك  ومركز  الإ�ضالمي  التحالف  اأن  يذكر 
وّقعا  اأن  �ضبق  الإن�����ض��ان��ي��ة  والأع���م���ال  ل��الإغ��اث��ة 
من  دي�ضمر  �ضهر  يف  م�ضرتك  ت��ع��اون  اتفاقية 
التعاون  تعزيز  اإىل  تهدف  التي   2019 ال��ع��ام 

امل�ضرتك بني اجلانبني يف جمالت عدة.
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 32 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة تعافٍ .. مختص بـعلم الفيروسات لـ"           ": 

 اللقاحات ناجحة في مواجهة المتحورات 
البالد ـ مها العواوده 

 ت�ضوير ـ خالد بن مر�ضاح 
اأو�سح امل�ست�سار يف وزارة ال�سحة الفرن�سية 
مب�ست�سفى  الفريو�سات  علم  يف  واملتخ�س�ص 
ت�سريح  يف  مكي  يحيى  الربوفي�سور  ليون 
"اوميكرون"  اجلديد  املتحور  اأن  "للبالد"  
اأخــرى  ب�ساللت  مقارنة  كبريا  خطرا  ي�سكل 
بقرارات  م�سيدا  العلماء.  اأذهل  تغريا   30 وله 
واحلكيمة  ال�سليمة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
والــدقــيــقــة الــتــي اتــخــذتــهــا مــنــذ بــدايــة الأزمـــة 
للمحافظة على ال�سعب ال�سعودي وعلى اأرواح 

القادمني للمملكة.
كما يرى �سرورة واأهمية لب�ص الكمامة وغ�سل 
عن  والتباعد  �ساعة  ن�سف  كــل  جيدا  الأيـــدي 

املخالطة  كوقاية من املتحورات.
اللقاحات ناجحة يف مواجهة  اأن كل  اإىل  لفتا 
تلقى  من  واأن  خا�سة  واملــتــحــورات  الطفرات 
ثبت  واإن  قوي  مناعة  جهاز  لديه  يكون  اللقاح 
ي�سهل  خفيفة  الإ�سابة  تكون  بعدها  اإ�سابته 

عالجها ولن توؤدي للموت.
الوبائيات عبد  من جهته قال املخت�ص يف علم 
جنوب  من  الــواردة  التقارير  اإن  قزيز،  الكرمي 
اإفريقيا تفيد باأن متحور »اأوميكرون« اأقل �سدة 

من »دلتا«.
واأو�سح عامل الوبائيات  اإنه يجب التفريق بني 
املوجودة  »الطفرات   : قائالاً وال�سلوك،  الطفرة 
يف القطع التي تركب الربوتني امل�سوك الـ)32 
طفرة( قد ت�ساعد الفريو�ص على دخول اخلاليا 
املوجودة  الأخرى  الطفرات  اأما  اأ�سرع،  ب�سكل 
ت�ساعد  اأن  املمكن  من  الربوتيني  الغالف  يف 

الفريو�ص على ن�سخ نف�سه ب�سكل اأ�سرع«.
اأ�سد  اأعرا�ص مر�سية  »بالتايل حتدث   : وتابع 
هذه  ت�ساهم   فقد  العك�ص،  على  يكون  قــد  اأو 
الــطــفــرات يف اإ�ــســعــاف قـــدرة الــفــريو�ــص على 
ي�سببها  التي  الأعــرا�ــص  ت�سعف  اأو  النت�سار 

هذا الفريو�ص«.
واأ�ساف: »وبع�ص التقارير الواردة من جنوب 
متحور  من  �سدة  اأقــل  اأنــه  عن  تتحدث  اإفريقيا 
الهلع  مــن  ــة  احلــال لتلك  داعـــي  ل  لــذلــك  ــا،  ــت دل
امل�سيطرة على العامل ، يجب فقط اتخاذ احلذر 

واتباع الإجراءات الوقائية لتفاديه«.
 ، اأمــ�ــص  الــ�ــســحــة،   اأعــلــنــت وزارة  ذلـــك  اإىل   
ـــراجـــع يف اأعـــــــداد احلــــــالت احلــرجــة  عـــن ت
حيث  كورونا،  فريو�ص  ب�سبب  بامل�ست�سفيات 

الإثنني،  اأم�ص  مت  فيما  حالة،   40 ت�سجيل  مت 
قــدره 4 حــالت،  بــراجــع  حــالــة،  ت�سجيل 44 
اأكرث من 47.3  اإعطاء  فيه  الذي مت  الوقت  يف 

مليون جرعة لقاح كوورنا.
جرعات  عــدد  اأن  ال�سحة  وزارة  واأو�ــســحــت 
حتى  بلغ  اململكة  يف  املعطاة  كورونا  لقاحات 
الآن ) 47369726(  جرعة، عرب اأكرث من 587 

ا بجميع املناطق واملحافظات. مركزاً
جديدة  اإ�سابة   32 ت�سجيل  مت  اأنــه  واأ�سافت 
»كوفيد–19«  امل�ستجد  كـــورونـــا  بــفــريو�ــص 
باململكة، ومتَّ ت�سجيل 28 حالة تعاٍف، وحالتي 

وفاة، خالل الـ24  �ساعة املا�سية.
اأم�ص  اأول  اأو�سحت  ال�سحة،  وزارة  وكانت 
ا  مثرياً يعترب  اأومــيــكــرون  متحور  اأن  الأحـــد، 
للقلق؛ لالأ�سباب التالية: �سدة عدوى الفريو�ص، 
و�سرعة انت�ساره، واحتواوؤه على عدد كبري من 

الطفرات.
اأهمية  املــا�ــســي،  اخلمي�ص  يـــوم  اأكــــدت  فيما 
اجلرعة التن�سيطية من اللقاح امل�ساد لفريو�ص 
امل�سادة  الأجــ�ــســام  اأن  اإىل  م�سرية  ــا،  كــورون
اأ�سهر   6 بعد  بالنخفا�ص  تبداأ  الثانية  جلرعة 

من تلقيها.
و"جون�سون  "فايزر"  �سركتا  اأعلنت  ذلك  اإىل 
اأّنهما بداأتا، على غرار  اآند جون�سون" الإثنني 
مناف�ستهما موديرنا، العمل على ن�سخة جديدة 
ت�ستهدف  لــكــوفــيــد-19  املــ�ــســاّد  لقاحهما  مــن 
املتحّورة اأوميكرون يف حال مل يكن لقاحاهما 
اجلديدة  الن�سخة  هذه  من  احلماية  يف  فّعالني 

من الفريو�ص.
يف  فــايــزر  �سركة  رئي�ص  بـــورل  ـــربت  اآل وقـــال 
مقابلة مع �سبكة "�سي اإن بي �سي" التلفزيونية 
الأمريكية "ل يزال هناك الكثري من الغمو�ص" 
بــ�ــســاأن املــتــحــورة اجلــديــدة الــتــي ر�ــســدت يف 
ال�سحة  منظمة  وو�سفتها  افــريــقــيــا  جــنــوب 

العاملية باأنها "ُمقلقة".
واأ�ساف "�سنعرف اأهّم ما يجب اأن نعرفه خالل 
ب�سعة اأ�سابيع"، م�سريااً اإىل اأّنه ل بّد من القيام 
الذي  احلــايل  الّلقاح  فاعلية  لختبار  بتجارب 

طّورته �سركته بالتعاون مع �سركة بايونتيك.
واأو�سح اأنّه "اإذا تبنّي اأّن الّلقاح )احلايل( اأقّل 
جديد،  لقاح  لتطوير  بحاجة  واأ�سبحنا  فعالية 
فقد بداأنا بالعمل عليه ، لقد قمنا باأول منوذج 
للحم�ص النووي وهو �سيكون املرحلة الأوىل 

يف تطوير لقاح جديد".

أمانة جدة تضبط موقعًا عشوائيًا لتخزين المالبس

جدة ـ يا�ضر بن يو�ضف 
ا  موقعاً اأمــ�ــص،  جــدة  حمافظة  اأمــانــة  �سبطت 
لتخزين  خمالف  القوزين  حي  يف  ا  ع�سوائياً
املالب�ص امل�ستعملة، واأدوات النظافة جمهولة 
املتوا�سلة  احلمالت  اإطار  يف  وذلك  امل�سدر، 

التي تنفذها البلدية �سمن جهود الأمانة يف اإزالة املخالفات 
البلدية ومكافحة الت�سوه الب�سري بالنطاق.

ـــة، اأنــــه جـــرى ومــ�ــســادرة 2 طــن من  ـــان واأو�ــســحــت الأم
بغر�ص  �سة  خم�سّ احلو�ص  داخل  املتواجدة  امل�سبوطات 
ــع، كــمــا جـــرى اإغــــالق احلــو�ــص  الإزالـــــة والــنــقــل مــن املــوق

كافة  على  للق�ساء  اجلــهــود  موا�سلة  مــوؤكــدةاً  املــخــالــف، 
املخالفات البلدية وا�ستقبال البالغات عن املواقع املخالفة 

عن طريق اإدارة 940.

مسؤول في وقاية: أوميكرون لن يغلق العالم  مجددا 
الريا�ض  ـ البالد

العامة  ال�سحة  بهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  م�ساعد  قلل   
“وقاية”، الدكتور عماد املحمدي ام�ص من الفر�سيات 
العامل  يف  ا  جمــدداً الإغــالق  اإمكانية  عن  تتحدث  التي 

ب�سبب ظهور متحور “اأوميكرون”.
“ال�سورة حتى الآن وا�سحة،  “املحمدي”  اإن  وقال 
اأوروبــا ارتفاع احلالت لي�ص له عالقة مبتحور  ففي 
اللقاحات  ا�ستكمال  على  يعتمد  والأمر  )اأوميكرون(، 

والإلتزام بالإجراءات الوقائية”.
اللقاحات  ا�ستكمال  ن�سبة  اململكة  “يف  واأ�ــســاف: 
اللقاحات  اأخذ  املجتمع  باقي  ا�ستكمل  واإذا  ممتازة، 
ويف  عامة،  حماية  هناك  �ستكون  املن�سطة  واجلرعة 
يف  اأقل  �ستكون  ال�سعودية  اإىل  الفريو�ص  دخل  حال 

معدلت الإ�سابة من باقي الدول”.
اأجاب  اجلائحة،  انتهاء  قرب  ب�ساأن  �سوؤال  على  ا  ورداً
يتوقعون  الــعــلــمــاء  “اأغلب  بــقــولــه:  “املحمدي”، 
ا�ــســتــمــرار فــريو�ــص كـــورونـــا لــفــرات طــويــلــة مثل 

ن�سبة  اأن  ب�سبب  املــتــكــررة  وحتــوراتــه  الأنــفــلــونــزا 
انتقاله  و�سرعة  مر�سية،  غري  العامل  يف  التح�سني 

وانت�ساره �ساهمت يف ظهور تلك املتحورات”.
اأن  “قاية”، باأن هناك من يتوقع  وختم امل�سوؤول يف 
“كوفيد”  مقاومة  جرعة  اإىل  ا  �سنوياً النا�ص  يحتاج 
ا اإىل  وتكون مطورة ت�سمل اأي متحورات جديدة، لفتاً
املناعة  ا�ستمرار  مدة  ب�ساأن  قائمة  درا�سات  هناك  اأن 

املكت�سبة بعد اللقاح.

 3 ماليين خدمة من موظفات العدل خالل عام 

"سعود الطبية" توضح أسباب االرتجاع الحمضي

بدء التسجيل اإللكتروني بكلية المسجد النبوي 

الريا�ض ـ البالد 
قدمت موظفات وزارة العدل اأكرث من 3 ماليني خدمة عدلية 

متنوعة، وذلك يف خمتلف القطاعات واملرافق العدلية.
واأ�سهم دخول العن�سر الن�سائي بالوزارة يف متكني املراأة 
تنوعت  حيث  العام،  القطاع  يف  م�ساركتها  م�ستوى  ورفع 
وقانونية،  �سرعية،  باحثة  ما بني  فيها  املراأة  جمالت عمل 
برامج  ومطورة  اإداريــة،  م�ساعدة  اإىل  اإ�سافة  واجتماعية، 

وكاتبة عدل.
العدلية  القطاعات  املراأة يف  اأن متكني  الوزارة  واأو�سحت 
ز  ا على خدمة امل�ستفيدين وامل�ستفيدات، وعَزّ انعك�ص اإيجاباً

من �سرعة الأداء والإجناز ، ورفع �سقف اإجناز الأعمال.
اأن  الغنيم  نـــورة  الن�سائية  الإدارة  مــديــرة  واأو�ــســحــت 

القطاعات كافة منها  الــوزارة قدمن اخلدمات يف  موظفات 
1.7 مليون يف قطاع التنفيذ، و551 األف يف قطاع الق�ساء، 
يف  خدمة  األــف  و240  التوثيق،  لقطاع  خدمة  األــف  و320 
منظومة امل�ساحلة، بالإ�سافة اإىل 180 األف خدمة يف وكالة 

التحول الرقمي وعرب مركز التوا�سل املوحد.
م�سغلة  مركزية  لإدارات  الــوزارة  تخ�سي�ص  اإىل  واأ�سارت 
بطواقم ن�سائية بن�سبة 100%، منها مركز تدقيق الدعاوى، 
للتنفيذ،  الق�سائي  الإ�سناد  الدعاوى، ومركز  تهيئة  ومركز 
القيادات  الوزارة  التوثيق، ومكنت  ومركز تدقيق عمليات 
مبهام  موظفة   85 عن  يزيد  ما  بتكليف  املتميزة،  الن�سائية 
اإ�سرافية منذ ن�ساأة الأق�سام الن�سائية بالوزارة، اإ�سافة اإىل 

تعدد املهام امل�سندة للموظفات يف املحاكم وكتابات العدل.

الريا�ض ـ البالد 
الرجتــاع  مر�ص  اأن  الطبية،  �سعود  امللك  مدينة  اأو�سحت 
احلم�سي املريئي عادةاً يكون �سببه �سعف ال�سمام الذي ي�سل 
بني املريء واملعدة اأو انخفا�ص ال�سغط املوجود حوله لأي 
�سبب كال�سمنة، اأو احلمل، اأو فتق احلجاب احلاجز، وغريها.

الدكتور  العلوي  اله�سمي  اجلهاز  جراحة  ا�ست�ساري  وبني 
املريئي  احلم�سي  الرجتــــاع  اأعــرا�ــص  اأن  العقيل،  حممد 
الأكــل،  ارجتــاع  احلرقان،  ومنها:  لآخــر  �سخ�ص  من  خمتلفة 
الأ�سنان  مينا  وتاآكل  الفم  رائحة  مزمنة،  كحة  ال�سدر،  اأمل 
وتغري بال�سوت، م�سريااً اإىل اأن ت�سخي�ص املري�ص لي�ص فقط 

باملنظار عن طريق الفم ولكن يف اأحيان كثرية لبد من عمل 
لزم  اإن  املريء  حلركة  وقيا�ص   ،PH احلم�ص  لدرجة  قيا�ص 
الأمر ح�سب احلالة، يكون عالجها عادةاً بالبداية تغيري منط 
قبل  طعام  وجبة  اآخــر  تكون  واأن  ــوزن،  ال كاإنقا�ص  احلياة: 

النوم بـ 2-3 �ساعات.

املدينة املنورة ـ البالد 
اأعلنت كلية امل�سجد النبوي عن فتح الت�سجيل الإلكروين 
اأق�سام  يف  1443هـــــ  الــثــاين  الــدرا�ــســي  للف�سل  للطالب 
العربية  واللغة  والعقيدة  وال�سريعة  وعلومه  الــقــراآن 
وال�سنة وعلومها ، داعية الراغبني يف اللتحاق برباجمها 
منــاذج  تعبئة  وا�ــســتــكــمــال  الــ�ــســروط  عــلــى  الطــــالع  اإىل 
https://twitter.com/ الــرابــط  عــرب  البيانات 
14648140893943439/info_fopm/status

.24=s?43
املتقدم  يكون  اأن  القبول  �سروط  من  اأن  الكلية  واأفـــادت 
من  يعادلها  ما  اأو  العامة  الثانوية  �سهادة  على  حا�سال 

داخل اململكة اأو من خارجها، واأن ل يكون قد م�سى على 
ح�سوله على الثانوية العامة اأو ما يعادلها مدة تزيد على 
ال�ستثناء من  التعليمي  للمجل�ص  �سنوات ويجوز  خم�ص 
اأ�سباب مقنعة، واأن يكون ح�سن  اإذا توافرت  ال�سرط  هذا 
القبول  اختبار  بنجاح  يجتاز  واأن  وال�سلوك،  ال�سرية 
وحا�سال  طبيا  لئــقــا  يــكــون  واأن  ال�سخ�سية  واملــقــابــلــة 
اإذا كان يعمل يف جهة  بالدرا�سة  على موافقة من مرجعه 
اأو  اجلن�سية  �سعودي  يكون  واأن  خا�سة،  اأو  حكومية 
حا�سال على اإقامة نظامية مع موافقة مرجعة، واأل يكون 
قد �سبق طي قيده من الكلية لأ�سباب اأكادميية اأو تاأديبية 

اأو �سبق طي قيده من جامعة اأخرى لأ�سباب تاأديبية.

 16 مبنى آياًل للسقوط أزيلت بالدمام 
الدمام- حمود الزهراين

اآيــال  الـــدمـــام، 51 مبنى  بــلــديــة و�ــســط  ر�ــســدت 
لل�سقوط، واأزالت 16 منزل، يف عدد من الأحياء 
معاجلة  يف  جهودها  اإطــار  يف  وذلــك  ال�سكنية، 

الت�سوه الب�سري، وحت�سني امل�سهد احل�سري.
واأو�سح رئي�ص بلدية و�سط الدمام املهند�ص عبد 
�سمن  جاءت  والإزالــة  الر�سد  اأن  ال�سمري،  الله 
واملكونة  لل�سقوط  الآيــلــة  املباين  متابعة  جلنة 
من عدة جهات حكومية متمثلة يف اإمارة املنطقة 
و�سط  )بلدية  ال�سرقية  املنطقة  واأمانة  ال�سرقية، 

ال�سياحة،  وهيئة  الكهرباء،  و�سركة  الــدمــام(، 
والدفاع املدين، وال�سركة الوطنية للمياه و�سركة 

الت�سالت ال�سعودية و�سرطة املنطقة ال�سرقية.
واأ�سار اإىل اأن اأعمال الر�سد والإزالة قد متت على 
2021م،  اجلــاري  العام  بداية  منذ  مراحل،  عدة 
املباين  ح�سر  الأوىل  املــرحــلــة  ت�سمنت  حيث 

وو�سع الإنذارات واإ�سعارات املراجعة.
جميع  ف�سل  الثانية  املــرحــلــة  يف  مت  اإنـــه  وقـــال 
اإزالتها  فيما مت  امل�ستهدفة،  املباين  اخلدمات عن 
ال�سراطات  كافة  وا�ستيفاء  اللجنة  بعد موافقة 

النظامية يف املرحلة الثالثة.
اآيال لل�سقوط من  اإزالــة 13 مبنى  واأبــان باأنه مت 
و�سيانة  مباين   3 ـــة  اإزال مت  فيما  اللجنة،  قبل 
وترميم 6 مباين اأخرى من قبل اأ�سحابها، وذلك 
اإجــراءاتــهــم  كافة  واإنــهــاء  البلدية  مراجعة  بعد 

النظامية.
متابعة  على  ال�سمري،  الله  عبد  املهند�ص  واأكــد 
كــافــة املــبــاين، داعــيــا مــالك املــبــاين املــر�ــســودة، 
ا�ستكمال  عــلــى  والــعــمــل  الــبــلــديــة  مــراجــعــة  اىل 

الجراءات.



