املوافقة على ترتيبات الهيئة ال�سعودية للبحر الأحمر
نيوم  -وا�س

وافق جمل�س الوزراء يف جل�سته �أم�س ـ عرب االت�صال املرئي ـ برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،حفظه الله .على الرتتيبات التنظيمية لـ"الهيئة ال�سعودية للبحر الأحمر"  ،و�إن�شاء "امل�ؤ�س�سة العامة للمحافظة على
ال�شعب املرجانية وال�سالحف يف البحر الأحمر".
واعترب املجل�س �إطالق �أعمال التطوير التجاري للغاز غري التقليدي يف حقل اجلافورة باملنطقة ال�شرقية ،عن�صر ًا
جوهري ًا يف حتقيق العديد من م�ستهدفات (ر�ؤية  ،)2030وتعزيز مكانة اململكة الرائدة يف �سوق الطاقة العاملية،
تعاف
و�سجلها يف حماية البيئة وا�ستدامتها .كما �أب��دى املجل�س ارتياحه �إزاء ما ي�شهده اقت�صاد اململكة من ٍ
تدريجي منذ منت�صف العام املا�ضي ،وب�شكل �أقوى يف العام احلايل ،وت�سجيل معدالت منو �إيجابية يف خمتلف
قطاعاته ،بف�ضل ال�سيا�سات والإج��راءات الواقعية وامل�س�ؤولة التي اتخذتها الدولة يف التعامل مع جائحة
فريو�س كورونا واحلد من تداعياتها الإن�سانية واملالية واالقت�صادية.
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الإعالم املتجدد
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� 12صفحة  /رياالن

املواهب حتا�صر القر�صنة الرقمية
البالد ـ املناطق

مع كرثة االعتماد على التقنيات احلديثة وال�شبكة العنكبوتية� ،أ�صبح
كثريون حول العامل هدف ًا لعمليات خداع �إلكرتوين متار�سه ع�صابات
و�أفراد وجدوا يف التقنية و�سيلة ع�صرية لل�سرقة واالحتيال واخلداع
لدرجة �أن قرا�صنة النت متكنوا من فربكة تقارير جلهات اعالمية
وتزوير �شعارات لبنوك حملية ون�شروا خداعهم مبقاطع مزيفة قد تكون
يف �صور �شتى من اجل االحتيال وخداع م�ستخدمي ال�سو�شيال ميديا.

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

الإغالق غري وارد ب�سبب «�أوميكرون»

و�أكد خمت�صون �أن القرا�صنة يعتمدون يف تنفيذ عملياتهم على برامج
معينة ت�ساهم يف �إظهار هوية احلا�سوب يف دولة �أخرى وبعدها ينتقلون
�إىل انتحال �صفة بريد الكرتوين ل�شركة معينة ،ثم تر�سل "�إمييالت" �إىل
عمالء ال�شركة �أو موظفيها من �أجل حتديث احل�سابات والأرقام ال�سرية.
قد ال يتنبه الكثريون وي�صدقون الر�سالة وينفذون ما تريده بال�ضبط
وير�سلون البيانات املطلوبة ،وتكون النتيجة خ�سارة الربيد ورمبا
�أموال ومعلومات ح�سا�سة.

5

الريا�ض ـ البالد

توا�صل اململكة العربية ال�سعودية براجمها ال�صحية حلماية �أفراد
املجتمع من جائحة ك��ورون��ا وامل�ت�ح��ورات املتعلقة بها وذل��ك بتوفري
التطعميات ومراكز الفح�ص وتنفيذ االج��راءات االح�ترازي��ة ،و�أم�س
قلل م�ساعد الرئي�س التنفيذي بهيئة ال�صحة العامة وقاية ،الدكتور عماد
املحمدي من الفر�ضيات التي تتحدث عن �إمكانية الإغ�لاق جم��ددًا يف
العامل ب�سبب ظهور متحور �أوميكرون.

وقال املحمدي �إن ال�صورة حتى الآن وا�ضحة ،ففي �أوروب��ا ارتفاع
احلاالت لي�س له عالقة مبتحور �أوميكرون  ،والأمر يعتمد على ا�ستكمال
اللقاحات والإلتزام بالإجراءات الوقائية.
و�أ�ضاف :يف اململكة ن�سبة ا�ستكمال اللقاحات ممتازة ،و�إذا ا�ستكمل
باقي املجتمع �أخ��ذ اللقاحات واجلرعة املن�شطة �ستكون هناك حماية
عامة ،ويف حال دخل الفريو�س �إىل ال�سعودية �ستكون �أقل يف معدالت
الإ�صابة من باقي الدول.
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«اإلنسان اً
أول» رسالة سعودية راسخة مستدامة

 20ملياراً

إسهام الجافورة
بالناتج المحلي
الريا�ض -البالد

قال رئي�س �شركة �أرامكو ال�سعودية وكبري
الإداريني التنفيذيني� ،أمني النا�صر� ،إن تكلفة
املرحلة الأوىل م��ن تطوير حقل اجل��اف��ورة
تبلغ  24مليار دوالر ،فيما تبلغ تكلفة املرحلة
الثانية م��ن تطوير احلقل  44مليار دوالر
 ،م���ش�يرا �إىل ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ات بقيمة 10
مليارات دوالر يف هذا ال�ش�أن.
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 100ألف

غرامة تشغيل المخالفين
الريا�ض -البالد

�أك� ��دت امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ج��وازات �أن امل�ن���ش��أة
ال�ت��ي ت�ش ّغل ال��واف��دي��ن املخالفني للأنظمة �أو ترتك
عمالتها يعملون حل�سابهم اخل��ا���ص �أو ل��دى غريهم
�أو ا�ستخدامها عمال غريها� ،س ُتطبق بحقها غرامة
مالية ت�صل �إىل ( )100,000ري��ال ،واحلرمان من
اال�ستقدام مدة ت�صل �إىل خم�س �سنوات والت�شهري،
وال�سجن للمدير امل���س��ؤول م��دة ت�صل �إىل �سنة مع
الرتحيل �إن كان واف �دًا ،م�ضيف ًة �أن الغرامات تتعدد
بتعدد الأ�شخا�ص .ودعت اجل��وازات �إىل الإب�لاغ عن
خمالفي �أنظمة الإقامة والعمل و�أمن احلدود باالت�صال
بالرقمني ( )911يف منطقتي مكة املكرمة والريا�ض،
و ( )999يف جميع مناطق اململكة.

اشتراطات للتسويق اإللكتروني
بالشوارع التجارية
جدة  -البالد

دعت "ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان" العموم لإبداء �آرائهم حول م�شروع ا�شرتاطات املتاجر املغلقة ،وذلك
حتى  12دي�سمرب احلايل .وعملت الوزارة على �إ�صدار ا�شرتاطات خا�صة لهذا الن�شاط حتت م�سمى "ا�شرتاطات املتاجر
املغلقة" حماكاة لن�شاط على ال�شوارع التجارية ،وذلك نظر ًا العتماد امل�ستهلكني يف اململكة على الت�سوق الإلكرتوين بدي ًال عن
الت�سوق العادي ،وتوجه �أغلب املن�ش�آت التجارية �إىل حتقيق رغبات العمالء وممار�سة هذا الأ�سلوب من التجارة الإلكرتونية عرب
متاجرها القريبة منهم .وتهدف هذه اال�شرتاطات �إىل خلق مناذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكرتونية ،واملحافظة على �سالمة
و�صحة امل�ستهلك ،وخلق فر�ص وظيفية� ،إ�ضافة �إىل معاجلة الت�شوه الب�صري وح�صول امل�ستهلك على احتياجاته يف �أ�سرع وقت.
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احلوثي

يق�صف املدار�س
واملرافق املدنية

الصالة املغلقة

كتلة الصدر بالصدارة
والفصائل المسلحة تخطط للفوضى
بغداد  -البالد

�أعلنت املفو�ضية العليا لالنتخابات يف العراق� ،أم�س (الثالثاء) ،فوز كتلة ال�صدر باملركز
الأول بواقع  73مقعد ًا برملاني ًا ،وفقا للنتائج النهائية لالنتخابات النيابية ،تاله حتالف
تقدم بـ ،37فيما حل حتالف دولة القانون يف املرتبة الثالثة بـ 33مقعد ًا ،واحلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين بواقع  ،31تاله التحالف الكرد�ستاين بـ 18مقعد ًا،
يف حني �أ�صبح عدد مقاعد حتالف الفتح  17مقعد ًا فقط .وتعمل الف�صائل
الريا�ض ـ البالد
املن�ضوية حتت جناح احل�شد ال�شعبي ،املمثل يف حتالف الفتح ،للت�شكيك
القت �صالة الألعاب املغلقة (�ساال هب) � -إحدى الوجهات املف�ضلة
يف نزاهة االنتخابات ،طالبة �إلغاءها ،ما �أدى عدة مرات �إىل ا�شتباكات
للكبار وال�صغار يف منطقة "بوليفارد ريا�ض �سيتي" � -إقبا ًال كبري ًا
يف العا�صمة بغداد ،بني القوات الأمنية و�أن�صار تلك الف�صائل
بو�صفها �أك�بر �صالة �أل�ع��اب مغلقة يف اململكة ،حيث تعد منوذجً ا
الذين تظاهروا لأ�سابيع �أمام املنطقة اخل�ضراء ،كما ن�صبوا
ل�صناعة الرتفيه مبفهومها اجلديد ،الحتوائها على و�سائل ترفيهية
خياما للتعبري عن رف�ضهم لنتائج االنتخابات التي �أظهرت
تتوفر فيها �أحدث التقنيات من خمتلف �أنحاء العامل.
�إ�صابتهم بخ�سارة م��دوي��ة وت��راج�ع�ه��م �إىل املرتبة
وتوفر ال�صالة �أك�ثر من  300لعبة جماعية �إلكرتونية ملختلف
الثالثة حت��ت قبة ال�برمل��ان املقبل ،حتى �أن الأم��ر
الفئات العمرية ،و�ألعاب املهارات احلركية والفيديو و�ألعاب الواقع
و�صل يف الكثري م��ن الأح �ي��ان ،بالتهديد مبا
االفرتا�ضي ( ،)Virtual Realityومتتد على م�ساحة تتجاوز
ال حتمد عقباه ،فقبل يومني ،اعترب زعيم
 4500م ،2تهدف ال�ستقطاب �شريحة كبرية من �أف��راد املجتمع،
ع�صائب �أه ��ل احل��ق قي�س اخلزعلي
ومنح العائالت فر�صة ق�ضاء وقت ترفيهي ممتع.
�أن االن �ت �خ��اب��ات واالع�ت�را� �ض��ات
يذكر �أن �صالة الألعاب قد جُ هّزت يف مدة قيا�سية تقل عن �شهر،
والإ�شكاالت �ستنقل البلد �إىل
ب��االع�ت�م��اد على �أع�ل��ى معايري الأم ��ن وال���س�لام��ة ،ومب���س��اع��دة طاقم
"الأ�سو�أ" ،م��ا ي ��ؤك��د نية
مهند�سني �إيطايل لتجهيز الأل�ع��اب ،التي مت �إح�ضار ج��زء منها من
الف�صائل امل�سلحة خلق
�إيطاليا خا�صة للمو�سم.
الفو�ضى يف البالد.

نموذج لصناعة الترفيه

محليات
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الفيصل يستقبل مدير المرور وقنصل جنوب أفريقيا
جدة -البالد

ا�ستقبل الأمري خالد الفي�صل ،م�ست�شار خادم
احلرمني ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة املكرمة،
يف مقر الإمارة بجدة ،القن�صل العام جلمهورية
جنوب �أفريقيا حممد قا�سم ج�بري��ل .وج��رى
خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناق�شة
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.
كما ا�ستقبل �سموه ،مدير ع��ام امل��رور اللواء
�سلمان اجلميعي يرافقه مدير مرور جدة العميد
�أحمد ال�سريحي.
وا�ستمع الأم�ي�ر خالد الفي�صل �إىل �شرح عن
اخلطط امل��روري��ة امل��زم��ع تنفيذها خ�لال فرتة
�إق��ام��ة فعاليات �سباق ف��ورم��وال 1ال�سعودية
ب��ج��دة ،خ�ل�ال ال��ف�ترة م��ن � 3إىل  5دي�سمرب
2021م ،كما اط��ل��ع �سموه على �أع��م��ال جلان
ال�سالمة املرورية باملنطقة.

ختام منتدى مكافحة االتجار باألشخاص..العواد:

«اإلنسان اً
أول» رسالة المملكة الثابتة والدائمة
الريا�ض  -البالد
�أك��د رئي�س هيئة حقوق الإن�سان رئي�س جلنة مكافحة جرائم
االجتار بالأ�شخا�ص الدكتور عواد بن �صالح العواد� ،إدراك اململكة
خلطورة جرمية االجت��ار بالأ�شخا�ص ،والعمل على مكافحتها
من خالل َ�سنّ �إج���راءات للمنع واملالحقة الق�ضائية واحلماية،
وم�شاركة اململكة بفعالية يف اجلهود الإقليمية والدولية يف هذا
اجلانب ،مو�ضحً ا �أن ر�سالة اململكة الثابتة والدائمة هي �أن يكون
الإن�سان �أولاً ،حقوقه مُ�صانة وحمايته واجبة.
جاء ذلك يف كلمته �أم�س خلتام �أعمال املنتدى احلكومي الثالث
حول حتديات مكافحة جرائم االجت��ار بالأ�شخا�ص يف ال�شرق
الأو�سط  ،2021والذي ا�ست�ضافته اململكة حتت عنوان "التن�سيق
الوطني وال���دويل ب�ش�أن مكافحة االجت��ار بالأ�شخا�ص يف ظل

القبض على متهمَين
اعتديا على وافدين ووافدات

جائحة كورونا" ،مب�شاركة ر�ؤ���س��اء اللجان املعنية مبكافحة
االجت���ار بالأ�شخا�ص يف دول جمل�س ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج
العربية وعدد من الدول العربية و�سفراء دوليني.
و�أع��ل��ن ال��ع��واد تو�صيات املنتدى التي ت�ضمنت اعتماد مركز
ال��ت��دري��ب الإق��ل��ي��م��ي كبيت ل��ل��خ�برة يف جم���ال مكافحة ج��رائ��م
االجت��ار بالأ�شخا�ص ،وح��ث ال��دول  -يف ظل الو�ضع ال�صحي
القائم املرتبط بجائحة كورونا  -على موا�صلة وتكثيف اجلهود
ملواجهة خطر اال�ستغالل يف بيئة العمل.
كما ا�شتملت التو�صيات على اال���س��ت��ف��ادة م��ن خ�ب�رات ال��دول
والأطراف امل�شاركة يف جمال التن�سيق الوطني والدويل ب�ش�أن
مكافحة االجت���ار بالأ�شخا�ص يف ظ��ل ال��ظ��روف اال�ستثنائية
والطارئة ،وتنفيذ ور�ش عمل م�شرتكة للعاملني يف جمال مكافحة

جرائم االجت��ار بالأ�شخا�ص يف املنطقة ،والعمل على ت�سليط
ال�ضوء على �أن��واع اال�ستغالل احلديثة يف بيئة العمل ،و�إعالن
�أ�سبوع التوعية مبكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص خالل املدة
من � 24إىل  30يوليو من كل ع��ام بالتزامن مع اليوم العاملي
ملكافحة االجت��ار بالأ�شخا�ص ،كما رح��ب املنتدى بقبول دعوة
دولة قطر ال�ست�ضافة املنتدى احلكومي يف دورته الرابعة لعام
2022م.
وتقدم رئي�س هيئة حقوق الإن�سان رئي�س جلنة مكافحة جرائم
االجت��ار بالأ�شخا�ص بال�شكر للح�ضور وم�شاركتهم الفاعلة يف
جل�سات املنتدى ،منوهً ا ب���أوراق العمل التي �أ�سهمت يف �إثراء
�أعماله ،م�شيدًا ب�أمانة املنتدى يف مملكة البحرين على تعاونهم
الدائم.

تدشين الترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة

دليل إرشادي
لمترجمي لغة اإلشارة
الريا�ض -البالد
�أطلق مركز التوا�صل احلكومي يف وزارة الإع�لام الدليل
الإر�شادي ملرتجمي لغة الإ�شارة بو�سائل الإعالم ،بالتعاون
مع اجلمعية ال�سعودية ملرتجمي لغة الإ�شارة ،م�ستهدفني
املرتجمني والعاملني يف و�سائل الإعالم.
ويت�ضمن الدليل �أك�ثر م��ن  195م�صطلحً ا ت�ستخدم يف
ن�شرات الأخ��ب��ار ،ع�بر ف�صولٍ متنوعة ب�أ�سلوب ب�صري
مب�سط ،ي��ع��زز م��ن م��ع��ل��وم��ات املتلقي ح���ول بيئة ال�صم
و�ضعاف ال�سمع ،كما يت�ضمن �أهم القواعد الأ�سا�سية يف
تعلم لغة الإ�شارة.
و�أك���د وكيل وزارة الإع�ل�ام للتوا�صل املتحدث الر�سمي
الدكتور عبدالله بن �أحمد املغلوث �أن الدليل يعك�س اهتمام
وزارة الإعالم بو�صول الر�سالة الإعالمية �إىل جميع �أفراد
املجتمع مبختلف �شرائحهم وتنوع احتياجاتهم ،مو�ضحً ا
�أهمية حتقيق الت�أثري الإيجابي ،وتطوير مهارات مرتجمي
لغة الإ����ش���ارة ،لتي�سري و���ص��ول املعلومة �إىل تلك الفئة
العزيزة.
من جانبه �أ�شار م�ؤ�س�س اجلمعية ال�سعودية ملرتجمي لغة
الإ�شارة علي الهزاين �إىل �أن الدليل ي�ساعد يف وجود قاعدة
موحدة للم�صطلحات الإعالمية الأك�ثر �شيوعً ا ،ل�ضمان
و�ضوح الر�سالة للفئات امل�ستهدفة من ال�صم.

أمير تبوك يلتقي المواطنين

تبوك -البالد
التقى الأم�ير فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة تبوك ,ر�ؤ�ساء املحاكم
واملواطنني ,ومديري الإدارات احلكومية املدنية والع�سكرية ،وذل��ك يف اللقاء
الأ�سبوعي بالق�صر احلكومي.وتناول يف حديثه للمواطنني العديد من املو�ضوعات
التي تهم املنطقة يف خمتلف املجاالت� ,سائ ًال الله �سبحانه وتعاىل �أن يدمي على
البالد �أمنها وعزها وا�ستقرارها يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما الله.-
كما ا�ستقبل �سموه  ،مدير �إدارة مكافحة املخدرات العميد �سلوم م�سعد النفيعي،
مبنا�سبة تعيينه مدي ًرا لإدارة مكافحة املخدرات باملنطقة.

«مكارم األخالق» في جازان

جازان -البالد
د�شن الأمري حممد بن نا�صر بن عبد العزيز �أمري منطقة جازان يف مكتبه بالإمارة
�أم�س ,احلملة التوعوية التي ينفذها فرع الرئا�سة العامة لهيئة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر باملنطقة حتت �شعار "مكارم الأخالق"  ،وا�ستمع �إىل �شرح
مف�صل من مدير عام فرع الهيئة بجازان ال�شيخ �سليمان املالكي عن احلملة التي
تهدف لتثقيف املجتمع بواجبات الرئا�سة يف التوعية مبكارم الأخالق والتعريف
بدورها يف القيام مب�س�ؤولياتها ومهامها حتقيق ًا للدور املناط به من خالل العديد
من الر�سائل التوعوية والتوجيهية عرب خمتلف الو�سائل الإعالمية.

السالمة المرورية في الشرقية

الدمام  -البالد

ر�أ�س الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية رئي�س جلنة ال�سالمة
املرورية باملنطقة يف الإمارة �أم�س اجتماع اللجنة الدوري للت�سعة �أ�شهر الأوىل من
العام احلايل  ،م�ؤكدا �أهمية تكثيف التوعية والتثقيف للتقيد بالتعليمات املرورية
للحد من احلوادث الناجتة عن خمالفة القواعد املرورية وحفظ الأرواح واملمتلكات،
والإ�سراع يف تنفيذ احللول ال�ضبطية والهند�سية يف النقاط ال�سوداء داخل املدن
وعلى الطرق ال�سريعة باملنطقة ،و�إغ�ل�اق اجل��زر الو�سطية و�إن�شاء معابر �آمنة
خ�صو�صا يف ال�شوارع التجارية التي تكرث فيها حوادث الده�س،
وج�سور للم�شاة
ً
ً
منوها ب�أهمية تكامل اجلهود بني اجلهات ذات العالقة لتنفيذ مبادرة الطريق الآمن،
و�أهمية التجهيز واال�ستعداد ملو�سم الأمطار والربيع داخل وخارج املدن باملنطقة.

الريا�ض -البالد

�صدر �أمر من النيابة العامة بالقب�ض على مواطن ومقيم
اعتديا على جمموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب
لال�ستقدام يف حمافظة حفر الباطن ،بنا ًء على ما رفعه مركز
الر�صد النيابي ب�ش�أن فيديو متداول على و�سائل التوا�صل
االجتماعي.
و���ص��رح م�صدر م�����س���ؤول يف النيابة ال��ع��ام��ة �أن �ضبط
امل��ذك��وري��ن مت ا���س��ت��ن��ا ًد ل��ل��م��ادت�ين ( 15و )17م��ن نظام
الإج��راءات اجلزائية و�إحالتهم �إىل النيابة العامة  ،م�ؤكدا
�أن النيابة العامة �ستتخذ الإج���راءات اجلزائية بحقهما،
و�ستطالب ب�إيقاع العقوبات النظامية امل�شددة عليهما �أمام
املحكمة املخت�صة.
و�أو���ض��ح امل�صدر �أن الأنظمة اجلزائية ال�سعودية كفلت
احل��م��اي��ة العدلية ل�ل��أف���راد ،وبينت ال��ع��ق��وب��ات النظامية
للجرائم التي ُتر َتكب بحقهم ،م��ن بينها "نظام مكافحة
االجت��ار بالأ�شخا�ص" ال��ذي ين�ص على جترمي من ي�سيء
ا�ستغالل الأ�شخا�ص من �أج��ل العمل �أو اخلدمة وتغليظ
العقوبة عليه �إذا ما ارتكب جرميته �ضد امر�أة �أو جمموعة
�أ�شخا�ص.
و�شدد امل�صدر على �ضرورة �إب�لاغ اجلهات املخت�صة عند
حدوث واقعة �إيذاء� ،سواء كان البالغ من املجني عليه� ،أو
من �شهود الواقعة.

أخبار موجزة

أنشطة جمعية «مكنون»

الريا�ض  -البالد

جدة -يا�سر بن يو�سف
د�شن رئي�س هيئة الهالل الأحمر ال�سعودي الدكتور جالل
ب��ن حم��م��د العوي�سي ب��رن��ام��ج ال�ترح��ي��ل ال��ط��ب��ي بح�ضور
النواب ومدراء العموم بالهيئة وهو الربنامج املعتمد حديثا
من الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية وال��ذي يهدف
لت�أهيل وتدريب خريجي اجلامعات املتخ�ص�صني يف الإدارة
ال�صحية واملنتهي بالتوظيف يف غرف العمليات والرتحيل
بفروع الهيئة باململكة.
كما اطلع العوي�سي على جتهيز القاعات الدرا�سية واملعامل
االكلينيكية بقاعة التدريب الكائنة مبقر الهيئة بالعا�صمة
املقد�سة  ،ويحتوي الربنامج على احدث الطرق العلمية
التي مُتكن م�ستقبل ومرحل البالغات الإ�سعافية ال��واردة
لغرف العمليات من توجيه الفرق الإ�سعافية امليدانية و
التعامل معها وفق معايري عاملية يراعى فيها عامل الوقت
وال��دق��ة والت�شخي�ص وال��ت��وج��ي��ه قبل و���ص��ول �سيارات
الإ�سعاف ملوقع احلدث .يقام الربنامج بالتزامن يف كل من

ا�ستقبل الأمري حممد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض بالنيابة يف
مكتبه بق�صر احلكم  ،رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القر�آن الكرمي
بالريا�ض "مكنون" عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول ،وعدد من م�س�ؤويل اجلمعية .ود�شن
�سموه خالل اللقاء حملة التربعات "بر�سالة تعلم �آية" عرب الر�سائل الن�صية اخلا�صة
باجلمعية واطلع على تقرير عن �أعمال اجلمعية و�أن�شطتها ومنجزاتها وم�شروعاتها يف
تعليم وحتفيظ كتاب الله -عز وجل ،-ثم ت�سلم هدية تذكارية بهذه املنا�سبة.

