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البالد- حممد عمر
اليمن  لدى  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  �شفري  اأك��د 
من  تعد  ال�شعودية  العربية  اململكة  يونغ" اأن  "كانغ 
املزايا  جميع  ال�شتخدام  وجهدا  تاأثريا  ال��دول  اأك��ر 
ال�شلبية  للتداعيات  الت�شدي  يف  الكبري  ودوره���ا   ،
ال�شعيدين  على  تاأثريها  وتو�شيع  كورونا،  جلائحة 
االإقليمي والدويل. وقال يف حوار ل�شحيفة "البالد" 
اإن ال�شعودية ُتعترب دولة عربية واإ�شالمية كبرية،   ،

 ، العاملية  الطاقة  اإم��دادات  يف  مهمة  رئي�شية  ودول��ة 
كما تلعب دوًرا مفتاحيًّا يف �شوؤون ال�شرق االأو�شط، 
مو�شحا اأنها تقدم م�شاهمات اإيجابية يف دعم جهود 
اأن  اإىل  الفتا  املنطقة،  هذه  يف  والتنمية  اال�شتقرار 
ال�شراكة  عالقات  لتعزيز  بالغا  اهتماًما  ت��ويل  بكني 
بدور  االهتمام  واأي�شا   ، االقت�شادي  ال�شعيد  على 
ال�����ش��ع��ودي��ة امل��ف��ت��اح��ي يف امل��ن��ط��ق��ة، وج��ه��وده��ا يف 
حتقيق ال�شالم واال�شتقرار يف هذه املنطقة احليوية 

والعامل، وت�شعى وراء دفع التعاون االإمنائي مع دول 
املنطقة.

تويل  ال�شعودية  اإن  يونغ"،  "كانغ  ال�شفري  وق��ال 
ال�شالم  حتقيق  اإىل  وت�شعى  باأمنها  كبرًيا  اهتماًما 
التي  االإج��راءات  توؤيد  بكني  اأن  مو�شًحا  اليمن،  يف 
وتثمن  الغاية،  لهذه  ال�شعودية  احلكومة  اتخذتها 
حر�شها على دعم حتقيق ال�شالم يف اليمن يف اأ�شرع 

وقت ممكن باجلهود امل�شرتكة للمجتمع الدويل.

جدة - رانيا الوجيه ـ مرعي ع�سريي 
اأكد عدد من االطباء، اأن التطعيم �شد االإنفلونزا 
املو�شمية، يوفر وقاية تزيد على 90 %، نا�شحني 
االإ�شابة  ن�شبة  ارت��ف��اع  ظ��ل  يف  ب��اأخ��ذه،  اجلميع 
ومن  ال�شتاء،  ف�شل  خالل  الفريو�شية  باالأمرا�ض 
�شمنها فريو�ض كوفيد 19، الأن طبيعة الفريو�شات 
اأ�شعة  قلة  ب�شبب  ال�شتاء،  ف�شل  خالل  عادة  تن�شط 
ال�شم�ض، ما ي�شعف اأداء اجلهاز املناعي، ودفاعات 
تطعيم  اأن   اإىل  الف��ت��ني   ، ال���ع���دوى  ���ش��د  اجل�����ش��م 

االنفلونزا ال عالقة له بلقاح كوفيد.
امل��و���ش��م��ي��ة، تكر  اأن االن��ف��ل��ون��زا    وا���ش��اف��وا 
واأم��اك��ن  التجمعات،  واأم��اك��ن  امل��دار���ض،  ع��ادة يف 
باالإنفلونزا  ي�شاب  �شخ�ض  اأي  ين�شح  لذا،  العمل، 

املو�شمية، التزام البيت، وعزل نف�شه.