امل�ساعد  اجلنائي  القانون  اأ�ستاذ  اأو���س��ح  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
اأننا  اجلعيد  ا�سيل  الدكتور  بالريا�ض  العامة  االدارة  مبعهد 
اجلرمية  فاإن  ولهذا  تقنية  حياتنا  كل  اأ�سبحت  العامل  هذا  يف 
با�ستحداث  احلايل  التقني  الواقع  مع  يتواءمون  واملجرمني 
تكلفك معرفة  اأحيانا ال  تقنية حديثة وهي طرق  طرق احتيال 
لي�سدقك  والباعث  واملكان  والتوقيت  االأ�سلوب  بقدر  تقنية 

ال�سحية املراد �سرقة اأموالها اأو معلوماتها. 
موؤكدا اأن الهيئة الوطنية للأمن ال�سيرباين تبذل جهودًا بارزة 
االإر���س��ادي  الوطني  املركز  اأن�ساأت  فقد  ولهذا  ال�ساأن  ه��ذا  يف 
تويرت  يف  وح�سابه  موقعه  ع��رب  وال���ذي  ال�سيرباين  ل��لأم��ن 
االأفراد  تطال  التي  املعلوماتية  اجلرائم  ب�ساأن  بالتوعية  يقوم 
الداخلية  ب��وزارة  العام  االأم��ن  اأن  اإىل  باالإ�سافة  واملوؤ�س�سات 
"كلنا  من�سة  توفري  مت  حيث  رائعة  اأمنية  بجهود  اأي�سا  يقوم 
االأمنية  املخالفات  عن  االإب��لغ  خللها  من  ميكن  والتي  اأمن" 
من  وغ��ريه��ا  ال�����س��ور  واإرف����اق  املعلوماتية  اجل��رائ��م  ومنها 
اجلهات  لتتابعه  و�سهولة  ي�سر  بكل  البلغ  وتقدمي  االإثباتات 

االأمنية.

 روابط احتيالية 
ي�سمى  ما  التعرف على  اإمكانية  اإىل  الدكتور اجلعيد  وا�ساف 
لرابط  ميكن  ال  فمثل  ب�سيطة  بطريقة  االحتيالية  ال��رواب��ط 
ال�سري  الرقم  عن  ي�ساألك  اأن  موثوقيته  بلغت  مهما  الكرتوين 
اأنه من  اأحدهم ويدعي  اأو يت�سل عليك  لبطاقة ال�سراف االآيل 
البنك الذي فيه ح�سابك ويطلب منك الرقم ال�سري وهكذا حتى 
املواقع املوثوقة لل�سراء عرب االإنرتنت ال تطلب الرقم ال�سري 
البنوك  وبع�ض  ومعلوماتها،  البطاقة  رق��م  ت�سع  اأن  جم��رد 
امل�سرفية  العملية  من  للتوثق  اأمنيا  رمزا  ير�سلون  اأ�سبحوا 
اأن  يقبل  ال  البنوك  بع�ض  ب��ل  كبري،  بقدر  اآم��ن��ة  يجعلها  مم��ا 
ت�سرتي من بع�ض املواقع مهما كانت موثوقيتها خارج حدود 
ومثال  اململكة  يف  مرخ�سة  غري  املنتجات  بع�ض  الأن  اململكة 
هي  الرقمية  العملت  اأن  اأرى  كنت  واإن  الرقمية  العملت  ذلك 

امل�ستقبل.
حرب  هي  املعلوماتيني  املجرمني  حماربة  اأن  اإىل  اأ���س��ار  كما 
ثقافية يف املقام االأول فمن توعية اجلمهور اإىل توعية الن�ضء 
هذه  جتنيد  اال�سرتاتيجي  بالعمل  فيمكن  امل��وه��وب  التقني 
املواهب التقنية لتكون جي�سا الكرتونيا ال ي�ستهان به. موؤكدا 

�سهل  ك�سفها  اأ�سبح  االحتيالية  االإلكرتوين  الربيد  ر�سائل  اأن 
فمتى ما كان فحوى الر�سالة يدعوك للرثاء ال�سريع فهذه اأوىل 
علمات االحتيال فل وجود للرثاء ال�سريع فالعملية ن�سبية كما 
ميكن للإن�سان عندما ياأتيه اأي رابط اأن ين�سخ الرابط وي�سعه 
يكفي  الرابط وال  للتاأكد من موثوقية  قوقل  البحث  يف حمرك 
ذلك بل عليه التاأكد من نطاق االمييل املر�سل هل هو ر�سمي من 

احلكومة gov اأو من منظمات org وهكذا.

تطور رقمي 
ومدربة  التطويري  املدير  احل��وت  ب�سرى  اأك���دت   جانبها  من 
التقني  التطور  م��ع  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  ال�سيرباين  االإدراك 
والرقمي الذي ت�سهده دول العامل اأ�سبح لدى املخرتقني العديد 
اأكرثها  من  لعل  للخرتاق  املتطورة  واالأ�ساليب  الو�سائل  من 
انت�سارا بني االأفراد هي و�سائل الهند�سة االإجتماعية وما تخلفه 
ق��د  ال حتتاج اىل  اأ���س��رار ج�سيمة وب���اأدوات ب�سيطة ج��دا  من 
اأ�ساليب تقنية لذا لزامًا على الفرد دائما واأبدا التاأكد من االأخبار 
املتناقلة ومن امل�سدر باأنه م�سدر موثوق وعدم االن�سياع الأية 
هوية  من  والتحقق  اإجتماعية  اأو  مالية  كانت  �سواء  مطالبات 

املر�سل.
ما  احل��دي��ث  عاملنا  يف  حتى  اأن��ه  املوؤ�سفة  "احلقيقة  وتابعت 
ك�سوفات  طبية،  ك�سجلت  �سرية  معلومات  على  نح�سل  زلنا 
يف  ع�سوائي  اإل��ك��رتوين  بريد  اأو  بنكية  اي�ساالت  م�سرفية،  
�سناديق الربيد اخلا�سة بامل�ستخدم والتي تعترب كنزًا بالن�سبة 
عدم  امل�ستخدم  على  يجب  ل��ذا  النا�سئ  االجتماعي  للمهند�ض 
ان  من  دوم��ا  والتاأكد  م�سبوهة  ومت�سفحات  مواقع  ا�ستخدام 
املواقع االإلكرتونية املرغوب بالدخول ت�ستخدم الت�سفري  واأن 
 \\http م��ن  ب��دال   https\\ ب:  امل�ستعر�ض  �سفحة  ي��ب��داأ 

وايقاف خا�سية تنزيل امللفات تلقائيا".
م��وؤك��دة اأن  اأ���س��ه��ل ط��ري��ق��ة الإ���س��اب��ة اجل��ه��از ب��ربام��ج ���س��ارة 
برامج  با�ستخدام  �سوئيا  م�سحها  دون  املرفقات  تنزيل  هي 
ال��ربام��ج  بع�ض  الأن  عليها  امل��ت��ع��ارف  ال��ف��ريو���س��ات  مكافحة 
 PDF،( م�����س��م��ى  حت���ت  ت��ت��ن��ك��ر  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن  ال�������س���ارة 
ايقونات  على  النقر  وعدم   )EXE،DOCUMENTS
املواقع  اأغلب  الروابط  �سلحية  من  التاأكد  وكذلك  االإعلنات 
وع��دم   org/sa على  حت��وي  تكون  ال�سعودية  يف  امل�سجلة 
وذات  مت�سابهة  تكون  واأال  امل�ستخدمة  ال�سر  كلمات  ت��ك��رار 
املت�سفحات  يف  احلماية  خ�سائ�ض  وا�ستخدام  خا�سة  �سيغ 

االإلكرتونية.
كما اأو�سحت اأنه يف االآونة االأخرية  انت�سرت الر�سائل الن�سية 

العميل  بنك  من  باأنها  تدعي  التي  االإلكرتوين  الربيد  ور�سائل 
ما  وهذا  وخلفه  اخلا�سة  بياناته  اإر�سال  اأو  التوا�سل  وعليه 
باأنه  يدعي  والذي   )phishing( االحتيايل  بالت�سيد  ي�سمى 
كان  ل��ذا  معني  راب��ط  على  بالنقر  والطلب  موثوق  م�سدر  من 
لزاما على العميل عدم اال�ستجابة املبا�سرة ملثل هذه االأ�ساليب 
االحتيالية والتوا�سل املبا�سر مع امل�سرف املايل التابع له على 
اأرقامهم الر�سمية اأو ح�سوريا وعدم م�ساركة اأية بيانات خا�سة 
كاالأرقام،  العناوين،  تواريخ امليلد وخلفه والتاأكد من هوية 
الفرع  ومقر  وا�سم  معه  تتعامل  ال��ذي  البنك  من  واأن��ه  املت�سل 

ومعلومات االت�سال اخلا�سة بهم والتحقق منها.
ات�سال  اأو  ر���س��ال��ة  ت�سلك  "قد   .. ال��ف��ريو���س��ات  حيلة  وح���ول 
حا�سوبك،  جهاز  �سرب  خطريا  فريو�سا  ب��اأن  يخربك  هاتفي 
ويقرتح املت�سل عليك اإر�سال اأحد التقنيني حلذفه" قالت اإن هذا 
االجتماعية  الهند�سة  يف  الت�سيد  ي�سمى   االحتيال  من  النوع 
املتعارف  االإحتيايل  الت�سيد  ان��واع  من  وهو    )vishing(�ب
على  التاأثري  على  القدرة  لهم  اأ�سخا�ض  من  تكون  والتي  عليها 
اأدوات  اأية  اىل  احلاجة  دون  للفرد  والنف�سي   العقلي  اجلانب 
تقنية للخرتاق. على امل�ستخدم اأن يقوم دوما بتحديث ادوات 
ب�سكل  املرور  كلمات  وحتديث  به  اخلا�سة  الفريو�سات  حماية 

دوري وعدم م�ساركتها مع الغري.

نقاط ضعف 
اأحمد  االإلكرتونية  املواقع  وم�سمم  التقني  اخلبري  ويو�سح 
ع��ب��دال��رزاق ب��ق��ول��ه: ح��ت��ى نتمكن م���ن  ال��ت��وع��ي��ة ���س��د ه���وؤالء 
القر�سان  هو  وم��ن  القر�سنة  تعريف  يجب  اأوال  القرا�سنة، 
كمبيوتر  اأنظمة  يف  ما  ثغرة  اأو  ْعف  �سَ حتديد  وهي  الرقمى، 
و�سبكات واإيجاد نقاط �سعف فيها بغية ا�ستغللها، على �سبيل 
اإىل  للو�سول  خوارزميتها  ع��رب  امل���رور  كلمة  اخ���رتاق  امل��ث��ال 

النظام.
يجد  ال���ذي  ال�سخ�ض  ه��و   )Hacker( ال��رق��م��ي  ال��ق��ر���س��ان 
وي�سل  ليخرتقها  وال�سبكات  الكمبيوتر  اأجهزة  يف  الثغرات 
مربجمني  هوؤالء  يكون  ما  وعادة  فيها.  املخّزنة  املعلومات  اإىل 

ب��ربام��ج  م�سبقة  ومب��ع��رف��ة  اأع��م��ال��ه��م،  يف  وم��ه��رة  حم��رتف��ني 
وطرق  االجتماعية  الهند�سة  ا�ستخدام  يتم  وحاليا  الكمبيوتر. 
واملعلومات  للبيانات  الو�سول  ل�سهولة  القر�سنة  فى  الت�سيد 
عند  امل�ستخدمني  توعية  يجب  ولذلك  بامل�ستخدمني،  اخلا�سة 

الدخول على �سبكة االنرتنت باخلطوات االتية:  
حتديث   ، ال��ن��اري  اجل���دار  تفعيل  املكافحة،  ب��رام��ج  تن�سيب 
االأجهزة اأواًل باأول، عدم حتميل الربامج غري املوثوقة، التعامل 
ال�سك  عند  مرفقاتها  فتح  وعدم  الربيدية،  العناوين  مع  بحذر 

بالر�سائل جمهولة امل�سدر.
 ومن جانب اآخر مع ازدياد �سهية جمموعات اخلداع االإلكرتوين 
خطرًا  اأك��رث  واأ�سبحت  االأم���وال،  على  واال�ستحواذ  لل�سرقة 
والدعوات  املقاطع  على  التعرف  ميكن  قبل  ذي  من  وتنظيمًا 
ر�سائل  جتنب  التالية:  الن�سائح  خلل  من  وجتنبها  اخلادعة 
تبدو  التي  االأخ��رى  والر�سائل  االحتيالية  االإلكرتوين  الربيد 
وكاأنها من �سركات معتمدة، جتاهل االإعلنات والنوافذ املنبثقة 
باالأمان،  متعلقة  م�سكلة  به  اجلهاز  ب��اأن  تخربك  التي  امل�سللة 
ر�سائل  اأو  االحتيالية  الهاتفية  امل��ك��امل��ات  م��ع  ال��ت��ج��اوب  ع��دم 
الربيد ال�سوتي التي تنتحل هوية جهه ما ، جتاهل العرو�ض 

الرتويجية املزيفة التي تقدم منتجات وجوائز جمانية.

مقاطع خادعة 
التعرف  قال مو�سحا: ميكن  التقني حممد احلدائدي   اخلبري 
امل�ستلمة  الروابط  طريق  عن  اخلادعة  والدعوات  املقاطع  على 
االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  الوهمية  احل�سابات  من 
معظمها  الأن  امل�سدر،  جمهولة  االإل��ك��رتوين  الربيد  وعناوين 
اأو برجميات خبيثة وطرق احلماية  دعائية  عبارة عن روابط 
خلل  م��ن  فح�سه  قبل  راب��ط  اأي  فتح  جتنب  خ��لل:  م��ن  منها 
االإن��رتن��ت،  �سبكة  ع��رب  ال��رواب��ط  بفح�ض  متخ�س�سة  م��واق��ع 

واختيار مت�سفحات للبحث على االإنرتنت امنة.
خلل  م��ن  املر�سل  هوية  م��ن  ت��اأك��د  راب���ط،  اأي  على  النقر  قبل 
االأ�سئلة  بع�ض  �سوؤاله  عرب  احلقيقية،  �سخ�سيته  من  التحقق 
اإذ  اخرتاقه،  مت  قد  ح�سابه  يكون  اأن  خ�سية  بينكما  امل�سرتكة 

الفايرو�ض  لن�سر  من�سة  وجعله  با�ستخدامه  املخرتق  يقوم 
�سمن قائمة اأ�سدقائك.

متخ�س�سة  مواقع  خلل  من  فح�سه  قبل  رابط  اأي  فتح  جتنب 
بفح�ض الروابط عرب �سبكة االإنرتنت

اإذا �سككت برابط ما، وقمت بالنقر عليه دون االنتباه للتعليمات 
ثم  ب�سرعة،  جهازك  يف  االإنرتنت  خدمة  بتعطيل  قم  ال�سابقة، 
باإعادة  وق��م  املفتوحة،  والتطبيقات  ال�سفحات  جميع  اأغلق 
ت�سغيل اجلهاز، قم باإجراء فح�ض كامل للجهاز من الفريو�سات 
والربجميات اخلبيثة من خلل م�ساد الفايرو�ض، ثم قم بتغري 
اال�ستفادة  من  املخرتق  ملنع  بح�ساباتك  اخلا�سة  املرور  كلمات 

منها يف حال ا�ستطاع احل�سول عليها.