منطقة مكة املكرمة والريا�ض ويت�ضمن درا�سة �أكادميية
واكلينيكية وتطبيق عملي وور����ش عمل تخ�ضع لتقييم
م�ستمر للخروج بكوادر م�ؤهلة ت�ساهم يف النقلة النوعية
ل��ث��ورة االت�����ص��االت ال��ت��ي ح��ر���ص��ت هيئة ال��ه�لال الأح��م��ر
ال�سعودي اال�ستفادة منها بت�سخري التقنية يف اال�ستجابة
ال�سريعة للحاالت الطارئة جتويدا للخدمات الإ�سعافية
الطبية املقدمة للفرد واملجتمع.

افتتاح القسم القنصلي
بسفارة المملكة بكابل

الريا�ض  -وا�س

�أعلنت وزارة اخلارجية� ،أم�س (الثالثاء) ،افتتاح الق�سم القن�صلي ل�سفارة اململكة
يف العا�صمة الأفغانية كابل .وقالت الوزارة" :انطالق ًا من حر�ص حكومة اململكة
العربية ال�سعودية على تقدمي كافة اخلدمات القن�صلية لل�شعب الأفغاين ال�شقيق،
فقد ج��رى افتتاح الق�سم القن�صلي ب�سفارة اململكة العربية ال�سعودية يف كابل
اعتبا ًرا من تاريخ ٢٥/٤/١٤٤٣هـ املوافق ٣٠/١١/٢٠٢١م".

انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة
الريا�ض -البالد
�أعلنت هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات عن ارتفاع ن�سبة انت�شار
خ��دم��ات اجل��ي��ل اخل��ام�����س يف اململكة خ�لال ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن عام
2021م ،لي�صل �إجمايل املحافظات امل�شمولة بتغطية اجليل اخلام�س
�إىل  76حمافظة يف خمتلف مناطق اململكة.
وك�شفت الهيئة يف تقريرها الربعي "مقيا�س" مل���ؤ���ش��رات �سرعة
الإنرتنت و�سرعة الو�صول للمحتوى الرقمي يف اململكة عن ت�صدر

�شركة " "STCلقائمة انت�شار خدمات اجليل اخلام�س يف اململكة،
حيث ن�شرت ال�شركة خدمات اجليل اخلام�س يف  60حمافظة ،فيما
حلت �شركة "زين" يف املركز ال��ث��اين ،حيث ن�شرت خدمات اجليل
اخلام�س يف  46حمافظة ،و�شركة "موبايلي" يف املركز الثالث بعد
ن�شر خدمات اجليل اخلام�س يف  20حمافظة خالل الربع الثالث من
العام اجلاري.
ور�صد التقرير ال�صادر عن "هيئة االت�صاالت" يف نهاية الربع الثالث

من العام 2021م ،ت�سجيل �سرعات التحميل للجيل اخلام�س املتنقل
يف اململكة ملتو�سط �سرعة ي�صل �إىل  367.73ميجابت يف الثانية.
وي�أتي تقرير "مقيا�س" يف �إطار عمل "هيئة االت�صاالت" على تعزيز
التناف�سية بني امل�شغلني لتقدمي �أف�ضل اخلدمات للم�ستخدمني ،برفع
م�ستوى ال�شفافية يف ال�سوق بن�شر نتائج البيانات وامل�ؤ�شرات،
ومتكني امل�ستثمرين واملهتمني من االطالع على م�ؤ�شرات �أداء ال�سوق
يف اململكة.

رفع الوعي بفيروس نقص المناعة
جدة  -البالد
حتتفي اململكة �ضمن منظومة دول العامل باليوم العاملي للإيدز الذي
ي�صادف الـ 1من دي�سمرب من كل عام ،بهدف زيادة الوعي بفريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية ،و�إظهار الت�ضامن الدويل يف مواجهة هذا الوباء ،حيث
يعد من �أ�شهر الأي��ام العاملية وفر�صة رئي�سة لزيادة الوعي ،وميكن
ال�سيطرة على الفريو�س مع الرعاية الطبية املنا�سبة.
من جانبها ،فعَّلت وزارة ال�صحة العديد من الأن�شطة التوعوية عن الإيدز،

تزام ًنا مع فعاليات اليوم العاملي للإيدز بن�شر معلومات �شاملة عن الإيدز
وماهية الفريو�س والأعرا�ض التي تدل عليه والأ�سباب والطرق التي
ت�سهم يف نقل الفريو�س ،والأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة للإ�صابة به ،وطرق
الوقاية منه .كما تعمل الوزارة على تنفيذ العديد من الربامج والأن�شطة
العلمية والتثقيفية يف �إطار تقليل خماطر انتقال العدوى جلميع �أفراد
املجتمع والفئات الأكرث عر�ضة ب�صفة خا�صة� ,إىل جانب التعريف بطرق
انتقال العدوى و�أ�ساليب احلماية ،و�إي�صال الر�سائل املختلفة لتعزيز

ال�سلوك املجتمعي ال�صحي وتعديل ال�سلوك اخلطر املرتبط بانتقال
املر�ض .يذكر �أنه عام 1988م ُحدِّد اليوم الأول من دي�سمرب من كل عام
يومًا عامليًا للإيدز؛ من �أجل زيادة الوعي والتعريف بوباء الإيدز ولفت
االنتباه �إليه وما ي�سببه من تبعات جمتمعية وتنموية و�صحية ،ولتذكر
معاناة املتعاي�شني مع املر�ض و�ضحاياه و�أ�سرهم ،كما يعد منا�سبة
عاملية وحملية لتفعيل وتكثيف �أن�شطة وبرامج مكافحة الإيدز الوقائية
والعالجية.

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

إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على
الشعب المرجانية
الموافقة على ترتيبات «الهيئة السعودية للبحر األحمر»
نيوم  -وا�س

واف��ق جمل�س ال��وزراء يف جل�سته �أم�س ـ عرب االت�صال املرئي ـ برئا�سة خادم
احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،حفظه اهلل .على
الرتتيبات التنظيمية لـ"الهيئة ال�سعودية للبحر الأحمر" و�إن�شاء "امل�ؤ�س�سة
العامة للمحافظة على ال�شعب املرجانية وال�سالحف يف البحر الأحمر"
وذلك وفق ًا لرتتيباتها التنظيمية.
واعترب املجل�س �إطالق �أعمال التطوير التجاري للغاز غري التقليدي يف
حقل اجلافورة باملنطقة ال�شرقية ،عن�صر ًا جوهري ًا يف حتقيق العديد
من م�ستهدفات (ر�ؤية  ،)2030وتعزيز مكانة اململكة الرائدة يف
�سوق الطاقة العاملية ،و�سجلها يف حماية البيئة وا�ستدامتها.
و�أو�ضح معايل وزير الدولة ع�ضو جمل�س الوزراء وزير الإعالم بالنيابة
الدكتور ع�صام بن �سعد بن �سعيد يف بيانه لوكالة الأنباء ال�سعودية� ،أن
جمل�س الوزراء تناول �إثر ذلك ،م�ستجدات الأحداث يف املنطقة والعامل،
جم��دد ًا �إدان��ة اململكة القتحام ميلي�شيا احلوثي الإرهابية مقر �سفارة
الواليات املتحدة الأمريكية يف �صنعاء ،واحتجازها عددًا من من�سوبيها
والعاملني بها ،والت�أكيد على �أهمية وقوف املجتمع الدويل ب�شكل حازم
�أمام تلك االنتهاكات ،و�ضرورة تنفيذ القرارات الدولية بالو�صول �إىل حل
�سيا�سي �شامل ي�ضمن الأمن واال�ستقرار لليمن و�شعبه ال�شقيق .و�أعرب
املجل�س  ،عن التطلع ب�أن ُت�سهم خمرجات االجتماع اال�ستثنائي للمجل�س
ال��وزاري يف منظمة التعاون الإ�سالمي ملناق�شة الو�ضع الإن�ساين يف
�أفغان�ستان ال��ذي دعت �إليه اململكة ب�صفتها رئي�سة القمة احلالية ،يف
�إي�ج��اد الآل �ي��ات وال�سبل املالئمة لتقدمي امل�ساعدة الإن�سانية لل�شعب
الأفغاين ،بالتن�سيق مع الأمم املتحدة ،و�أن يكون هذا االجتماع فر�صة
للت�أكيد على �أهمية ا�ستقرار و�أمن �أفغان�ستان و�سيادتها ووحدة �أرا�ضيها
والت�صدي للتدخالت الأجنبية فيها ،ونبذ وحماربة الإره��اب بجميع
�أ�شكاله ومظاهره� ،إ�ضافة �إىل حث احلكومة امل�ؤقتة على احتواء خمتلف
الأطياف ،ومراعاة املواثيق والأعراف الدولية واحرتام حقوق الإن�سان.
ويف ال�ش�أن املحلي� ،أبدى املجل�س ارتياحه �إزاء ما ي�شهده اقت�صاد اململكة
تعاف تدريجي منذ منت�صف العام املا�ضي ،وب�شكل �أقوى يف العام
من ٍ
احل��ايل ،وت�سجيل معدالت منو �إيجابية يف خمتلف قطاعاته ،بف�ضل
ال�سيا�سات والإج��راءات الواقعية وامل�س�ؤولة التي اتخذتها الدولة يف
التعامل مع جائحة فريو�س ك��ورون��ا واحل��د من تداعياتها الإن�سانية
واملالية واالقت�صادية.
وت��اب��ع جمل�س ال ��وزراء ،م�ستجدات اجلائحة و�أع �م��ال التقييم امل�ستمر
للإجراءات والتدابري الوقائية املتخذة للحفاظ على ال�صحة العامة باململكة،
يف ظل ت�ط��ورات الو�ضع الوبائي عامليًا ،مع ظهور �ساللة متحورة من

ويف بداية اجلل�سة ،ا�ستعر�ض جمل�س ال��وزراء فحوى اللقاءات واالجتماعات التي جرت
بني اململكة وعدد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة خالل الأي��ام املا�ضية ،ملد ج�سور التعاون
وال�شراكات يف خمتلف املجاالت ،ومبا يُ�سهم يف حتقيق اخلري للب�شرية ،ويلبي التطلعات
املن�شودة نحو التقدم واالزدهار.
ونوه �أع�ضاء املجل�س يف هذا ال�سياق ،مبا ا�شتملت عليه كلمة خادم احلرمني ال�شريفني ــ رعاه
اهلل ــ يف اجتماع جمموعة الر�ؤية اال�سرتاتيجية (رو�سيا والعامل الإ�سالمي) الذي عقد يف
جدة ،من م�ضامني ور�ؤى عك�ست حر�ص اململكة واهتمامها بتعزيز الأمن واال�ستقرار الدوليني،
وتكثيف ُ�سبل احلوار والوئام بني خمتلف احل�ضارات والثقافات ،ودورها امل�ش ّرف يف تبني
مبادئ االعتدال والتعاي�ش امل�شرتك ،وكذا التزامها باال�ستمرار يف دعم اجلهود الإقليمية
والدولية يف هذا املجال.
مايل) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة املالية.
ــ ترقية فهد بن �إبراهيم بن نا�صر الدعيدع �إىل وظيفة (م�ست�شار مايل)
باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة املالية.
ـ�ـ ترقية حممد ب��ن عتيق ب��ن حممد �آل جريد �إىل وظيفة (م�ست�شار
اقت�صادي) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة املالية.
كما اطلع جمل�س الوزراء على عدد من املو�ضوعات العامة املدرجة على
جدول �أعماله ،من بينها تقارير �سنوية للهيئة العامة للم�ساحة (�سابق ًا)،
وجمل�س �ش�ؤون الأ�سرة ،وديوان املظامل املتعلق بالأعمال الإدارية ،وقد
اتخذ املجل�س ما يلزم حيال تلك املو�ضوعات.

ضرورة تنفيذ القرارات الدولية لحل سياسي شامل في اليمن
الفريو�س يف عدد من الدول ،ور�صد انتقال م�صابني منها �إىل دول �أخرى.
ترقيات
وافق جمل�س الوزراء على ترقيات للمرتبة (الرابعة ع�شرة) ،وذلك على
النحو التايل:
ــ ترقية �صالح بن مبارك بن عبدالله الع�سكر �إىل وظيفة (م�ست�شار
ت�سويق) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة التجارة.

اط ّلع جمل�س الوزراء على املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله ،من بينها
مو�ضوعات ا�شرتك جمل�س ال�شورى يف درا�ستها ،كما اطلع على ما انتهى �إليه
كل من جمل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية ،وجمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والأمنية ،واللجنة العامة ملجل�س الوزراء ،وهيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء
يف �ش�أنها .وقد انتهى املجل�س �إىل ما يلي:
�أو ًال :تفوي�ض �صاحب ال�سمو امللكي وزير الطاقة � -أو من ينيبه  -بالتباحث
مع اجلانب الفرن�سي يف �ش�أن م�شروع اتفاقية تعاون بني حكومة اململكة
العربية ال�سعودية وحكومة اجلمهورية الفرن�سية يف جمال الطاقة ،والتوقيع
عليه ،ومن ثم رفع الن�سخة النهائية املوقعة ،ال�ستكمال الإجراءات النظامية.
ثاني ًا :املوافقة على اتفاقية مقر بني حكومة اململكة العربية ال�سعودية واحتاد
النقل اجلوي الدويل (اياتا) يف �ش�أن تنظيم مكتب االحتاد.
ثالث ًا :املوافقة على مذكرة تفاهم يف �ش�أن امل�شاورات ال�سيا�سية بني وزارة
خارجية اململكة العربية ال�سعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام
اال�شرتاكية.

ــ ترقية عبدالله بن ب�سي�س بن مقبول ال�سفياين �إىل وظيفة (مدير
عام فرع الوزارة مبنطقة الريا�ض) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة
التجارة.
ــ ترقية نا�صر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب �إىل وظيفة (م�ست�شار
�أول) باملرتبة (الرابعة ع�شرة) بوزارة املالية.
ــ ترقية �سعد بن عبدالعزيز بن حممد اخلنني �إىل وظيفة (م�ست�شار

قرارات المجلس

رابع ًا :تفوي�ض معايل وزي��ر االت�صاالت وتقنية املعلومات ـ �أو من ينيبه
ـ بالتباحث مع اجلانب الفرن�سي يف �ش�أن م�شروع مذكرة تفاهم بني وزارة
االت�صاالت وتقنية املعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية والأمانة العامة
للتحول الرقمي واالت�صاالت الإلكرتونية يف اجلمهورية الفرن�سية يف جمال
االبتكار الرقمي والتقنيات النا�شئة.
خام�س ًا :تفوي�ض معايل امل�شرف ال�ع��ام على مركز امللك �سلمان للإغاثة
والأعمال الإن�سانية � -أو من ينيبه  -بالتباحث مع اجلانب الربيطاين يف
�ش�أن م�شروع مذكرة تعاون م�شرتك يف جم��ال امل�ساعدات الإن�سانية بني
مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية يف اململكة العربية ال�سعودية
ووزارة اخلارجية والكومنولث والتنمية يف اململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى و�إيرلندا ال�شمالية ،والتوقيع عليه.
�ساد�س ًا :املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية  -ممثلة يف وزارة
الطاقة � -إىل مبادرة التعهد العاملي يف �ش�أن امليثان.
�سابع ًا :املوافقة على الرتتيبات التنظيمية لـ"الهيئة ال�سعودية

للبحر الأحمر".
ثامن ًا :املوافقة على �إن�شاء "امل�ؤ�س�سة العامة للمحافظة على ال�شعب املرجانية
وال�سالحف يف البحر الأحمر" وذلك وفق ًا لرتتيباتها التنظيمية.
تا�سع ًا :تطبيق قرارات املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادرة يف دورت��ه (احلادية والأرب�ع�ين) ،يف �ش�أن اعتماد قانون (نظام)
الإجراءات الوقائية من الأمرا�ض احليوانية املعدية والوبائية ومكافحتها،
والقانون (النظام) املوحد حلماية وتنمية وا�ستغالل الرثوة املائية احلية،
وقانون (نظام) املدخالت واملنتجات الع�ضوية املوحد ،والعمل بها ب�صفة
ا�سرت�شادية ملدة (�سنتني).
عا�شر ًا :تعيني املهند�س  /مهند بن ق�صي بن ح�سن العزاوي ع�ضو ًا من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص يف جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للمقاولني.
حادي ع�شر :تعديل املواد (اخلام�سة) و (الثامنة) و (اخلام�سة ع�شرة) من
نظام مكافحة الر�شوة ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م  )36 /وتاريخ / 29
1412 / 12هـ ،وذلك على النحو الوارد يف القرار.

القيادة تهنئ رئيسي رومانيا وأفريقيا الوسطى
الريا�ض -وا�س
بعث خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س كالو�س فرينري يوهان�س ،رئي�س
رومانيا ،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده .و�أعرب امللك املفدى،
عن �أ�صدق التهاين و�أطيب التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته،
وحلكومة و�شعب رومانيا ال�صديق اطراد التقدم واالزدهار.

كما بعث حفظه الله ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س فو�ستان �أركاجن
تواديرا ،رئي�س جمهورية �أفريقيا الو�سطى ،مبنا�سبة ذكرى يوم
اجلمهورية لبالده.و�أعرب امللك املفدى ،عن �أ�صدق التهاين و�أطيب
التمنيات بال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب جمهورية
�أفريقيا الو�سطى ال�صديق التقدم واالزدهار.
وب�ع��ث ��ص��اح��ب ال�سمو امل�ل�ك��ي الأم�ي�ر حم�م��د ب��ن �سلمان بن

التقى رئيسة مجلس الشيوخ

وزير الخارجية يبحث تعزيز
الشراكة مع المكسيك

عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزي��ر ال��دف��اع ،برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س كالو�س فرينري
يوهان�س ،رئي�س رومانيا ،مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
وع�بر �سمو ويل العهد ،عن �أطيب التهاين و�أ��ص��دق التمنيات
مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته ،وحلكومة و�شعب رومانيا
ال�صديق املزيد من التقدم واالزدهار.

كما بعث �سموه برقية تهنئة ،لفخامة الرئي�س فو�ستان �أركاجن
ت��وادي��را ،رئي�س جمهورية �أفريقيا الو�سطى ،مبنا�سبة ذكرى
ي��وم اجل�م�ه��وري��ة ل �ب�لاده.وع�بر �سمو ويل ال�ع�ه��د ،ع��ن �أطيب
التهاين و�أ�صدق التمنيات مبوفور ال�صحة وال�سعادة لفخامته،
وحلكومة و�شعب جمهورية �أفريقيا الو�سطى ال�صديق املزيد من
التقدم واالزدهار.

وزير السياحة يرفع الشكر للقيادة
الريا�ض  -البالد

وتوفري الفر�ص الوظيفية للمواطنني ،وا�ستقطاب  100مليون زائ��ر دويل
وحملي بحلول عام .2030
يذكر �أن جمل�س �إدارة الهيئة ي�ضم يف ع�ضويته كال من �سمو وزير
الريا�ضة و�سمو وزير الثقافة و�أم�ين حمافظة جدة� ،إ�ضافة �إىل
ً
ممثلة بحر�س احل��دود،
ع�ضوية ممثلني من وزارة الداخلية
ووزارة البيئة واملياه والزراعة ،ووزارة ال�سياحة ،ووزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية والإ�سكان ،والهيئة العامة للنقل،
والهيئة ال�سعودية لل�سياحة ،والهيئة العامة للموانئ،
و��ص�ن��دوق اال��س�ت�ث�م��ارات ال�ع��ام��ة ،ك�م��ا ي�ضم الرئي�س
التنفيذي ل�شركة نيوم ،والرئي�س التنفيذي ل�شركة البحر
الأحمر للتطوير ،وعدد من املخت�صني واخلرباء بهدف
العمل امل�شرتك والتن�سيق الوثيق بني هذه اجلهات.

رفع وزير ال�سياحة رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ال�سعودية للبحر الأحمر
الأ�ستاذ �أحمد بن عقيل اخلطيب �شكره خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع -حفظهما الله ،-مبنا�سبة �صدور قرار جمل�س الوزراء
باملوافقة على الرتتيبات التنظيمية لـ"الهيئة ال�سعودية
للبحر الأحمر".
و�أع ��رب ع��ن تطلعه �إىل قيام الهيئة ب��دور حم��وري يف
متكني الأن�شطة املالحية والبحرية على امتداد �سواحل
اململكة على البحر الأحمر ،واحلفاظ على البيئة لتكون
رك �ي��زة �أ��س��ا��س�ي��ة يف تنفيذ خ�ط��ط اململكة الطموحة،
�أحمد اخلطيب

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

مك�سيكو �سيتي  -البالد
التقى الأم�ير في�صل بن فرحان بن عبدالله وزير
اخل��ارج �ي��ة� ،أم� �� ��س ،ب��رئ�ي���س��ة جم�ل����س ال���ش�ي��وخ
املك�سيكي ال�سناتورة �أولغا �سان�ش�س كورديرو،
وذلك مبقر املجل�س يف العا�صمة مك�سيكو �سيتي.
ويف ب��داي��ة ال�ل�ق��اء ،ج��رى ا��س�ت�ع��را���ض ال�ع�لاق��ات
الثنائية بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات
املتحدة املك�سيكية ،و�سبل تعزيزها يف جم��االت
التعاون امل�شرتك كافة ،كما تطرق اللقاء �إىل دور
املجال�س الوطنية بدعم حركة التنمية واالزدهار يف
البلدان وحتقيق النمو والرفاه لل�شعوب.
و�أك��د �سمو وزي��ر اخلارجية� ،أن زيارته الر�سمية
للمك�سيك ت�أتي يف �إطار تكثيف التن�سيق والتعاون
الثنائي يف املجاالت ال�سيا�سية واملتعددة الأطرف،
وتطوير ال�شراكة بني البلدين يف املجاالت املختلفة،
خا�صة يف �ضوء ر�ؤية اململكة .2030
ب��دوره��ا رحبت رئي�سة جمل�س ال�شيوخ املك�سيكي

ب��زي��ارة ��س�م��و وزي���ر اخل��ارج �ي��ة ل �ب�لاده��ا ،منوهة
بالعالقات الثنائية بني البلدين ،وتطلعهما بالعمل على
نقل العالقات �إىل �آفاق �أرحب.
وت�ن��اول اللقاء العديد م��ن امللفات ذات االهتمام
امل �� �ش�ترك� ،أب��رزه��ا �أه�م�ي��ة تكثيف التن�سيق يف
الق�ضايا التي تخدم م�صالح البلدين على الأ�صعدة
كافة ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة �آخر امل�ستجدات على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
ح�ضر ال�ل�ق��اء رئ�ي����س جل�ن��ة ال �ع�لاق��ات اخل��ارج�ي��ة
مبجل�س ال�شيوخ ال�سيناتور هيكتور ن�سيلو�س،
ورئ�ي���س��ة جل�ن��ة ع�لاق��ات �آ��س�ي��ا وامل�ح�ي��ط ال �ه��ادي
و�أف��ري �ق �ي��ا ال���س�ن��ات��ورة ك ��ورا �سلي�سيا بينيدو،
وال�سيناتور ريكاردو مونريال افيال ع�ضو جمل�س
ال�شيوخ ،وم��ن اجل��ان��ب ال���س�ع��ودي� ،سفري خ��ادم
احلرمني ال�شريفني لدى الواليات املتحدة املك�سيكية
هيثم بن ح�سن املالكي ،ومدير عام مكتب �سمو وزير
اخلارجية عبدالرحمن الداود.