التطعيمات 

العال

منطقة فنية نابضة باإلبداع 
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ترسيخ الثقافة السعودية عالميا 
الريا�ض ـ البالد 

الفعل  لتكري�ض  علمية  مبنهجية  الثقافة  وزارة  تعمل 
االهتمام  ه��ذا  وم��ع  وعامليا،  حمليا  ال�شعودي  االب��داع��ي 
ل���وزارة  التابعة  الثقافية  وال��ك��ي��ان��ات  الهيئات  ت�شتعد 
الثقافة، للم�شاركة يف معر�ض ارتيجانو اإن فيريا 2021، 
الذي يقام يف مدينة ميالنو االإيطالية  وي�شتمر حتى  12 
ال��رتاث ممثلة  هيئة  واإ���ش��راف  برعاية  اجل��اري  دي�شمرب 
خالل  م��ن  وذل��ك  ال��ي��دوي��ة،  وال�شناعات  احل��رف  بقطاع 
جناٍح وا�شع يت�شمن حمتوىا ثقافيا متنوعا يعك�ض ثراء 
للحرف  عرو�ض  خالل  من  ال�شعودية،  والهوية  الثقافة 

من  التقليدية  الطهي  وفنون  االدائية،  والفنون  اليدوية، 
خمتلف مناطق اململكة العربية ال�شعودية. وت�شعى هيئة 
الرتاث من م�شاركتها مع الهيئات االأخرى يف املعر�ض اإىل 
اإبراز الثقافة ال�شعودية االأ�شيلة والتعريف بها وتقدميها 
دوليًا، اإىل جانب ت�شليط ال�شوء على احلرف واحلرفيني 
ال�شعوديني واإبداعاتهم، وتقدمي الدعم لهم ومتكينهم من 
خالل امل�شاركة يف املعار�ض واملهرجانات الدولية الإبراز 
التنوع يف الهوية ال�شعودية، وتبادل اخلربات يف جمال 
الرتاثية  احل��رف  واإب���راز  امل�شاركة،  ال���دول  م��ع  احل��رف 

ال�شعودية امل�شجلة يف منظمة اليوني�شكو.

اململكة وفرنسا
شراكة استراتيجية ودعم للسالم

جدة - البالد
ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�ض  زي��ارة  تعك�ض 
على  ال�شديقني  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ق��وة  للمملكة، 
على  متبادلة  زيارات  �شل�شلة  االأ�شعدة، وحلقة يف  كافة 
 - ال�شعودية  العالقات  �شهدت  حيث  ال��ق��ادة،  م�شتوى 
ومت  االأخ���رية،  ال�شنوات  خ��الل  كبرًيا  من��ًوا  الفرن�شية 
بني  التفاهم  وم��ذك��رات  االتفاقيات  م��ن  العديد  توقيع 
اجلانبني، كما ارتفعت اال�شتثمارات الفرن�شية يف اململكة 
ب�شكل كبري منذ عام 2019. وتقوم العالقات بني اململكة 
يف  تتمثل  م�شرتكة،  ا�شرتاتيجية  م�شالح  على  وفرن�شا 

حفظ اأمن املنطقة، وبذل جهود م�شرتكة ملحاربة االإرهاب 
كما  املنطقة،  يف  االأزم��ات  ب�شاأن  النظر  وجهات  والتقاء 
ترتكز العالقات ال�شعودية - الفرن�شية على ا�شرتاتيجية 
اأوا�شر  املتبادل، وتعميق  واالح��رتام  الثقة،  على  مبنية 
االإقليمي  اال�شتقرار  على  للمحافظة  املثمر،  التعاون 
تكت�شب  اإذ  النظر،  ووجهات  ال��روؤى  وتبادل  وال��دويل، 
اأه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة يف ظ���ل ت�����ش��ارع امل��ت��غ��ريات ال��دول��ي��ة 
تبادل  يتطلب  ما  ال�شيا�شي؛  البعد  �شيما  ال  واالإقليمية، 
االآراء وتن�شيق املواقف بني اململكة والدول ال�شديقة من 
بينها فرن�شا التي تتمتع فعالقات مميزة مع ال�شعودية. 

استعرضا جهود تحقيق االستقرار والسلم الدوليين

ويل العهد والرئي�ض الفرن�سي يبحثان تطوير العالقات وم�ستجدات املنطقة
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البالد- حممد عمر
"كانغ  اليمن  ل��دى  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  �شفري  اأك��د   
الدول  اأكرث  من  تعد  ال�شعودية  العربية  اململكة  يونغ" اأن 
الكبري  ودوره��ا   ، املزايا  جميع  ال�شتخدام  وجهدا  تاأثريا 
يف الت�شدي للتداعيات ال�شلبية جلائحة كورونا، وتو�شيع 