الجانب القانوني
 املحامي حجاج بن حممد املظهور اأو�سح اأن العقوبات املرتتبة 
على القرا�سنة والن�سابني واملحتالني عرب املواقع االلكرتونية 
و�سبكات االنرتنت تعترب من  اجلرائم املعلوماتية،  ويف عام 
نظام  ال�سعودية،  العربية  اململكة  وزراء  جمل�ض  اأقر  1428ه���، 
اإىل  يهدف  والذي  واملعلوماتية،  االإلكرتونية  اجلرائم  مكافحة 
ومعاقبة  االإنرتنت،  عرب  املعلوماتية  جرائم  انت�سار  من  احلد 

املجرمني االإلكرتونية حلماية االأفراد واملوؤ�س�سات.
بال�سجن  عقوبة  ال����وزراء،  جمل�ض  م��ن  املقر  النظام  وف��ر���ض 

األف   500 على  تزيد  ال  مالية  وغ��رام��ة  �سنة،  عن  تزيد  ال  مل��دة 
اجلرائم  من  اأي��ًا  يرتكب  �سخ�ض  كل  على  وذلك  �سعودي،  ريال 

املن�سو�ض عليها يف النظام، والتي جاءت كاالآتي:   
اأو  ال�سبكة املعلوماتية  التن�ست على ما هو مر�سل عن طريق   
اأحد اأجهزة احلا�سب االآيل - دون م�سوغ نظامي �سحيح - اأو 

التقاطه اأو اعرتا�سه.
اأو ابتزازه؛ حلمله على القيام بفعل اأو االمتناع عنه، ولو كان 

القيام بهذا الفعل اأو االمتناع عنه م�سروًعا.
تقنيات  و�سائل  عرب  بهم،  ال�سرر  واإحلاق  باالآخرين،  الت�سهري 

املعلومات املختلفة. 
يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ثلث �سنوات وبغرامة ال تزيد 
�سخ�ض  كل  العقوبتني؛  هاتني  باإحدى  اأو  ري��ال،  مليوين  على 
يرتكب اأًيا من اجلرائم املعلوماتية االآتية: اال�ستيلء لنف�سه اأو 
لغريه على مال منقول اأو على �سند، اأو توقيع هذا ال�سند، وذلك 
عن طريق االحتيال، اأو اتخاذ ا�سم كاذب، اأو انتحال �سفة غري 
�سحيحة.الو�سول - دون م�سوغ نظامي �سحيح - اإىل بيانات 
مالية  اأوراق  مبلكية  متعلقة  بيانات  اأو  ائتمانية،  اأو   ، بنكية 
اأو ما تتيحه  اأم��وال،  اأو  اأو معلومات،   ، للح�سول على بيانات 
�سنوات  اأرب��ع  على  تزيد  ال  مدة  بال�سجن  يعاقب  خدمات.  من 
هاتني  ب��اإح��دى  اأو  ري��ال،  مليني  ثلثة  على  تزيد  ال  وبغرامة 
املعلوماتية  اجلرائم  من  اأًي��ا  يرتكب  �سخ�ض  كل  العقوبتني؛ 
االآتية: الدخول غري امل�سروع الإلغاء بيانات خا�سة، اأو حذفها، 
اإعادة  اأو  تغيريها،  اأو  اإتلفها،  اأو  ت�سريبها،  اأو  تدمريها،  اأو 
اأو  اأو تعطيلها،  اإيقاف ال�سبكة املعلوماتية عن العمل،  ن�سرها. 
تدمري، اأو م�سح الربامج، اأو البيانات املوجودة، اأو امل�ستخدمة 

فيها، اأو حذفها، اأو ت�سريبها، اأو اإتلفها، اأو تعديلها.
باأي  تعطيلها،  اأو  ت�سوي�سها،  اأو  اخلدمة،  اإىل  الو�سول  اإعاقة 

و�سيلة كانت.
ال  وبغرامة  �سنوات  خم�ض  على  تزيد  ال  مدة  بال�سجن  يعاقب 
كلُّ  العقوبتني  باإحدى هاتني  اأو  ريال،  تزيد على ثلثة مليني 
ما  اإنتاج  االآتية:  املعلوماتية  اجلرائم  من  ��ا  اأيًّ يرتكب  �سخ�ض 
االآداب  اأو  الدينية،  القيم  او   ، العام  بالنظام  امل�سا�ض  �ساأنه  من 
العامة ، اأو حرمة احلياة اخلا�سة، اأو اإعداده ، اأو اإر�ساله، اأو 
تخزينه عن طريق ال�سبكة املعلوماتية ، اأو اأحد اأجهزة احلا�سب 
اأجهزة  اأحد  اأو   ، املعلوماتية  ال�سبكة  على  موقع  اإن�ساء  االآيل، 
اأو  الب�سري،  اجلن�ض  يف  للجتار   ، ن�سره  اأو  االآيل  احلا�سب 
ت�سهيل التعامل به.  اإن�ساء املواد والبيانات املتعلقة بال�سبكات 
االإباحية، اأو اأن�سطة املي�سر املخلة باالآداب العامة اأو ن�سرها اأو 
ترويجها اإن�ساء موقع على ال�سبكة املعلوماتية، اأو اأحد اأجهزة 
امل��وؤث��رات  اأو  باملخدرات،  للجتار  ن�سره،  اأو  االآيل  احلا�سب 
العقلية، اأو ترويجها، اأو طرق تعاطيها، اأو ت�سهيل التعامل بها.
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مع كرثة االعتماد على التقنيات احلديثة وال�سبكة العنكبوتية، اأ�سبح كثريون حول العامل هدفًا لعمليات خداع اإلكرتوين متار�سه ع�سابات واأفراد وجدوا يف التقنية و�سيلة ع�سرية لل�سرقة واالحتيال واخلداع لدرجة اأن قرا�سنة النت متكنوا من فربكة  
تقارير  جلهات اعلمية وتزوير �سعارات لبنوك حملية ون�سروا خداعهم مبقاطع مزيفة قد تكون يف �سور  �ستى  من اجل االحتيال وخداع م�ستخدمي ال�سو�سيال ميديا.

واأكد خمت�سون اأن القرا�سنة يعتمدون يف تنفيذ عملياتهم  على برامج معينة ت�ساهم يف اإظهار هوية احلا�سوب يف دولة اأخرى وبعدها ينتقلون اإىل انتحال �سفة بريد الكرتوين ل�سركة معينة، ثم تر�سل "اإمييلت" اإىل عملء ال�سركة اأو موظفيها من 
اأجل حتديث احل�سابات واالأرقام ال�سرية. قد ال يتنبه الكثريون وي�سدقون الر�سالة وينفذون ما تريده بال�سبط وير�سلون البيانات املطلوبة، وتكون النتيجة خ�سارة الربيد ورمبا اأموال ومعلومات ح�سا�سة ، موؤكدين يف الوقت نف�سه  اأنه مت و�سع 

اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين  لعك�ض الطموح اال�سرتاتيجي للمملكة باأ�سلوب متوازن بني االأمان والثقة والنمو ولتحقيق مفهوم ف�ساء �سيرباين �سعودي اآمن وموثوق ميّكن النمو واالزدهار

القرصنة اإللكرتونية .. أسلحة خفية لالحتيال 
تجنيد المواهب التقنية لكشف أالعيب العصابات الدولية 

البالد ـ مها العواودة ــ رانيا الوجيه ــ  جنود النهدي 

عدم استخدام المواقع والمتصفحات المشبوهة طرق بسيطة للتعرف على الروابط االحتيالية 

األمن السيبراني 
يقوم بالتوعية بشأن 

الجرائم اإللكترونية

محاربة المجرمين 
المعلوماتيين معركة 
ثقافية في المقام األول

حيلة الفيروسات 
.. قد تصلك رسالة 

أو اتصال هاتفي

ا�صيل اجلعيدحجاج املظهور اأحمد عبدالرزاقحممد احلدائدي
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الريا�س:

دعم الصناعات البتروكيماوية وتوفير الوظائف

مليار دوالر إسهام الجافورة في الناتج اإلجمالي 
الريا�س - البالد

وكبري  ال�سعودية  اأرامــكــو  �سركة  رئي�س  قــال 
تكلفة  اإن  النا�سر،  اأمني  التنفيذيني،  الإداريني 
اجلــافــورة  حقل  تطوير  مــن  الأوىل  املــرحــلــة 
تبلغ 24 مليار دولر، فيما تبلغ تكلفة املرحلة 
 ، دولر  مليار   44 احلقل  تطوير  من  الثانية 
م�سريا اإىل توقيع اتفاقيات بقيمة 10 مليارات 

دولر يف هذا ال�ساأن.
 وكان �سمو وزير الطاقة الأمري عبد العزيز بن 
�سلمان اآل �سعود يف املوؤمتر اخلا�س قد �سرح 
باأن م�سروع حقل اجلافورة لن يكلف ميزانية 
 1.3( ريال  مليارات   6 اإىل   5 اأكرث من  الدولة 

اإىل 1.6 مليار دولر(.
ويعترب اجلافورة اأكرب حقل غاز     غري م�ساحب 
لــلــنــفــط يف املــمــلــكــة، وتـــقـــدر الحــتــيــاطــيــات 
مكعبة  قدم  تريليون   200 بنحو  به  اخلا�سة 

من الغاز اخلام.
وو�سف النا�سر حقل اجلافورة باأنه يعترب من 
طاقة  لتكون  اأرامكو،  ل�سركة  الرائدة  الأعمال 
املرحلة الأوىل 650 مليون قدم مكعبة، و�سول 
يف املراحل املقبلة اإىل قرابة ملياري قدم مكعبة 

قيا�سية يوميا من الغاز بحلول 2030.
حقل  تطوير  مــن  الأوىل  املرحلة  اأن  وك�سف 
ومرافق  للغاز  معمل  باإن�ساء  تبداأ  اجلافورة 
لــ�ــســخ الـــغـــاز، كــمــا �ــســيــطــال مـــــردود تطوير 

اململكة،  يف  خمتلفة  قطاعات  اجلافورة  حقل 
و�ــســيــعــود بــالــنــفــع عــلــى القــتــ�ــســاد املــحــلــي، 
و�ــســيــ�ــســاهــم يف اإنــ�ــســاء ودعــــم الــ�ــســنــاعــات 

البرتوكيماوية.
عــلــى موقعها  الــ�ــســعــوديــة  اأرامـــكـــو  وقــالــت   
غاز  اإنتاج  ي�سل  اأن  تتوقع  اإنها  الإلــكــرتوين 
مكعبة  قــدم  مليار   2.2 حــوايل  اإىل  املبيعات 
مليون   425 اإىل  اإ�سافة   ،2036 عــام  بحلول 
كما   ، الإيثان  من  يوميا  م�ساحبة  مكعبة  قدم 
�سينتج احلقل حوايل 550 األف برميل يوميا 

من �سوائل الغاز واملكثفات.
اجلافورة  حقل  من  الطبيعي  الغاز  و�سي�سهم   
يف تغذية �سبكة الغاز الرئي�سة، التي ت�ستهدف 
م�ساعفة اأطوال خطوط الأنابيب اخلا�سة بها 
لإي�سال الغاز اإىل مناطق اإ�سافية يف اململكة؛ 
وال�سعيبة  وجــــدة  واخلـــــرج  الــقــ�ــســيــم  مــثــل 
حقل  تطوير  م�سروع  يـــوؤدي  كما   ، وجـــازان 
الأنابيب،  خطوط  طاقة  زيــادة  اإىل  اجلافورة 
 12 من  وتفرعاتها،  الرئي�سة  الغاز  �سبكة  يف 
بليون قدم مكعبة قيا�سية اإىل 16،1 بليون قدم 

مكعبة قيا�سية من الغاز يوميًا.
 ويتوقع اأن ُي�سهم امل�سروع يف الناجت املحلي 
 75( دولر  مليار   20 بـــ  يقدر  مبــا  الإجــمــايل 
مليار ريال( �سنويًا ، وتوفري 200 األف فر�سة 

عمل مبا�سرة وغري مبا�سرة.

الشورى يؤكد على رفع المحتوى المحلي 

األفراد يواصلون اكتتابهم في أسهم " تداول "

الريا�س- البالد
اإحــدى   - وال�ستثمار  التجارة  جلنة  عقدت 
ال�سورى  جمل�س  يف  املتخ�س�سة-  اللجان 
املــرئــي( برئا�سة  اجــتــمــاعــًا )عــرب التــ�ــســال 
فهد  الدكتور  اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�سو 
الأداء  تقرير  ملناق�سة  التخيفي،  �سليمان  بن 
ال�سنوي لهيئة املحتوى املحلي وامل�سرتيات 
تقريرها  لــرفــع  متــهــيــًدا  وذلـــك  ـ،  احلكومية 

املت�سمن راأيها وتو�سياتها اأمام املجل�س يف 
جل�سة قادمة.

ودر�ست اللجنة يف اجتماعها الذي �سارك فيه 
با�ستفا�سة  اللجنة  اأع�ساء  املجل�س  اأع�ساء 
للهيئة، بالرتكيز على زيادة  التقرير ال�سنوي 
فاعلية اأداء الهيئة برفع ن�سب املحتوى املحلي 
لتجاوز  ودعمها  احلكومية،  امل�سرتيات  يف 
اأي حتديات اأو معوقات حتول دون ذلك، كما 

واملقرتحات  املالحظات  اأبرز  الأع�ساء  ناق�س 
على اأداء الهيئة يف الفرتة املا�سية.

 واأكد اأع�ساء اللجنة على اأهمية متكني الهيئة 
احلكومية  امل�سرتيات  عــرو�ــس  فح�س  مــن 
املحلي  للمحتوى  المتثال  متابعة  لت�سهيل 
الآليات  حيث  من  �سواء  امل�سرتيات  تلك  يف 
اأخرى،  اأدوات  اأي  اأو  التقنية  اأو  الإجرائية 
ببناء  الهيئة  قيام  اإمكانية  بحث  اإىل  اإ�سافة 

املحلي؛  املحتوى  م�ستوى  لقيا�س  موؤ�سر 
وتبني  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتن�سيق 
الهيئة تطوير �سيا�سات واآليات عمل وا�سحة 
لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية 
ب�سكل ي�ستند على الآثار املالية والقت�سادية 
والجــتــمــاعــيــة والــ�ــســحــيــة لــتــلــك الــقــوائــم 
املكت�سبات  لتحقيق  الوطنية  التنمية  على 

املرجوة.

الريا�س - الريا�س
يتوا�سل اكتتاب الأفراد لليوم الثاين يف نحو 
10.8 مليون �سهم من اأ�سهم "جمموعة تداول 
ريـــالت   105 ب�سعر  القاب�سة"  الــ�ــســعــوديــة 
�سجل  بــنــاء  طــريــق  عــن  حتــديــده  مت  لل�سهم 
الأوامر ، وي�ستمر الكتتاب حتى غد اخلمي�س.
املالية" قد وافقت يف3  ال�سوق  "هيئة  وكانت 
"جمموعة  �سركة  طلب  على  املا�سي  نوفمرب 
مليون   36 القاب�سة"، طرح  ال�سعودية  تداول 
�سهم لالكتتاب العام متثل 30% من راأ�س مالها 

البالغ 1.2 مليار ريال.
ـــع حــ�ــســة �ــســريــحــة الأفــــــراد مـــن قبل  ومت رف
الــ�ــســركــة، حــيــث متــت زيــــادة احلـــد الأقــ�ــســى 
للمكتتبني  تخ�سي�سها  يجوز  التي  لالأ�سهم 
يعادل  ما  وهو  �سهم،  مليون   3.6 من  ــراد  الأف

 10.80 اإىل  املــطــروحــة،  الأ�ــســهــم  مــن   %  10
مليون �سهم، وهو ما يعادل 30 % من اإجمايل 

الأ�سهم املطروحة.

قد  للموؤ�س�سات  املخ�س�س  الكــتــتــاب  وكـــان 
تغطية  متت  حيث  املا�سي،  الأ�سبوع  انتهى 
ــهــم  الأ�ــس اإجـــمـــايل  مـــن  مــــرة  ب121  الـــطـــرح 

املطروحة.
ال�سعودية"  ــداول  ت "جمموعة  اكتتاب  ويعد 
ثــامــن اكــتــتــاب يــ�ــســهــده الــ�ــســوق الــ�ــســعــودي 
من  عــدد  بعد  اجلـــاري،  العام  خــالل  الرئي�سي 
"اخلرّيف لتقنية املياه  ال�سركات ، منها �سركة 
العربية خلدمات الإنرتنت  والطاقة"وال�سركة 

والت�سالت و�سركة "اأكواباور". 
ـــــداول  ت "جمموعة  �ـــســـركـــة  وتـــاأ�ـــســـ�ـــســـت   
مقفلة  م�ساهمة  �سعودية  ك�سركة  ال�سعودية" 
ريال  مليار   1.2 قــدره  مال  براأ�س   2007 عام 
ل�سندوق  بالكامل  مملوكة  الريا�س،  مبدينة 

ال�ستثمارات العامة.
اإىل  املــا�ــســي  مــايــو  يف  ال�سركة  حتــويــل  ومت 
تداول"، وذلك  "جمموعة  با�سم  قاب�سة  �سركة 

متهيدًا لطرحها لالكتتاب العام .

هونشي H9 تحصد جائزة عام 2021 
جدة - خا�س 

�سناعة  يف  املتخ�س�سة  هون�سي  عــالمــة  وا�ــســلــت   
تاألقها يف نيل جائزة مهمة وذلك  الفاخرة،  ال�سيارات 
بعد العالن  عن فوزها بجائزة اأف�سل �سيارة حديثة 
حتاكي م�ستقبل ال�سيارات الفاخرة يف اململكة العربية 
اعــالن  حفل  خــالل   2020  /  2021 لعام  ال�سعودية 
جوائز الدورة التا�سعة جلائزة بي اآر اأرابيا الوطنية 
على   H9 هون�سي  حــازت  حيث  الــ�ــســيــارات،  لقطاع 

اعجاب اجلمهور وجلنة التحكيم. 
وكان ال�ستفتاء يف ن�سخته التا�سعة  قد �سمل جمموع 
ـــرث مــن 150 األــف  ـــذي بــلــغ اأك اأ�ـــســـوات اجلــمــهــور ال

بالت�سويت  قاموا  الذين  ال�سيارات  حمبي  من  �سخ�س 
لل�سيارة املف�سلة لديهم للفوز باأهم جائزة متخ�س�سة بقطاع 

ال�سيارات يف اململكة العربية ال�سعودية.
 تتميز هون�سيH9 م�ستقبل �سيارات ال�سيدان الفاخرة ، مبا 
يج�سد مفهوما جديدًا يف لغة الت�سميم التي ارتقت من خالل 

اخلارجي  الت�سميم  اأن  كما  جديد،  ُبعد  اإىل  التكنولوجيا 
م�ستقبل  يف  جــديــدًا  ع�سرًا  متلث    H9هون�سي ل�سيارة 

ال�سيارات الفاخرة.
التوكيالت  ادارة  رئي�س جمل�س  عبداجلواد  املهند�س حممد 
العاملية لل�سيارات قال بهذه املنا�سبة:” ت�سكل جائزة بي اآر 

اأرابيا واحدة من اأهم اجلوائز اإحرتامًا يف قطاع 
بالفوز  فــخــورون  ونحن  اململكة،  يف  ال�سيارات 
تركز  الذي  الراقية  هون�سي  عالمة  نهج  ومع  بها، 
اأنظمة  وتطوير  ال�سيارة  واأداء  �سكل  تطور  على 
والرتفيه   املعلومات  ونــظــام  والــراحــة  الت�سال 
احلديث الذي يقود الطريق اإىل فخامة امل�ستقبل، 
باعتبارها  " اجلديدة    H9 " �سيارة  تقدم  حيث 

ال�سيارة املتكاملة ذات املميزات الفاخرة.
لعالمة  الــعــام  املــديــر  عــالم  فتحي  ال�سيد  اأكــد  كما 
هون�سي  "عالمة   : قائاًل  ال�سعودية  يف  هون�سي 
على  القائمة  ل�سرتاتيجيتنا  ا�ــســتــمــرارًا  متثل 
وبدورنا،  الفاخرة.  ال�سيارات  فئات  اأف�سل  طرح 
ال�سركة  لتعزيز وجود  كامل طاقتنا  نعمل على ح�سد  �سوف 
يف اململكة لت�سبح عالمة هون�سي واحدة من اأهم العالمات 
الفاخرة  لل�سيارات  العاملية  التوكيالت  تقوم  التي  التجارية 

ببيعها".