�أع��رب��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة ع��ن �إدان ��ة حكومة اململكة
العربية ال�سعودية وا�ستنكارها ملا �أق��دم عليه رئي�س

الكيان الإ�سرائيلي من انتهاك �صارخ حلرمة امل�سجد
الإب��راه �ي �م��ي يف م��دي�ن��ة اخل�ل�ي��ل ،يف خ�ط��وة عدائية
وا�ستفزازية مل�شاعر امل�سلمني ح��ول ال�ع��امل ،وتنا�شد

املجتمع ال��دويل بتحمل م�س�ؤولياته لوقف املمار�سات
امل�ستمرة حلكومة االحتالل وم�س�ؤوليها جتاه املقد�سات
الإ�سالمية ،وحتذر من خطورة تداعيات تلك املمار�سات.

الربيعة يستعرض جهود المملكة اإلنسانية
الريا�ض -البالد

ا�ستقبل الأم�ي�ن ال�ع��ام املكلف للتحالف الإ��س�لام��ي الع�سكري ملحاربة
الإره��اب اللواء الطيار الركن حممد بن �سعيد املغيدي يف مقر التحالف
بالريا�ض �أم�س  ،امل�ست�شار بالديوان امللكي وامل�شرف العام على مركز
امللك �سلمان للإغاثة والأع�م��ال الإن�سانية الدكتور عبدالله بن
عبدالعزيز الربيعة.
مف�صل عن جهود التحالف يف
وا�ستمع خالل اللقاء ل�شرح َّ
حماربة الإرهاب يف املجاالت الأربعة (الفكري والإعالمي
وحماربة متويل الإره��اب والع�سكري) ،وال��دور الذي
يقوم به لتن�سيق جهود الدول الأع�ضاء يف التحالف،
ومت خ�لال اللقاء بحث �سبل التعاون امل�شرتك بني
التحالف الإ��س�لام��ي وم��رك��ز امل�ل��ك �سلمان ل�ل�إغ��اث��ة،
لتعزيز جهودهما القائمة يف جمال حماربة الإرهاب،

وحتقيق التكامل وال�شراكة الإ�سرتاتيجية بينهما؛ ً
رغبة يف حتقيق مزيد
من التعاون والتن�سيق والتكامل يف خمتلف املجاالت املتعلقة بهذا ال�ش�أن.
و�أثناء الزيارة �ألقى الدكتور عبدالله الربيعة حما�ضرة بعنوان جهود
اململكة يف جمال الإغاثة والأعمال الإن�سانية" ،حيث تطرق
�إىل ع��دد م��ن امل� �ب ��ادرات وامل���ش��اري��ع الإن���س��ان�ي��ة التي
يقدمها مركز امللك �سلمان للإغاثة على امل�ستوى املحلي
والإقليمي والعاملي� ،إ�ضافة �إىل اجلهود املبذولة لتعزيز
التعاون امل�شرتك مع املنظمات الدولية.
يذكر �أن التحالف الإ�سالمي ومركز امللك �سلمان
ل�ل�إغ��اث��ة والأع �م��ال الإن���س��ان�ي��ة �سبق �أن و ّقعا
اتفاقية ت�ع��اون م�شرتك يف �شهر دي�سمرب من
ال�ع��ام  2019التي تهدف �إىل تعزيز التعاون
امل�شرتك بني اجلانبني يف جماالت عدة.

عبداهلل الربيعة

كلمة

تنمية طموحة
ج� � � ��ودة احل� � �ي � ��اة  ،م �ف �ه��وم
� �ش��ام��ل وم� �ت� �ع ��دد اجل ��وان ��ب
يف ر�ؤي�� � ��ة امل �م �ل �ك��ة 2030
 ،وا� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي� ��ات � �ه� ��ا
وم �� �س �ت �ه��دف��ات �ه��ا ال �ط �م��وح��ة
للتنمية وال�سياحة واملحافظة
على �سالمة البيئة ومقوماتها
الطبيعية  ،ويظل الإن���س��ان ،
مواطنا ومقيما وزائرا  ،الهدف
الأه� ��م يف خ �ط��ط وم���ش��اري��ع
جودة احلياة  ،كهدف ح�ضاري
ت�ضيف له ال�سعودية ر�صيدا
م�ت�ج��ددا م��ن الإجن� ��ازات على
�أر�� � ��ض ال���واق���ع وامل��دع��وم��ة
بت�شريعات وق��رارات مبا�شرة
يف هذا االجتاه.
و�أم � ��� ��س � � �ص� ��درت م��واف �ق��ة
جم� �ل� �����س ال� � � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
الرتتيبات التنظيمية لـلهيئة
ال �� �س �ع��ودي��ة ل�ل�ب�ح��ر الأح �م��ر،
و�إن �� �ش��اء "امل�ؤ�س�سة العامة
ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع� �ل ��ى ال �� �ش �ع��ب
امل��رج��ان �ي��ة وال �� �س�لاح��ف يف
البحر الأحمر" � ،ضمن الر�ؤية
املتقدمة مل�ستقبل ال�سواحل
امل �م �ت��دة ع �ل��ى ه ��ذا ال���ش��ري��ان
املائي وما يحت�ضنه من كنوز
بحرية باتت �ضمن امل�ف��ردات
الرئي�سية لل�سياحة يف اململكة
 ،والتي متثل ب��دوره��ا ع�صبا
رئي�سيا للتنوع االقت�صادي
والتنمية امل�ستدامة.
فالهيئة وف��ق مهامها ت�ضطلع
ب� � ��دور حم� � ��وري يف مت�ك�ين
الأن�شطة املالحية والبحرية
على ام �ت��داد �سواحل اململكة
ع� �ل ��ى ال� �ب� �ح ��ر  ،واحل � �ف� ��اظ
ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة ل �ت �ك��ون رك �ي��زة
�أ� �س��ا� �س �ي��ة يف ت�ن�ف�ي��ذ خطط
امل�م�ل�ك��ة ال �ط �م��وح��ة ،وت��وف�ير
الفر�ص الوظيفية للمواطنني،
وا� �س �ت �ق �ط��اب  100م �ل �ي��ون
زائ���ر م��ن ال��داخ��ل واخل���ارج
ب �ح �ل��ول ع� ��ام  ، 2030وم��ا
حتققه امل�شروعات ال�ضخمة
م��ن ف��ر���ص وا� �س �ع��ة ل�سياحة
ال�شم�س والبحر والأن�شطة
البحرية ل�شريحة وا�سعة من
املواطنني والزائرين من داخل
وخارج اململكة.
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":

اللقاحات ناجحة في مواجهة المتحورات
البالد ـ مها العواوده
ت�صوير ـ خالد بن مر�ضاح

�أو�ضح امل�ست�شار يف وزارة ال�صحة الفرن�سية
واملتخ�ص�ص يف علم الفريو�سات مب�ست�شفى
ليون الربوفي�سور يحيى مكي يف ت�صريح
"للبالد" �أن املتحور اجلديد "اوميكرون"
ي�شكل خطرا كبريا مقارنة ب�سالالت �أخ��رى
وله  ٣٠تغريا �أذهل العلماء .م�شيدا بقرارات
اململكة العربية ال�سعودية ال�سليمة واحلكيمة
وال��دق��ي��ق��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا م��ن��ذ ب��داي��ة الأزم���ة
للمحافظة على ال�شعب ال�سعودي وعلى �أرواح
القادمني للمملكة.
كما يرى �ضرورة و�أهمية لب�س الكمامة وغ�سل
الأي���دي جيدا ك��ل ن�صف �ساعة والتباعد عن
املخالطة كوقاية من املتحورات.
الفتا �إىل �أن كل اللقاحات ناجحة يف مواجهة
الطفرات وامل��ت��ح��ورات خا�صة و�أن من تلقى
اللقاح يكون لديه جهاز مناعة قوي و�إن ثبت
�إ�صابته بعدها تكون الإ�صابة خفيفة ي�سهل
عالجها ولن ت�ؤدي للموت.
من جهته قال املخت�ص يف علم الوبائيات عبد
الكرمي قزيز� ،إن التقارير ال��واردة من جنوب
�إفريقيا تفيد ب�أن متحور «�أوميكرون» �أقل �شدة
من «دلتا».
و�أو�ضح عامل الوبائيات �إنه يجب التفريق بني
الطفرة وال�سلوك ،اً
قائل« :الطفرات املوجودة
يف القطع التي تركب الربوتني امل�شوك الـ(32
طفرة) قد ت�ساعد الفريو�س على دخول اخلاليا
ب�شكل �أ�سرع� ،أما الطفرات الأخرى املوجودة
يف الغالف الربوتيني من املمكن �أن ت�ساعد
الفريو�س على ن�سخ نف�سه ب�شكل �أ�سرع».
وتابع « :بالتايل حتدث �أعرا�ض مر�ضية �أ�شد
�أو ق��د يكون على العك�س ،فقد ت�ساهم هذه
ال��ط��ف��رات يف �إ���ض��ع��اف ق���درة ال��ف�يرو���س على
االنت�شار �أو ت�ضعف الأع��را���ض التي ي�سببها
هذا الفريو�س».
و�أ�ضاف« :وبع�ض التقارير الواردة من جنوب
�إفريقيا تتحدث عن �أن��ه �أق��ل �شدة من متحور
دل��ت��ا ،ل��ذل��ك ال داع���ي لتلك احل��ال��ة م��ن الهلع
امل�سيطرة على العامل  ،يجب فقط اتخاذ احلذر
واتباع الإجراءات الوقائية لتفاديه».
�إىل ذل���ك �أع��ل��ن��ت وزارة ال�����ص��ح��ة� ،أم�����س ،
ع���ن ت���راج���ع يف �أع�������داد احل������االت احل��رج��ة
بامل�ست�شفيات ب�سبب فريو�س كورونا ،حيث

مت ت�سجيل  40حالة ،فيما مت �أم�س الإثنني،
ت�سجيل  44ح��ال��ة ،ب�تراج��ع ق��دره  4ح��االت،
يف الوقت الذي مت فيه �إعطاء �أكرث من 47.3
مليون جرعة لقاح كوورنا.
و�أو���ض��ح��ت وزارة ال�صحة �أن ع��دد جرعات
لقاحات كورونا املعطاة يف اململكة بلغ حتى
الآن (  )47369726جرعة ،عرب �أكرث من 587
مرك ًزا بجميع املناطق واملحافظات.
و�أ�ضافت �أن��ه مت ت�سجيل � 32إ�صابة جديدة
ب��ف�يرو���س ك���ورون���ا امل�ستجد «كوفيد–»19
باململكة ،و َّ
تعاف ،وحالتي
مت ت�سجيل  28حالة ٍ
وفاة ،خالل الـ� 24ساعة املا�ضية.
وكانت وزارة ال�صحة� ،أو�ضحت �أول �أم�س
الأح���د� ،أن متحور �أوم��ي��ك��رون يعترب مثريًا
للقلق؛ للأ�سباب التالية� :شدة عدوى الفريو�س،
و�سرعة انت�شاره ،واحتوا�ؤه على عدد كبري من
الطفرات.
فيما �أك����دت ي���وم اخلمي�س امل��ا���ض��ي� ،أهمية
اجلرعة التن�شيطية من اللقاح امل�ضاد لفريو�س
ك��ورون��ا ،م�شرية �إىل �أن الأج�����س��ام امل�ضادة
جلرعة الثانية تبد�أ باالنخفا�ض بعد � 6أ�شهر
من تلقيها.
�إىل ذلك �أعلنت �شركتا "فايزر" و"جون�سون
�آند جون�سون" الإثنني �أ ّنهما بد�أتا ،على غرار
مناف�ستهما موديرنا ،العمل على ن�سخة جديدة
م��ن لقاحهما امل�����ض��ا ّد ل��ك��وف��ي��د 19-ت�ستهدف
املتحوّ رة �أوميكرون يف حال مل يكن لقاحاهما
فعّالني يف احلماية من هذه الن�سخة اجلديدة
من الفريو�س.
وق���ال �آل�ب�رت ب���ورال رئي�س �شركة ف��اي��زر يف
مقابلة مع �شبكة "�سي �إن بي �سي" التلفزيونية
الأمريكية "ال يزال هناك الكثري من الغمو�ض"
ب�����ش���أن امل��ت��ح��ورة اجل��دي��دة ال��ت��ي ر���ص��دت يف
ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا وو�صفتها منظمة ال�صحة
العاملية ب�أنها "مُقلقة".
و�أ�ضاف "�سنعرف �أه ّم ما يجب �أن نعرفه خالل
ب�ضعة �أ�سابيع" ،م�شري ًا �إىل �أ ّنه ال ب ّد من القيام
بتجارب الختبار فاعلية ال ّلقاح احل��ايل الذي
طوّ رته �شركته بالتعاون مع �شركة بايونتيك.
و�أو�ضح �أن ّه "�إذا تبينّ � ّأن ال ّلقاح (احلايل) � ّ
أقل
فعالية و�أ�صبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد،
فقد بد�أنا بالعمل عليه  ،لقد قمنا ب�أول منوذج
للحم�ض النووي وهو �سيكون املرحلة الأوىل
يف تطوير لقاح جديد".

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

قلل م�ساعد الرئي�س التنفيذي بهيئة ال�صحة العامة
“وقاية” ،الدكتور عماد املحمدي ام�س من الفر�ضيات
التي تتحدث عن �إمكانية الإغ�لاق جم��د ًدا يف العامل
ب�سبب ظهور متحور “�أوميكرون”.
وقال “املحمدي” �إن “ال�صورة حتى الآن وا�ضحة،
ففي �أوروب��ا ارتفاع احلاالت لي�س له عالقة مبتحور
(�أوميكرون) ،والأمر يعتمد على ا�ستكمال اللقاحات

أمانة جدة تضبط موقع ًا عشوائي ًا لتخزين المالبس

 3ماليين خدمة من موظفات العدل خالل عام

الريا�ض ـ البالد

قدمت موظفات وزارة العدل �أكرث من  3ماليني خدمة عدلية
متنوعة ،وذلك يف خمتلف القطاعات واملرافق العدلية.
و�أ�سهم دخول العن�صر الن�سائي بالوزارة يف متكني املر�أة
ورفع م�ستوى م�شاركتها يف القطاع العام ،حيث تنوعت
جماالت عمل املر�أة فيها ما بني باحثة �شرعية ،وقانونية،
واجتماعية� ،إ�ضافة �إىل م�ساعدة �إداري��ة ،ومطورة برامج
وكاتبة عدل.
و�أو�ضحت الوزارة �أن متكني املر�أة يف القطاعات العدلية
انعك�س �إيجابًا على خدمة امل�ستفيدين وامل�ستفيدات ،وع َّزز
من �سرعة الأداء والإجناز  ،ورفع �سقف �إجناز الأعمال.
و�أو���ض��ح��ت م��دي��رة الإدارة الن�سائية ن���ورة الغنيم �أن

جدة ـ يا�سر بن يو�سف

�ضبطت �أم��ان��ة حمافظة ج��دة �أم�����س ،موقعًا
ع�شوائيًا يف حي القوزين خمالف لتخزين
املالب�س امل�ستعملة ,و�أدوات النظافة جمهولة
امل�صدر ،وذلك يف �إطار احلمالت املتوا�صلة
التي تنفذها البلدية �ضمن جهود الأمانة يف �إزالة املخالفات
البلدية ومكافحة الت�شوه الب�صري بالنطاق.

و�أو���ض��ح��ت الأم���ان���ة� ,أن����ه ج���رى وم�����ص��ادرة  2ط��ن من
خم�ص�صة بغر�ض
امل�ضبوطات املتواجدة داخل احلو�ش ّ
الإزال�����ة وال��ن��ق��ل م��ن امل��وق��ع ،ك��م��ا ج���رى �إغ��ل�اق احل��و���ش

امل��خ��ال��ف ،م���ؤك��د ًة موا�صلة اجل��ه��ود للق�ضاء على كافة
املخالفات البلدية وا�ستقبال البالغات عن املواقع املخالفة
عن طريق �إدارة .940

"سعود الطبية" توضح أسباب االرتجاع الحمضي
الريا�ض ـ البالد

والإلتزام بالإجراءات الوقائية”.
و�أ���ض��اف“ :يف اململكة ن�سبة ا�ستكمال اللقاحات
ممتازة ،و�إذا ا�ستكمل باقي املجتمع �أخذ اللقاحات
واجلرعة املن�شطة �ستكون هناك حماية عامة ،ويف
حال دخل الفريو�س �إىل ال�سعودية �ستكون �أقل يف
معدالت الإ�صابة من باقي الدول”.
ور ًدا على �س�ؤال ب�ش�أن قرب انتهاء اجلائحة� ،أجاب
“املحمدي” ،ب��ق��ول��ه�“ :أغلب ال��ع��ل��م��اء يتوقعون
ا���س��ت��م��رار ف�يرو���س ك���ورون���ا ل��ف�ترات ط��وي��ل��ة مثل

�أو�ضحت مدينة امللك �سعود الطبية� ،أن مر�ض االرجت��اع
احلم�ضي املريئي عاد ًة يكون �سببه �ضعف ال�صمام الذي ي�صل
بني املريء واملعدة �أو انخفا�ض ال�ضغط املوجود حوله لأي
�سبب كال�سمنة� ،أو احلمل� ،أو فتق احلجاب احلاجز ،وغريها.

وبني ا�ست�شاري جراحة اجلهاز اله�ضمي العلوي الدكتور
حممد العقيل� ،أن �أع��را���ض االرجت����اع احلم�ضي املريئي
خمتلفة من �شخ�ص لآخ��ر ومنها :احلرقان ،ارجت��اع الأك��ل،
�أمل ال�صدر ،كحة مزمنة ،رائحة الفم وت�آكل مينا الأ�سنان
وتغري بال�صوت ،م�شري ًا �إىل �أن ت�شخي�ص املري�ض لي�س فقط

باملنظار عن طريق الفم ولكن يف �أحيان كثرية البد من عمل
قيا�س لدرجة احلم�ض  ،PHوقيا�س حلركة املريء �إن لزم
الأمر ح�سب احلالة ،يكون عالجها عاد ًة بالبداية تغيري منط
احلياة :ك�إنقا�ص ال��وزن ،و�أن تكون �آخ��ر وجبة طعام قبل
النوم بـ � 3-2ساعات.

الدمام -حمود الزهراين

ر���ص��دت ب��ل��دي��ة و���س��ط ال���دم���ام 51 ،مبنى �آي�لا
لل�سقوط ،و�أزالت  16منزال ،يف عدد من الأحياء
ال�سكنية ،وذل��ك يف �إط��ار جهودها يف معاجلة
الت�شوه الب�صري ،وحت�سني امل�شهد احل�ضري.
و�أو�ضح رئي�س بلدية و�سط الدمام املهند�س عبد
الله ال�شمري� ،أن الر�صد والإزال��ة جاءت �ضمن
جلنة متابعة املباين الآي��ل��ة لل�سقوط واملكونة
من عدة جهات حكومية متمثلة يف �إمارة املنطقة
ال�شرقية ،و�أمانة املنطقة ال�شرقية (بلدية و�سط

موظفات ال��وزارة قدمن اخلدمات يف القطاعات كافة منها
 1.7مليون يف قطاع التنفيذ ،و� 551ألف يف قطاع الق�ضاء،
و� 320أل��ف خدمة لقطاع التوثيق ،و� 240أل��ف خدمة يف
منظومة امل�صاحلة ،بالإ�ضافة �إىل � 180ألف خدمة يف وكالة
التحول الرقمي وعرب مركز التوا�صل املوحد.
و�أ�شارت �إىل تخ�صي�ص ال��وزارة لإدارات مركزية م�شغلة
بطواقم ن�سائية بن�سبة  ،%100منها مركز تدقيق الدعاوى،
ومركز تهيئة الدعاوى ،ومركز الإ�سناد الق�ضائي للتنفيذ،
ومركز تدقيق عمليات التوثيق ،ومكنت الوزارة القيادات
الن�سائية املتميزة ،بتكليف ما يزيد عن  85موظفة مبهام
�إ�شرافية منذ ن�ش�أة الأق�سام الن�سائية بالوزارة� ،إ�ضافة �إىل
تعدد املهام امل�سندة للموظفات يف املحاكم وكتابات العدل.

بدء التسجيل اإللكتروني بكلية المسجد النبوي
املدينة املنورة ـ البالد

�أعلنت كلية امل�سجد النبوي عن فتح الت�سجيل الإلكرتوين
للطالب للف�صل ال��درا���س��ي ال��ث��اين ١٤٤٣ه����ـ يف �أق�سام
ال��ق��ر�آن وعلومه وال�شريعة والعقيدة واللغة العربية
وال�سنة وعلومها  ،داعية الراغبني يف االلتحاق برباجمها
�إىل االط��ل�اع ع��ل��ى ال�����ش��روط وا���س��ت��ك��م��ال تعبئة من��اذج
البيانات ع�بر ال��راب��ط https://twitter.com/
14648140893943439/info_fopm/status
.24=s?43
و�أف���ادت الكلية �أن من �شروط القبول �أن يكون املتقدم
حا�صال على �شهادة الثانوية العامة �أو ما يعادلها من

 16مبنى آي ًال للسقوط أزيلت بالدمام
ال��دم��ام) ،و�شركة الكهرباء ،وهيئة ال�سياحة،
والدفاع املدين ،وال�شركة الوطنية للمياه و�شركة
االت�صاالت ال�سعودية و�شرطة املنطقة ال�شرقية.
و�أ�شار �إىل �أن �أعمال الر�صد والإزالة قد متت على
عدة مراحل ،منذ بداية العام اجل��اري 2021م،
حيث ت�ضمنت امل��رح��ل��ة الأوىل ح�صر املباين
وو�ضع الإنذارات و�إ�شعارات املراجعة.
وق���ال �إن���ه مت يف امل��رح��ل��ة الثانية ف�صل جميع
اخلدمات عن املباين امل�ستهدفة ،فيما مت �إزالتها
بعد موافقة اللجنة وا�ستيفاء كافة اال�شرتاطات

الأن��ف��ل��ون��زا وحت��ورات��ه امل��ت��ك��ررة ب�سبب �أن ن�سبة
التح�صني يف العامل غري مر�ضية ،و�سرعة انتقاله
وانت�شاره �ساهمت يف ظهور تلك املتحورات”.
وختم امل�س�ؤول يف “قاية” ،ب�أن هناك من يتوقع �أن
يحتاج النا�س �سنويًا �إىل جرعة مقاومة “كوفيد”
وتكون مطورة ت�شمل �أي متحورات جديدة ،الف ًتا �إىل
�أن هناك درا�سات قائمة ب�ش�أن مدة ا�ستمرار املناعة
املكت�سبة بعد اللقاح.

النظامية يف املرحلة الثالثة.
و�أب��ان ب�أنه مت �إزال��ة  13مبنى �آيال لل�سقوط من
قبل اللجنة ،فيما مت �إزال���ة  3مباين و�صيانة
وترميم  6مباين �أخرى من قبل �أ�صحابها ،وذلك
بعد مراجعة البلدية و�إن��ه��اء كافة �إج��راءات��ه��م
النظامية.
و�أك��د املهند�س عبد الله ال�شمري ،على متابعة
ك��اف��ة امل��ب��اين ،داع��ي��ا م�لاك امل��ب��اين امل��ر���ص��ودة،
اىل م��راج��ع��ة ال��ب��ل��دي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ا�ستكمال
االجراءات.

داخل اململكة �أو من خارجها ،و�أن ال يكون قد م�ضى على
ح�صوله على الثانوية العامة �أو ما يعادلها مدة تزيد على
خم�س �سنوات ويجوز للمجل�س التعليمي اال�ستثناء من
هذا ال�شرط �إذا توافرت �أ�سباب مقنعة ،و�أن يكون ح�سن
ال�سرية وال�سلوك ،و�أن يجتاز بنجاح اختبار القبول
وامل��ق��اب��ل��ة ال�شخ�صية و�أن ي��ك��ون الئ��ق��ا طبيا وحا�صال
على موافقة من مرجعه بالدرا�سة �إذا كان يعمل يف جهة
حكومية �أو خا�صة ،و�أن يكون �سعودي اجلن�سية �أو
حا�صال على �إقامة نظامية مع موافقة مرجعة ،و�أال يكون
قد �سبق طي قيده من الكلية لأ�سباب �أكادميية �أو ت�أديبية
�أو �سبق طي قيده من جامعة �أخرى لأ�سباب ت�أديبية.
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تجنيد المواهب التقنية لكشف أالعيب العصابات الدولية

القرصنة اإللكرتونية  ..أسلحة خفية لالحتيال
البالد ـ مها العواودة ــ رانيا الوجيه ــ جنود النهدي
مع كرثة االعتماد على التقنيات احلديثة وال�شبكة العنكبوتية� ،أ�صبح كثريون حول العامل هدف ًا لعمليات خداع �إلكرتوين متار�سه ع�صابات و�أفراد وجدوا يف التقنية و�سيلة ع�صرية لل�سرقة واالحتيال واخلداع لدرجة �أن قرا�صنة النت متكنوا من فربكة
تقارير جلهات اعالمية وتزوير �شعارات لبنوك حملية ون�شروا خداعهم مبقاطع مزيفة قد تكون يف �صور �شتى من اجل االحتيال وخداع م�ستخدمي ال�سو�شيال ميديا.
و�أكد خمت�صون �أن القرا�صنة يعتمدون يف تنفيذ عملياتهم على برامج معينة ت�ساهم يف �إظهار هوية احلا�سوب يف دولة �أخرى وبعدها ينتقلون �إىل انتحال �صفة بريد الكرتوين ل�شركة معينة ،ثم تر�سل "�إمييالت" �إىل عمالء ال�شركة �أو موظفيها من
�أجل حتديث احل�سابات والأرقام ال�سرية .قد ال يتنبه الكثريون وي�صدقون الر�سالة وينفذون ما تريده بال�ضبط وير�سلون البيانات املطلوبة ،وتكون النتيجة خ�سارة الربيد ورمبا �أموال ومعلومات ح�سا�سة  ،م�ؤكدين يف الوقت نف�سه �أنه مت و�ضع
اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن ال�سيرباين لعك�س الطموح اال�سرتاتيجي للمملكة ب�أ�سلوب متوازن بني الأمان والثقة والنمو ولتحقيق مفهوم ف�ضاء �سيرباين �سعودي �آمن وموثوق مي ّكن النمو واالزدهار

طرق بسيطة للتعرف على الروابط االحتيالية

عدم استخدام المواقع والمتصفحات المشبوهة

ويف ه��ذا ال�سياق �أو��ض��ح �أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�ساعد
مبعهد االدارة العامة بالريا�ض الدكتور ا�صيل اجلعيد �أننا
يف هذا العامل �أ�صبحت كل حياتنا تقنية ولهذا ف�إن اجلرمية
واملجرمني يتواءمون مع الواقع التقني احلايل با�ستحداث
طرق احتيال تقنية حديثة وهي طرق �أحيانا ال تكلفك معرفة
تقنية بقدر الأ�سلوب والتوقيت واملكان والباعث لي�صدقك
ال�ضحية املراد �سرقة �أموالها �أو معلوماتها.
م�ؤكدا �أن الهيئة الوطنية للأمن ال�سيرباين تبذل جهود ًا بارزة
يف ه��ذا ال�ش�أن ولهذا فقد �أن�ش�أت املركز الوطني الإر��ش��ادي
ل�ل�أم��ن ال�سيرباين وال ��ذي ع�بر موقعه وح�سابه يف تويرت
يقوم بالتوعية ب�ش�أن اجلرائم املعلوماتية التي تطال الأفراد
وامل�ؤ�س�سات بالإ�ضافة �إىل �أن الأم��ن العام ب��وزارة الداخلية
يقوم �أي�ضا بجهود �أمنية رائعة حيث مت توفري من�صة "كلنا
�أمن" والتي ميكن من خاللها الإب�لاغ عن املخالفات الأمنية
ومنها اجل��رائ��م املعلوماتية و�إرف� ��اق ال���ص��ور وغ�يره��ا من
الإثباتات وتقدمي البالغ بكل ي�سر و�سهولة لتتابعه اجلهات
الأمنية.

روابط احتيالية

وا�ضاف الدكتور اجلعيد �إىل �إمكانية التعرف على ما ي�سمى
ال��رواب��ط االحتيالية بطريقة ب�سيطة فمثال ال ميكن لرابط
الكرتوين مهما بلغت موثوقيته �أن ي�س�ألك عن الرقم ال�سري
لبطاقة ال�صراف الآيل �أو يت�صل عليك �أحدهم ويدعي �أنه من
البنك الذي فيه ح�سابك ويطلب منك الرقم ال�سري وهكذا حتى
املواقع املوثوقة لل�شراء عرب الإنرتنت ال تطلب الرقم ال�سري
جم��رد �أن ت�ضع رق��م البطاقة ومعلوماتها ،وبع�ض البنوك
�أ�صبحوا ير�سلون رمزا �أمنيا للتوثق من العملية امل�صرفية
مم��ا يجعلها �آم�ن��ة بقدر كبري ،ب��ل بع�ض البنوك ال يقبل �أن
ت�شرتي من بع�ض املواقع مهما كانت موثوقيتها خارج حدود
اململكة لأن بع�ض املنتجات غري مرخ�صة يف اململكة ومثال
ذلك العمالت الرقمية و�إن كنت �أرى �أن العمالت الرقمية هي
امل�ستقبل.
كما �أ��ش��ار �إىل �أن حماربة املجرمني املعلوماتيني هي حرب
ثقافية يف املقام الأول فمن توعية اجلمهور �إىل توعية الن�شء
التقني امل��وه��وب فيمكن بالعمل اال�سرتاتيجي جتنيد هذه
املواهب التقنية لتكون جي�شا الكرتونيا ال ي�ستهان به .م�ؤكدا
�أن ر�سائل الربيد الإلكرتوين االحتيالية �أ�صبح ك�شفها �سهال
فمتى ما كان فحوى الر�سالة يدعوك للرثاء ال�سريع فهذه �أوىل
عالمات االحتيال فال وجود للرثاء ال�سريع فالعملية ن�سبية كما
ميكن للإن�سان عندما ي�أتيه �أي رابط �أن ين�سخ الرابط وي�ضعه
يف حمرك البحث قوقل للت�أكد من موثوقية الرابط وال يكفي
ذلك بل عليه الت�أكد من نطاق االمييل املر�سل هل هو ر�سمي من
احلكومة � govأو من منظمات  orgوهكذا.

تطور رقمي

من جانبها �أك��دت ب�شرى احل��وت املدير التطويري ومدربة
الإدراك ال�سيرباين يف ال��وق��ت ال��راه��ن م��ع التطور التقني
والرقمي الذي ت�شهده دول العامل �أ�صبح لدى املخرتقني العديد
من الو�سائل والأ�ساليب املتطورة لالخرتاق لعل من �أكرثها
انت�شارا بني الأفراد هي و�سائل الهند�سة الإجتماعية وما تخلفه
من �أ��ض��رار ج�سيمة وب���أدوات ب�سيطة ج��دا ق��د ال حتتاج اىل
�أ�ساليب تقنية لذا لزام ًا على الفرد دائما و�أبدا الت�أكد من الأخبار
املتناقلة ومن امل�صدر ب�أنه م�صدر موثوق وعدم االن�صياع لأية
مطالبات �سواء كانت مالية �أو �إجتماعية والتحقق من هوية
املر�سل.
وتابعت "احلقيقة امل�ؤ�سفة �أن��ه حتى يف عاملنا احل��دي��ث ما
زلنا نح�صل على معلومات �سرية ك�سجالت طبية ،ك�شوفات
م�صرفية ،اي�صاالت بنكية �أو بريد �إل�ك�تروين ع�شوائي يف
�صناديق الربيد اخلا�صة بامل�ستخدم والتي تعترب كنز ًا بالن�سبة
للمهند�س االجتماعي النا�شئ ل��ذا يجب على امل�ستخدم عدم
ا�ستخدام مواقع ومت�صفحات م�شبوهة والت�أكد دوم��ا من ان
املواقع الإلكرتونية املرغوب بالدخول ت�ستخدم الت�شفري و�أن
ي�ب��د�أ �صفحة امل�ستعر�ض ب https\\ :ب��دال م��ن \\http
وايقاف خا�صية تنزيل امللفات تلقائيا".
م ��ؤك��دة �أن �أ��س�ه��ل ط��ري�ق��ة لإ� �ص��اب��ة اجل �ه��از ب�برام��ج ��ض��ارة
هي تنزيل املرفقات دون م�سحها �ضوئيا با�ستخدام برامج
مكافحة ال�ف�يرو��س��ات امل �ت �ع��ارف عليها لأن بع�ض ال�برام��ج
ال� ��� �ض ��ارة م ��ن امل �م �ك��ن �أن ت�ت�ن�ك��ر حت ��ت م���س�م��ى (PDF,
 )EXE,DOCUMENTSوعدم النقر على ايقونات
الإعالنات وكذلك الت�أكد من �صالحية الروابط �أغلب املواقع
امل�سجلة يف ال�سعودية تكون حت��وي على  org/saوع��دم
ت�ك��رار كلمات ال�سر امل�ستخدمة و�أال تكون مت�شابهة وذات
�صيغ خا�صة وا�ستخدام خ�صائ�ص احلماية يف املت�صفحات
الإلكرتونية.
كما �أو�ضحت �أنه يف الآونة الأخرية انت�شرت الر�سائل الن�صية

األمن السيبراني
يقوم بالتوعية بشأن
الجرائم اإللكترونية

حجاج املظهور

حممد احلدائدي

ور�سائل الربيد الإلكرتوين التي تدعي ب�أنها من بنك العميل
وعليه التوا�صل �أو �إر�سال بياناته اخلا�صة وخالفه وهذا ما
ي�سمى بالت�صيد االحتيايل ( )phishingوالذي يدعي ب�أنه
من م�صدر موثوق والطلب بالنقر على راب��ط معني ل��ذا كان
لزاما على العميل عدم اال�ستجابة املبا�شرة ملثل هذه الأ�ساليب
االحتيالية والتوا�صل املبا�شر مع امل�صرف املايل التابع له على
�أرقامهم الر�سمية �أو ح�ضوريا وعدم م�شاركة �أية بيانات خا�صة
كالأرقام ،العناوين ،تواريخ امليالد وخالفه والت�أكد من هوية
املت�صل و�أن��ه من البنك ال��ذي تتعامل معه وا�سم ومقر الفرع
ومعلومات االت�صال اخلا�صة بهم والتحقق منها.
وح��ول حيلة ال�ف�يرو��س��ات " ..قد ت�صلك ر��س��ال��ة �أو ات�صال
هاتفي يخربك ب ��أن فريو�سا خطريا �ضرب جهاز حا�سوبك،
ويقرتح املت�صل عليك �إر�سال �أحد التقنيني حلذفه" قالت �إن هذا
النوع من االحتيال ي�سمى الت�صيد يف الهند�سة االجتماعية
بـ( )vishingوهو من ان��واع الت�صيد الإحتيايل املتعارف
عليها والتي تكون من �أ�شخا�ص لهم القدرة على الت�أثري على
اجلانب العقلي والنف�سي للفرد دون احلاجة اىل �أية �أدوات
تقنية لالخرتاق .على امل�ستخدم �أن يقوم دوما بتحديث ادوات
حماية الفريو�سات اخلا�صة به وحتديث كلمات املرور ب�شكل
دوري وعدم م�شاركتها مع الغري.

نقاط ضعف

ويو�ضح اخلبري التقني وم�صمم املواقع الإلكرتونية �أحمد
ع �ب��دال��رزاق ب�ق��ول��ه :ح�ت��ى نتمكن م��ن ال�ت��وع�ي��ة ��ض��د ه ��ؤالء
القرا�صنة� ،أوال يجب تعريف القر�صنة وم��ن هو القر�صان
الرقمى ،وهي حتديد َ�ضعْف �أو ثغرة ما يف �أنظمة كمبيوتر
و�شبكات و�إيجاد نقاط �ضعف فيها بغية ا�ستغاللها ،على �سبيل
امل�ث��ال اخ�ت�راق كلمة امل��رور ع�بر خوارزميتها للو�صول �إىل
النظام.
ال�ق��ر��ص��ان ال��رق�م��ي ( )Hackerه��و ال�شخ�ص ال ��ذي يجد
الثغرات يف �أجهزة الكمبيوتر وال�شبكات ليخرتقها وي�صل
�إىل املعلومات املخ ّزنة فيها .وعادة ما يكون ه�ؤالء مربجمني

ا�صيل اجلعيد

�أحمد عبدالرزاق

حم�ترف�ين وم �ه��رة يف �أع �م��ال �ه��م ،ومب �ع��رف��ة م�سبقة ب�برام��ج
الكمبيوتر .وحاليا يتم ا�ستخدام الهند�سة االجتماعية وطرق
الت�صيد فى القر�صنة ل�سهولة الو�صول للبيانات واملعلومات
اخلا�صة بامل�ستخدمني ،ولذلك يجب توعية امل�ستخدمني عند
الدخول على �شبكة االنرتنت باخلطوات االتية:
تن�صيب ب��رام��ج املكافحة ،تفعيل اجل ��دار ال �ن��اري  ،حتديث
الأجهزة �أو ًال ب�أول ،عدم حتميل الربامج غري املوثوقة ،التعامل
بحذر مع العناوين الربيدية ،وعدم فتح مرفقاتها عند ال�شك
بالر�سائل جمهولة امل�صدر.
ومن جانب �آخر مع ازدياد �شهية جمموعات اخلداع الإلكرتوين
لل�سرقة واال�ستحواذ على الأم ��وال ،و�أ�صبحت �أك�ثر خطر ًا
وتنظيم ًا من ذي قبل ميكن التعرف على املقاطع والدعوات
اخلادعة وجتنبها من خالل الن�صائح التالية :جتنب ر�سائل
الربيد الإلكرتوين االحتيالية والر�سائل الأخ��رى التي تبدو
وك�أنها من �شركات معتمدة ،جتاهل الإعالنات والنوافذ املنبثقة
امل�ضللة التي تخربك ب��أن اجلهاز به م�شكلة متعلقة بالأمان،
ع��دم ال�ت�ج��اوب م��ع امل�ك��امل��ات الهاتفية االحتيالية �أو ر�سائل
الربيد ال�صوتي التي تنتحل هوية جهه ما  ،جتاهل العرو�ض
الرتويجية املزيفة التي تقدم منتجات وجوائز جمانية.

مقاطع خادعة

اخلبري التقني حممد احلدائدي قال مو�ضحا :ميكن التعرف
على املقاطع والدعوات اخلادعة عن طريق الروابط امل�ستلمة
من احل�سابات الوهمية على �شبكات التوا�صل االجتماعي
وعناوين الربيد الإل�ك�تروين جمهولة امل�صدر ،لأن معظمها
عبارة عن روابط دعائية �أو برجميات خبيثة وطرق احلماية
منها م��ن خ�لال :جتنب فتح �أي راب��ط قبل فح�صه م��ن خالل
م��واق��ع متخ�ص�صة بفح�ص ال��رواب��ط ع�بر �شبكة الإن�ترن��ت،
واختيار مت�صفحات للبحث على الإنرتنت امنة.
قبل النقر على �أي راب��ط ،ت��أك��د م��ن هوية املر�سل م��ن خالل
التحقق من �شخ�صيته احلقيقية ،عرب �س�ؤاله بع�ض الأ�سئلة
امل�شرتكة بينكما خ�شية �أن يكون ح�سابه قد مت اخرتاقه� ،إذ

محاربة المجرمين
المعلوماتيين معركة
ثقافية في المقام األول
حيلة الفيروسات
 ..قد تصلك رسالة
أو اتصال هاتفي
يقوم املخرتق با�ستخدامه وجعله من�صة لن�شر الفايرو�س
�ضمن قائمة �أ�صدقائك.
جتنب فتح �أي رابط قبل فح�صه من خالل مواقع متخ�ص�صة
بفح�ص الروابط عرب �شبكة الإنرتنت
�إذا �شككت برابط ما ،وقمت بالنقر عليه دون االنتباه للتعليمات
ال�سابقة ،قم بتعطيل خدمة الإنرتنت يف جهازك ب�سرعة ،ثم
�أغلق جميع ال�صفحات والتطبيقات املفتوحة ،وق��م ب�إعادة
ت�شغيل اجلهاز ،قم ب�إجراء فح�ص كامل للجهاز من الفريو�سات
والربجميات اخلبيثة من خالل م�ضاد الفايرو�س ،ثم قم بتغري
كلمات املرور اخلا�صة بح�ساباتك ملنع املخرتق من اال�ستفادة
منها يف حال ا�ستطاع احل�صول عليها.

الجانب القانوني

املحامي حجاج بن حممد املظهور �أو�ضح �أن العقوبات املرتتبة
على القرا�صنة والن�صابني واملحتالني عرب املواقع االلكرتونية
و�شبكات االنرتنت تعترب من اجلرائم املعلوماتية ،ويف عام
1428ه�ـ� ،أقر جمل�س وزراء اململكة العربية ال�سعودية ،نظام
مكافحة اجلرائم الإلكرتونية واملعلوماتية ،والذي يهدف �إىل
احلد من انت�شار جرائم املعلوماتية عرب الإنرتنت ،ومعاقبة
املجرمني الإلكرتونية حلماية الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
وف��ر���ض النظام املقر م��ن جمل�س ال� ��وزراء ،عقوبة بال�سجن

مل��دة ال تزيد عن �سنة ،وغ��رام��ة مالية ال تزيد على � 500ألف
ريال �سعودي ،وذلك على كل �شخ�ص يرتكب �أي� ًا من اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف النظام ،والتي جاءت كالآتي:
التن�صت على ما هو مر�سل عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو
�أحد �أجهزة احلا�سب الآيل  -دون م�سوغ نظامي �صحيح � -أو
التقاطه �أو اعرتا�ضه.
�أو ابتزازه؛ حلمله على القيام بفعل �أو االمتناع عنه ،ولو كان
القيام بهذا الفعل �أو االمتناع عنه م�شروعًا.
الت�شهري بالآخرين ،و�إحلاق ال�ضرر بهم ،عرب و�سائل تقنيات
املعلومات املختلفة.
يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تزيد
على مليوين ري��ال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ كل �شخ�ص
يرتكب �أيًا من اجلرائم املعلوماتية الآتية :اال�ستيالء لنف�سه �أو
لغريه على مال منقول �أو على �سند� ،أو توقيع هذا ال�سند ،وذلك
عن طريق االحتيال� ،أو اتخاذ ا�سم كاذب� ،أو انتحال �صفة غري
�صحيحة.الو�صول  -دون م�سوغ نظامي �صحيح � -إىل بيانات
بنكية � ،أو ائتمانية� ،أو بيانات متعلقة مبلكية �أوراق مالية
للح�صول على بيانات � ،أو معلومات� ،أو �أم��وال� ،أو ما تتيحه
من خدمات .يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �أرب��ع �سنوات
وبغرامة ال تزيد على ثالثة ماليني ري��ال� ،أو ب��إح��دى هاتني
العقوبتني؛ كل �شخ�ص يرتكب �أ ًي��ا من اجلرائم املعلوماتية
الآتية :الدخول غري امل�شروع لإلغاء بيانات خا�صة� ،أو حذفها،
�أو تدمريها� ،أو ت�سريبها� ،أو �إتالفها� ،أو تغيريها� ،أو �إعادة
ن�شرها� .إيقاف ال�شبكة املعلوماتية عن العمل� ،أو تعطيلها� ،أو
تدمري� ،أو م�سح الربامج� ،أو البيانات املوجودة� ،أو امل�ستخدمة
فيها� ،أو حذفها� ،أو ت�سريبها� ،أو �إتالفها� ،أو تعديلها.
�إعاقة الو�صول �إىل اخلدمة� ،أو ت�شوي�شها� ،أو تعطيلها ،ب�أي
و�سيلة كانت.
يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات وبغرامة ال
تزيد على ثالثة ماليني ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ك ُّل
�شخ�ص يرتكب �أ ًّي��ا من اجلرائم املعلوماتية الآتية� :إنتاج ما
من �ش�أنه امل�سا�س بالنظام العام  ،او القيم الدينية� ،أو الآداب
العامة � ،أو حرمة احلياة اخلا�صة� ،أو �إعداده � ،أو �إر�ساله� ،أو
تخزينه عن طريق ال�شبكة املعلوماتية � ،أو �أحد �أجهزة احلا�سب
الآيل� ،إن�شاء موقع على ال�شبكة املعلوماتية � ،أو �أحد �أجهزة
احلا�سب الآيل �أو ن�شره  ،لالجتار يف اجلن�س الب�شري� ،أو
ت�سهيل التعامل به� .إن�شاء املواد والبيانات املتعلقة بال�شبكات
الإباحية� ،أو �أن�شطة املي�سر املخلة بالآداب العامة �أو ن�شرها �أو
ترويجها �إن�شاء موقع على ال�شبكة املعلوماتية� ،أو �أحد �أجهزة
احلا�سب الآيل �أو ن�شره ،لالجتار باملخدرات� ،أو امل��ؤث��رات
العقلية� ،أو ترويجها� ،أو طرق تعاطيها� ،أو ت�سهيل التعامل بها.
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دعم الصناعات البتروكيماوية وتوفير الوظائف

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

اشتراطات للتسويق اإللكتروني
بالشوارع التجارية

جدة  -البالد

دع��ت "ال�ش�ؤون البلدية وال��ق��روي��ة والإ�سكان"
العموم لإب��داء �آرائهم حول م�شروع ا�شرتاطات
املتاجر املغلقة عرب من�صة ا�ستطالع ،وذلك حتى
تاريخ  12دي�سمرب احلايل.
وعملت ال��وزارة على �إ�صدار ا�شرتاطات خا�صة
لهذا الن�شاط حتت م�سمى "ا�شرتاطات املتاجر
املغلقة" حماكاة لن�شاط على ال�شوارع التجارية،
وذل��ك نظر ًا العتماد امل�ستهلكني يف اململكة على
الت�سوق الإلكرتوين بدي ًال عن الت�سوق العادي،
وت��وج��ه �أغ��ل��ب امل��ن�����ش���آت ال��ت��ج��اري��ة �إىل حتقيق
رغ��ب��ات ال��ع��م�لاء ومم��ار���س��ة ه���ذا الأ���س��ل��وب من
التجارة الإلكرتونية عرب متاجرها القريبة منهم.
وت���ه���دف ه���ذه اال����ش�ت�راط���ات �إىل خ��ل��ق من���اذج
عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكرتونية،
املحافظة على �سالمة و�صحة امل�ستهلك ،خلق
ف��ر���ص وظ��ي��ف��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل م��ع��اجل��ة الت�شوه

الب�صري وح�صول امل�ستهلك على احتياجاته يف
�أ�سرع وقت.
وتت�ضمن ا���ش�تراط��ات الرتخي�ص ���ض��رورة �أن
تكون �إج���راءات الإ���ص��دار والتجديد والتعديل
والإي����ق����اف والإل����غ����اء ل��ل�ترخ��ي�����ص وف����ق ن��ظ��ام
�إجراءات الرتاخي�ص البلدية والئحته التنفيذية،
واحل�����ص��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة ال���دف���اع امل����دين قبل
الرتخي�ص� ،إرف���اق ال�سجل التجاري و�إ���ص��دار
ت��رخ��ي�����ص ب��ل��دي م�����س��ت��ق��ل ل��ل��م��ت��ج��ر �أو املطبخ
الرئي�سي والفرعي داخل املجمع التجاري مبني
على مدة �إ�شغاله للموقع.
ك��م��ا ي�����ش�ترط جت��ان�����س الأن�����ش��ط��ة ال��ف��رع��ي��ة مع
الن�شاط الرئي�سي وتخ�صي�ص منطقة ا�ستالم
وت�سليم لل�سلع وامل��ن��ت��ج��ات يف مقدمة املتجر
وتوفري طاولة كحد �أدنى خا�صة باال�ستقبال� ،أو
كاونرت يكون م�صنوع ًا �أو مبني ًا من مواد قابلة
للتنظيف.