 اشتراطات للتسويق اإللكتروني 
بالشوارع التجارية

"المياه": نقل التشغيل والصيانة للقطاع الخاص

 47 فرصة عقارية في المدن

جدة - البالد
والإ�سكان"  والــقــرويــة  البلدية  "ال�سوؤون  دعــت 
ا�سرتاطات  م�سروع  حول  اآرائهم  لإبــداء  العموم 
ا�ستطالع، وذلك حتى  من�سة  املغلقة عرب  املتاجر 

تاريخ 12 دي�سمرب احلايل. 
خا�سة  ا�سرتاطات  اإ�سدار  على  الــوزارة  وعملت 
املتاجر  "ا�سرتاطات  م�سمى  حتت  الن�ساط  لهذا 
املغلقة" حماكاة لن�ساط على ال�سوارع التجارية، 
على  اململكة  يف  امل�ستهلكني  لعتماد  نظرًا  وذلــك 
العادي،  الت�سوق  عن  بدياًل  الإلكرتوين  الت�سوق 
الــتــجــاريــة اإىل حتقيق  املــنــ�ــســاآت  اأغــلــب  وتــوجــه 
ــلــوب من  رغــبــات الــعــمــالء وممــار�ــســة هـــذا الأ�ــس
التجارة الإلكرتونية عرب متاجرها القريبة منهم. 
وتـــهـــدف هـــذه ال�ـــســـرتاطـــات اإىل خــلــق منـــاذج 
الإلكرتونية،  التجارة  مع  تتواكب  حديثة  عمل 
خلق  امل�ستهلك،  و�سحة  �سالمة  على  املحافظة 
الت�سوه  مــعــاجلــة  اإىل  اإ�ــســافــة  وظــيــفــيــة،  فــر�ــس 

يف  احتياجاته  على  امل�ستهلك  وح�سول  الب�سري 
اأ�سرع وقت. 

اأن  �ــســرورة  الرتخي�س  ا�ــســرتاطــات  وتت�سمن 
والتعديل  والتجديد  الإ�ــســدار  اإجـــراءات  تكون 
ــــغــــاء لــلــرتخــيــ�ــس وفــــق نــظــام  والإيــــقــــاف والإل
اإجراءات الرتاخي�س البلدية ولئحته التنفيذية، 
ــول عــلــى مــوافــقــة الـــدفـــاع املــــدين قبل  واحلــ�ــس
واإ�ــســدار  التجاري  ال�سجل  اإرفـــاق  الرتخي�س، 
املطبخ  اأو  لــلــمــتــجــر  مــ�ــســتــقــل  ــدي  ــل ب تــرخــيــ�ــس 
مبني  التجاري  املجمع  داخل  والفرعي  الرئي�سي 

على مدة اإ�سغاله للموقع. 
  كــمــا يــ�ــســرتط جتــانــ�ــس الأنــ�ــســطــة الــفــرعــيــة مع 
ا�ستالم  منطقة  وتخ�سي�س  الرئي�سي  الن�ساط 
املتجر  مقدمة  يف  واملــنــتــجــات  لل�سلع  وت�سليم 
اأو  اأدنى خا�سة بال�ستقبال،  وتوفري طاولة كحد 
قابلة  مواد  من  مبنيًا  اأو  م�سنوعًا  يكون  كاونرت 

للتنظيف. 

الريا�س - البالد
املوكلي،  حممد  املهند�س  ك�سف 
املياه  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
اأن جميع عمليات  الوطنية، عن 
والــ�ــســيــانــة  الــتــ�ــســغــيــل  اإدارة 
�ستوكل  الوطنية  املياه  ب�سركة 
للقطاع اخلا�س يف بداية العام 
املــقــبــل ، مــو�ــســحــا خـــالل حفل 

قطاع  وتــوحــيــد  هيكلة  اكــتــمــال 
ن�سبة  اأن  بالريا�س،  اململكة،  يف  املياه  توزيع 
تخ�سي�س قطاع املياه بلغت نحو 50 % اإىل 60 
الرئي�سي  املمكن  هو  التخ�سي�س  اأن  موؤكدًا   ،%

لنجاح خدمات املياه باململكة. 
واأ�ساف اأن عقود الت�سغيل وال�سيانة التي متت 
حتالفات  على  تر�سيتها-  �سيتم  -ومــا  تر�سيتها 

قيمتها  �ستتجاوز  وعاملية  حملية 
مـــلـــيـــار ريــــــال عـــلـــى مـــــدى �ــســبــع 
�ــســنــوات، وتــعــتــمــد الــعــمــل على 
املتفق  الأداء  مــوؤ�ــســرات  اأهــــداف 
ـــــذي �ــســيــنــعــكــ�ــس على  عــلــيــهــا وال
الإجــمــالــيــة  الــتــكــالــيــف  تخفي�س 
الإنتاج  مرحلة  من  املياه  ملنظومة 
امل�ستهلك  اإىل  ــهــا  و�ــســول حــتــى 
النتقال  بعدها  يتم  ثــم  النهائي، 

اإىل مرحلة المتياز. 
"املياه  �سركة  طرح  املوكلي  املهند�س  وا�ستبعد   
املبكر  "من  وقـــال  الــعــام،  لالكتتاب  الوطنية" 
اأ�سا�سي على  احلديث عن ذلك، ونحر�س ب�سكل 
واحدة  مظلة  حتت  املياه  قطاع  خدمات  ترتيب 

واإجراء هيكلة مالية لل�سركة وتر�سيد النفقات.

الريا�س- البالد
"اإنفاذ"، عن اإقامة  اأعلن مركز الإ�سناد والت�سفية 
6 مزادات علنية اإلكرتونية وح�سورية، تقام على 
عدة عقارات يف خمتلف مناطق اململكة، وذلك يف 

الفرتة ما بني 5 – 7 من �سهر دي�سمرب احلايل.
عقارية  ا�ستثمارية  فر�سة   47 املــزادات  وتعر�س 
مربع،  مرت  األــف   120 بـ  تقدر  اإجمالية  مب�ساحة 
تــتــمــثــل يف اأرا�ــــــسٍ جتـــاريـــة و�ــســكــنــيــة، وفــلــل، 
وعمائر، وبيوت �سعبية و�سقق، وور�س �سناعية 

يف 4 مدن وحمافظات خمتلفة يف باململكة.
وتــبــداأ املـــــزادات، بـــــمــزاد الــيــاقــوت الإلــكــرتوين 
ثم   ، جــدة  مدينة  يف  عقارية  فر�س   9 على  املقام 
 9 على  املقام  احل�سوري  الثالث  العنوان  مــزاد 
اإيــراد  ومــزاد  الريا�س،  مدينة  يف  عقارية  فر�س 

عقارية  فر�س   9 على  املقام  احل�سوري  العقاري 
املقام  الإلكرتوين  مدينة جدة، ومزاد اخلرج  يف 
اخلــرج،  حمــافــظ  يف  ا�ستثمارية  فر�ستني  على 
املقام  الإلكرتوين  بريدة  عالية  مــزاد  اإىل  اإ�سافة 
ومــزاد  بريدة،  مدينة  يف  عقارية،  فر�س   4 على 
فر�س   5 على  املقام  احل�سوري  الريا�س)2(  قمة 

عقارية يف مدينة الريا�س.
ـــــــزادات الــعــديــد مـــن الــفــر�ــس  وتــ�ــســتــعــر�ــس امل
وللم�ستثمرين  امل�ستثمرة  للجهات  ال�ستثمارية 
مــــن رجــــــال الأعـــــمـــــال، كـــمـــا تــتــمــيــز املـــــــزادات 
الإلكرتونية ب�سهولة املزايدة عليها والو�سول لها 
من اأي مكان، وتوفري الوقت واجلهد يف اإجراءات 
ا�ستكمال البيع وال�سراء اإلكرتونًيا، دون احلاجة 

اإىل احل�سور.

حممد املوكلي
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بغداد - البالد
يف  لالنتخابات  العليا  املفو�سية  اأعلنت 
العراق، اأم�س )الثالثاء(، النتائج النهائية 
كتلة  فــوز  مــوؤكــدة  النيابية،  لالنتخابات 
مقعدًا   73 بــواقــع  الأول  باملركز  ال�سدر 
ــــ37، فيما  بــرملــانــيــًا، تــاله حتــالــف تــقــدم ب
ــانــون يف املــرتــبــة  ــق حــل حتــالــف دولــــة ال
الثالثة بـ33 مقعدًا، واحلزب الدميقراطي 
التحالف  تــاله   ،31 بــواقــع  الكرد�ستاين 
اأ�سبح  حني  يف  مقعدًا،  بـ18  الكرد�ستاين 
فقط،  مقعدًا   17 الفتح  حتالف  مقاعد  عدد 
وحـــل بــعــده حتــالــف عـــزم بـــــ14 مــقــعــدًا، 
وحركة  مقاعد،  بت�سعة  اجلــديــد  واجلــيــل 
كانون  اإ�سراقة  ثم  مقاعد،  بت�سعة  امتداد 
بخم�سة  ت�سميم  وحتــالــف  مقاعد،  ب�ستة 
باأربعة،  الوطني  العقد  وحتالف  مقاعد، 
وبذلك يكون ال�سكل النهائي للربملان املقبل 
قد ات�سحت معامله بعد انتخاب 329 نائبا 
النواب  جمل�س  لأع�ساء  الكلي  العدد  هم 

العراقي.
واأ�سار قال رئي�س املفو�سية، جليل عدنان، 
خالل موؤمتر �سحايف، اإىل اأن التغيري طال 
5 مقاعد نيابية فقط، يف حمافظات بغداد 
والب�سرة واأربيل وكركوك ونينوى، مبينا 
اأن ن�سبة القرتاع و�سلت اإىل نحو 44 %، 
كما �سدد على اأن املفو�سية التزمت باأق�سى 
النتائج  كافة  اأن  مو�سحًا  املهنية،  درجات 

النهائية ن�سرت على موقع املفو�سية.
جناح  حتــت  املن�سوية  الف�سائل  وتعمل 
احل�سد ال�سعبي، املمثل يف حتالف الفتح، 

طالبة  النتخابات،  نــزاهــة  يف  للت�سكيك 
اإلغاءها، ما اأدى عدة مرات اإىل ا�ستباكات 
الأمنية  القوات  بني  بغداد،  العا�سمة  يف 

تظاهروا  الــذيــن  الف�سائل  تلك  واأنــ�ــســار 
كما  اخلــ�ــســراء،  املنطقة  اأمــــام  لأ�ــســابــيــع 
لنتائج  للتعبري عن رف�سهم  ن�سبوا خياما 

ـــرت اإ�ــســابــتــهــم  النــتــخــابــات الــتــي اأظـــه
املرتبة  اإىل  وتراجعهم  مــدويــة  بخ�سارة 
حتى  املــقــبــل،  الــربملــان  قبة  حتــت  الثالثة 

الأحــيــان،  من  الكثري  يف  و�سل  الأمــر  اأن 
بالتهديد مبا ل حتمد عقباه، فقبل يومني، 
قي�س  احلـــق  اأهـــل  ع�سائب  زعــيــم  اعــتــرب 

والعرتا�سات  النتخابات  اأن  اخلزعلي 
والإ�سكالت �ستنقل البلد اإىل "الأ�سواأ"، ما 
يوؤكد نية الف�سائل امل�سلحة خلق الفو�سى 
يف البالد، بعد اأن اتهامها اأي�سا با�ستهداف 
الكاظمي  م�سطفى  الــوزراء  رئي�س  منزل 
الله  حزب  كتائب  دفع  ما  �سابق،  وقت  يف 
التي  الأولية  النتائج  يف  للت�سكيك  اأم�س، 
قا�سم  القومي،  الأمـــن  م�ست�سار  عر�سها 
الأعرجي، حول حماولة اغتيال الكاظمي، 
ل�سان  امل�سلح على  الف�سيل  حيث كرر هذا 
الع�سكري،  عــلــي  اأبـــو  بــا�ــســمــه،  املــتــحــدث 
نفذت  التي  الغتيال  مبحاولة  الت�سكيك 
فــجــر الــ�ــســابــع مــن نــوفــمــرب املــنــ�ــســرم بـــ3 

طائرات م�سرية.
مقربة  وم�سادر  اأمنيني  م�سوؤولني  وقــال 
مـــن الــفــ�ــســائــل الــعــراقــيــة املــ�ــســلــحــة، يف 
ــهــجــوم عــلــى مــنــزل  ال اإن  ــق،  ــاب ــس وقــــت �
جماعات  نفذته  العراقي  الـــوزراء  رئي�س 
م�سوؤولن  اأو�سح  كما  اخلــارج،  مدعومة 
مقربة  م�سادر  وثــالثــة  عــراقــيــان  اأمــنــيــان 
حزب  كتائب  اأن  "الولئية"،  الف�سائل  من 
الله وع�سائب اأهل احلق نفذتاه جنبًا اإىل 
م�سلحة  بجماعة  م�سدر  اأ�سار  فيما  جنب. 
بالتاأكيد،  متورطة  الكتائب  اأن  اإىل  اأخرى 
بينما  الع�سائب،  بــتــورط  يجزم  مل  لكنه 
اأمــ�ــس الأول تــوقــيــف 8  اأعــلــن الأعـــرجـــي 
�سباط كبار بينهم اثنان برتبة لواء، على 
اأدلــة يف  الإهــمــال يف احلفاظ على  خلفية 
مطلع  احلكومة  رئي�س  اغتيال  حمــاولــة 

ال�سهر احلايل.

انتخابات العراق.. فوز كتلة الصدر
الطعون تغيّر 5 مقاعد والفصائل المسلحة تخطط للفوضى

عدن - البالد
عدوانها  يف  الإرهــابــيــة  احلوثي  ملي�سيا  ت�ستمر 
على املدنيني، اإذ فجرت اإحدى املدار�س الأ�سا�سية 
اليمن،  غربي  احلديدة  جنوبي  حي�س  مديرية  يف 
واملــرافــق  املـــدار�ـــس  ا�ــســتــهــداف  م�سل�سل  �سمن 
العامة املفجرة واملدمرة على  التعليمية واملن�ساآت 

امتداد مديريات ال�ساحل الغربي.
اأن  ليت�سح  انفجار هائل  و�سمع �سهود عيان دوي 
امللي�سيا فجرت مدر�سة النور يف املجعر بالتحيتا، 
بعد تلغيمها وتفخيخها، حيث تعترب هذه املدر�سة 
يف  احلوثيني  قبل  من  تفجريها  يتم  التي  الثالثة 
مدر�ستي، عمار  تفجري  التحيتا، و�سبقتها  مديرية 
ياأتي ذلك يف ظل  اأبي طالب.  بن يا�سر، وعلي بن 
اإطالق  وقف  بخرق  احلوثي  ميلي�سيات  ا�ستمرار 
اتفاق  مبوجب  املتحدة  الأمم  ترعاه  الــذي  النار 
تن�س  التي  التفاق  بنود  تنفيذ  ال�سويد، ورف�سها 

على ان�سحابها من املدينة.
ال�ساحل  يف  امل�سرتكة  الــقــوات  اأحـــرزت  باملقابل، 
حي�س  حمــور  يف  جــديــدًا  تقدمًا  اليمني،  الغربي 

بعد  احلديدة  جنوب  اجلراحي،  مديرية  جهة  من 
ووادي  "مفرق  يف  �سيطرتها  تعزيز  من  �ساعات 
خ�سائر  و�سط  تعز،  غــرب  مقبنة  جهة  يف  �سقم" 
امليلي�سيات  �سفوف  يف  كــبــرية  ومــاديــة  ب�سرية 

احلوثية.
اأم�س  الــيــمــن،  يف  ال�سرعية  دعــم  حتــالــف  واأعــلــن 
لعنا�سر  تدريبي  مع�سكر  ا�ستهداف  )الــثــالثــاء(، 
حمافظة  يف  ماهلية  جــنــوب  احلوثية  امليلي�سيا 

للمع�سكر  اجلوية  ال�سربة  اأن  عن  كا�سفا  مــاأرب، 
اأ�سفرت عن مقتل اأكرث من 60 عن�سرًا اإرهابيًا، كما 
اأ�سار اإىل اأن ميلي�سيا احلوثي تزج باأبناء القبائل 

اإىل "املحرقة" يف ماأرب.
خلرباء  �سريًا  موقعًا  ا�ستهدف  اأنه  التحالف  واأكد 
داخل  من  احلوثي  ملي�سيا  يدعمون  اخلــارج  من 
لتجميع  موقعًا  دمــر  اإنــه  التحالف  وقــال  �سنعاء. 
العا�سمة  داخــل  البال�ستية  ال�سواريخ  وتخزين 
الــ�ــســواريــخ  لتجميع  ـــر ور�ــســًا  دّم كــمــا  �ــســنــعــاء، 
البال�ستية بقاعدة الديلمي مرتبطة مبطار �سنعاء، 
لتجنيب  وقائية  اإجـــراءات  اتخذ  اأنــه  اإىل  م�سريا 
املدنيني والأعيان املدنية الأ�سرار اجلانبية. وطلب 
التحالف من املدنيني عدم التجمع اأو القرتاب من 
املواقع امل�ستهدفة، موؤكدا اأن هذه العملية تتوافق 

مع القانون الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية.
اليمن،  يف  ال�سرعية  احلكومة  اأجـــرت  ذلــك،  اإىل 
اإذ  احلوثي،  ميلي�سيات  مع  لالأ�سرى  تبادل  عملية 
تبادل  لعملية  التح�سري  اأن  اليمني  اجلي�س  ك�سف 

الأ�سرى هذه مع احلوثيني ا�ستغرق عامًا كاماًل.