"المياه" :نقل التشغيل والصيانة للقطاع الخاص
حملية وعاملية �ستتجاوز قيمتها
الريا�ض  -البالد
م���ل���ي���ار ري������ال ع���ل���ى م�����دى ���س��ب��ع
ك�شف املهند�س حممد املوكلي،
���س��ن��وات ،وت��ع��ت��م��د ال��ع��م��ل على
الرئي�س التنفيذي ل�شركة املياه
�أه����داف م���ؤ���ش��رات الأداء املتفق
الوطنية ،عن �أن جميع عمليات
ع��ل��ي��ه��ا وال�����ذي ���س��ي��ن��ع��ك�����س على
�إدارة ال��ت�����ش��غ��ي��ل وال�����ص��ي��ان��ة
تخفي�ض ال��ت��ك��ال��ي��ف الإج��م��ال��ي��ة
ب�شركة املياه الوطنية �ستوكل
ملنظومة املياه من مرحلة الإنتاج
للقطاع اخلا�ص يف بداية العام
ح��ت��ى و���ص��ول��ه��ا �إىل امل�ستهلك
امل��ق��ب��ل  ،م��و���ض��ح��ا خ�ل�ال حفل
حممد املوكلي
النهائي ،ث��م يتم بعدها االنتقال
اك��ت��م��ال هيكلة وت��وح��ي��د قطاع
توزيع املياه يف اململكة ،بالريا�ض� ،أن ن�سبة �إىل مرحلة االمتياز.
تخ�صي�ص قطاع املياه بلغت نحو � % 50إىل  60وا�ستبعد املهند�س املوكلي طرح �شركة "املياه
 ،%م�ؤكد ًا �أن التخ�صي�ص هو املمكن الرئي�سي الوطنية" لالكتتاب ال��ع��ام ،وق���ال "من املبكر
احلديث عن ذلك ،ونحر�ص ب�شكل �أ�سا�سي على
لنجاح خدمات املياه باململكة.
و�أ�ضاف �أن عقود الت�شغيل وال�صيانة التي متت ترتيب خدمات قطاع املياه حتت مظلة واحدة
تر�سيتها -وم��ا �سيتم تر�سيتها -على حتالفات و�إجراء هيكلة مالية لل�شركة وتر�شيد النفقات.

 47فرصة عقارية في المدن
الريا�ض -البالد

�أعلن مركز الإ�سناد والت�صفية "�إنفاذ" ،عن �إقامة
 6مزادات علنية �إلكرتونية وح�ضورية ،تقام على
عدة عقارات يف خمتلف مناطق اململكة ،وذلك يف
الفرتة ما بني  7 – 5من �شهر دي�سمرب احلايل.
وتعر�ض امل��زادات  47فر�صة ا�ستثمارية عقارية
مب�ساحة �إجمالية تقدر بـ � 120أل��ف مرت مربع،
أرا�������ض جت���اري���ة و���س��ك��ن��ي��ة ،وف��ل��ل،
ت��ت��م��ث��ل يف � ٍ
وعمائر ،وبيوت �شعبية و�شقق ،وور�ش �صناعية
يف  4مدن وحمافظات خمتلفة يف باململكة.
وت��ب��د�أ امل�����زادات ،ب��ـ��م��زاد ال��ي��اق��وت الإل��ك�تروين
املقام على  9فر�ص عقارية يف مدينة ج��دة  ،ثم
م��زاد العنوان الثالث احل�ضوري املقام على 9
فر�ص عقارية يف مدينة الريا�ض ،وم��زاد �إي��راد

العقاري احل�ضوري املقام على  9فر�ص عقارية
يف مدينة جدة ،ومزاد اخلرج الإلكرتوين املقام
على فر�صتني ا�ستثمارية يف حم��اف��ظ اخل��رج،
�إ�ضافة �إىل م��زاد عالية بريدة الإلكرتوين املقام
على  4فر�ص عقارية ،يف مدينة بريدة ،وم��زاد
قمة الريا�ض( )2احل�ضوري املقام على  5فر�ص
عقارية يف مدينة الريا�ض.
وت�����س��ت��ع��ر���ض امل�������زادات ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ر���ص
اال�ستثمارية للجهات امل�ستثمرة وللم�ستثمرين
م����ن رج������ال الأع�����م�����ال ،ك���م���ا ت��ت��م��ي��ز امل�������زادات
الإلكرتونية ب�سهولة املزايدة عليها والو�صول لها
من �أي مكان ،وتوفري الوقت واجلهد يف �إجراءات
ا�ستكمال البيع وال�شراء �إلكرتونيًا ،دون احلاجة
�إىل احل�ضور.

ق��ال رئي�س �شركة �أرام��ك��و ال�سعودية وكبري
الإداريني التنفيذيني� ،أمني النا�صر� ،إن تكلفة
امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن تطوير حقل اجل��اف��ورة
تبلغ  24مليار دوالر ،فيما تبلغ تكلفة املرحلة
الثانية من تطوير احلقل  44مليار دوالر ،
م�شريا �إىل توقيع اتفاقيات بقيمة  10مليارات
دوالر يف هذا ال�ش�أن.
وكان �سمو وزير الطاقة الأمري عبد العزيز بن
�سلمان �آل �سعود يف امل�ؤمتر اخلا�ص قد �صرح
ب�أن م�شروع حقل اجلافورة لن يكلف ميزانية
الدولة �أكرث من � 5إىل  6مليارات ريال (1.3
�إىل  1.6مليار دوالر).
ويعترب اجلافورة �أكرب حقل غازغري م�صاحب
ل��ل��ن��ف��ط يف امل��م��ل��ك��ة ،وت���ق���در االح��ت��ي��اط��ي��ات
اخلا�صة به بنحو  200تريليون قدم مكعبة
من الغاز اخلام.
وو�صف النا�صر حقل اجلافورة ب�أنه يعترب من
الأعمال الرائدة ل�شركة �أرامكو ،لتكون طاقة
املرحلة الأوىل  650مليون قدم مكعبة ،و�صوال
يف املراحل املقبلة �إىل قرابة ملياري قدم مكعبة
قيا�سية يوميا من الغاز بحلول .2030
وك�شف �أن املرحلة الأوىل م��ن تطوير حقل
اجلافورة تبد�أ ب�إن�شاء معمل للغاز ومرافق
ل�����ض��خ ال���غ���از ،ك��م��ا ���س��ي��ط��ال م�����ردود تطوير

حقل اجلافورة قطاعات خمتلفة يف اململكة،
و���س��ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى االق��ت�����ص��اد امل��ح��ل��ي،
و���س��ي�����س��اه��م يف �إن�����ش��اء ودع����م ال�����ص��ن��اع��ات
البرتوكيماوية.
وق��ال��ت �أرام���ك���و ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى موقعها
الإل��ك�تروين �إنها تتوقع �أن ي�صل �إنتاج غاز
املبيعات �إىل ح��وايل  2.2مليار ق��دم مكعبة
بحلول ع��ام � ،2036إ�ضافة �إىل  425مليون
قدم مكعبة م�صاحبة يوميا من الإيثان  ،كما
�سينتج احلقل حوايل � 550ألف برميل يوميا
من �سوائل الغاز واملكثفات.
و�سي�سهم الغاز الطبيعي من حقل اجلافورة
يف تغذية �شبكة الغاز الرئي�سة ،التي ت�ستهدف
م�ضاعفة �أطوال خطوط الأنابيب اخلا�صة بها
لإي�صال الغاز �إىل مناطق �إ�ضافية يف اململكة؛
م��ث��ل ال��ق�����ص��ي��م واخل�����رج وج����دة وال�شعيبة
وج���ازان  ،كما ي����ؤدي م�شروع تطوير حقل
اجلافورة �إىل زي��ادة طاقة خطوط الأنابيب،
يف �شبكة الغاز الرئي�سة وتفرعاتها ،من 12
بليون قدم مكعبة قيا�سية �إىل  16,1بليون قدم
مكعبة قيا�سية من الغاز يومي ًا.
ويتوقع �أن يُ�سهم امل�شروع يف الناجت املحلي
الإج��م��ايل مب��ا يقدر ب��ـ  20مليار دوالر (75
مليار ريال) �سنوي ًا  ،وتوفري � 200ألف فر�صة
عمل مبا�شرة وغري مبا�شرة.

األفراد يواصلون اكتتابهم في أسهم " تداول "
الريا�ض  -الريا�ض

يتوا�صل اكتتاب الأفراد لليوم الثاين يف نحو
 10.8مليون �سهم من �أ�سهم "جمموعة تداول
ال�����س��ع��ودي��ة القاب�ضة" ب�سعر  105ري���االت
لل�سهم مت حت��دي��ده ع��ن ط��ري��ق ب��ن��اء �سجل
الأوامر  ،وي�ستمر االكتتاب حتى غد اخلمي�س.
وكانت "هيئة ال�سوق املالية" قد وافقت يف3
نوفمرب املا�ضي على طلب �شركة "جمموعة
تداول ال�سعودية القاب�ضة" ،طرح  36مليون
�سهم لالكتتاب العام متثل  %30من ر�أ�س مالها
البالغ  1.2مليار ريال.
ومت رف���ع ح�����ص��ة ���ش��ري��ح��ة الأف������راد م���ن قبل
ال�����ش��رك��ة ،ح��ي��ث مت��ت زي����ادة احل���د الأق�����ص��ى
للأ�سهم التي يجوز تخ�صي�صها للمكتتبني
الأف��راد من  3.6مليون �سهم ،وهو ما يعادل

 % 10م��ن الأ���س��ه��م امل��ط��روح��ة� ،إىل 10.80
مليون �سهم ،وهو ما يعادل  % 30من �إجمايل
الأ�سهم املطروحة.

وك���ان االك��ت��ت��اب املخ�ص�ص للم�ؤ�س�سات قد
انتهى الأ�سبوع املا�ضي ،حيث متت تغطية
ال���ط���رح ﺑ 121م����رة م���ن �إج���م���ايل الأ���س��ه��م

املطروحة.
ويعد اكتتاب "جمموعة ت��داول ال�سعودية"
ث��ام��ن اك��ت��ت��اب ي�����ش��ه��ده ال�����س��وق ال�����س��ع��ودي
الرئي�سي خ�لال العام اجل���اري ،بعد ع��دد من
ال�شركات  ،منها �شركة "اخلريّف لتقنية املياه
والطاقة"وال�شركة العربية خلدمات الإنرتنت
واالت�صاالت و�شركة "�أكواباور".
وت����أ����س�������س���ت ����ش���رك���ة "جمموعة ت�����داول
ال�سعودية" ك�شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة
عام  2007بر�أ�س مال ق��دره  1.2مليار ريال
مبدينة الريا�ض ،مملوكة بالكامل ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة.
ومت حت��وي��ل ال�شركة يف م��اي��و امل��ا���ض��ي �إىل
�شركة قاب�ضة با�سم "جمموعة تداول" ،وذلك
متهيد ًا لطرحها لالكتتاب العام .

الشورى يؤكد على رفع المحتوى المحلي
الريا�ض -البالد

عقدت جلنة التجارة واال�ستثمار � -إح��دى
اللجان املتخ�ص�صة -يف جمل�س ال�شورى
اج��ت��م��اع�� ًا (ع�بر االت�����ص��ال امل��رئ��ي) برئا�سة
ع�ضو املجل�س رئي�س اللجنة الدكتور فهد
بن �سليمان التخيفي ,ملناق�شة تقرير الأداء
ال�سنوي لهيئة املحتوى املحلي وامل�شرتيات
احلكومية ـ ،وذل���ك مت��ه��ي��دًا ل��رف��ع تقريرها

املت�ضمن ر�أيها وتو�صياتها �أمام املجل�س يف
جل�سة قادمة.
ودر�ست اللجنة يف اجتماعها الذي �شارك فيه
�أع�ضاء املجل�س �أع�ضاء اللجنة با�ستفا�ضة
التقرير ال�سنوي للهيئة ،بالرتكيز على زيادة
فاعلية �أداء الهيئة برفع ن�سب املحتوى املحلي
يف امل�شرتيات احلكومية ،ودعمها لتجاوز
�أي حتديات �أو معوقات حتول دون ذلك ،كما

ناق�ش الأع�ضاء �أبرز املالحظات واملقرتحات
على �أداء الهيئة يف الفرتة املا�ضية.
و�أكد �أع�ضاء اللجنة على �أهمية متكني الهيئة
م��ن فح�ص ع��رو���ض امل�شرتيات احلكومية
لت�سهيل متابعة االمتثال للمحتوى املحلي
يف تلك امل�شرتيات �سواء من حيث الآليات
الإجرائية �أو التقنية �أو �أي �أدوات �أخرى،
�إ�ضافة �إىل بحث �إمكانية قيام الهيئة ببناء

هونشي  H9تحصد جائزة عام 2021
جدة  -خا�ص

وا���ص��ل��ت ع�لام��ة هون�شي املتخ�ص�صة يف �صناعة
ال�سيارات الفاخرة ،ت�ألقها يف نيل جائزة مهمة وذلك
بعد االعالن عن فوزها بجائزة �أف�ضل �سيارة حديثة
حتاكي م�ستقبل ال�سيارات الفاخرة يف اململكة العربية
ال�سعودية لعام  2020 / 2021خ�لال حفل اع�لان
جوائز الدورة التا�سعة جلائزة بي �آر �أرابيا الوطنية
لقطاع ال�����س��ي��ارات ،حيث ح��ازت هون�شي  H9على
اعجاب اجلمهور وجلنة التحكيم.
وكان اال�ستفتاء يف ن�سخته التا�سعة قد �شمل جمموع
�أ����ص���وات اجل��م��ه��ور ال���ذي ب��ل��غ �أك�ث�ر م��ن � 150أل��ف
�شخ�ص من حمبي ال�سيارات الذين قاموا بالت�صويت
لل�سيارة املف�ضلة لديهم للفوز ب�أهم جائزة متخ�ص�صة بقطاع
ال�سيارات يف اململكة العربية ال�سعودية.
تتميز هون�شي H9م�ستقبل �سيارات ال�سيدان الفاخرة  ،مبا
يج�سد مفهوما جديد ًا يف لغة الت�صميم التي ارتقت من خالل

التكنولوجيا �إىل بُعد جديد ،كما �أن الت�صميم اخلارجي
ل�سيارة هون�شي H9متلث ع�صر ًا ج��دي��د ًا يف م�ستقبل
ال�سيارات الفاخرة.
املهند�س حممد عبداجلواد رئي�س جمل�س ادارة التوكيالت
العاملية لل�سيارات قال بهذه املنا�سبة ”:ت�شكل جائزة بي �آر

م�ؤ�شر لقيا�س م�ستوى املحتوى املحلي؛
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ،وتبني
الهيئة تطوير �سيا�سات و�آليات عمل وا�ضحة
لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية
ب�شكل ي�ستند على الآثار املالية واالقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ص��ح��ي��ة ل��ت��ل��ك ال��ق��وائ��م
على التنمية الوطنية لتحقيق املكت�سبات
املرجوة.

�أرابيا واحدة من �أهم اجلوائز �إحرتام ًا يف قطاع
ال�سيارات يف اململكة ،ونحن ف��خ��ورون بالفوز
بها ،ومع نهج عالمة هون�شي الراقية الذي تركز
على تطور �شكل و�أداء ال�سيارة وتطوير �أنظمة
االت�صال وال��راح��ة ون��ظ��ام املعلومات والرتفيه
احلديث الذي يقود الطريق �إىل فخامة امل�ستقبل،
حيث تقدم �سيارة "  " H9اجلديدة باعتبارها
ال�سيارة املتكاملة ذات املميزات الفاخرة.
كما �أك��د ال�سيد فتحي ع�لام امل��دي��ر ال��ع��ام لعالمة
هون�شي يف ال�سعودية قائ ًال " :عالمة هون�شي
متثل ا���س��ت��م��رار ًا ال�سرتاتيجيتنا القائمة على
طرح �أف�ضل فئات ال�سيارات الفاخرة .وبدورنا،
�سوف نعمل على ح�شد كامل طاقتنا لتعزيز وجود ال�شركة
يف اململكة لت�صبح عالمة هون�شي واحدة من �أهم العالمات
التجارية التي تقوم التوكيالت العاملية لل�سيارات الفاخرة
ببيعها".
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الطعون تغيّر  5مقاعد والفصائل المسلحة تخطط للفوضى

انتخابات العراق ..فوز كتلة الصدر

بغداد  -البالد

�أعلنت املفو�ضية العليا لالنتخابات يف
العراق� ،أم�س (الثالثاء) ،النتائج النهائية
لالنتخابات النيابية ،م���ؤك��دة ف��وز كتلة
ال�صدر باملركز الأول ب��واق��ع  73مقعد ًا
ب��رمل��ان��ي�� ًا ،ت�لاه حت��ال��ف ت��ق��دم ب���ـ ،37فيما
ح��ل حت��ال��ف دول����ة ال��ق��ان��ون يف امل��رت��ب��ة
الثالثة بـ 33مقعد ًا ،واحلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين ب��واق��ع  ،31ت�لاه التحالف
الكرد�ستاين بـ 18مقعد ًا ،يف حني �أ�صبح
عدد مقاعد حتالف الفتح  17مقعد ًا فقط،
وح���ل ب��ع��ده حت��ال��ف ع���زم ب����ـ 14م��ق��ع��د ًا،
واجل��ي��ل اجل��دي��د بت�سعة مقاعد ،وحركة
امتداد بت�سعة مقاعد ،ثم �إ�شراقة كانون
ب�ستة مقاعد ،وحت��ال��ف ت�صميم بخم�سة
مقاعد ،وحتالف العقد الوطني ب�أربعة،
وبذلك يكون ال�شكل النهائي للربملان املقبل
قد ات�ضحت معامله بعد انتخاب  329نائبا
هم العدد الكلي لأع�ضاء جمل�س النواب
العراقي.
و�أ�شار قال رئي�س املفو�ضية ،جليل عدنان،
خالل م�ؤمتر �صحايف� ،إىل �أن التغيري طال
 5مقاعد نيابية فقط ،يف حمافظات بغداد
والب�صرة و�أربيل وكركوك ونينوى ،مبينا
�أن ن�سبة االقرتاع و�صلت �إىل نحو ،% 44
كما �شدد على �أن املفو�ضية التزمت ب�أق�صى
درجات املهنية ،مو�ضح ًا �أن كافة النتائج
النهائية ن�شرت على موقع املفو�ضية.
وتعمل الف�صائل املن�ضوية حت��ت جناح
احل�شد ال�شعبي ،املمثل يف حتالف الفتح،

للت�شكيك يف ن��زاه��ة االنتخابات ،طالبة و�أن�����ص��ار تلك الف�صائل ال��ذي��ن تظاهروا االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي �أظ���ه���رت �إ���ص��اب��ت��ه��م
�إلغاءها ،ما �أدى عدة مرات �إىل ا�شتباكات لأ���س��اب��ي��ع �أم����ام املنطقة اخل�����ض��راء ،كما بخ�سارة م��دوي��ة وتراجعهم �إىل املرتبة
يف العا�صمة بغداد ،بني القوات الأمنية ن�صبوا خياما للتعبري عن رف�ضهم لنتائج الثالثة حت��ت قبة ال�برمل��ان امل��ق��ب��ل ،حتى

اخلزعلي �أن االنتخابات واالعرتا�ضات
والإ�شكاالت �ستنقل البلد �إىل "الأ�سو�أ" ،ما
ي�ؤكد نية الف�صائل امل�سلحة خلق الفو�ضى
يف البالد ،بعد �أن اتهامها �أي�ضا با�ستهداف
منزل رئي�س ال��وزراء م�صطفى الكاظمي
يف وقت �سابق ،ما دفع كتائب حزب الله
�أم�س ،للت�شكيك يف النتائج الأولية التي
عر�ضها م�ست�شار الأم���ن القومي ،قا�سم
الأعرجي ،حول حماولة اغتيال الكاظمي،
حيث كرر هذا الف�صيل امل�سلح على ل�سان
امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م��ه� ،أب���و ع��ل��ي الع�سكري،
الت�شكيك مبحاولة االغتيال التي نفذت
ف��ج��ر ال�����س��اب��ع م��ن ن��وف��م�بر امل��ن�����ص��رم ب��ـ3
طائرات م�سرية.
وق��ال م�س�ؤولني �أمنيني وم�صادر مقربة
م���ن ال��ف�����ص��ائ��ل ال��ع��راق��ي��ة امل�����س��ل��ح��ة ،يف
وق����ت ���س��اب��ق� ،إن ال��ه��ج��وم ع��ل��ى م��ن��زل
رئي�س ال���وزراء العراقي نفذته جماعات
مدعومة اخل��ارج ،كما �أو�ضح م�س�ؤوالن
�أم��ن��ي��ان ع��راق��ي��ان وث�لاث��ة م�صادر مقربة
من الف�صائل "الوالئية"� ،أن كتائب حزب
الله وع�صائب �أهل احلق نفذتاه جنب ًا �إىل
جنب .فيما �أ�شار م�صدر بجماعة م�سلحة
�أخرى �إىل �أن الكتائب متورطة بالت�أكيد،
لكنه مل يجزم ب��ت��ورط الع�صائب ،بينما
�أع��ل��ن الأع���رج���ي �أم�����س الأول ت��وق��ي��ف 8
�ضباط كبار بينهم اثنان برتبة لواء ،على
�أن الأم��ر و�صل يف الكثري من الأح��ي��ان ،خلفية الإه��م��ال يف احلفاظ على �أدل��ة يف
بالتهديد مبا ال حتمد عقباه ،فقبل يومني ،حم��اول��ة اغتيال رئي�س احلكومة مطلع
اع��ت�بر زع��ي��م ع�صائب �أه���ل احل���ق قي�س ال�شهر احلايل.

تحذير أممي من ممارسات غير نزيهة باالنتخابات الليبية
طرابل�س  -البالد

بينما تت�صاعد ال��ت��وت��رات ال�سيا�سية يف ليبيا ،مع
انطالق معركة الطعون والتناف�س �ضمن االنتخابات
الرئا�سية املزمع عقدها يف  24دي�سمرب املقبل ،على
الرغم من املخاوف التي باتت حتيط بتلك العملية،
جدد �سيف الإ�سالم القذايف الذي ا�ستبعد من ال�سباق،
�أم�����س (ال��ث�لاث��اء) ،موقفه امل�صمم على خ��و���ض تلك
االنتخابات ،بينما �أعربت بعثة الأمم املتحدة للدعم
يف ليبيا ،عن قلقها البالغ من ا�ستمرار �إغالق حمكمة
اال�ستئناف يف �سبها التي تنظر يف الطعن بقرار
ا�ستبعاد القذايف من الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية
املقبلة.
و�أ�شارت البعثة الأممية يف بيان �إىل تقارير عن قيام
"جمموعة م�سلحة يُزعم �أنها تنتمي �إىل القوات التي
ت�سيطر على �سبها" بعرقلة عمل املحكمة يف �سبها
جم���دد ًا ،م�ضيفة �أن التقارير ذات��ه��ا ت�شري �إىل منع
ق�ضاة "من احل�ضور �شخ�صي ًا ومن �أداء الواجبات
املنوطة بهم قانون ًا ،مما يعيق وب�شكل مبا�شر العملية
االنتخابية" ،حمذرة من تلك املمار�سات التي ت�ؤدي
�إىل عدم نزاهة االنتخابات.
و�أب�����دت ال��ب��ع��ث��ة الأمم���ي���ة �إن��زع��اج��ه��ا ال�����ش��دي��د �إزاء
التقارير املتزايدة عن الرتهيب والتهديد �ضد الق�ضاة
واملوظفني يف ال�سلك الق�ضائي ،وال �سيما �أولئك الذين
يتعاملون مع ال�شكاوى املتعلقة باالنتخابات ،مبا يف
ذلك املر�شحون ،يف عدد من املناطق يف ليبيا ،مدينة

جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية االنتخابية
وت������ؤدي �إىل م��ن��ع الليبيني م��ن مم��ار���س��ة حقوقهم
الدميقراطية ب�أمان وكرامة.
وق��ال��ت ال��ب��ع��ث��ة يف ب��ي��ان ل��ه��ا �إن "جميع الأط����راف
املتورطة يف عرقلة نظام العدالة خا�ضعة للم�س�ؤولية
اجلنائية مبوجب القانون الليبي ،وق��ال��ت �إن��ه��م قد
يخ�ضعون لعقوبات وف��ق�� ًا ل��ق��رارات جمل�س الأم��ن
الأمم��ي ذي ال�صلة كذلك ،مكررة دعواتها للأطراف
وال�سلطات املعنية باتخاذ جميع الإج��راءات املمكنة

لت�سهيل عمل النظام الق�ضائي مع االح�ترام الكامل
ال�ستقالليته ،وحثت ال�سلطات الأمنية ذات ال�صلة على
�ضمان و�صول جميع املر�شحني وب�شكل متكافئ �إىل
الإجراءات القانونية الواجبة و�ضمان �سالمة الق�ضاة
و�أمنهم.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،اع��ت��م��دت امل��ف��و���ض��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة العليا
لالنتخابات الليبية الئحة الدعاية اخلا�صة بانتخابات
الرئا�سة والربملان ،املزمع عقدهما ال�شهر املقبل� ،إذ
�أو�ضح قرار املفو�ضية الذي يحمل الرقم ( )82ل�سنة

 ،2021ويتعلق باعتماد الئحة الدعاية االنتخابية
النتخاب رئي�س الدولة وجمل�س النواب ،الإجراءات
وال��ق��واع��د وال�����ض��واب��ط املنظمة حل��م�لات ال��دع��اي��ة
االنتخابية للمر�شحني ،وفق ًا للقوانني االنتخابية.
ولفتت ال�لائ��ح��ة �إىل �أن حملة ال��دع��اي��ة االنتخابية
للمر�شحني ت��ب��د�أ قبل امل��وع��د امل��ح��دد ب��ـ (� )72ساعة
على الأقل ،من الإذن بحملة الدعاية االنتخابية ،عرب
و�سائل الإعالم والإعالن الر�سمي .وبح�سب الالئحة
تنتهي فرتة الدعاية االنتخابية قبل (� )24ساعة من
املوعد املحدد الفتتاح مراكز االق�تراع ،بوقف جميع
الأن�شطة الدعائية والإعالنية ،ويجب على املر�شحني
والوكالء وامل�ؤيدين عدم موا�صلة الدعاية االنتخابية
بعد انتهاء ف�ترة ال��دع��اي��ة االنتخابية .و�أك���دت �أن��ه
"يجب على جميع املر�شحني �أثناء ممار�سة الدعاية
االنتخابية التقيد ب�ضوابط منها "االلتزام بكافة
القرارات والتعليمات التي ت�صدر عن املفو�ضية ،و�أال
تت�ضمن الدعاية االنتخابية ب���أي ح��ال من الأح��وال
ما مي�س الوحدة الوطنية� ،أو ي���ؤدي �إىل الفتنة �أو
اخلالف يف �صفوف الناخبني ،والتقيد ب�آداب ال�شريعة
الإ�سالمية ،والنظام العام".
وت�ستعد ليبيا لإج��راء االنتخابات الرئا�سية يف 24
دي�سمرب احلايل ،تعقبها الربملانية بفا�صل زمني 30
يوما� ،إال �أن تنظيم الإخوان وامللي�شيات امل�سلحة تبذل
جهودها ،يف حماولة لعرقلة تلك اخلطوة التي قد
تق�صيهم من امل�شهد.

تدمير موقع سري لخبراء يدعمون المليشيا

الحوثي يقصف المدارس والمرافق التعليمية
عدن  -البالد

ت�ستمر ملي�شيا احلوثي الإره��اب��ي��ة يف عدوانها
على املدنيني� ،إذ فجرت �إحدى املدار�س الأ�سا�سية
يف مديرية حي�س جنوبي احلديدة غربي اليمن،
�ضمن م�سل�سل ا���س��ت��ه��داف امل���دار����س وامل��راف��ق
التعليمية واملن�ش�آت العامة املفجرة واملدمرة على
امتداد مديريات ال�ساحل الغربي.
و�سمع �شهود عيان دوي انفجار هائل ليت�ضح �أن
امللي�شيا فجرت مدر�سة النور يف املجعر بالتحيتا،
بعد تلغيمها وتفخيخها ،حيث تعترب هذه املدر�سة
الثالثة التي يتم تفجريها من قبل احلوثيني يف
مديرية التحيتا ،و�سبقتها تفجري مدر�ستي ،عمار
بن يا�سر ،وعلي بن �أبي طالب .ي�أتي ذلك يف ظل
ا�ستمرار ميلي�شيات احلوثي بخرق وقف �إطالق
النار ال��ذي ترعاه الأمم املتحدة مبوجب اتفاق
ال�سويد ،ورف�ضها تنفيذ بنود االتفاق التي تن�ص
على ان�سحابها من املدينة.
باملقابل� ،أح���رزت ال��ق��وات امل�شرتكة يف ال�ساحل
الغربي اليمني ،تقدم ًا ج��دي��د ًا يف حم��ور حي�س

من جهة مديرية اجلراحي ،جنوب احلديدة بعد
�ساعات من تعزيز �سيطرتها يف "مفرق ووادي
�سقم" يف جهة مقبنة غ��رب تعز ،و�سط خ�سائر
ب�شرية وم��ادي��ة ك��ب�يرة يف �صفوف امليلي�شيات

احلوثية.
و�أع��ل��ن حت��ال��ف دع��م ال�شرعية يف ال��ي��م��ن� ،أم�س
(ال��ث�لاث��اء) ،ا�ستهداف مع�سكر تدريبي لعنا�صر
امليلي�شيا احلوثية ج��ن��وب ماهلية يف حمافظة

م���أرب ،كا�شفا عن �أن ال�ضربة اجلوية للمع�سكر
�أ�سفرت عن مقتل �أكرث من  60عن�صر ًا �إرهابي ًا ،كما
�أ�شار �إىل �أن ميلي�شيا احلوثي تزج ب�أبناء القبائل
�إىل "املحرقة" يف م�أرب.
و�أكد التحالف �أنه ا�ستهدف موقع ًا �سري ًا خلرباء
من اخل��ارج يدعمون ملي�شيا احلوثي من داخل
�صنعاء .وق��ال التحالف �إن��ه دم��ر موقع ًا لتجميع
وتخزين ال�صواريخ البال�ستية داخ��ل العا�صمة
���ص��ن��ع��اء ،ك��م��ا د ّم���ر ور���ش�� ًا لتجميع ال�����ص��واري��خ
البال�ستية بقاعدة الديلمي مرتبطة مبطار �صنعاء،
م�شريا �إىل �أن��ه اتخذ �إج���راءات وقائية لتجنيب
املدنيني والأعيان املدنية الأ�ضرار اجلانبية .وطلب
التحالف من املدنيني عدم التجمع �أو االقرتاب من
املواقع امل�ستهدفة ،م�ؤكدا �أن هذه العملية تتوافق
مع القانون الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية.
�إىل ذل��ك� ،أج���رت احلكومة ال�شرعية يف اليمن،
عملية تبادل للأ�سرى مع ميلي�شيات احلوثي� ،إذ
ك�شف اجلي�ش اليمني �أن التح�ضري لعملية تبادل
الأ�سرى هذه مع احلوثيني ا�ستغرق عام ًا كام ًال.

السودان ..دعوة لتقريب
وجهات النظر

اخلرطوم  -البالد

قبل انطالق تظاهرات جديدة و�سط العا�صمة ال�سودانية� ،أم�س
(ال��ث�لاث��اء) ،ب��ع��د االت��ف��اق ال�سيا�سي ب�ين ق��ائ��د اجل��ي�����ش الفريق
عبدالفتاح الربهان ،ورئي�س الوزراء عبد الله حمدوك ،للتعبري عن
رف�ض ال�شراكة بني املكون الع�سكري واملدين يف �إدارة البالد� ،أر�سل
حمدوك ر�سالة تهدئة للجميع ،م�ؤكدا عدم وجود �أ�شياء قطعية يف
ال�سيا�سة طاملا �أن اجلميع يتحاور لتقريب وجهات النظر.
وق���ال ح��م��دوك يف ر�سالة على ال�صفحة الر�سمية ملكتب رئي�س
ال��وزراء مبوقع "في�سبوك"" :املواقف ال�صفرية واحلدية فت�ؤدي
�إىل تعقيد املوقف" ،مو�ضحا �أن "�أول بند يف االتفاق الإط��اري
حت��دث عن الوثيقة الد�ستورية بينما البند الثاين �أت��اح �إمكانية
تعديل تلك الوثيقة مما يفتح الطريق خلارطة طريق ال�ستكمال ما
تبقى من الفرتة االنتقالية" .و�أ�ضاف" :نتجه �إىل مناخ �سيا�سي ال
ي�سمح ب�ضرب املتظاهرين لأن التظاهر حق انتزعه ال�سودانيون
عرب ع�شرات ال�سنني من الن�ضال ،داعيا جلان املقاومة وكل القوى
احلية ملمار�سة الدميقراطية.
وتوجه �آالف املحتجني �أم�س �إىل الق�صر الرئا�سي و�سط اخلرطوم،
مب�شاركة عدد من ال�سيا�سيني البارزين الذين �أفرج عنهم يف �أوقات
�سابقة .و�أظهرت �صور جرى تداولها بني النا�شطني ال�سودانيني
على مواقع التوا�صل م�شاركة عمر الدقري ،رئي�س حزب امل�ؤمتر
ال�����س��وداين ،وخ��ال��د عمر يو�سف ،وزي��ر ���ش���ؤون جمل�س ال���وزراء
ال�سابق ،ووج��دي �صالح ع�ضو جلنة �إزال��ة التمكني والقيادي يف
احلرية والتغيري .وكان جتمع املهنيني ال�سودانيني دعا م�ساء �أم�س
الأول ملظاهرة "مليونية" ،رد ًا على "التحالف بني جمل�س ال�سيادة
االنتقايل ورئي�س الوزراء".

تعاون بين واشنطن و"الناتو"
لمواجهة تحركات روسيا
وا�شنطن  -البالد

و�سط �أج��واء من التوتر والقلق بني رو�سيا والأوروب��ي�ين ،حذر
وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن �أم�س (الثالثاء) ،من �أن
�أي عدوان رو�سي جديد على �أوكرانيا �سي�ستدعي رد ًا خطر ًا وله
عواقب وخيمة.
وق���ال بلينكن خ�لال م���ؤمت��ر �صحفي م��ع ن��ظ�يره الالتفي ادغ���ارز
رينكيفيك�س ،على هام�ش اجتماع حللف �شمال الأطل�سي� :إن �أي
حت��رك��ات ت�صعيدية م��ن جانب رو�سيا �ستكون م�صدر قلق كبري
للواليات املتحدة ولالتفيا ،مبينا �أن بالده تن�سق مع الأوروبيني
لفر�ض عقوبات على بيالرو�سيا ،م�شري ًا �إىل �أن وا�شنطن تتعاون
مع الناتو ملواجهة التحركات الرو�سية الأخرية.
وكان الأمني العام حللف الناتو ،ين�س �ستولتنربغ ،حذر يف وقت
�سابق �أم�س ،من النوايا الرو�سية جتاه �أوكرانيا .وقال خالل زيارته
لقوات احللف يف التفيا "ال يوجد و�ضوح ب�ش�أن النوايا الرو�سية،
�إمنا هناك ح�شد غري عادي للقوات للمرة الثانية هذا العام" ،م�ضيفا
وفقا لوكالة "فران�س بر�س"" :نرى عتادا ثقيال وطائرات م�سرية
و�أنظمة حرب �إلكرتونية وع�شرات �آالف اجلنود اجلاهزين للقتال".
ج��اءت الت�صريحات الأمريكية والأوروب��ي��ة ،فيما يلتقي وزراء
خارجية دول الناتو اليوم ملناق�شة الت�صدي لتعزيزات ع�سكرية
رو�سية عند احلدود مع �أوكرانيا ،و�سط قلق من احتمال �أن يكون
الكرملني ي�ستعد لعملية توغل.
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تأهيل جيل من المبدعين السعوديين في صناعة األفالم
جدة  -يا�سر بن يو�سف

�أع�ل��ن �صندوق البحر الأح �م��ر �أم����س ع��ن اخ�ت�ي��اره النهائي
للم�شاريع التي طال انتظارها و�ستتلقى دعم ال�صندوق .ففي
ن�سخته االفتتاحية� ،سيدعم ال�صندوق �أكرث من  90م�شروعً ا مت
اختيارها بعناية من اململكة العربية ال�سعودية ودول عربية
و�أفريقية ،وذل��ك بعد ا�ستالم �أك�ثر من  650تقدمي للتمويل.
ومن بني امل�شاريع املختارة �سيتم تقدمي منح �إىل  37م�شروعً ا
يف مرحلة التطوير ،و 33م�شروعً ا قيد الإجناز ،و 28م�شروعً ا
يف مرحلة ما بعد الإنتاج لتكون جمموعة متكاملة من امل�شاريع
املدعومة من �صندوق البحر الأحمر بهدف خلق جيل جديد من
�صانعي الأفالم.
تتكون امل�شاريع املختارة من  11م�شروعً ا من ق��ارة �أفريقيا،
و 60م�شروعا من املنطقة العربية ،و 26من اململكة العربية
ال�سعودية .حيث �سيتم توزيع جميع امل�شاريع الفائزة ال�سبعة
وت�سعني على جمموعات مميزة من الأعمال ال�سينمائية تت�ضمن
 59فيلم خيال علمي ،و 18فيلمًا وثائقيًا ،و� 10أف�لام خيال
علمي ق�صرية ،و� 5أفالم ر�سوم متحركة ،و 3م�سل�سالت ،وفِلمَي
ر�سوم متحركة ق�صرية .و�سي�صل الدعم لأكرث من  28خمرجً ا
�سعوديًا موهوبًا ،ت�شكل  54باملئة منهم خُمرجات �سعوديات.
كما �سيقدم ��ص�ن��دوق البحر الأح �م��ر دع�م��ا �سخيا ومتنوعا
للمواهب الوطنية لت�شمل  11م�شروعً ا �سعوديًا مبوا�ضيع
و�أفكار متنوعة ،و�سيتلقى  13م�شروعً ا �سعوديًا دعم ًا للإنتاج
وم�شروعني �سيح�صلون على دعم مرحلة ما بعد الإنتاج.
ويف ه��ذا الإط ��ار ،مت ت�شكيل ث�لاث جل��ان متخ�ص�صة يف كل
ق�سم من �أق�سام دعم ال�صندوق ،مبا يف ذلك جلنة لدعم م�شاريع
مرحلة التطوير ،وجلنة خم�ص�صة لدعم م�شاريع قيد الإجناز،
بالإ�ضافة �إىل جلنة لدعم م�شاريع مرحلة ما بعد الإنتاج ير�أ�سها
ال�سيد �إدوارد وينرتوب ،املدير الفني ملهرجان البحر الأحمر

ال�سينمائي ال��دويل .وك�شف املهرجان ام�س عن ا�ست�ضافة
العر�ض العاملي الأول للفيلم الهندي ” “83وذل��ك مب�شاركة
العديد من جنوم ال�سينما الهندية وخمرج العمل كبري خان.
ي��روي الفيلم ق�صة الع��ب الكريكيت الهندي ال�شهري كابيل
ديڤ (يلعب دوره النجم رانڤري �سينغ) الذي قاد فريق الهند
لتحقيق �أول فوز له بالبطولة الدولية عام  1983يف لندن،
منتزع ًا الفوز من فريق وي�ست �إنديز ال��ذي كان يُعرف ب�أنه
الفريق الذي ال يقهر .هذا الفوز �ألهم اجليل اجلديد من العبي
الكريكيت يف الهند للتدريب وب��ذل اجلهد من �أج��ل حتقيق
البطوالت والنجاح .فيلم يهتم ب�أدق التفا�صيل ليعيد جت�سيد
البطولة ال�ت��ي �ألهمت امل�لاي�ين ،حيث ق��ام املمثلون بق�ضاء

«خ ّلوها» تمتّع زوار موسم
الرياض بروائع الشعر النبطي

البالد ـ خالد بن مر�ضاح

�أحيا ع��دد من �شعراء القلطة الأم�سية
الثالثة من حم��اورات منطقة "خ ّلوها"
�إح�� � ��دى م �ن��اط��ق م��و� �س��م ال��ري��ا���ض -2021و�سط تفاعل كبري من جمهور
ه��ذا امل ��وروث ال�شعري ال��ذي��ن اكتظت
بهم �ساحات الفعالية.وتناولت معاين
امل �ح��اورة ب�ين ال�شعراء امل�شاركني يف
الأم�سية اللحمة الوطنية ،والثناء على
القيادة  ،و�أهمية الدفاع عن الوطن يف
خمتلف امليادين ،كما ا�ستمتع احل�ضور
مبعاين الر ّد الطريفة بني ال�شعراء.
من جهة �أخ��رى �أتاحت اللجنة املنظمة
لفعالية "خ ّلوها" ال�ف��ر��ص��ة مل�شاركة
ب�ع����ض ال �� �ش �ع��راء اخل�ل�ي�ج�ي�ين ال��ذي��ن
ا�ش ُتهروا يف ميادين املحاورة .وت�أتي
فعالية "خ ّلوها" بتنظيم م��ن الهيئة
العامة للرتفيه وم�شاركة وزارة الثقافة،
التي انطلقت اخلمي�س املا�ضي ،وتركز

على الرتاث الفني والفعاليات ال�شعرية،
وت�ستقطب ال���ش�ع��راء وحم�ب��ي ال�شعر
النبطي مب�سابقات فريدة.
وتت�ضمن املنطقة ع��دة فعاليات ثقافية
وتراثية جاذبة ملحبي ال�شعر ،تقدمها
عرب منطقة "ال ِّرديَّة" ،التي حتتوي على
م�سرح رئي�س لعرو�ض الرديّة بح�ضور
�أب� ��رز ال���ش�ع��راء ال�ن�ب�ط�ي�ين ،وع��رو���ض
الرق�صات ال�شعبية العامة� ،إ�ضافة �إىل
منطقة "املجال�س" بت�صميمها ال�شعبي
لديوانياتها.
وت�ضم منطقة "خ ّلوها" �أي�ضا فعالية
"فلة حجاج" التي تتيح للزوار املهتمني
ب��ال���ش�ع��ر م��ن ج�م�ي��ع الأع� �م ��ار خ��و���ض
جت��ارب حية ومتنوعة ،منها :ال�شاعر
ال�صغري ،ومن�صة ال�شعراء التجريبية
(جت� � � ��ارب وم� � ��واه� � ��ب)� ،إىل ج��ان��ب
تخ�صي�ص ع��رو���ض تفاعلية ومنطقة
خم�ص�صة للأطفال لعر�ض مواهبهم.

خبير طقس :كتلة باردة
تدخل أجواء المملكة
جدة ـ البالد

ك�شف �أ��س�ت��اذ امل �ن��اخ بجامعة الق�صيم
�سابقا ،الدكتور عبد الله امل�سند ،عن كتلة
باردة �ستتوغل يف �أجواء اململكة لت�صل
�إىل ح��ائ��ل ب�ح�ل��ول ي��وم غ��د اخلمي�س
و�أ�ضاف �أن هذه الكتلة �ست�صل �أي�ضا �إىل
الق�صيم ثم مناطق الريا�ض والغربية
وال�شرقية ،الفتا �إىل �أن اليوم الأربعاء
�سيكون �أول �أيام املربعانية ،وذلك وفقا
حل���س��اب اب��ن ب���س��ام ال�ف�ل�ك��ي.و�أو��ض��ح
�أن موعد دخ��ول املربعانية يختلف من
ح�ساب لآخر ،حيث يقع االختالف ما بني
 1دي�سمرب حتى ال �ـ 7من نف�س ال�شهر.
و�أ�شار�إىل �أن دخول املربعانية يتزامن
مع هبوط بدرجات احلرارة يف املنطقة
ال�شمالية ،م�ت��وق� ًع��ا �أن ت�ك��ون ذروت�ه��ا
ي��وم اجلمعة املقبلة ..ولفت "امل�سند"
�إىل �أن الليل ال ي��زال يطول وي�أخذ من
ح�صة النهار مبقدار  38ثانية يومي ًا،
ويتناق�ص الأخ ��ذ يومي ًا حتى يتوقف

يف  22دي���س�م�بر �أي ب �ع��د  21ي��وم � ًا.
يذكر �أن هناك طرقا عدة ملعرفة املوا�سم
ف�أهل احلوا�ضر يعتمدون على ال�سلوك
ال��زراع��ي ،و�أه��ل البادية يعتمدون على
ال�سلوك احل���ش��ري وح��رك��ة ال��زواح��ف
وحت��رك��ات ال��ري��اح وتخلقات ال�سحب،
فيما يعتمد البحارة على الر�ؤية بالعني
املجردة لذات النجم ،مفيدا �أنه يعتمد يف
ح�ساباته على كل تلك الطرق جمتمعة.
و�سميت املربعانية ب�ه��ذا اال� �س��م لأنها
تفتتح ال�شتاء وت�ستمر �أرب�ع�ين يوما،
كما �أن الأر���ض تخ�ضر فيها �إذا تف�ضل
امل��وىل جل وع�لا بالأمطار يف الن�صف
الأول م��ن مو�سم املربعانية .و�أن��ه �إذا
نزل املطر خالل الع�شرين يوم ًا الأوىل
م��ن املربعانية ف ��إن ال�سنة تب�شر بخري
وربيع مزدهر ع�لاوة على �إنبات الفقع
وجميع الأع�شاب الربية ،ذلك �أن ال�سنة
تكون ربيعية �إذا نزل املطر يف الو�سم
واملربعانية وال�شبط و�أول العقارب.

�أ�شهر طويلة يتدربون خاللها حتت �إ�شراف الريا�ضيني الذين
ميثلون �أدوارهم.
الفيلم من تقدمي ريالين�س �إنرتتينمت ،فانتوم فيلمز ،و�أفالم
كبري خان ،و�سي�شهد املهرجان عر�ضه العاملي الأول يف حفل
خ�ت��ام ب��رن��اجم��ه اجل�م��اه�يري ي��وم  15دي�سمرب ،وذل ��ك قبل
و�صول الفيلم �إىل �صاالت ال�سينما يف اخلليج  23دي�سمرب،
وحول العامل  24دي�سمرب .ومن املقرر �أن ت�ست�ضيف ال�سجادة
احل�م��راء ملهرجان البحر الأح�م��ر ال�سينمائي ال��دويل جنوم
الفيلم وطاقم العمل ،مبا فيهم املخرج كبري خان املمثلة ديبيكا
بادوكون� ،إ�ضافة �إىل بطل الكريكيت ال�شهري كابيل ديڤ ،حيث
�سيكون ختام املهرجان ا�ستثنائي ًا بامتياز.