طرابل�س - البالد
مع  ليبيا،  يف  ال�سيا�سية  الــتــوتــرات  تت�ساعد  بينما 
النتخابات  �سمن  والتناف�س  الطعون  معركة  انطالق 
على  املقبل،  دي�سمرب   24 يف  عقدها  املزمع  الرئا�سية 
العملية،  بتلك  حتيط  باتت  التي  املخاوف  من  الرغم 
جدد �سيف الإ�سالم القذايف الذي ا�ستبعد من ال�سباق، 
تلك  خــو�ــس  على  امل�سمم  موقفه  )الــثــالثــاء(،  اأمــ�ــس 
للدعم  املتحدة  الأمم  بعثة  اأعربت  بينما  النتخابات، 
يف ليبيا، عن قلقها البالغ من ا�ستمرار اإغالق حمكمة 
بقرار  الطعن  يف  تنظر  التي  �سبها  يف  ال�ستئناف 
الرئا�سية  لالنتخابات  الرت�سح  من  القذايف  ا�ستبعاد 

املقبلة.
واأ�سارت البعثة الأممية يف بيان اإىل تقارير عن قيام 
"جمموعة م�سلحة ُيزعم اأنها تنتمي اإىل القوات التي 
�سبها  يف  املحكمة  عمل  بعرقلة  �سبها"  على  ت�سيطر 
منع  اإىل  ت�سري  ذاتــهــا  التقارير  اأن  م�سيفة  جمـــددًا، 
الواجبات  اأداء  ومن  �سخ�سيًا  احل�سور  "من  ق�ساة 
املنوطة بهم قانونًا، مما يعيق وب�سكل مبا�سر العملية 
توؤدي  التي  املمار�سات  تلك  من  حمذرة  النتخابية"، 

اإىل عدم نزاهة النتخابات.
واأبـــــدت الــبــعــثــة الأممـــيـــة اإنــزعــاجــهــا الــ�ــســديــد اإزاء 
التقارير املتزايدة عن الرتهيب والتهديد �سد الق�ساة 
واملوظفني يف ال�سلك الق�سائي، ول �سيما اأولئك الذين 
يتعاملون مع ال�سكاوى املتعلقة بالنتخابات، مبا يف 
ليبيا، مدينة  ذلك املر�سحون، يف عدد من املناطق يف 

النتخابية  العملية  بنزاهة  تخل  التي  الأعمال  جميع 
حقوقهم  ممــار�ــســة  مــن  الليبيني  مــنــع  اإىل  وتـــــوؤدي 

الدميقراطية باأمان وكرامة.
الأطــــراف  "جميع  اإن  لــهــا  بــيــان  يف  الــبــعــثــة  ــت  ــال وق
املتورطة يف عرقلة نظام العدالة خا�سعة للم�سوؤولية 
قد  اإنــهــم  وقــالــت  الليبي،  القانون  مبوجب  اجلنائية 
الأمــن  جمل�س  ــرارات  ــق ل وفــقــًا  لعقوبات  يخ�سعون 
لالأطراف  دعواتها  مكررة  كذلك،  ال�سلة  ذي  الأممــي 
املمكنة  الإجــراءات  جميع  باتخاذ  املعنية  وال�سلطات 

الكامل  الحــرتام  مع  الق�سائي  النظام  عمل  لت�سهيل 
ل�ستقالليته، وحثت ال�سلطات الأمنية ذات ال�سلة على 
اإىل  متكافئ  وب�سكل  املر�سحني  جميع  و�سول  �سمان 
الإجراءات القانونية الواجبة و�سمان �سالمة الق�ساة 

واأمنهم.
العليا  الــوطــنــيــة  املــفــو�ــســيــة  اعــتــمــدت  مـــن جــهــتــهــا، 
لالنتخابات الليبية لئحة الدعاية اخلا�سة بانتخابات 
اإذ  املقبل،  ال�سهر  عقدهما  املزمع  والربملان،  الرئا�سة 
ل�سنة  الرقم )82(  الذي يحمل  املفو�سية  قرار  اأو�سح 

النتخابية  الدعاية  لئحة  باعتماد  ويتعلق   ،2021
الإجراءات  النواب،  وجمل�س  الدولة  رئي�س  لنتخاب 
الــدعــايــة  حلــمــالت  املنظمة  والــ�ــســوابــط  ــقــواعــد  وال

النتخابية للمر�سحني، وفقًا للقوانني النتخابية.
النتخابية  الــدعــايــة  حملة  اأن  اإىل  الــالئــحــة  ولفتت 
�ساعة   )72( بـــ  املــحــدد  املــوعــد  قبل  تــبــداأ  للمر�سحني 
الدعاية النتخابية، عرب  الإذن بحملة  الأقل، من  على 
الالئحة  وبح�سب  الر�سمي.  والإعالن  الإعالم  و�سائل 
من  �ساعة   )24( قبل  النتخابية  الدعاية  فرتة  تنتهي 
جميع  بوقف  القــرتاع،  مراكز  لفتتاح  املحدد  املوعد 
املر�سحني  الدعائية والإعالنية، ويجب على  الأن�سطة 
والوكالء واملوؤيدين عدم موا�سلة الدعاية النتخابية 
اأنــه  واأكـــدت  النتخابية.  الــدعــايــة  فــرتة  انتهاء  بعد 
الدعاية  ممار�سة  اأثناء  املر�سحني  جميع  على  "يجب 
بكافة  "اللتزام  منها  ب�سوابط  التقيد  النتخابية 
القرارات والتعليمات التي ت�سدر عن املفو�سية، واأل 
الأحــوال  من  حــال  بــاأي  النتخابية  الدعاية  تت�سمن 
اأو  الفتنة  اإىل  يــوؤدي  اأو  الوطنية،  الوحدة  مي�س  ما 
اخلالف يف �سفوف الناخبني، والتقيد باآداب ال�سريعة 

الإ�سالمية، والنظام العام".
 24 يف  الرئا�سية  النتخابات  لإجــراء  ليبيا  وت�ستعد 
 30 زمني  بفا�سل  الربملانية  تعقبها  احلايل،  دي�سمرب 
يوما، اإل اأن تنظيم الإخوان وامللي�سيات امل�سلحة تبذل 
قد  التي  اخلطوة  تلك  لعرقلة  حماولة  يف  جهودها، 

تق�سيهم من امل�سهد.

الحوثي يقصف المدارس والمرافق التعليمية

تحذير أممي من ممارسات غير نزيهة باالنتخابات الليبية

تدمير موقع سري لخبراء يدعمون المليشيا

اخلرطوم - البالد
اأم�س  ال�سودانية،  العا�سمة  و�سط  جديدة  تظاهرات  انطالق  قبل 
الفريق  اجلــيــ�ــس  قــائــد  بــني  ال�سيا�سي  التــفــاق  بــعــد  )الــثــالثــاء(، 
عبدالفتاح الربهان، ورئي�س الوزراء عبد الله حمدوك، للتعبري عن 
رف�س ال�سراكة بني املكون الع�سكري واملدين يف اإدارة البالد، اأر�سل 
حمدوك ر�سالة تهدئة للجميع، موؤكدا عدم وجود اأ�سياء قطعية يف 

ال�سيا�سة طاملا اأن اجلميع يتحاور لتقريب وجهات النظر.
رئي�س  ملكتب  الر�سمية  ال�سفحة  على  ر�سالة  يف  حــمــدوك  وقـــال 
فتوؤدي  واحلدية  ال�سفرية  "املواقف  "في�سبوك":  مبوقع  الــوزراء 
الإطــاري  التفاق  يف  بند  "اأول  اأن  مو�سحا  املوقف"،  تعقيد  اإىل 
اإمكانية  اأتــاح  الثاين  البند  بينما  الد�ستورية  الوثيقة  عن  حتــدث 
الطريق خلارطة طريق ل�ستكمال ما  الوثيقة مما يفتح  تلك  تعديل 
"نتجه اإىل مناخ �سيا�سي ل  تبقى من الفرتة النتقالية". واأ�ساف: 
ال�سودانيون  انتزعه  حق  التظاهر  لأن  املتظاهرين  ب�سرب  ي�سمح 
عرب ع�سرات ال�سنني من الن�سال، داعيا جلان املقاومة وكل القوى 

احلية ملمار�سة الدميقراطية.
وتوجه اآلف املحتجني اأم�س اإىل الق�سر الرئا�سي و�سط اخلرطوم، 
مب�ساركة عدد من ال�سيا�سيني البارزين الذين اأفرج عنهم يف اأوقات 
ال�سودانيني  النا�سطني  بني  تداولها  جرى  �سور  واأظهرت  �سابقة. 
املوؤمتر  حزب  رئي�س  الدقري،  عمر  م�ساركة  التوا�سل  مواقع  على 
الـــوزراء  �ــســوؤون جمل�س  ــر  يو�سف، وزي الــ�ــســوداين، وخــالــد عمر 
يف  والقيادي  التمكني  اإزالــة  جلنة  ع�سو  �سالح  ووجــدي  ال�سابق، 
احلرية والتغيري. وكان جتمع املهنيني ال�سودانيني دعا م�ساء اأم�س 
"التحالف بني جمل�س ال�سيادة  "مليونية"، ردًا على  الأول ملظاهرة 

النتقايل ورئي�س الوزراء".

وا�صنطن - البالد
حذر  والأوروبــيــني،  رو�سيا  بني  والقلق  التوتر  من  اأجــواء  و�سط 
اأن  )الثالثاء(، من  اأم�س  بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  وزير اخلارجية 
وله  خطرًا  ردًا  �سي�ستدعي  اأوكرانيا  على  جديد  رو�سي  عدوان  اأي 

عواقب وخيمة.
ادغـــارز  الالتفي  نــظــريه  مــع  �سحفي  مــوؤمتــر  خــالل  بلينكن  وقـــال 
اأي  اإن  الأطل�سي:  �سمال  حللف  اجتماع  هام�س  على  رينكيفيك�س، 
كبري  قلق  م�سدر  �ستكون  رو�سيا  جانب  مــن  ت�سعيدية  حتــركــات 
الأوروبيني  مع  تن�سق  بالده  اأن  مبينا  ولالتفيا،  املتحدة  للوليات 
تتعاون  وا�سنطن  اأن  اإىل  م�سريًا  بيالرو�سيا،  على  عقوبات  لفر�س 

مع الناتو ملواجهة التحركات الرو�سية الأخرية.
الناتو، ين�س �ستولتنربغ، حذر يف وقت  العام حللف  الأمني  وكان 
�سابق اأم�س، من النوايا الرو�سية جتاه اأوكرانيا. وقال خالل زيارته 
لقوات احللف يف لتفيا "ل يوجد و�سوح ب�ساأن النوايا الرو�سية، 
اإمنا هناك ح�سد غري عادي للقوات للمرة الثانية هذا العام"، م�سيفا 
م�سرية  وطائرات  ثقيال  عتادا  "نرى  بر�س":  "فران�س  لوكالة  وفقا 
واأنظمة حرب اإلكرتونية وع�سرات اآلف اجلنود اجلاهزين للقتال".
وزراء  يلتقي  فيما  والأوروبــيــة،  الأمريكية  الت�سريحات  جــاءت 
ع�سكرية  لتعزيزات  الت�سدي  ملناق�سة  اليوم  الناتو  دول  خارجية 
اأن يكون  اأوكرانيا، و�سط قلق من احتمال  رو�سية عند احلدود مع 

الكرملني ي�ستعد لعملية توغل.

السودان.. دعوة لتقريب 
وجهات النظر

تعاون بين واشنطن و"الناتو" 
لمواجهة تحركات روسيا



جدة - يا�سر بن يو�سف
النهائي  اخ��ت��ي��اره  ع��ن  اأم�����س  الأح��م��ر  البحر  �صندوق  اأع��ل��ن   
ففي  ال�صندوق.  انتظارها و�صتتلقى دعم  التي طال  للم�صاريع 
ن�صخته الفتتاحية، �صيدعم ال�صندوق اأكرث من 90 م�صروًعا مت 
عربية  ودول  ال�صعودية  العربية  اململكة  من  بعناية  اختيارها 
للتمويل.  تقدمي   650 من  اأك��رث  ا�صتالم  بعد  وذل��ك  واأفريقية، 
ومن بني امل�صاريع املختارة �صيتم تقدمي منح اإىل 37 م�صروًعا 
يف مرحلة التطوير، و33 م�صروًعا قيد الإجناز، و28 م�صروًعا 
يف مرحلة ما بعد الإنتاج لتكون جمموعة متكاملة من امل�صاريع 
املدعومة من �صندوق البحر الأحمر بهدف خلق جيل جديد من 

�صانعي الأفالم.
اأفريقيا،  ق��ارة  من  م�صروًعا   11 من  املختارة  امل�صاريع  تتكون 
العربية  اململكة  من  و26  العربية،  املنطقة  من  م�صروعا  و60 
ال�صعودية. حيث �صيتم توزيع جميع امل�صاريع الفائزة ال�صبعة 
وت�صعني على جمموعات مميزة من الأعمال ال�صينمائية تت�صمن 
خيال  اأف��الم  و10  وثائقًيا،  فيلًما  و18  علمي،  خيال  فيلم   59
علمي ق�صرية، و5 اأفالم ر�صوم متحركة، و3 م�صل�صالت، وِفلَمي 
ر�صوم متحركة ق�صرية. و�صي�صل الدعم لأكرث من 28 خمرًجا 
رجات �صعوديات.  �صعودًيا موهوًبا، ت�صكل 54 باملئة منهم خمخُ
ومتنوعا  �صخيا  دع��م��ا  الأح��م��ر  البحر  ���ص��ن��دوق  �صيقدم  كما 
مبوا�صيع  �صعودًيا  م�صروًعا   11 لت�صمل  الوطنية  للمواهب 
واأفكار متنوعة، و�صيتلقى 13 م�صروًعا �صعودًيا دعمًا لالإنتاج 

وم�صروعني �صيح�صلون على دعم مرحلة ما بعد الإنتاج. 
كل  متخ�ص�صة يف  ث��الث جل��ان  ت�صكيل  الإط���ار، مت  ه��ذا  ويف 
ق�صم من اأق�صام دعم ال�صندوق، مبا يف ذلك جلنة لدعم م�صاريع 
مرحلة التطوير، وجلنة خم�ص�صة لدعم م�صاريع قيد الإجناز، 
بالإ�صافة اإىل جلنة لدعم م�صاريع مرحلة ما بعد الإنتاج يراأ�صها 
الأحمر  البحر  ملهرجان  الفني  املدير  اإدوارد وينرتوب،  ال�صيد 

ا�صت�صافة  عن  ام�س   املهرجان  وك�صف  ال��دويل.   ال�صينمائي 
مب�صاركة  وذل��ك   “83” الهندي  للفيلم  الأول  العاملي  العر�س 

العديد من جنوم ال�صينما الهندية وخمرج العمل كبري خان. 
كابيل  ال�صهري  الهندي  الكريكيت  لع��ب  ق�صة  الفيلم  ي��روي 
الهند  فريق  قاد  الذي  �صينغ(  رانڤري  النجم  دوره  )يلعب  ديڤ 
لندن،  يف   1983 عام  الدولية  بالبطولة  له  فوز  اأول  لتحقيق 
باأنه  يخُعرف  كان  ال��ذي  اإنديز  وي�صت  فريق  من  الفوز  منتزعًا 
الفريق الذي ل يقهر. هذا الفوز األهم اجليل اجلديد من لعبي 
حتقيق  اأج��ل  من  اجلهد  وب��ذل  للتدريب  الهند  يف  الكريكيت 
ليعيد جت�صيد  التفا�صيل  باأدق  يهتم  فيلم  والنجاح.  البطولت 
بق�صاء  املمثلون  ق��ام  حيث  امل��الي��ني،  األهمت  ال��ت��ي  البطولة 

اأ�صهر طويلة يتدربون خاللها حتت اإ�صراف الريا�صيني الذين 
ميثلون اأدوارهم. 

واأفالم  فيلمز،  فانتوم  اإنرتتينمت،  ريالين�س  تقدمي  من  الفيلم 
حفل  يف  الأول  العاملي  عر�صه  املهرجان  و�صي�صهد  خان،  كبري 
قبل  وذل���ك  دي�صمرب،   15 ي��وم  اجل��م��اه��ريي  ب��رن��اجم��ه  خ��ت��ام 
دي�صمرب،   23 اخلليج  يف  ال�صينما  �صالت  اإىل  الفيلم  و�صول 
وحول العامل 24 دي�صمرب.  ومن املقرر اأن ت�صت�صيف ال�صجادة 
جنوم  ال��دويل  ال�صينمائي  الأح��م��ر  البحر  ملهرجان  احل��م��راء 
الفيلم وطاقم العمل، مبا فيهم املخرج كبري خان املمثلة ديبيكا 
بادوكون، اإ�صافة اإىل بطل الكريكيت ال�صهري كابيل ديڤ، حيث 

�صيكون ختام املهرجان ا�صتثنائيًا بامتياز. 
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 تأهيل جيل من  المبدعين  السعوديين في صناعة األفالم 

 »خّلوها« تمتّع زوار موسم 
الرياض  بروائع الشعر النبطي 

البالد ـ خالد بن مر�ساح 
الأم�صية  القلطة  �صعراء  من  ع��دد  اأحيا 
"خّلوها"  منطقة  حم��اورات  من  الثالثة 
-اإح��������دى م���ن���اط���ق م���و����ص���م ال���ري���ا����س 
جمهور  من  كبري  تفاعل  و�صط   -2021
اكتظت  ال��ذي��ن  ال�صعري  امل���وروث  ه��ذا 
معاين  الفعالية.وتناولت  �صاحات  بهم 
يف  امل�صاركني  ال�صعراء  ب��ني  امل��ح��اورة 
على  والثناء  الوطنية،  اللحمة  الأم�صية 
الوطن يف  الدفاع عن  واأهمية   ، القيادة 
ا�صتمتع احل�صور  امليادين، كما  خمتلف 

مبعاين الرّد الطريفة بني ال�صعراء.
املنظمة  اللجنة  اأتاحت  اأخ��رى  جهة  من 
مل�صاركة  ال��ف��ر���ص��ة  "خّلوها"  لفعالية 
ب��ع�����س ال�����ص��ع��راء اخل��ل��ي��ج��ي��ني ال��ذي��ن 
وتاأتي  املحاورة.  ميادين  يف  ا�صتخُهروا 
الهيئة  م��ن  بتنظيم  "خّلوها"  فعالية 
العامة للرتفيه وم�صاركة وزارة الثقافة، 
وتركز  املا�صي،  اخلمي�س  انطلقت  التي 

على الرتاث الفني والفعاليات ال�صعرية، 
ال�صعر  وحم��ب��ي  ال�����ص��ع��راء  وت�صتقطب 

النبطي مب�صابقات فريدة.
ثقافية  فعاليات  ع��دة  املنطقة  وتت�صمن 
تقدمها  ال�صعر،  ملحبي  جاذبة  وتراثية 
ديَّة"، التي حتتوي على  عرب منطقة "الرِّ
الردّية بح�صور  لعرو�س  رئي�س  م�صرح 
اأب����رز ال�����ص��ع��راء ال��ن��ب��ط��ي��ني، وع��رو���س 
اإىل  اإ�صافة  العامة،  ال�صعبية  الرق�صات 
ال�صعبي  بت�صميمها  "املجال�س"  منطقة 

لديوانياتها.
فعالية  اأي�صا  "خّلوها"  منطقة  وت�صم 
"فلة حجاج" التي تتيح للزوار املهتمني 
ب��ال�����ص��ع��ر م���ن ج��م��ي��ع الأع���م���ار خ��و���س 
ال�صاعر  منها:  ومتنوعة،  حية  جت��ارب 
التجريبية  ال�صعراء  ومن�صة  ال�صغري، 
ج��ان��ب  اإىل  وم������واه������ب(،  )جت��������ارب 
ومنطقة  تفاعلية  ع��رو���س  تخ�صي�س 

خم�ص�صة لالأطفال لعر�س مواهبهم.