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

�أطلقت الهيئة ال�سعودية لل�سياحة ،تقومي الفعاليات واملوا�سم
لأ�شهر ال�شتاء عرب من�صة "روح ال�سعودية".وتعي�ش اململكة
خالل الفرتة احلالية منو ًا مت�سارع ًا وحراك ًا كبري ًا عرب تفاعل
ال��زوار وال�سياح من داخل وخارج اململكة مع جميع املوا�سم
والفعاليات والباقات والوجهات ،التي برزت ب�شكل ملفت عرب
"روح ال�سعودية" الهوية الر�سمية لل�سياحة ال�سعودية؛ التي
ت�شرف عليها الهيئة ال�سعودية لل�سياحة.
ووا�صلت الهيئة جهودها عرب من�صة "روح ال�سعودية" من
خ�لال �إط�لاق�ه��ا لتقومي الفعاليات وامل��وا� �س��م ،ال�ت��ي �ستمكن
اجلميع من االطالع على جميع الأن�شطة ال�سياحية والرتفيهية
يف اململكة التي �ستنظم حتى مار�س املقبل  ،2022بالإ�ضافة �إىل
العمل مع ال�شركاء من القطاع العام واخلا�ص من �أجل تعزيز
هذا احلراك التنموي؛ �سواء االقت�صادي �أو االجتماعي ،الذي
ي�سهم توفري الفر�ص اال�ستثمارية لرواد الأعمال وال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة ،وفر�ص العمل ل�شباب وفتيات الوطن.
وبعد النجاحات الكبرية يف تن�شيط ال�سياحة املحلية خالل
الفرتة املا�ضية ،تعمل الهيئة ال�سعودية لل�سياحة خالل �أ�شهر
ال�شتاء احلالية على جذب ال�سياح من دول جمل�س التعاون
اخلليجي واملنطقة والعامل ككل ،عرب حملة ترويجية للرتحيب
ب��زوار اململكة لال�ستمتاع باملوا�سم والأن�شطة والفعاليات
العاملية والنوعية يف خمتلف مناطق اململكة ،عرب �شراكاتها
املثمرة م��ع �شركات ال�ط�يران ومنظمي ال��رح�لات والفنادق

لتقدمي العرو�ض اجلاذبة واملميزة.
كما تعمل الهيئة ال�سعودية لل�سياحة مع منظومة ال�سياحة
ال�سعودية من خالل تعاون وتكامل وثيق لتحقيق م�ستهدفات
القطاع ال�سياحي للإ�سهام يف الو�صول �إىل مليون فر�صة
وظيفية ،والو�صول كذلك �إىل  100مليون زي��ارة �سنوية،
ورفع م�ساهمة القطاع ال�سياحي يف الناجت الإجمايل املحلي

�إىل %10؛ بحلول العام .2030
يذكر �أن اململكة ت�شهد هذه الأيام ً
ن�شاطا �سياحيًا كبريًا ،يعك�س
م��دى االهتمام ال��ذي توليه احلكومة بهذا القطاع احليوي،
ال��ذي يُعد �أح��د �أ�سرع القطاعات من��وً ا على م�ستوى العامل،
ويحمل يف طياته م�ستقب ًال واع�دًا ،باعتباره �أحد �أهم ركائز
ر�ؤية اململكة .2030

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

حمل ع��دد �أكتوبر  2021من جملة "الدارة" العلمية املحكمة،
ال�صادرة عن دارة امللك عبدالعزيز� ،أربعة بحوث علمية تنوعت
موا�ضيعها بني اجلوانب التاريخية والآثارية والأدبية .وتناول
البحث الأول بعنون (امل �� �ص��ادرات امل��ال�ي��ة يف عهد ال�سلطان
الأ�شرف قايتباي يف الفرتة 901-872ه��ـ 1496-1468 /م)،
من �إع��داد الدكتور عبدالعزيز بن فايز القبلي من ق�سم التاريخ
بكلية الآداب يف جامعة امللك �سعود ،درا�سة تاريخية حتليلية
عن ظاهرة امل�صادرات املالية التي كانت ِ�سمة ب��ارزة ات�سم بها
ذلك العهد ،لتن�شيط اخلزينة اململوكية ،حيث ر ّك��زت الدرا�سة
يف الأ�سباب والدوافع التي �أ�سهمت يف انت�شار تلك امل�صادرات
من خمتلف ال�شخ�صيات الع�سكرية واملدنية ،و�أثرها يف ال�سلطة
اململوكية ويف فئات املجتمع �سيا�سيًا ،واجتماعيًا ،واقت�صاديًا،
و�إدار ًي��ا ،وما الأ�ساليب التي ا�ستخدمتها ال�سلطة اململوكية يف
م�صادرة تلك الأموال؟ وما موقف العلماء والق�ضاة منها؟.
وج��اء البحث الثاين بعنوان (نق�ش �شاهدي من مقربة املعالة
الم ��ر�أة ت�سمى :فاطمة بنت عبدالله ب��ن عبدامللك اخلريجي)،
من �إع��داد الدكتورة زه��راء بنت �أحمد الزيلعي من ق�سم الآث��ار

بكلية ال�سياحة والآث��ار يف جامعة امللك
�سعود ،حيث ي��در���س البحث ً
نق�شا من
نقو�ش قبور مقربة "املعالة" ال�شهرية يف
مكة املكرمة ،وه��و حمفوظ مع جمموعة
من الأح�ج��ار ال�شاهدية يف متحف الآث��ار
الريا�ض ـ البالد
وال�ت�راث مبكة امل�ك��رم��ة ،وت�ع��ود �إىل حقبة
ك�شف الباحث يف امل�سرطنات ،الدكتور فهد اخل�ضريي� ،أم�س
تاريخية ّ
متتد خالل الفرتة من (ق5-1ه �ـ /
االثنني ،حقيقة معاجلة الهيل لعدد من الأمرا�ض ،بالإ�ضافة �إىل
11-7م) ،وقد انتقي هذا النق�ش من �ضمنها
احتوائه على العديد من الفوائد الغذائية.
حلتوائه على �صيغ من الأدعية بع�ضها نادر
وق��ال اخل�ضريي يف تغريدات على ح�سابه مبوقع تويرت:
جدًا ،ف�ضلاً عن كونه يحمل ا�سم امر�أة ن�سبتها
الهيل فقري ب��امل��واد الغذائية وم�ل��يء بالنكهات وال��زي��وت
حتتمل عدة قراءات ،ترجح الدرا�سة منها قراءة
املتطايرة املتبخرة ،وي�ؤخذ بكمية قليلة كنكهة ،وحت�سني
(اخلريجي) ،التي يُن�سب �إليها الكثري من ا�سرة
طعم فقط.
تنت�شر يف مناطق خمتلفة م��ن اململكة العربية
و�أ�ضاف� :أن زيادة الهيل ت�سبب تهيّج للقولون الع�صبي
ال�سعودية ،وق��د ُكتب النق�ش بخط ك��ويف متقن
وا�ضطراب اجلهاز ه�ضمي وانتفاخات وق��د ي�ؤثر على
�ال م��ن الإع �ج��ام وجم��رد م��ن حتليات �أو ليونة
خ� ٍ
اخلاليا الطالئية املبطنة للمعدة واالمعاء مما قد ي�سبب
يف حروفه ،وهو ما ي�ؤهله لأن يكون من النماذج
تهيج وم�شاكل باحلهاز اله�ضمي ،الهيل نكهة فقط.
الكوفية التي تحُ تذى ،وال �سيما تلك املن�سوبة �إىل
وتابع � :أن هناك من يريد ك�سب ال�شهرة واملتابعني
مكة املكرمة و�إىل احلجاز ب�صورة عامة.
مبخالفة املعلومات العلمية والطبية ،كل يوم يختار
م��ادة غذائية ويجعلها �أف�ضل الأغذية وتعالج % 99
من الأمرا�ض ،وتدعم املناعة ،وا�صفا ذلك بال�سواليف
بح�سب قوله .
جدير بالذكر �أن مقطع فيديو لطبيب الأ��س��رة،
� �س �ع��ود ال �� �ش �ه��ري ،ح �ظ��ي ب�ت�ف��اع��ل وا� �س��ع عن
ف��وائ��د ال�ه�ي��ل؛ ح�ي��ث ق ��ال� :إن ال�ه�ي��ل يحتوي
على م��واد تكافح ال�سرطان ب�أكرث من طريقة،
ويدعم اخلاليا الطبيعية التي تقتل اخلاليا
ال�سرطانية ويعالج اجلهاز اله�ضمي ،و يكافح
� 5أن��واع من البكترييا التي ت�سبب ت�سو�س
الأ��س�ن��ان وي��دع��م عملية التنف�س ويحمي
الكبد وي�ح��ارب القلق ول��ه دور �أي�ضا يف
�إنقا�ص الوزن.

باحث في المسرطنات يكشف
حقيقة معالجة "الهيل" لألمراض

زمان
9
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1385-2-1هـ

1385-2-8هـ

1385-2-12هـ

1385-1-12هـ

1383-5-21هـ

مختار النصر على رادار الشباب
الريا�ض -متعب بن عبداهلل

10

علمت م�صادر" البالد" �أن �إدارة
ن���ادي ال�����ش��ب��اب ت�ترق��ب دخ���ول الع��ب
ن�����ادي ال��ن�����ص��ر خم���ت���ار ع��ل��ي ال��ف�ترة
احل����رة يف ���ش��ه��ر ي��ن��اي��ر ال���ق���ادم؛ من
�أج��ل ك�سب خ��دم��ات ال�لاع��ب وتعزيز
�صفوف الفريق بالعنا�صر املحلية بعد
التعاقدات التي �أبرمتها الإدارة يف
فرتة االنتقاالت ال�صيفية مع" عبدالله
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اجلوعي ،ون��ادر ال�شراري ،وح�سني
���ش��ي��ع��ان ،وف������واز ال����ق����رين ،وه��ت��ان
ب��اه�بري .وي���أم��ل الليث ال�شبابي يف
موا�صلة تدعيم ال��ف��ري��ق الأول؛ من
�أج��ل املناف�سة على لقب دوري ك�أ�س
الأم�ير حممد بن �سلمان للمحرتفني،
واال���س��ت��ع��داد ل��ل��م�����ش��ارك��ة الآ���س��ي��وي��ة
ال��ق��ادم��ة بعنا�صر حملية و�أج��ن��ب��ي��ة
متميزة فني ًا.

برعاية خادم الحرمين الشريفين..

منصة الكلمة

حممد اجلليحي

لماذا الهالل!!

وفاز الهالل بك�أ�س دوري �أبطال �آ�سيا ،و�أ�صبح من امل�سلمات البديهية
يف عامل كرة القدم ال�سعودية ح�صول الزعيم عليها ...حتى �أ�صبح
اجلمهور ال ي�ستغرب �أو ميجد هذا املنجز لثقتهم العالية بالفريق.
فرحة العبي الهالل داخل امللعب مل تتغري عن �أي فرحة بالفوز مبباراة
�أو بطولة عادية؛ لأنهم ا�ست�أن�سوا واعتادوا طعم البطوالت.
بعد �أي بطولة يحققها الفريق الأزرق ن�سمع كلمة (ملاذا) الهالل متميز
عن غريه من الأندية!! و�سمعنا ً
كثريا ب�أقوال البع�ض ب�أن متيز هذا
الفريق نابع من الدعم الوحيد له دون غريه من كل اجلهات وله نفوذ
وله عنا�صر تخدمه يف جماالتها ،وهذا الكالم عار من ال�صحة وهو
من ت�أليف من ي�ضايقهم بطوالت الهالل ومن يغ�ضب ل�سعادة الهالل
وهناك من يحاول الت�شكيك مبنجزاته لتقليل قيمة البطولة عند
�أن�صاره.
فالهالل مل ت�سدد عنه دي��ون باملاليني دون غ�يره ،ومل يدعم باملال
لوحده ،ومل ينل �أي متيز عن بقية الأندية بل على العك�س الهالل
كان من �أوائل الأندية يف تطبيق معايري وزارة الريا�ضة من ناحية
احلوكمة و�شهادة الكفاءة املالية وحتقيق �شروط االحتاد الآ�سيوي
للح�صول على الرخ�صة الآ�سيوية .الهالل منظومة عمل متكاملة ،له
�أ�س�س ت�سري عليها جميع الإدارات ويعمل بها بغ�ض النظر عن ا�سم
الرئي�س �أو امل�س�ؤول الهاليل احل��ايل .فمنذ ت�أ�سي�س الهالل على يد
عبد الرحمن بن �سعيد ،وهو قائم على �أن الكيان الهاليل هو الأول
ولي�س فوقه �أي �شخ�ص وم�صلحة النادي هي الأوىل� .أكرث ناد يفعل
امل�س�ؤولية املجتمعية وي�ساهم بدعم اجلمعيات اخلريية وت�سديد
حقوق الالعبني احلاليني وال�سابقني هو الهالل ،ودعم املحتاجني من
العبي الأندية الأخرى �سواء بعالجهم يف عيادته الطبية �أو دعم مايل
ومعنوي.
وزع � 1000سلة غذائية للأ�سر املحتاجة يف الفرتة الأخرية وهي من
الأعمال اخلرية ،التي �سار عليها الهالل كرائد يف هذا اجلانب
و�شحذ همم جمهوره للم�شاركة بهذه الأع��م��ال .الهالل ح�صل على
جوائز عاملية يف العمل اخل�يري وامل�س�ؤولية االجتماعية؛ ومنها
جائزة �أف�ضل ناد بالعامل يف امل�س�ؤولية االجتماعية عام 2015؛ � ًإذا ال
غرابة يف التوفيق احلايل للهالل فمثله يجب �أن يكون قدوة ملن �أراد
النجاح والبطوالت.
�إ�ضاءات:
ت�أهل وم�شاركة الهالل يف ك�أ�س العامل للأندية للمرة الثالثة يجب �أن
تكون خمتلفة يف الن�سخة احلالية� ،إذا ما �أراد الهالليون موا�صلة
متيزهم وت�ألقهم .فرتميم الفريق قبل البطولة التي �ستقام يف �شهر
فرباير من العام القادم م�س�ألة يجب �أن تتم على �أعلى م�ستوى لي�س
فقط من �إدارة الفريق ،بل من امل�ؤ�س�سة الريا�ضية لنح�صل على نتائج
تر�ضي طموحنا نحن اجلمهور ال�سعودي الذي تعودنا على �أن نكون
دائما و�أب ً
الأول ً
��دا يف عهد عراب الر�ؤية" ويل العهد الأمني" حفظه
الله.
الفريق يحتاج ملهاجم �صغري يف ال�سن هداف من الطراز الأول مع
تدعيم �صفوف خط الدفاع ،والبت يف مو�ضوع الالعبني" كاريلو
وفييتو" اللذين مل يقدما ما ي�شفع لهما بتمثيل الفريق حتى الآن.

نادي سباقات الخيل يطلق كأس األمير
محمد بن سعود الكبير (كأس الوفاء)
الريا�ض  -هاين الب�شر

برعاية خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل ���س��ع��ود ،حفظه
ال��ل��ه ورع����اه ،يقيم ن���ادي ���س��ب��اق��ات اخليل
ي��وم ال�سبت امل��واف��ق  2021/12/4حفله
ال�سباقي على ك�أ�س الأمري حممد بن �سعود
الكبري ( ك�أ�س ال��وف��اء) امل�صنف من �ضمن
ك�ؤو�س الفئة الثانية يف امليدان ال�سعودي
املخ�ص�ص خليل الأرب����ع ���س��ن��وات مفتوح
الدرجات ،مب�شاركة نخبة من �أقوى خيول
هذه الفئة طمع ًا يف نيل �شرف الفوز بالك�أ�س
والتتويج بالك�أ�س ملا يحمله هذا الك�أ�س من
�أهمية كربى لدى الو�سط الفرو�سي بجميع
�شرائحه .
ورف����ع ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
ب��ن��در ب���ن خ��ال��د ال��ف��ي�����ص��ل رئ��ي�����س جمل�س
هيئة ال��ف��رو���س��ي��ة ورئ��ي�����س جمل�س �إدارة
ن��ادي �سباقات اخليل� ،أ�سمى �آي��ات ال�شكر
والتقدير خلادم احلرمني ال�شريفني و�سمو
ويل عهده الأمني -حفظهما الله -على الدعم
ال��ذي جتده الفرو�سية ،م�ؤكد ًا �أن الرعاية
الكرمية لهذه البطولة منذ ن�ش�أتها جت�سد
الوفاء الذي متيزت به القيادة.
وينطلق �سباق "ك�أ�س الوفاء" يف ال�شوط
التا�سع على م�سافة �ألفي مرت ،واملخ�ص�ص
ل�ل�إن��ت��اج املحلي جلميع ال��درج��ات (الفئة
الثانية) من عمر �أربع �سنوات ف�أكرث ،وتبلغ

جائزته � 500ألف ريال.
وجاءت ت�سمية ك�أ�س الوفاء بهذه الت�سمية
عندما �أطلق امللك عبدالله بن عبدالعزيز-

رحمه الله� -أول ن�سخة عام  1416عرفان ًا
ووف����ا ًء ل�ل�أم�ير ال��راح��ل حم��م��د ب��ن �سعود
الكبري ،ودوره البارز يف ريا�ضة �سباقات

جدة تحتضن سباق ًا ليلي ًا مذه ًال للفورموال 1
الريا�ض  -هاين الب�شر

مدينة ج��دة� ..ست�ست�ضيف الن�سخة االفتتاحية
ل�سباق اجلائزة الكربى يف ال�سعودية ،و�سي�شهد
احلدث العاملي م�شاركة �أف�ضل ال�سائقني وامل�صنعني
يف العامل� ،سيتناف�سون يف �شوارع جدة عرب �سباق
ليلي مذهل.
�سيقام ال�سباق -وه��و الأول من نوعه -و�سط
�شراكة طويلة الأم���د ب�ين ال��ف��ورم��وال  1واالحت��اد
ال�سعودي لل�سيارات وال��دراج��ات ال��ن��اري��ة ،على
كورني�ش جدة ،الذي ميتد على طول �شاطئ البحر
الأحمر ،مما يوفر خلفية �ساحلية مذهلة.
وق���ال ت�شي�س ك����اري ،رئ��ي�����س جمل�س الإدارة

@Mohmed_aljlaihe

في ختام الجولة  13من دوري" يلو"..

الوحدة في اختبار نجران ..والقادسية في مواجهة جدة
حائل  -خالد احلامد

تختتم م�ساء ال��ي��وم اجلولة
ال���ـ 13م��ن دوري (ي��ل��و) لأندية
ال��درج��ة الأوىل ،ب���إق��ام��ة ثالث
م��واج��ه��ات؛ �إذ يلعب الأخ���دود
�ضد هجر ،وي��واج��ه القاد�سية
�ضيفه ج��دة ،ويتقابل الوحدة
وجنران.

الأخدود  VSهجر

يف جن���ران ،ي��واج��ه الأخ���دود
�ضيفه هجر ،يف لقاء الطموحات
امل�����ش�ترك��ة ل��ل��ت��ق��دم يف ���س��ب��اق
ال�����ص��دارة  ،قبل ال��ل��ق��اء ،ر�صيد
الأخدود  17نقطة هجر لديه 21
نقطة.

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

اخل��ي��ل ع��ل��ى �صعيد الإن���ت���اج وامل�����س��ت��ورد
ودعمه للمالك واملنتجني يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وهذا التكرمي بحد ذاته والوفاء

لي�س مب�ستغرب على قيادتنا الر�شيدة لكل
من له دور و�إ�سهام ب��ارز يف �إث��راء اململكة
العربية ال�سعودية يف �أي جانب.

القاد�سية  VSجدة

على ملعب الأمري �سعود بن جلوي
ب��اخل�بر ،ي��خ��و���ض ال��ق��اد���س��ي��ة لقاء
�صعب ًا �أم��ام �ضيفه ج��دة ،القاد�سية
ميلك  15نقطة  ،وج��دة  18نقطة،
التقارب النقطي �سي�شعل اللقاء.

الوحدة  VSجنران

ي�����س��ت��ق��ب��ل ال���وح���دة ع��ل��ى ���س��ت��اد
امللك عبدالعزيز بال�شرائع �ضيفه
جن���ران .ميتلك ال��وح��دة  20نقطة
وي�سعى لت�سجيل ف��وز ثمني على
�ضيفه ،الذي كثري ًا ما يفقد توازنه
خارج قواعده ،فيما ميتلك جنران
 11نقطة وه��و �أك�ثر حر�ص ًا على
حت�صيل نقاط اللقاء.

وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ف���ورم���وال � :1أ���ص��ب��ح��ت
ال�سعودية مركزا للريا�ضة والرتفيه بعد ا�ست�ضافتها
للعديد من الأحداث الكربى يف ال�سنوات الأخرية،
وي�سعدنا جدا �أن الفورموال � 1ست�شارك.
و�أ�ضاف :اال�ست�ضافة مهمة للغاية بالن�سبة لنا،
باعتبار �أن  %70من �سكان ال�سعودية حتت �سن
الثالثني ،نحن متحم�سون لإمكانية الو�صول �إىل
معجبني جدد وجلب معجبينا احلاليني حول العامل
ل�سباقات مثرية من موقع تاريخي مذهل .يذكر �أن
الفرق امل�شاركة يف البطولة قد و�صلت �إىل مطار
امل�ؤ�س�س يف جدة ،وقد متت �إجراءات دخولهم عرب
م�سار خا�ص.

محرز ينافس الميال وشيك على جائزة بوشكاش
جدة  -البالد

�أعلن االحت��اد ال��دويل لكرة القدم "فيفا"
قائمة خمت�صرة ت�ضم  11العبا للمناف�سة
على ج��ائ��زة بو�شكا�ش لأف�����ض��ل ه��دف هذا
العام� ،إذ يناف�س الهدف الذي �سجله باتريك
�شيك يف مرمى ا�سكتلندا يف بطولة �أوروبا
لنيل هذه اجلائزة الرفيعة.
و�سجل �شيك �أحد �أبرز الأهداف يف تاريخ
بطولة �أوروب��ا ليقود الت�شيك للفوز ()0-2
على ا�سكتلندا يف م�ستهل م�شوارها ببطولة
�أوروبا يف يونيو املا�ضي.
و�أ���ض��اف �شيك ،ال���ذي افتتح الت�سجيل
ب�ضربة ر�أ���س رائعة قبل اال�سرتاحة ،هدفه
ال��ث��اين بت�سديدة مذهلة م��ن بعد منت�صف
امللعب بقليل بعدما مل��ح خ���روج احل��ار���س
ديفيد مار�شال من مرماه.
وج���اء ال��ه��دف م��ن م�سافة ( )49.7مرت

إعالنات محاكم التنفيذ

لي�صبح �أبعد هدف يف تاريخ بطولة �أوروبا
وفقا لإح�صاءات �شبكة "�أوبتا" ،واختري هذا
الهدف الحقا الأف�ضل يف البطولة.

وفاز الكوري اجلنوبي �سون هيونغ مني
مهاجم توتنهام بجائزة بو�شكا�ش يف 2020
بهدفه ال��رائ��ع م��ن جمهود ف��ردي يف مرمى
برينلي بالدوري الإجنليزي املمتاز.
و�ستظهر ك��ارول�ين وي��ر العبة مان�ش�سرت
�سيتي للمرة الثانية على التوايل يف القائمة
املخت�صرة ب�سبب هدفها الرائع من عند حافة
منطقة اجل����زاء يف م��ب��اراة ق��م��ة ب��ال��دوري
املمتاز لل�سيدات �أمام مان�ش�سرت يونايتد.
وت�����ض��م ال��ق��ائ��م��ة �أي�����ض��ا �إي���ري���ك الم��ي�لا
وريا�ض حمرز من الدوري املمتاز ،و�سجل
الميال هدفا بطريقة "رابونا" �أمام �أر�سنال
يف قمة �شمال لندن ،بينما نال حمرز �إ�شادة
وا���س��ع��ة ب�سبب ه��دف��ه م��ن جم��ه��ود ف��ردي
�أم��ام زميبابوي �أث��ن��اء اللعب مع منتخب
اجلزائر ،و�سيتم �إعالن الفائز يف  17يناير
.2022

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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في كأس العرب فيفا 2021

األخضر يستهل مشواره بمواجهة األردن

قطر تتخطى البحرين وتونس
تكتسح موريتانيا

جدة – هالل �سلمان

ي�ستهل منتخبنا الوطني م�شاركته يف بطولة ك�أ�س العرب مبواجهة
�شقيقه الأردين عند ال�ساعة الـ  10م�ساء على ا�ستاد املدينة التعليمية،
�ضمن اجلولة الأوىل من مناف�سات املجموعة الثالثة.
ورف��ع الأخ�ضر ا�ستعداداته للمباراة بقيادة امل��درب الفرن�سي ل��وران
بونادي ،حيث �أجرى العبو منتخبنا ح�صة تدريبية يوم �أم�س على ملعب
ن��ادي "اخلريطيات"� ،شهدت اكتمال جاهزية جميع عنا�صر املنتخب
خلو�ض اللقاء االفتتاحي ،بعد م�شاركة ثنائي الهالل عبدالله احلمدان
وحممد القحطاين مع بقية زمالئهم يف التمارين.
يدير مباراة الأخ�ضر و�شقيقه الأردين احلكم الغامبي باكاري غا�ساما،

ويلعب "ال�صقور اخل�ضر" يف املجموعة الثالثة التي ت�ضم بالإ�ضافة �إىل
الأردن ،منتخبي املغرب وفل�سطني اللذين يلتقيان الليلة �أي�ضا.
و�سيواجه منتخبنا نظريه الفل�سطيني يف اجلولة الثانية يوم ال�سبت 4
دي�سمرب املقبل ،قبل �أن يختتم دور املجموعات مبالقاة املغرب يوم الثالثاء
 7دي�سمرب املقبل .وت�ضم قائمة الأخ�ضر  23العبا هم :زيد البواردي،
حممد اليامي ،نواف العقيدي� ،سعود عبداحلميد ،مهند ال�شنقيطي ،متعب
احلربي ،خليفة الدو�سري ،وليد الأحمد ،نواف بو�شل� ،سليمان هزازي،
نايف املا�س ،بدر من�شي ،م�شعل ال�صبياين ،حامد الغامدي ،علي جمر�شي،
�إبراهيم حمن�شي ،حممد القحطاين� ،أمين يحيى ،تركي العمار ،عبدالله
رديف ،هيثم ع�سريي ،فرا�س الربيكان ،عبدالله احلمدان.