 خبير طقس: كتلة باردة  
تدخل أجواء المملكة 

جدة ـ البالد 
الق�صيم  بجامعة  امل��ن��اخ  اأ���ص��ت��اذ  ك�صف 
�صابقا، الدكتور عبد الله امل�صند، عن كتلة 
باردة �صتتوغل يف اأجواء اململكة لت�صل 
غ��د اخلمي�س  ي���وم  ب��ح��ل��ول   ح��ائ��ل  اإىل 
واأ�صاف اأن هذه الكتلة �صت�صل اأي�صا اإىل 
والغربية  الريا�س  مناطق  ثم  الق�صيم 
الأربعاء  اليوم  اأن  اإىل  لفتا  وال�صرقية، 
املربعانية، وذلك وفقا  اأيام  اأول  �صيكون 
حل�����ص��اب اب���ن ب�����ص��ام ال��ف��ل��ك��ي.واأو���ص��ح 
من  يختلف  املربعانية  دخ��ول  موعد  اأن 
ح�صاب لآخر، حيث يقع الختالف ما بني 
ال�صهر. نف�س  من  ال���7  حتى  دي�صمرب   1
يتزامن  املربعانية  دخول  اأن  واأ�صاراإىل 
مع هبوط بدرجات احلرارة يف املنطقة 
ذروت��ه��ا  ت��ك��ون  اأن  م��ت��وق��ًع��ا  ال�صمالية، 
"امل�صند"  ولفت  املقبلة..  اجلمعة  ي��وم 
من  وياأخذ  يطول  ي��زال  ل  الليل  اأن  اإىل 
يوميًا،  ثانية   38 مبقدار  النهار  ح�صة 
يتوقف  حتى  يوميًا  الأخ���ذ  ويتناق�س 

ي��وم��ًا.    21 ب��ع��د  اأي  دي�����ص��م��رب   22 يف 
يذكر  اأن هناك طرقا عدة ملعرفة املوا�صم 
ال�صلوك  على  يعتمدون  احلوا�صر  فاأهل 
على  يعتمدون  البادية  واأه��ل  ال��زراع��ي، 
ال��زواح��ف  وح��رك��ة  احل�����ص��ري  ال�صلوك 
ال�صحب،  وتخلقات  ال��ري��اح  وحت��رك��ات 
بالعني  الروؤية  على  البحارة  يعتمد  فيما 
املجردة لذات النجم، مفيدا اأنه يعتمد يف 
جمتمعة.  الطرق  تلك  كل  على  ح�صاباته 
لأنها  ال���ص��م  ب��ه��ذا  املربعانية  و�صميت 
يوما،  اأرب��ع��ني  وت�صتمر  ال�صتاء  تفتتح 
تف�صل  اإذا  فيها  تخ�صر  الأر���س  اأن  كما 
الن�صف  يف  بالأمطار  وع��ال  جل  امل��وىل 
اإذا  واأن���ه  املربعانية.  مو�صم  م��ن  الأول 
الأوىل  يومًا  الع�صرين  خالل  املطر  نزل 
بخري  تب�صر  ال�صنة  ف��اإن  املربعانية  م��ن 
الفقع  اإنبات  على  ع��الوة  مزدهر  وربيع 
ال�صنة  اأن  ذلك  الربية،  الأع�صاب  وجميع 
الو�صم  يف  املطر  نزل  اإذا  ربيعية  تكون 

واملربعانية وال�صبط واأول العقارب.

»روح السعودية« تعزز  برامج السياحة خالل موسم الشتاء 
 البالد ـ يا�سر بن يو�سف 

اأطلقت الهيئة ال�صعودية لل�صياحة، تقومي الفعاليات واملوا�صم 
اململكة  ال�صعودية".وتعي�س  "روح  من�صة  عرب  ال�صتاء  لأ�صهر 
خالل الفرتة احلالية منوًا مت�صارعًا وحراكًا كبريًا عرب تفاعل 
املوا�صم  اململكة مع جميع  داخل وخارج  وال�صياح من  ال��زوار 
والفعاليات والباقات والوجهات، التي برزت ب�صكل ملفت عرب 
التي  ال�صعودية؛  لل�صياحة  الر�صمية  ال�صعودية" الهوية  "روح 

ت�صرف عليها الهيئة ال�صعودية لل�صياحة.
من  ال�صعودية"  "روح  من�صة  عرب  جهودها  الهيئة  ووا�صلت 
�صتمكن  ال��ت��ي  وامل��وا���ص��م،  الفعاليات  لتقومي  اإط��الق��ه��ا  خ��الل 
اجلميع من الطالع على جميع الأن�صطة ال�صياحية والرتفيهية 
يف اململكة التي �صتنظم حتى مار�س املقبل 2022، بالإ�صافة اإىل 
العمل مع ال�صركاء من القطاع العام واخلا�س من اأجل تعزيز 
هذا احلراك التنموي؛ �صواء القت�صادي اأو الجتماعي، الذي 
وال�صركات  الأعمال  لرواد  ال�صتثمارية  الفر�س  توفري  ي�صهم 

ال�صغرية واملتو�صطة، وفر�س العمل ل�صباب وفتيات الوطن.
خالل  املحلية  ال�صياحة  تن�صيط  يف  الكبرية  النجاحات  وبعد 
اأ�صهر  لل�صياحة خالل  ال�صعودية  الهيئة  تعمل  املا�صية،  الفرتة 
التعاون  جمل�س  دول  من  ال�صياح  جذب  على  احلالية  ال�صتاء 
اخلليجي واملنطقة والعامل ككل، عرب حملة ترويجية للرتحيب 
والفعاليات  والأن�صطة  باملوا�صم  لال�صتمتاع  اململكة  ب��زوار 
�صراكاتها  عرب  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  والنوعية  العاملية 
والفنادق  ال��رح��الت  ومنظمي  ال��ط��ريان  �صركات  م��ع  املثمرة 

لتقدمي العرو�س اجلاذبة واملميزة.
ال�صياحة  منظومة  مع  لل�صياحة  ال�صعودية  الهيئة  تعمل  كما 
ال�صعودية من خالل تعاون وتكامل وثيق لتحقيق م�صتهدفات 
فر�صة  مليون  اإىل  الو�صول  يف  لالإ�صهام  ال�صياحي  القطاع 
�صنوية،  زي��ارة  مليون   100 اإىل  كذلك  والو�صول  وظيفية، 
املحلي  الإجمايل  الناجت  ال�صياحي يف  القطاع  م�صاهمة  ورفع 

اإىل 10%؛ بحلول العام 2030.
يذكر اأن اململكة ت�صهد هذه الأيام ن�صاًطا �صياحًيا كبرًيا، يعك�س 
احليوي،  القطاع  بهذا  احلكومة  توليه  ال��ذي  الهتمام  م��دى 
العامل،  م�صتوى  على  من��ًوا  القطاعات  اأ�صرع  اأح��د  يخُعد  ال��ذي 
ركائز  اأهم  اأحد  باعتباره  واع��ًدا،  م�صتقباًل  طياته  يف  ويحمل 

روؤية اململكة 2030.

4 بحوث علمية تتصدر العدد الجديد من مجلة »الدارة«
الريا�ض ـ البالد 

املحكمة،  العلمية  "الدارة"  جملة  من   2021 اأكتوبر  ع��دد  حمل 
اأربعة بحوث علمية تنوعت  ال�صادرة عن دارة امللك عبدالعزيز، 
موا�صيعها بني اجلوانب التاريخية والآثارية والأدبية. وتناول 
ال�صلطان  عهد  يف  امل��ال��ي��ة  )امل�����ص��ادرات  بعنون  الأول  البحث 
1468-1496م(،   / 872-901ه����  الفرتة  يف  قايتباي  الأ�صرف 
التاريخ  ق�صم  من  القبلي  فايز  بن  عبدالعزيز  الدكتور  اإع��داد  من 
حتليلية  تاريخية  درا�صة  �صعود،  امللك  جامعة  يف  الآداب  بكلية 
بها  ات�صم  ب��ارزة  مة  �صِ كانت  التي  املالية  امل�صادرات  ظاهرة  عن 
الدرا�صة  رّك��زت  حيث  اململوكية،  اخلزينة  لتن�صيط  العهد،  ذلك 
امل�صادرات  تلك  انت�صار  اأ�صهمت يف  التي  والدوافع  الأ�صباب  يف 
من خمتلف ال�صخ�صيات الع�صكرية واملدنية، واأثرها يف ال�صلطة 
واقت�صادًيا،  �صيا�صًيا، واجتماعًيا،  املجتمع  فئات  اململوكية ويف 
يف  اململوكية  ال�صلطة  ا�صتخدمتها  التي  الأ�صاليب  وما  واإدارًي��ا، 

م�صادرة تلك الأموال؟ وما موقف العلماء والق�صاة منها؟.
املعالة  مقربة  من  �صاهدي  )نق�س  بعنوان  الثاين  البحث  وج��اء 
اخلريجي(،  عبدامللك  ب��ن  عبدالله  بنت  فاطمة  ت�صمى:  لم���راأة 
الآث��ار  ق�صم  من  الزيلعي  اأحمد  بنت  زه��راء  الدكتورة  اإع��داد  من 

امللك  جامعة  يف  والآث��ار  ال�صياحة  بكلية 
من  نق�ًصا  البحث  ي��در���س  حيث  �صعود، 

نقو�س قبور مقربة "املعالة" ال�صهرية يف 
جمموعة  مع  حمفوظ  وه��و  املكرمة،  مكة 

الآث��ار  متحف  يف  ال�صاهدية  الأح��ج��ار  من 
اإىل حقبة  وت��ع��ود  امل��ك��رم��ة،  وال���رتاث مبكة 

 / )ق1-5ه���  من  الفرتة  مّتتد خالل  تاريخية 
�صمنها  من  النق�س  هذا  انتقي  وقد  7-11م(، 

نادر  بع�صها  الأدعية  من  �صيغ  على  حلتوائه 
جًدا، ف�صاًل عن كونه يحمل ا�صم امراأة ن�صبتها 

حتتمل عدة قراءات، ترجح الدرا�صة منها قراءة 
الكثري من ا�صرة  اإليها  يخُن�صب  التي  )اخلريجي(، 

العربية  اململكة  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف  تنت�صر 
متقن  ك��ويف  بخط  النق�س  تب  كخُ وق��د  ال�صعودية، 

ليونة  اأو  م��ن حتليات  الإع��ج��ام وجم��رد  م��ن  خ��اٍل 
النماذج  من  يكون  لأن  يوؤهله  ما  وهو  حروفه،  يف 

اإىل  املن�صوبة  تلك  �صيما  ول  تذى،  حتخُ التي  الكوفية 
مكة املكرمة واإىل احلجاز ب�صورة عامة.

باحث في المسرطنات يكشف 
حقيقة معالجة "الهيل" لألمراض

 الريا�ض ـ البالد 
اأم�س   اخل�صريي،  فهد  الدكتور  امل�صرطنات،  يف  الباحث  ك�صف   
الثنني، حقيقة معاجلة الهيل لعدد من الأمرا�س، بالإ�صافة اإىل 

احتوائه على العديد من الفوائد الغذائية.
تويرت:  مبوقع  ح�صابه  على  تغريدات  يف  اخل�صريي  وق��ال 
وال��زي��وت  بالنكهات  وم��ل��يء  الغذائية  ب��امل��واد  فقري  الهيل 
وحت�صني  كنكهة،  قليلة  بكمية  ويوؤخذ  املتبخرة،  املتطايرة 

طعم فقط.
الع�صبي  للقولون  تهّيج  ت�صبب  الهيل  زيادة  اأن  واأ�صاف: 
على  يوؤثر  وق��د  وانتفاخات  ه�صمي  اجلهاز  وا�صطراب 
اخلاليا الطالئية املبطنة للمعدة والمعاء مما قد ي�صبب 

تهيج وم�صاكل باحلهاز اله�صمي، الهيل نكهة فقط.
واملتابعني  ال�صهرة  ك�صب  يريد  من  هناك  اأن   : وتابع 
يختار  يوم  كل  والطبية،  العلمية  املعلومات  مبخالفة 
 %  99 وتعالج  الأغذية  اأف�صل  ويجعلها  غذائية  م��ادة 
من الأمرا�س، وتدعم املناعة، وا�صفا ذلك بال�صواليف  

بح�صب قوله .
الأ���ص��رة،  لطبيب  فيديو  مقطع  اأن  بالذكر  جدير 
���ص��ع��ود ال�����ص��ه��ري، ح��ظ��ي ب��ت��ف��اع��ل وا����ص���ع عن 
ال��ه��ي��ل يحتوي  اإن  ق���ال:  ال��ه��ي��ل؛ ح��ي��ث  ف��وائ��د 
طريقة،  من  باأكرث  ال�صرطان  تكافح  م��واد  على 
اخلاليا  تقتل  التي  الطبيعية  اخلاليا  ويدعم 
ال�صرطانية ويعالج اجلهاز اله�صمي، و يكافح 
ت�صو�س  ت�صبب  التي  البكترييا  من  اأن��واع   5
ويحمي  التنف�س  عملية  وي��دع��م  الأ���ص��ن��ان 
يف  اأي�صا  دور  ول��ه  القلق  وي��ح��ارب  الكبد 

اإنقا�س الوزن.
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الريا�ض- متعب بن عبداهلل
اإدارة  اأن  البالد"  م�سادر"  علمت 
ـــادي الــ�ــســبــاب تــرقــب دخـــول لعــب  ن
ــفــرة  نـــــادي الــنــ�ــســر خمـــتـــار عــلــي ال
ـــقـــادم؛ من  احلــــرة يف �ــســهــر يــنــايــر ال
وتعزيز  الــالعــب  خــدمــات  ك�سب  اأجــل 
�سفوف الفريق بالعنا�سر املحلية  بعد 
يف  الإدارة  اأبرمتها  التي  التعاقدات 
فرة النتقالت ال�سيفية مع" عبدالله 

وح�سني  ال�سراري،   ونــادر  اجلوعي، 
ــان  ــعــان، وفــــــواز الــــقــــرين، وهــت ــي ــس �
يف  ال�سبابي  الليث  ويــاأمــل  بــاهــربي. 
من  الأول؛  الــفــريــق  تدعيم  موا�سلة 
كاأ�س  دوري  لقب  على  املناف�سة  اأجــل 
للمحرفني،  �سلمان  بن  حممد  الأمــر 
ــتــعــداد لــلــمــ�ــســاركــة الآ�ــســيــويــة  وال�ــس
واأجــنــبــيــة  حملية  بعنا�سر  ــقــادمــة  ال

متميزة فنيًا. 

      ad@albiladdaily.com 
  )فاك�ض : ٠١٢٦٧١٦٢٤١     ٠١٢٢٧٥٠٠١٢( ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة  

fardia@albiladdaily.com   إعالنات محاكم التنفيذ

منصة الكلمة

لماذا الهالل!!
حممد اجلليحي

وفاز الهالل بكاأ�س دوري اأبطال اآ�سيا، واأ�سبح من امل�سلمات البديهية 
اأ�سبح  حتى  عليها...  الزعيم  ح�سول  ال�سعودية  القدم  كرة  عامل  يف 

اجلمهور ل ي�ستغرب اأو ميجد هذا املنجز لثقتهم العالية بالفريق.

فرحة لعبي الهالل داخل امللعب مل تتغر عن اأي فرحة بالفوز مبباراة 
اأو بطولة عادية؛ لأنهم ا�ستاأن�سوا واعتادوا طعم البطولت.

بعد اأي بطولة يحققها الفريق الأزرق ن�سمع كلمة )ملاذا( الهالل متميز 
باأن متيز هذا  البع�س  باأقوال  عن غره من الأندية!! و�سمعنا كثرًا 
الفريق نابع من الدعم الوحيد له دون غره من كل اجلهات وله نفوذ 
ال�سحة وهو  الكالم عار من  وله عنا�سر تخدمه يف جمالتها، وهذا 
الهالل  ل�سعادة  الهالل ومن يغ�سب  تاأليف من ي�سايقهم بطولت  من 
عند  البطولة  قيمة  لتقليل  مبنجزاته  الت�سكيك  يحاول  من  وهناك 

اأن�ساره.
باملال  يدعم  ومل  غــره،  دون  باملاليني  ديــون  عنه  ت�سدد  مل  فالهالل 
الهالل  العك�س  على  بل  الأندية  بقية  عن  متيز  اأي  ينل  ومل  لوحده، 
الريا�سة من ناحية  اأوائل الأندية يف تطبيق معاير وزارة  كان من 
الآ�سيوي  �سروط الحتاد  املالية وحتقيق  الكفاءة  احلوكمة و�سهادة 
للح�سول على الرخ�سة الآ�سيوية. الهالل منظومة عمل متكاملة، له 
ا�سم  النظر عن  الإدارات ويعمل بها بغ�س  اأ�س�س ت�سر عليها جميع 
يد  على  الهالل  تاأ�سي�س  فمنذ  احلــايل.  الهاليل  امل�سوؤول  اأو  الرئي�س 
الأول  الهاليل هو  الكيان  اأن  على  قائم  �سعيد، وهو  بن  الرحمن  عبد 
ولي�س فوقه اأي �سخ�س وم�سلحة النادي هي الأوىل. اأكرث ناد يفعل 
وت�سديد  اخلرية  اجلمعيات  بدعم  وي�ساهم  املجتمعية  امل�سوؤولية 
حقوق الالعبني احلاليني وال�سابقني هو الهالل، ودعم املحتاجني من 
لعبي الأندية الأخرى �سواء بعالجهم يف عيادته الطبية اأو دعم مايل 

ومعنوي.
وزع 1000 �سلة غذائية لالأ�سر املحتاجة يف الفرة الأخرة وهي من 

الأعمال اخلرة، التي �سار عليها الهالل كرائد يف هذا اجلانب
على  ح�سل  الهالل  الأعــمــال.  بهذه  للم�ساركة  جمهوره  همم  و�سحذ 
ومنها  الجتماعية؛  وامل�سوؤولية  اخلــري  العمل  يف  عاملية  جوائز 
جائزة اأف�سل ناد بالعامل يف امل�سوؤولية الجتماعية عام 2015؛ اإذًا ل 
غرابة يف التوفيق احلايل للهالل فمثله يجب اأن يكون قدوة ملن اأراد 

النجاح والبطولت.
اإ�ساءات:

تاأهل وم�ساركة الهالل يف كاأ�س العامل لالأندية للمرة الثالثة يجب اأن 
موا�سلة  الهالليون  اأراد  ما  اإذا  احلالية،  الن�سخة  يف  خمتلفة  تكون 
�سهر  �ستقام يف  التي  البطولة  قبل  الفريق  وتاألقهم. فرميم  متيزهم 
فرباير من العام القادم م�ساألة يجب اأن تتم على اأعلى م�ستوى لي�س 
فقط من اإدارة الفريق، بل من املوؤ�س�سة الريا�سية لنح�سل على نتائج 
تر�سي طموحنا نحن اجلمهور ال�سعودي الذي تعودنا على اأن نكون 
الأول دائمًا واأبــدًا يف عهد عراب الروؤية" ويل العهد الأمني" حفظه 

الله.
مع  الأول  الطراز  من  هداف  ال�سن  يف  �سغر  ملهاجم  يحتاج  الفريق 
كاريلو  الالعبني"  مو�سوع  يف  والبت  الدفاع،  خط  �سفوف  تدعيم 

وفييتو" اللذين مل يقدما ما ي�سفع لهما بتمثيل الفريق حتى الآن.

 @Mohmed_aljlaihe

برعاية خادم الحرمين الشريفين..

 نادي سباقات الخيل يطلق كأس األمير 
محمد بن سعود الكبير )كأس الوفاء(

الوحدة في اختبار نجران.. والقادسية في مواجهة جدة

الريا�ض - هاين الب�سر 
امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم  برعاية 
حفظه  �ــســعــود،  اآل  عبدالعزيز  بــن  �سلمان 
�ــســبــاقــات اخليل  نـــادي  يقيم  الــلــه ورعــــاه، 
حفله   2021/12/4 املــوافــق  ال�سبت  يــوم 
ال�سباقي على كاأ�س الأمر حممد بن �سعود 
�سمن  من  امل�سنف  الــوفــاء(  كاأ�س   ( الكبر 
ال�سعودي  امليدان  يف  الثانية  الفئة  كوؤو�س 
مفتوح  �ــســنــوات  الأربــــع  خليل  املخ�س�س 
خيول  اأقوى  من  نخبة  مب�ساركة  الدرجات، 
هذه الفئة طمعًا يف نيل �سرف الفوز بالكاأ�س 
والتتويج بالكاأ�س ملا يحمله هذا الكاأ�س من 
اأهمية كربى لدى الو�سط الفرو�سي بجميع 

�سرائحه .
ــــع �ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي الأمـــر  ورف
ــد الــفــيــ�ــســل رئــيــ�ــس جمل�س  بــنــدر بـــن خــال
اإدارة  جمل�س  ورئــيــ�ــس  الــفــرو�ــســيــة  هيئة 
ال�سكر  اآيــات  اأ�سمى  اخليل،  �سباقات  نــادي 
و�سمو  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  والتقدير 
ويل عهده الأمني -حفظهما الله- على الدعم 
الرعاية  اأن  موؤكدًا  الفرو�سية،  جتده  الــذي 
جت�سد  ن�ساأتها  منذ  البطولة  لهذه  الكرمية 

الوفاء الذي متيزت به القيادة.
وينطلق �سباق "كاأ�س الوفاء" يف ال�سوط 
واملخ�س�س  مر،  األفي  م�سافة  على  التا�سع 
)الفئة  الــدرجــات  جلميع  املحلي  لــالإنــتــاج 
الثانية( من عمر اأربع �سنوات فاأكرث، وتبلغ 

جائزته 500 األف ريال.
وجاءت ت�سمية كاأ�س الوفاء بهذه الت�سمية 
عبدالعزيز-  بن  عبدالله  امللك  اأطلق  عندما 

عرفانًا   1416 عام  ن�سخة  اأول  الله-  رحمه 
ــــاًء لــالأمــر الــراحــل حمــمــد بــن �سعود  ووف
�سباقات  ريا�سة  يف  البارز  ودوره  الكبر، 

واملــ�ــســتــورد  الإنـــتـــاج  �سعيد  عــلــى  اخلــيــل 
ودعمه للمالك واملنتجني يف اململكة العربية 
ال�سعودية، وهذا التكرمي بحد ذاته والوفاء 

لكل  الر�سيدة  قيادتنا  على  مب�ستغرب  لي�س 
اململكة  اإثــراء  بــارز يف  واإ�سهام  دور  له  من 

العربية ال�سعودية يف اأي جانب.

حائل - خالد احلامد
اجلولة  الــيــوم  م�ساء  تختتم 
لأندية  )يــلــو(  دوري  مــن  الــــ13 
ثالث  بــاإقــامــة  الأوىل،  الــدرجــة 
الأخـــدود  يلعب  اإذ  مــواجــهــات؛ 
القاد�سية  ويــواجــه  هجر،  �سد 
الوحدة  ويتقابل  جــدة،  �سيفه 

وجنران.

الأخدود VS هجر
يف جنـــران، يــواجــه الأخـــدود 
�سيفه هجر، يف لقاء الطموحات 
لــلــتــقــدم يف �ــســبــاق  املــ�ــســركــة 
ر�سيد  الــلــقــاء،  قبل   ، الــ�ــســدارة 
الأخدود 17 نقطة هجر لديه 21 

نقطة.

القاد�سية VS جدة
على ملعب الأمر �سعود بن جلوي 
الــقــاد�ــســيــة لقاء  بــاخلــرب، يــخــو�ــس 
القاد�سية  جــدة،  �سيفه  اأمــام  �سعبًا 
نقطة،   18 وجــدة   ، نقطة   15 ميلك 

التقارب النقطي �سي�سعل اللقاء.

الوحدة VS جنران
يــ�ــســتــقــبــل الـــوحـــدة عــلــى �ــســتــاد 
�سيفه  بال�سرائع   عبدالعزيز  امللك 
نقطة   20 الــوحــدة  ميتلك  جنـــران. 
على  ثمني  فــوز  لت�سجيل  وي�سعى  
توازنه  يفقد  ما  كثرًا  الذي  �سيفه، 
جنران  ميتلك  فيما  قواعده،  خارج 
على  حر�سًا  اأكــرث  وهــو  نقطة    11

حت�سيل نقاط اللقاء.

الريا�ض - هاين الب�سر 
الفتتاحية  الن�سخة  �ست�ست�سيف  جــدة..  مدينة 
و�سي�سهد  ال�سعودية،  يف  الكربى  اجلائزة  ل�سباق 
احلدث العاملي م�ساركة اأف�سل ال�سائقني وامل�سنعني 
يف العامل، �سيتناف�سون يف �سوارع جدة عرب �سباق 

ليلي مذهل.
و�سط  نوعه-  من  الأول  وهــو  ال�سباق-  �سيقام 
والحتــاد   1 الــفــورمــول  بــني  الأمـــد  طويلة  �سراكة 
على  الــنــاريــة،  والــدراجــات  لل�سيارات  ال�سعودي 
كورني�س جدة، الذي ميتد على طول �ساطئ البحر 

الأحمر، مما يوفر خلفية �ساحلية مذهلة.
الإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس  كــــاري،  ت�سي�س  ـــال  وق

اأ�ــســبــحــت  لـــفـــورمـــول 1:  ــ�ــس الــتــنــفــيــذي  ــي ــرئ وال
ال�سعودية مركزا للريا�سة والرفيه بعد ا�ست�سافتها 
للعديد من الأحداث الكربى يف ال�سنوات الأخرة، 

وي�سعدنا جدا اأن الفورمول 1 �ست�سارك.
لنا،  بالن�سبة  للغاية  مهمة  ال�ست�سافة  واأ�ساف: 
�سن  حتت  ال�سعودية  �سكان  من   %70 اأن  باعتبار 
اإىل  الو�سول  لإمكانية  متحم�سون  نحن  الثالثني، 
معجبني جدد وجلب معجبينا احلاليني حول العامل 
ل�سباقات مثرة من موقع تاريخي مذهل. يذكر اأن 
مطار  اإىل  و�سلت  قد  البطولة  يف  امل�ساركة  الفرق 
املوؤ�س�س يف جدة، وقد متت اإجراءات دخولهم عرب 

م�سار خا�س.

في ختام الجولة 13 من دوري" يلو"..

جدة تحتضن سباقًا ليليًا مذهاًل للفورموال 1

مختار النصر على رادار الشباب

محرز ينافس الميال وشيك على جائزة بوشكاش
جدة - البالد

"فيفا"  القدم  لكرة  الــدويل  الحتــاد  اأعلن 
للمناف�سة  لعبا   11 ت�سم  خمت�سرة  قائمة 
هذا  هــدف  لأفــ�ــســل  بو�سكا�س  جــائــزة  على 
العام، اإذ يناف�س الهدف الذي �سجله باتريك 
�سيك يف مرمى ا�سكتلندا يف بطولة اأوروبا 

لنيل هذه اجلائزة الرفيعة.
و�سجل �سيك اأحد اأبرز الأهداف يف تاريخ 
 )0-2( للفوز  الت�سيك  ليقود  اأوروبــا  بطولة 
على ا�سكتلندا يف م�ستهل م�سوارها ببطولة 

اأوروبا يف يونيو املا�سي.
الت�سجيل  افتتح  الـــذي  �سيك،  واأ�ــســاف 
هدفه  ال�سراحة،  قبل  رائعة  راأ�ــس  ب�سربة 
منت�سف  بعد  مــن  مذهلة  بت�سديدة  الــثــاين 
احلــار�ــس  خـــروج  ملــح  بعدما  بقليل  امللعب 

ديفيد مار�سال من مرماه.
مر   )49.7( م�سافة  مــن  ــهــدف  ال وجـــاء 

لي�سبح اأبعد هدف يف تاريخ بطولة اأوروبا 
وفقا لإح�ساءات �سبكة "اأوبتا"، واختر هذا 

الهدف لحقا الأف�سل يف البطولة.

الكوري اجلنوبي �سون هيونغ مني  وفاز 
مهاجم توتنهام بجائزة بو�سكا�س يف 2020 
مرمى  يف  فــردي  جمهود  مــن  الــرائــع  بهدفه 

برنلي بالدوري الإجنليزي املمتاز.
مان�س�سر  لعبة  ويــر  كــارولــني  و�ستظهر 
�سيتي للمرة الثانية على التوايل يف القائمة 
املخت�سرة ب�سبب هدفها الرائع من عند حافة 
بــالــدوري  قــمــة  ــاراة  مــب اجلــــزاء يف  منطقة 

املمتاز لل�سيدات اأمام مان�س�سر يونايتد.
ــا اإيـــريـــك لمــيــال  وتــ�ــســم الــقــائــمــة اأيــ�ــس
وريا�س حمرز من الدوري املمتاز، و�سجل 
لميال هدفا بطريقة "رابونا" اأمام اأر�سنال 
يف قمة �سمال لندن، بينما نال حمرز اإ�سادة 
وا�ــســعــة ب�سبب هــدفــه مــن جمــهــود فــردي 
منتخب  مع  اللعب  اأثــنــاء  زميبابوي  اأمــام 
اجلزائر، و�سيتم اإعالن الفائز يف 17 يناير 
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األخضر يستهل مشواره بمواجهة األردن

جدة – هالل �سلمان
مبواجهة  العرب  كاأ�س  بطولة  يف  م�ساركته  الوطني  منتخبنا  ي�ستهل 
التعليمية،  املدينة  ا�ستاد  على  م�ساء   10 الـ  ال�ساعة  عند  الأردين  �سقيقه 

�سمن اجلولة الأوىل من مناف�سات املجموعة الثالثة.
لــوران  الفرن�سي  املــدرب  بقيادة  للمباراة  ا�ستعداداته  الأخ�سر  ورفــع 
بونادي، حيث اأجرى لعبو منتخبنا ح�سة تدريبية يوم اأم�س على ملعب 
املنتخب  عنا�سر  جميع  جاهزية  اكتمال  �سهدت  "اخلريطيات"،  نــادي 
احلمدان  عبدالله  الهالل  ثنائي  م�ساركة  بعد  الفتتاحي،  اللقاء  خلو�س 

وحممد القحطاين مع بقية زمالئهم يف التمارين.
يدير مباراة الأخ�سر و�سقيقه الأردين احلكم الغامبي باكاري غا�ساما، 

ويلعب "ال�سقور اخل�سر" يف املجموعة الثالثة التي ت�سم بالإ�سافة اإىل 
الأردن، منتخبي املغرب وفل�سطني اللذين يلتقيان الليلة اأي�سا.

و�سيواجه منتخبنا نظريه الفل�سطيني يف اجلولة الثانية يوم ال�سبت 4 
دي�سمرب املقبل، قبل اأن يختتم دور املجموعات مبالقاة املغرب يوم الثالثاء 
البواردي،  زيد  هم:  لعبا   23 الأخ�سر  قائمة  وت�سم  املقبل.  دي�سمرب   7
حممد اليامي، نواف العقيدي، �سعود عبداحلميد، مهند ال�سنقيطي، متعب 
احلربي، خليفة الدو�سري، وليد الأحمد، نواف بو�سل، �سليمان هزازي، 
نايف املا�س، بدر من�سي، م�سعل ال�سبياين، حامد الغامدي، علي جمر�سي، 
عبدالله  العمار،  تركي  يحيى،  اأمين  القحطاين،  حممد  حمن�سي،  اإبراهيم 

رديف، هيثم ع�سريي، فرا�س الربيكان، عبدالله احلمدان.

قولف السعودية والجولة اآلسيوية
يطلقان بطولة كبرى في جدة 2022

من  عودتها  الآ�سيوية  اجلولة  وت�سجل 
حيث  الــدولــيــة،  ال�سعودية  بطولة  خــالل 
فريو�س  جائحة  تف�سي  وب�سبب  كــانــت 
قد   19-COVID امل�ستجد  كــورونــا 
ملدة  وفعالياتها  اأن�سطتها  جميع  اأوقفت 
عجلة  تعود  وبذلك  �سهر.   18 عن  تزيد 
اأعمال اجلولة الآ�سيوية للدوران والتي 
يف  الــقــولــف  ريــا�ــســة  لتنمية  ت�سعى 
القارة ال�سفراء وحول العامل. و�سمت 
بطولة  يف  امل�ساركة  الأ�ــســمــاء  قائمة 
ال�سعودية الدولية كال من: املك�سيكي 
ترييل  والإجنليزي  اآن�سر،  اأبــراهــام 
هــاتــون، والإجنــلــيــزي اإيـــان بولرت، 
اأرنـــــاو�ـــــس،  اأدري  ــــاين  ــــب والإ�ــــس
والأمـــريـــكـــي دا�ـــســـن جــونــ�ــســون، 
والأمــــريــــكــــي زانـــــــدر �ــســاوفــيــل، 
بيلو،  كابريرا  رافائيل  والإ�سباين 
والأمـــريـــكـــي جــيــ�ــســون كــوكــراك، 

والأ�سرتايل اآدم �سكوت
كــيــ�ــســي،  بـــــول  ، والإجنــــلــــيــــزي 
لوري،  ـــايـــن  �ـــس والآيـــــرلـــــنـــــدي 
�ستين�سون،  هيرنيك  وال�سويدي 
دي�سامبو،  براي�سون  والأمريكي 
ــمــايل غـــرامي  ــس ــ� والآيــــرلــــنــــدي ال
مـــاكـــداول، والأمــريــكــي هــارولــد 
فارنر، والأمريكي جي�سون دفرن، 
ميكيل�سون،  فــيــل  والأمـــريـــكـــي 
والــــفــــيــــنــــزويــــلــــي جــــونــــاثــــان 
تومي  والإجنــلــيــزي  فــيــغــا�ــس، 
كيفني  والأمـــريـــكـــي  فــلــيــتــوود، 
وات�سون،  بوبا  والأمريكي  نا، 

خواكني  والت�سيلي  غار�سيا،  �سريجيو  والإ�سباين 
يف  الأ�سماء  اأكــرب  من   30 لهم  �سين�سم  كما  نيمان، 
عامل القولف الآ�سيوي و�سيتم تاأكيد م�ساركتهم يف 
يناير القادم بعد ختام مناف�سات املو�سم احلايل يف 
الالعبني  من  جمموعة  القائمة  وت�سم  �سنغافورة. 
بلو  بطولة  مناف�سات  يف  مــوؤخــرا  �ساركوا  الــذيــن 
كانيون يف بوكيت 2021 ومنهم: جانيواتانانوند، 
�سيف  كاتلني،  جــون  غــريــن،  غافني  هيند،  �سكوت 

كابور، ويد اأورمزبي، جوهيونغ كيم.

الن�سخة الأقوى
 من جهته �سدد ماجد ال�سرور- الرئي�س التنفيذي 
 – للقولف  ال�سعودي  والحتــاد  ال�سعودية  لقولف 
باأن ن�سخة عام 2022 من بطولة  اأنهم يثقون  على 

�ستكون  الآ�سيوية(  )اجلــولــة  الدولية  ال�سعودية 
ال�سفراء..  القارة  م�ستوى  على  والأف�سل  الأقــوى 
روؤيتنا  من  الأوىل  املراحل  يف  زلنا  "ما  واأ�ساف: 
التطويرية مل�ستقبل القولف يف اململكة. ونرى تقدمًا 
ملحوظًا يف اأعداد ال�سباب وال�سابات امللتحقني يف 
براجمنا ويف اأعداد الرجال وال�سيدات املهتمني يف 

جميع اأنحاء اململكة.

فر�سة للمواهب
�ستكون بطولة ال�سعودية الدولية فر�سة حقيقية 
�ست�سارك  التي  ال�سابة  الآ�سيوية  املواهب  لبع�س 
للمرة الأوىل يف البطولة؛ ومنهم جوهيونغ كيم 
اجلولة  ت�سنيف  يف  الثالث  املــركــز  يحتل  الــذي 
بطولة  "�ستمنحنا  قائاًل:  عّلق  والــذي  الآ�سيوية، 

ــة فــر�ــســة مــواجــهــة  ــي ــدول الــ�ــســعــوديــة ال
الأمــر  وهــو  العامليني،  الالعبني  اأف�سل 
الذي مل يتمكن العديد من لعبي اجلولة 
واأ�ساف  �سابقًا.   جتربته  من  الآ�سيوية 
اجلــولــة  "متتلك  اجلــنــوبــي:  الـــكـــوري 
ال�سابة،  املواهب  من  العديد  الآ�سيوية 
ينتمون  الذين  الالعبون  هــوؤلء  وميتلك 
جلعلهم  الكافية  القدرات  الــدول  ملختلف 
يــنــافــ�ــســون عــلــى مــ�ــســتــوى احـــــرتايف. 
احلجم  بهذا  كربى  بطولت  و�ست�ساهم 
يف تقدم اجلولة الآ�سيوية وظهور املزيد 
وهو  العاملية،  ال�ساحة  على  املواهب  من 
حني  يف  تاأكيد".  بــكــل  بــه  مــرحــب  ـــر  اأم
التنفيذي  – الرئي�س  ثانت  �سو مني  قال 
مثل  عاملية  "بطولة  الآ�سيوية:  للجولة 
لعام  ن�سختها  يف  الــدولــيــة  ال�سعودية 
اأفــ�ــســل  تــ�ــســم  قــائــمــة  2022 مبــ�ــســاركــة 
لعبي القولف يف العامل �سوف تقدم بكل 
تاأكيد اإ�سافة اإيجابية لريا�سة القولف ب�سكل عام. 
�سوف  الذي  الأثر  مل�ساهدة  حقًا  متحم�سون  نحن 
التي  واخلــربة  النا�سئة،  املــواهــب  على  ينعك�س 
بالحتكاك  الالعبني  من  العديد  يكت�سبها  �سوف 
تفاعل  اإىل  اإ�ــســافــة  الــعــاملــيــني،  الــالعــبــني  بنخبة 
القولف".  وحمبي  لع�ساق  اجلماهريية  القاعدة 
واأ�ساف ثانت: "�سي�سهد التاريخ على الأثر الذي 
بني  وال�سراكة  الدولية  ال�سعودية  بطولة  اأحدثته 
قولف ال�سعودية واجلولة الآ�سيوية على ريا�سة 
القولف احلديثة، و�ستكون هي امل�ستفيد احلقيقي 
خمتلف  من  حمرتفني  لعبني  مب�ساركة  ذلــك،  من 
اجلهات  من  العديد  من  الهتمام  وتزايد  ــدول  ال

ذات العالقة".