متابعة -حممود العو�ضي

و�ضع منتخب قطر �أول  3نقاط
يف ر�صيده بعدما جنح يف تخطي
ن��ظ�يره البحريني ب��ه��دف دون رد،
عن طريق الالعب عبدالعزيز حامت يف
الدقيقة � ،69ضمن مناف�سات املجموعة الأوىل
لك�أ�س العرب  .2021ليت�صدر منتخب قطر ترتيب
املجموعة وبفارق نقطتني عن منتخبي عمان والعراق
�أ�صحاب النقطة الواحدة ،ويتذيل املنتخب البحريني
بدون نقاط ،وكان املنتخب العراقي قد تعادل مع املنتخب
العماين  .1-1تقدم املنتخب العماين بعد  78دقيقة عن

ط��ري��ق ���ص��ال��ح ال��ي��ح��ي��ائ��ي،
ويف الدقيقة اخلام�سة من
الوقت ب��دل ال�ضائع ،تعادل
ح�سن عبد الكرمي للعراق من
رك��ل��ة ج���زاء بعد �إع��ادت��ه��ا .ويف
املجموعة الثانية ،اكت�سح املنتخب
التون�سي ن��ظ�يره امل��وري��ت��اين بخما�سية
مقابل ه��دف� ،سجلها �سيف الدين اجلزيري" هدفني"،
ويو�سف ال�ساكني" هدف" بينما ج��اء ه��دف منتخب
موريتانيا من �ضربة جزاء نفذها بنجاح موالي �أحمد
ب�سام يف الوقت ال�ضائع من ال�شوط الأول.

قولف السعودية والجولة اآلسيوية
يطلقان بطولة كبرى في جدة 2022
جدة -خالد بن مر�ضاح

�ست�شهد اجلولة الآ�سيوية يف �شهر فرباير املقبل م�شاركة �أقوى قائمة يف تاريخها؛ حني ت�ست�ضيف اململكة ن�سخة العام  2022من بطولة ال�سعودية الدولية على
�أر�ض نادي وملعب رويال غرينز مبدينة امللك عبدالله االقت�صادية يف الفرتة من  3حتى  6فرباير .2022
ومبجموع جوائز هو الأكرب يف تاريخ اجلولة الآ�سيوية وقدره  5ماليني دوالر �أمريكي� ،سيتناف�س نخبة من �أملع الالعبني العامليني يف ريا�ضة القولف �إىل جانب
جمموعة من جنوم امل�ستقبل يف �ساحة القولف الآ�سيوية؛ لتحقيق اللقب واحل�صول على �أكرب ح�صة يف احلدث العاملي املرتقب الذي يُعد الأول حتت �إطار �شراكة
متتد لع�شر �سنوات بني قولف ال�سعودية واجلولة الآ�سيوية.
وت�سجل اجلولة الآ�سيوية عودتها من
خ�لال بطولة ال�سعودية ال��دول��ي��ة ،حيث
ك��ان��ت وب�سبب تف�شي جائحة فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد  19-COVIDقد
�أوقفت جميع �أن�شطتها وفعالياتها ملدة
تزيد عن � 18شهر .وبذلك تعود عجلة
�أعمال اجلولة الآ�سيوية للدوران والتي
ت�سعى لتنمية ري��ا���ض��ة ال��ق��ول��ف يف
القارة ال�صفراء وحول العامل .و�ضمت
قائمة الأ���س��م��اء امل�شاركة يف بطولة
ال�سعودية الدولية كال من :املك�سيكي
�أب��راه��ام �آن�سر ،والإجنليزي ترييل
ه��ات��ون ،والإجن��ل��ي��زي �إي���ان بولرت،
والإ�����س����ب����اين �أدري �أرن�����او������س،
والأم���ري���ك���ي دا����س�ت�ن ج��ون�����س��ون،
والأم����ري����ك����ي زان�������در ���ش��اوف��ي��ل،
والإ�سباين رافائيل كابريرا بيلو،
والأم���ري���ك���ي ج��ي�����س��ون ك��وك��راك،
والأ�سرتايل �آدم �سكوت
 ،والإجن����ل����ي����زي ب�����ول ك��ي�����س��ي،
والآي�����رل�����ن�����دي ����ش���اي���ن الوري،
وال�سويدي هيرنيك �ستين�سون،
والأمريكي براي�سون دي�شامبو،
والآي����رل����ن����دي ال�����ش��م��ايل غ���رامي
م���اك���داول ،والأم��ري��ك��ي ه��ارول��د
فارنر ،والأمريكي جي�سون دفرن،
والأم���ري���ك���ي ف��ي��ل ميكيل�سون،
وال����ف����ي����ن����زوي����ل����ي ج����ون����اث����ان
ف��ي��غ��ا���س ،والإجن��ل��ي��زي تومي
ف��ل��ي��ت��وود ،والأم���ري���ك���ي كيفني
نا ،والأمريكي بوبا وات�سون،

والإ�سباين �سريجيو غار�سيا ،والت�شيلي خواكني
نيمان ،كما �سين�ضم لهم  30من �أك�بر الأ�سماء يف
عامل القولف الآ�سيوي و�سيتم ت�أكيد م�شاركتهم يف
يناير القادم بعد ختام مناف�سات املو�سم احلايل يف
�سنغافورة .وت�ضم القائمة جمموعة من الالعبني
ال��ذي��ن �شاركوا م���ؤخ��را يف مناف�سات بطولة بلو
كانيون يف بوكيت  2021ومنهم :جانيواتانانوند،
�سكوت هيند ،غافني غ��ري��ن ،ج��ون كاتلني� ،شيف
كابور ،ويد �أورمزبي ،جوهيونغ كيم.

الن�سخة الأقوى

من جهته �شدد ماجد ال�سرور -الرئي�س التنفيذي
لقولف ال�سعودية واالحت��اد ال�سعودي للقولف –
على �أنهم يثقون ب�أن ن�سخة عام  2022من بطولة

ال�سعودية الدولية (اجل��ول��ة الآ�سيوية) �ستكون
الأق��وى والأف�ضل على م�ستوى القارة ال�صفراء..
و�أ�ضاف" :ما زلنا يف املراحل الأوىل من ر�ؤيتنا
التطويرية مل�ستقبل القولف يف اململكة .ونرى تقدم ًا
ملحوظ ًا يف �أعداد ال�شباب وال�شابات امللتحقني يف
براجمنا ويف �أعداد الرجال وال�سيدات املهتمني يف
جميع �أنحاء اململكة.

فر�صة للمواهب

�ستكون بطولة ال�سعودية الدولية فر�صة حقيقية
لبع�ض املواهب الآ�سيوية ال�شابة التي �ست�شارك
للمرة الأوىل يف البطولة؛ ومنهم جوهيونغ كيم
ال��ذي يحتل امل��رك��ز الثالث يف ت�صنيف اجلولة
الآ�سيوية ،وال��ذي ع ّلق قائ ًال�" :ستمنحنا بطولة

ال�����س��ع��ودي��ة ال��دول��ي��ة ف��ر���ص��ة م��واج��ه��ة
�أف�ضل الالعبني العامليني ،وه��و الأم��ر
الذي مل يتمكن العديد من العبي اجلولة
الآ�سيوية من جتربته �سابق ًا .و�أ�ضاف
ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي" :متتلك اجل��ول��ة
الآ�سيوية العديد من املواهب ال�شابة،
وميتلك ه���ؤالء الالعبون الذين ينتمون
ملختلف ال��دول القدرات الكافية جلعلهم
ي��ن��اف�����س��ون ع��ل��ى م�����س��ت��وى اح��ت��رايف.
و�ست�ساهم بطوالت كربى بهذا احلجم
يف تقدم اجلولة الآ�سيوية وظهور املزيد
من املواهب على ال�ساحة العاملية ،وهو
�أم���ر م��رح��ب ب��ه ب��ك��ل ت�أكيد" .يف حني
قال �شو مني ثانت – الرئي�س التنفيذي
للجولة الآ�سيوية" :بطولة عاملية مثل
ال�سعودية ال��دول��ي��ة يف ن�سختها لعام
 2022مب�����ش��ارك��ة ق��ائ��م��ة ت�����ض��م �أف�����ض��ل
العبي القولف يف العامل �سوف تقدم بكل
ت�أكيد �إ�ضافة �إيجابية لريا�ضة القولف ب�شكل عام.
نحن متحم�سون حق ًا مل�شاهدة الأثر الذي �سوف
ينعك�س على امل��واه��ب النا�شئة ،واخل�برة التي
�سوف يكت�سبها العديد من الالعبني باالحتكاك
بنخبة ال�لاع��ب�ين ال��ع��امل��ي�ين� ،إ���ض��اف��ة �إىل تفاعل
القاعدة اجلماهريية لع�شاق وحمبي القولف".
و�أ�ضاف ثانت�" :سي�شهد التاريخ على الأثر الذي
�أحدثته بطولة ال�سعودية الدولية وال�شراكة بني
قولف ال�سعودية واجلولة الآ�سيوية على ريا�ضة
القولف احلديثة ،و�ستكون هي امل�ستفيد احلقيقي
من ذل��ك ،مب�شاركة العبني حمرتفني من خمتلف
ال��دول وتزايد االهتمام من العديد من اجلهات
ذات العالقة".
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 207موهوبين يلتحقون
بأفضل الجامعات األمريكية
الريا�ض  -البالد
�أطلقت م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإب ��داع "موهبة"،
الور�شة التدريبية الأوىل لت�أهيل طلبة "ال�صف الثاين الثانوي" الجتياز
اختبار "ال�سات" ،وذلك �ضمن برنامج موهبة لاللتحاق باجلامعات املرموقة
"التميز" .و�شارك يف الور�شة  207طالب ( 119طالب ًا و 88طالب ًة) يف
ال�صف الثاين الثانوي من جميع مناطق اململكة ،وهدفت �إىل تعريف الطلبة
مبتطلبات القبول يف اجلامعات الأمريكية املرموقة ،وتدريبهم على اختبار
ال�سات .وي�ؤهل برنامج "التميز" الطالب للح�صول على القبول يف �أف�ضل 30
جامعة �أمريكية على م�ستوى العامل ،كما يركز على تنمية املهارات القيادية
والريادية .و�أكد الأمني العام لـ"موهبة" الدكتور �سعود املتحمي ،يف كلمة
حتفيزية لأبنائه من املوهوبني واملوهوبات ،حر�ص القيادة الر�شيدة � -أيدها
الله  -على دعم املوهوبني من �أبناء الوطن ،وبناء قاعدة قوية من املواهب
ال�سعودية يف خمتلف القطاعات ،حتى �أ�صبحت اململكة حا�ضنة للعقول
واملواهب و�أمنوذج ًا مميز ًا يف املوهبة والإبداع.
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إغالق مركز جراحة تجميل بعد وفاة مريضة
جدة  -يا�سر بن يو�سف

�أغلقت وزارة ال�صحة �أح��د امل��راك��ز الطبية اخلا�صة
بجراحة التجميل مبدينة الريا�ض� ،إغال ًقا حتفظ ًّيا؛ وذلك
بعد ت�سببه يف وفاة مري�ضة.

وقالت ال��وزارة� ،إن الإغ�لاق جاء بعد ثبوت م�س�ؤولية
املركز عن تدين م�ستوى تقدمي اخلدمة ال�صحية ،وعدم
االلتزام باملعايري ال�صحية ،والذي نتج عنه وفاة مري�ضة
�أثناء �إج��راء عملية جتميلية لها� ،إ�ضافة �إىل خمالفات

�أخرى باملركز .وبينت �أنها قررت �إحالة كامل ملف املركز
اخلا�ص �إىل جهة االخت�صا�ص بالهيئة ال�صحية ال�شرعية،
لإ�صدار احلكم املنا�سب وفق نظام امل�ؤ�س�سات ال�صحية
اخلا�صة ،ونظام مزاولة املهن ال�صحية.

الشوكوالتة الداكنة
تعالج االكتئاب الشتوي
جدة  -البالد
ً
ك�شفت �أخ�صائية نف�سية� ،أن هناك ارتباطا بني ال�شعور بالرغبة
يف تناول بع�ض احللويات وتقلب امل��زاج العام للإن�سان ،م�ؤكدة
�أن ال�شوكوالتة الداكنة ُتعد من �أه��م م�ضادات االكتئاب ال�شتوي،
الح�ت��وائ�ه��ا على م ��ادة ال���س�يروت��ون�ين .وا�ستعر�ضت الأخ�صائية
النف�سية الدكتورة ندى العي�سى ،عالمات الإ�صابة مبر�ض االكتئاب
وطرق التغلب عليه ،م�ؤكدة يف خالل لقاء تلفزيوين �ضمن برنامج
"الرا�صد"� ،أن  % 15من ال�سعوديني يعانون من مر�ض االكتئاب،
�إال �أن هذه الن�سبة يف تناق�ص م�ستمر خالل الوقت احلايل .وبينت
�أنه ميكن التعرف على االكتئاب من خالل مالحظة بع�ض العالمات،
مثل قلة املجهود والرغبة يف االنعزال والنوم لفرتة طويلة ،بالإ�ضافة
�إىل الرتكيز على تناول الأطعمة املليئة بالكربوهيدرات واحللويات.

 4أطعمة تسبب ضعف الذاكرة
جدة  -البالد
ح ّذر اخت�صا�صيون يف جمال ال�صحة النف�سية والتغذية ،من �أن بكترييا
الأمعاء ميكنها حتفيز عمليات التمثيل الغذائي ،والتهاب الدماغ الذي
ي�ؤثر على الذاكرة .وك�شفت الطبيبة النف�سية وع�ضو هيئة التدري�س يف
كلية الطب بجامعة هارفارد� ،أوما نايدوا� ،أن الدرا�سات احلالية تو�صلت
�إىل �أن��ه ميكن تقليل الإ�صابة باخل َرف عن طريق جتنب الأطعمة التي
ميكن �أن تع ّر�ض بكترييا الأم�ع��اء للخطر وت�ضعف ال��ذاك��رة والرتكيز.
وبينت �أن الأطعمة هي :ال�سكريات التي ت�ؤدي �إىل زيادة ن�سبة اجللوكوز
يف ال��دم��اغ؛ مم��ا ي���ؤدي �إىل �ضعف ال��ذاك��رة؛ والأط�ع�م��ة املقلية ،حيث
�شخ�صا� ،أن اتباع نظام
جدت �إح��دى الدرا�سات التي �شملت 18080
ً
ً
مرتبطا بانخفا�ض ملحوظ يف التعلم
غذائي غني بالأطعمة املقلية ،كان
والذاكرة؛ والأطعمة عالية الكربوهيدرات امل�صنوعة من الدقيق املكرر،
والنرتات التي ت�ستخدم كمواد حافظة وكمادة لتعزيز اللون يف اللحوم
املعاجلة مثل ال�سالمي والنقانق.

مضاعفات خطيرة الرتفاع
وانخفاض السكر
الريا�ض  -البالد
ك�شفت املديرية العامة لل�ش�ؤون ال�صحية يف منطقة الريا�ض ،عن عدة
�أمرا�ض وم�ضاعفات خطرية تنتج عن ارتفاع �أو انخفا�ض �سكر الدم.
وبينت "�صحة الريا�ض" �أن امل�ضاعفات والأمرا�ض الناجتة عن ارتفاع
�أو انخفا�ض �سكر ال��دم ،تت�ضمن :العمى ،ال�سكتات الدماغية� ،أمرا�ض
الكلى ،تلف الأع�صاب ،ومر�ض القلب ،منوهة �إىل �أن الأ�شخا�ص امل�صابني
بال�سمنة هم الأكرث عر�ضة للإ�صابة مبر�ض ال�سكري من النوع الثاين،
نا�صحة اجلميع ب�ضرورة متابعة ال�سكري لتجنب م�ضاعفاته.
ويف ال�سياق ذاته ،ن�صح اخلرباء مر�ضى ال�سكرى مبمار�سة الريا�ضة
واتباع نظام �صحي يوم ًّيا للحفاظ على �صحتهم العامة وعلى م�ستويات
ال�سكر يف الدم ،وتناول الوجبات على فرتات متباعدة خالل اليوم ،كما
ين�صح ب�أال تزيد على � 5-4ساعات بني الوجبات الرئي�سة ،بالإ�ضافة �إىل
تناول وجبات خفيفة بني الوجبات الرئي�سة بفارق �ساعتني ون�صف .

هواية متوارثة
البالد ـ خالد بن مر�ضاح

ت�شكل ال�صقارة وهواية تربية ال�صقور ورعايتها وال�صيد بها رمزً ا وطن ًيا وتقليدً ا تاريخ ًيا يف اململكة العربية ال�سعودية واخلليج العربي ،فهي هواية
وهوية حتملها الثقافة العربية العريقة وهي تنتقل من جيل اىل �آخر حيث يلم�س �شغف �أبناء اململكة احلقيقي بهواية ال�صيد بال�صقور وطرحها،
�سواء كانوا
وحاليا ي�شهد مهرجان امللك عبدالعزيز لل�صقور  ،2021الذي ينظمه نادي ال�صقور ال�سعودي يف مقره مبلهم ،ح�ضو ًرا الفتًا ل�صغار ال�سن،
ً
م�شاركني �أو مرافقني �أو مهتمني ،فقد توارثوا هذه الهواية عن �آبائهم و�أجدادهم ،ويطمح البع�ض منهم للتو�سع يف جمال ال�صقارة.

تحذير من تأخر تحديثات
الخصوصية بـ«فيسبوك»

ضبط متاجرين بكائنات فطرية مهددة باالنقراض
جدة  -البالد
�ضبطت ال�ق��وات اخلا�صة للأمن البيئي مواط َنني
خمال َفني لنظام البيئة الجتارهما بكائنات فطرية مهددة
باالنقرا�ض يف حمافظة جدة ،وهي � 7أ�سود و� 3ضباع
وذئبان وثعلبان ومنر ،من خالل موقع �أعد لذلك .وقال
املتحدث الر�سمي الرائد رائد املالكي� ،إنه جرى تطبيق
الإج��راءات النظامية بحقهما و�إحالتهما �إىل النيابة
العامة ،والتن�سيق مع املركز الوطني لتنمية احلياة
الفطرية لت�سلم الكائنات بحكم االخت�صا�ص ،مبي ًنا �أن

عقوبة خمالفة بيع كائنات فطرية مهددة باالنقرا�ض
غرامة ت�صل �إىل  30مليون ريال وال�سجن ملدة ت�صل
�إىل ع�شر �سنوات �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
و� �ش��دد امل��ال �ك��ي ع�ل��ى �أن ن �ظ��ام ال�ب�ي�ئ��ة ول��وائ�ح��ه
التنفيذية جت ّرم االجتار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها
وم�شتقاتها ،حا ًثا اجلميع على الإبالغ عن �أي حاالت
متثل اع �ت��دا ًء على البيئة �أو احل�ي��اة الفطرية على
الرقم  911مبنطقتي مكة املكرمة والريا�ض ،و999
و 996يف جميع مناطق اململكة.

البالد  -وكاالت
حذر خ�براء تقنيون ،من ت�أخر حتديثات اخل�صو�صة
على "في�سبوك م�سنجر" ،م�ؤكدا �أن  1.3مليار م�ستخدم
�سيت�ضررون من هذا الت�أخري ،خ�صو�صا بعد ت�أكيد من�صة
"ميتا" ،التي متتلك "في�سبوك"� ،أن بع�ض التحديثات
الأمنية الهامة �ستت�أخر.
و�أك��د عمالق التكنولوجيا �أن الت�شفري من ط��رف �إىل
طرف على النظام الأ�سا�سي لن يتم تفعيله ملدة عام �آخر
على الأقل بالرغم من حتديد مدى �أهميته.
وق��ال رئي�س ال�سالمة العامة يف "ميتا"�" :إننا ن�أخذ
وقتنا لت�صحيح هذا الأمر .ال نخطط لإنهاء الطرح العاملي
للت�شفري من طرف �إىل طرف افرتا�ضيا عرب جميع خدمات
املرا�سلة لدينا حتى وق��ت ما يف ع��ام  ."2023وقالت
�شركة "في�سبوك" �إن تطبيق "م�سنجر" كان �سيح�صل على
ت�شفري �شامل يف " 2022على �أقرب تقدير" ،والآن قامت
بت�أجيل الأمور ملدة عام كامل.

نوال تحيي أولى حفالت «أوايسس»
جدة  -خالد بن مر�ضاح

حت�ي��ي ال�ف�ن��ان��ة الكويتية ن ��وال� ،أوىل حفالت
"�أواي�س�س" ي��وم ال�سبت ال�ق��ادم� ،ضمن مو�سم
الريا�ض  .2021و�أعلن مو�سم الريا�ض عن حفل
نوال الذي تفتتح به �أوىل
ح �ف�ل�ات "�أواي�س�س
الريا�ض" ،بينما
ن� ��� �ش ��ر احل� ��� �س ��اب
ال��ر� �س �م��ي للهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ترف�ي��ه
" بو �سرت "
احل� � � � �ف � � � ��ل،
قا ئ ًال " :

الفنانة ن��وال الكويتية يف �أول حفالت �أواي�س�س
يوم  4دي�سمرب".
وك�شفت عن فتح باب حجز التذاكر ،فيما �شوقت
نوال الكويتية اجلمهور للحفل ووجهت ر�سالة على
ح�سابها يف "تويرت" ،قائلة ":ولهت عليكم ب�شوفكم
قريب يف �أواي�س�س  4دي�سمرب" ،بينما ك�شفت
�شركة روت��ان��ا عن مفاج�أة جديدة للجمهور
يف م��و��س��م ال��ري��ا���ض ،ب��اج�ت�م��اع الفنانة
نان�سي ع�ج��رم م��ع وائ ��ل ك �ف��وري للمرة
الثانية يف ال�سعودية ،من خالل حفلهما
اجل��دي��د يف مو�سم ال��ري��ا���ض� ،إذ ن�شرت
"بو�سرت" احل �ف��ل ع �ل��ى "تويرت"،
وع�ل�ق��ت بالقول ":ب ��أع��ذب الأن �غ��ام
ورقة الإح�سا�س يطل علينا وائل
كفوري والنجمة نان�سي
ع � �ج� ��رم ي � � ��وم 10
دي�سمرب على م�سرح
حممد عبده ارينا".