جدة- خالد بن مر�ساح
 �ست�سهد اجلولة الآ�سيوية يف �سهر فرباير املقبل م�ساركة اأقوى قائمة يف تاريخها؛ حني ت�ست�سيف اململكة ن�سخة العام 2022 من بطولة ال�سعودية الدولية على 

اأر�س نادي وملعب رويال غرينز مبدينة امللك عبدالله القت�سادية يف الفرتة من 3 حتى 6 فرباير 2022.
ومبجموع جوائز هو الأكرب يف تاريخ اجلولة الآ�سيوية وقدره 5 ماليني دولر اأمريكي، �سيتناف�س نخبة من اأملع الالعبني العامليني يف ريا�سة القولف اإىل جانب 
جمموعة من جنوم امل�ستقبل يف �ساحة القولف الآ�سيوية؛ لتحقيق اللقب واحل�سول على اأكرب ح�سة يف احلدث العاملي املرتقب الذي ُيعد الأول حتت اإطار �سراكة 

متتد لع�سر �سنوات بني قولف ال�سعودية واجلولة الآ�سيوية.

في كأس العرب فيفا 2021

قطر تتخطى البحرين وتونس 
تكتسح موريتانيا

متابعة- حممود العو�سي
نقاط   3 اأول  قطر  منتخب  و�سع 

يف ر�سيده بعدما جنح يف تخطي 
رد،   دون  بــهــدف  البحريني  نــظــريه 

يف  حامت  عبدالعزيز  الالعب  طريق  عن 
الدقيقة 69، �سمن مناف�سات املجموعة الأوىل 

ترتيب  قطر  منتخب  ليت�سدر   .2021 العرب  لكاأ�س 
والعراق  عمان  منتخبي  عن  نقطتني  وبفارق  املجموعة 
البحريني  املنتخب  ويتذيل  الواحدة،  النقطة  اأ�سحاب 
بدون نقاط، وكان املنتخب العراقي قد تعادل مع املنتخب 
العماين 1-1. تقدم املنتخب العماين بعد 78 دقيقة عن 

ــق �ــســالــح الــيــحــيــائــي،  طــري
من  اخلام�سة  الدقيقة  ويف 
تعادل  ال�سائع،  بــدل  الوقت 
من  للعراق  الكرمي  عبد  ح�سن 
اإعــادتــهــا. ويف  ركــلــة جـــزاء بعد 
املنتخب  اكت�سح  الثانية،  املجموعة 
بخما�سية  املــوريــتــاين  نــظــريه  التون�سي 
هدفني"،  اجلزيري"  الدين  �سيف  �سجلها  هــدف،  مقابل 
منتخب  هــدف  جــاء  بينما  هدف"  ال�ساكني"  ويو�سف 
اأحمد  مولي  بنجاح  نفذها  جزاء  �سربة  من  موريتانيا 

ب�سام يف الوقت ال�سائع من ال�سوط الأول.



جدة - خالد بن مر�ضاح
حفالت  �أوىل  ن����و�ل،  �لكويتية  �ل��ف��ن��ان��ة  حت��ي��ي 
مو�سم  �سمن  �ل��ق��ادم،  �ل�سبت  ي��وم  "�أو�ي�س�س" 
�لريا�س عن حفل  2021. و�أعلن مو�سم  �لريا�س 

نو�ل �لذي تفتتح به �أوىل 
"�أو�ي�س�س  ح���ف���الت 

بينما  �لريا�س"، 
ن�������س���ر �حل�������س���اب 
للهيئة  �ل��ر���س��م��ي 
�ل���ع���ام���ة ل��ل��رف��ي��ه 
 " �سر بو "

�حل���������ف���������ل، 
 " : ئاًل قا

�أو�ي�س�س  حفالت  �أول  يف  �لكويتية  ن��و�ل  �لفنانة 
يوم 4 دي�سمرب".

وك�سفت عن فتح باب حجز �لتذ�كر، فيما �سوقت 
نو�ل �لكويتية �جلمهور للحفل ووجهت ر�سالة على 
ح�سابها يف "توير"، قائلة:" ولهت عليكم ب�سوفكم 
ك�سفت  بينما  دي�سمرب"،   4 �أو�ي�س�س  يف  قريب 
للجمهور  جديدة  مفاجاأة  عن  روت��ان��ا  �سركة 
�لفنانة  ب��اج��ت��م��اع  �ل��ري��ا���س،  م��و���س��م  يف 
للمرة  ك��ف��وري  و�ئ���ل  م��ع  ع��ج��رم  نان�سي 
حفلهما  خالل  من  �ل�سعودية،  يف  �لثانية 
ن�سرت  �إذ  �ل��ري��ا���س،  مو�سم  يف  �جل��دي��د 
"توير"،  ع��ل��ى  �حل��ف��ل  "بو�سر" 
�لأن��غ��ام  ب��اأع��ذب  بالقول:"  وع��ل��ق��ت 
�لإح�سا�س يطل علينا و�ئل  ورقة 
كفوري و�لنجمة نان�سي 
 10 ي�������وم  ع�����ج�����رم 
م�سرح  على  دي�سمرب 

حممد عبده �رينا".

أخيرة
�لأربعاء 26 ربيع �لثاين 1443ه� �ملو�فق 1 دي�سمرب 2021م �ل�سنة 91 �لعدد 1223508
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إغالق مركز جراحة تجميل بعد وفاة مريضة
جدة - يا�ضر بن يو�ضف

�خلا�سة  �لطبية  �مل��ر�ك��ز  �أح��د  �ل�سحة  وز�رة  �أغلقت 
بجر�حة �لتجميل مبدينة �لريا�س، �إغالًقا حتفظيًّا؛ وذلك 

بعد ت�سببه يف وفاة مري�سة.

�لإغ��الق جاء بعد ثبوت م�سوؤولية  �إن  �ل��وز�رة،  وقالت 
�ل�سحية، وعدم  تقدمي �خلدمة  م�ستوى  تدين  �ملركز عن 
�للتز�م باملعايري �ل�سحية، و�لذي نتج عنه وفاة مري�سة 
خمالفات  �إىل  �إ�سافة  لها،  جتميلية  عملية  �إج��ر�ء  �أثناء 

�أخرى باملركز. وبينت �أنها قررت �إحالة كامل ملف �ملركز 
�خلا�س �إىل جهة �لخت�سا�س بالهيئة �ل�سحية �ل�سرعية، 
�ل�سحية  �ملوؤ�س�سات  نظام  وفق  �ملنا�سب  �حلكم  لإ�سد�ر 

�خلا�سة، ونظام مز�ولة �ملهن �ل�سحية.

جدة - البالد
مو�طَنني  �لبيئي  لالأمن  �خلا�سة  �ل��ق��و�ت  �سبطت 
خمالَفني لنظام �لبيئة لجتارهما بكائنات فطرية مهددة 
بالنقر��س يف حمافظة جدة، وهي 7 �أ�سود و3 �سباع 
وذئبان وثعلبان ومنر، من خالل موقع �أعد لذلك. وقال 
�ملتحدث �لر�سمي �لر�ئد ر�ئد �ملالكي، �إنه جرى تطبيق 
�لنيابة  �إىل  و�إحالتهما  بحقهما  �لنظامية  �لإج���ر�ء�ت 
�حلياة  لتنمية  �لوطني  �ملركز  مع  و�لتن�سيق  �لعامة، 
�لفطرية لت�سلم �لكائنات بحكم �لخت�سا�س، مبيًنا �أن 

بالنقر��س  مهددة  فطرية  كائنات  بيع  خمالفة  عقوبة 
غر�مة ت�سل �إىل 30 مليون ريال و�ل�سجن ملدة ت�سل 

�إىل ع�سر �سنو�ت �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.
و���س��دد �مل��ال��ك��ي ع��ل��ى �أن ن��ظ��ام �ل��ب��ي��ئ��ة ول��و�ئ��ح��ه 
�لتنفيذية جتّرم �لجتار بالكائنات �لفطرية ومنتجاتها 
�أي حالت  �لإبالغ عن  وم�ستقاتها، حاًثا �جلميع على 
على  �لفطرية  �حل��ي��اة  �أو  �لبيئة  على  �ع��ت��د�ًء  متثل 
911 مبنطقتي مكة �ملكرمة و�لريا�س، و999  �لرقم 

و996 يف جميع مناطق �ململكة.

نوال تحيي أولى حفالت »أوايسس«

ضبط متاجرين بكائنات فطرية مهددة باالنقراض

الشوكوالتة الداكنة 
تعالج االكتئاب الشتوي

207 موهوبين يلتحقون 
بأفضل الجامعات األمريكية

4 أطعمة تسبب ضعف الذاكرة

مضاعفات خطيرة الرتفاع 
وانخفاض السكر

جدة - البالد
حّذر �خت�سا�سيون يف جمال �ل�سحة �لنف�سية و�لتغذية، من �أن بكترييا 
�لذي  �لدماغ  و�لتهاب  �لغذ�ئي،  �لتمثيل  عمليات  حتفيز  ميكنها  �لأمعاء 
يوؤثر على �لذ�كرة. وك�سفت �لطبيبة �لنف�سية وع�سو هيئة �لتدري�س يف 
كلية �لطب بجامعة هارفارد، �أوما نايدو�، �أن �لدر��سات �حلالية تو�سلت 
�لتي  �لأطعمة  جتنب  طريق  عن  باخلَرف  �لإ�سابة  تقليل  ميكن  �أن��ه  �إىل 
و�لركيز.  �ل��ذ�ك��رة  وت�سعف  للخطر  �لأم��ع��اء  بكترييا  تعّر�س  �أن  ميكن 
وبينت �أن �لأطعمة هي: �ل�سكريات �لتي توؤدي �إىل زيادة ن�سبة �جللوكوز 
حيث  �ملقلية،  و�لأط��ع��م��ة  �ل��ذ�ك��رة؛  �سعف  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  �ل��دم��اغ؛  يف 
نظام  �تباع  �أن  ا،  �سخ�سً  18080 �سملت  �لتي  �لدر��سات  �إح��دى  جدت 
�لتعلم  ملحوظ يف  بانخفا�س  مرتبًطا  كان  �ملقلية،  بالأطعمة  غني  غذ�ئي 
�ملكرر،  �لدقيق  من  �مل�سنوعة  �لكربوهيدر�ت  عالية  و�لأطعمة  و�لذ�كرة؛ 
و�لنر�ت �لتي ت�ستخدم كمو�د حافظة وكمادة لتعزيز �للون يف �للحوم 

�ملعاجلة مثل �ل�سالمي و�لنقانق.

الريا�ض - البالد
�لريا�س، عن عدة  �ل�سحية يف منطقة  لل�سوؤون  �لعامة  �ملديرية  ك�سفت 

�أمر��س وم�ساعفات خطرية تنتج عن �رتفاع �أو �نخفا�س �سكر �لدم.
وبينت "�سحة �لريا�س" �أن �مل�ساعفات و�لأمر��س �لناجتة عن �رتفاع 
�أمر��س  �لدماغية،  �ل�سكتات  �لعمى،  تت�سمن:  �ل��دم،  �سكر  �نخفا�س  �أو 
�لكلى، تلف �لأع�ساب، ومر�س �لقلب، منوهة �إىل �أن �لأ�سخا�س �مل�سابني 
�لثاين،  �لنوع  من  �ل�سكري  مبر�س  لالإ�سابة  عر�سة  �لأكرث  هم  بال�سمنة 

نا�سحة �جلميع ب�سرورة متابعة �ل�سكري لتجنب م�ساعفاته.
�لريا�سة  �ل�سكرى مبمار�سة  ذ�ته، ن�سح �خلرب�ء مر�سى  �ل�سياق  ويف 
ا للحفاظ على �سحتهم �لعامة وعلى م�ستويات  و�تباع نظام �سحي يوميًّ
�ل�سكر يف �لدم، وتناول �لوجبات على فر�ت متباعدة خالل �ليوم، كما 
ين�سح باأل تزيد على 4-5 �ساعات بني �لوجبات �لرئي�سة، بالإ�سافة �إىل 

تناول وجبات خفيفة بني �لوجبات �لرئي�سة بفارق �ساعتني ون�سف .

تحذير من تأخر تحديثات 
الخصوصية بـ»فيسبوك«

البالد - وكاالت
�خل�سو�سة  حتديثات  تاأخر  من  تقنيون،  خ��رب�ء  حذر 
1.3 مليار م�ستخدم  �أن  "في�سبوك م�سنجر"، موؤكد�  على 
�سيت�سررون من هذ� �لتاأخري، خ�سو�سا بعد تاأكيد من�سة 
�لتحديثات  بع�س  �أن  "في�سبوك"،  متتلك  �لتي  "ميتا"، 

�لأمنية �لهامة �ستتاأخر.
�إىل  ط��رف  من  �لت�سفري  �أن  �لتكنولوجيا  عمالق  و�أك��د 
�آخر  عام  ملدة  تفعيله  يتم  لن  �لأ�سا�سي  �لنظام  على  طرف 

على �لأقل بالرغم من حتديد مدى �أهميته.
ناأخذ  "�إننا  "ميتا":  يف  �لعامة  �ل�سالمة  رئي�س  وق��ال 
وقتنا لت�سحيح هذ� �لأمر. ل نخطط لإنهاء �لطرح �لعاملي 
للت�سفري من طرف �إىل طرف �فر��سيا عرب جميع خدمات 
وقالت   ."2023 ع��ام  يف  ما  وق��ت  حتى  لدينا  �ملر��سلة 
�سركة "في�سبوك" �إن تطبيق "م�سنجر" كان �سيح�سل على 
ت�سفري �سامل يف "2022 على �أقرب تقدير"، و�لآن قامت 

بتاأجيل �لأمور ملدة عام كامل.

جدة - البالد
بالرغبة  �ل�سعور  بني  �رتباًطا  هناك  �أن  نف�سية،  �أخ�سائية  ك�سفت 
موؤكدة  لالإن�سان،  �لعام  �مل��ز�ج  وتقلب  �حللويات  بع�س  تناول  يف 
�ل�ستوي،  �لكتئاب  م�ساد�ت  �أه��م  من  ُتعد  �لد�كنة  �ل�سوكولتة  �أن 
�لأخ�سائية  و��ستعر�ست  �ل�����س��ريوت��ون��ني.  م���ادة  على  لح��ت��و�ئ��ه��ا 
�لكتئاب  مبر�س  �لإ�سابة  عالمات  �لعي�سى،  ندى  �لدكتورة  �لنف�سية 
برنامج  �سمن  تلفزيوين  لقاء  خالل  يف  موؤكدة  عليه،  �لتغلب  وطرق 
�لكتئاب،  يعانون من مر�س  �ل�سعوديني  من   %  15 �أن  "�لر��سد"، 
�لوقت �حلايل. وبينت  �لن�سبة يف تناق�س م�ستمر خالل  �أن هذه  �إل 
�أنه ميكن �لتعرف على �لكتئاب من خالل مالحظة بع�س �لعالمات، 
مثل قلة �ملجهود و�لرغبة يف �لنعز�ل و�لنوم لفرة طويلة، بالإ�سافة 
�إىل �لركيز على تناول �لأطعمة �ملليئة بالكربوهيدر�ت و�حللويات.

الريا�ض - البالد
"موهبة"،  و�لإب���د�ع  للموهبة  ورجاله  عبد�لعزيز  �مللك  موؤ�س�سة  �أطلقت 
لجتياز  �لثانوي"  �لثاين  "�ل�سف  طلبة  لتاأهيل  �لأوىل  �لتدريبية  �لور�سة 
"�ل�سات"، وذلك �سمن برنامج موهبة لاللتحاق باجلامعات �ملرموقة  �ختبار 
يف  طالبًة(  و88  طالبًا   119( طالب   207 �لور�سة  يف  و�سارك  "�لتميز". 
�ل�سف �لثاين �لثانوي من جميع مناطق �ململكة، وهدفت �إىل تعريف �لطلبة 
�ختبار  �ملرموقة، وتدريبهم على  �لأمريكية  �لقبول يف �جلامعات  مبتطلبات 
�ل�سات. ويوؤهل برنامج "�لتميز" �لطالب للح�سول على �لقبول يف �أف�سل 30 
�لقيادية  �ملهار�ت  تنمية  على  يركز  كما  �لعامل،  م�ستوى  على  �أمريكية  جامعة 
كلمة  يف  �ملتحمي،  �سعود  ل�"موهبة" �لدكتور  �لعام  �لأمني  و�أكد  و�لريادية. 
حتفيزية لأبنائه من �ملوهوبني و�ملوهوبات، حر�س �لقيادة �لر�سيدة - �أيدها 
�لوطن، وبناء قاعدة قوية من �ملو�هب  �أبناء  �لله - على دعم �ملوهوبني من 
للعقول  حا�سنة  �ململكة  �أ�سبحت  حتى  �لقطاعات،  خمتلف  يف  �ل�سعودية 

و�ملو�هب و�أمنوذجًا مميزً� يف �ملوهبة و�لإبد�ع.

هواية متوارثة 
البالد ـ  خالد بن مر�ضاح 

ت�ضكل ال�ضقارة وهواية تربية ال�ضقور ورعايتها وال�ضيد بها رمًزا وطنًيا وتقليًدا تاريخًيا يف اململكة العربية ال�ضعودية واخلليج العربي، فهي هواية 
وهوية حتملها الثقافة العربية العريقة وهي تنتقل من جيل اىل اآخر  حيث يلم�ض �ضغف اأبناء اململكة احلقيقي بهواية ال�ضيد بال�ضقور وطرحها، 
وحاليا ي�ضهد مهرجان امللك عبدالعزيز لل�ضقور 2021، الذي ينظمه نادي ال�ضقور ال�ضعودي يف مقره مبلهم، ح�ضوًرا الفًتا ل�ضغار ال�ضن، �ضواًء كانوا 

م�ضاركني اأو مرافقني اأو مهتمني، فقد توارثوا هذه الهواية عن اآبائهم واأجدادهم، ويطمح البع�ض منهم للتو�ضع يف جمال ال�ضقارة.
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