تاأثريها على ال�شعيدين االإقليمي والدويل.
وقال يف حوار ل�شحيفة "البالد" ، اإن ال�شعودية ُتعترب دولة 
عربية واإ�شالمية كبرية، ودولة رئي�شية مهمة يف اإمدادات 
الطاقة العاملية ، كما تلعب دوًرا مفتاحيًّا يف �شوؤون ال�شرق 
دعم  يف  اإيجابية  م�شاهمات  تقدم  اأنها  مو�شحا  االأو�شط، 

جهود اال�شتقرار والتنمية يف هذه املنطقة.
متيز  ع��ن  ال��ي��م��ن،  ل���دى  ال�شيني  ال�شفري  ���ش��األ��ت  ب��داي��ة   
د اأن بكني تويل اهتماًما  العالقات ال�شعودية- ال�شينية، فاأكَّ
االقت�شادي  ال�شعيد  على  ال�شراكة  عالقات  لتعزيز  بالغا 
املنطقة،  يف  املفتاحي  ال�شعودية  بدور  االهتمام  واأي�شا   ،
وجهودها يف حتقيق ال�شالم واال�شتقرار يف هذه املنطقة 
االإمنائي  التعاون  دفع  وراء  وت�شعى  العامل،  من  احليوية 
الرئي�س  زي��ارة  اأثناء  اأنه يف  اإىل  م�شرًيا  املنطقة،  دول  مع 
يناير  يف  االأو�شط  ال�شرق  بينغ" اإىل  جني  "�شي  ال�شيني 
بناء  يف  املتمثل  ال��دور  �شتلعب  ال�شني  اأن  ط��رح   ،2016
االأو�شط، ودفع تنميته، وامل�شاهمة يف  ال�شرق  ال�شالم يف 
يف  وامل�شاركة  ا�شتقراره،  تثبيت  ودعم  �شناعاته،  تطوير 
مع  للعمل  م�شتعدة  بكني  واإن  �شعوبه،  بني  التفاهم  تعزيز 
دول املنطقة، مبا يف ذلك ال�شعودية، لبذل جهود متوا�شلة 
لتحقيق اال�شتقرار على املدى الطويل يف ال�شرق االأو�شط.

 االقت�صاد واملناخ
ال�����ش��ع��ودي  االق��ت�����ش��اد  ل��ت��ط��ور  ون��ظ��رت��ه  متابعته  وع���ن   
كبرية  نوعية  حت��والت  ت�شهد  اململكة  فقال:   ، االقت�شادي 
االقت�شادية  التنمية  لتحقيق  االأ�شعدة  كافة  على  وتطورا 
 ،2030 الطموحة  روؤيتها  وف��ق  امل�شتدامة  واالجتماعية 
املالية  وزارة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  ال��ب��ي��ان��ات  الأح����دث  ووف���ًق���ا 
ال�شعودي  االقت�شاد  يتخل�س  لالإح�شاء،  العامة  والهيئة 
تدريجيًّا من تداعيات جائحة كورونا؛ حيث ارتفع الناجت 
�شنوي،  اأ�شا�س  على  باملائة   6.8 بن�شبة  االإجمايل  املحلي 
باهتمام هذه  ، ونتابع  ع��ام 2012  منذ  زي��ادة  اأك��رب  وه��ي 
الكربى  وامل�شاريع  االقت�شادية  واالإجن����ازات  التحوالت 

نحو اال�شتدامة.
 مبادرات رائدة للمناخ

مواجهة  ب�شاأن  اململكة  وم��ب��ادرات  ج��ه��ود  يخ�س  وفيما 
مو�شوًعا  اأ�شبح  امل��ن��اخ  تغري  اإن  ق��ال   ، املناخي  التغري 
اأعلنت  ال�شياق،  ه��ذا  ويف  الدولية.  ال�شاحة  على  �شاخًنا 
ال�����ش��ع��ودي��ة م��ب��ادرت��ني رائ���دت���ني مل��واج��ه��ة ت��غ��ري امل��ن��اخ 
"ال�شعودية  البيئة، وهما  االإجراءات حلماية  و�شل�شلة من 
منتدى  وعقد  االأخ�شر"،  االأو�شط  و"ال�شرق  اخل�شراء" 
مبادرة ال�شعودية اخل�شراء وقمة مبادرة ال�شرق االأو�شط 

لدعم  رائ��دة  جهودا  متثل   ، موؤخًرا  الريا�س  يف  االأخ�شر 
خلطة  كبريا  بيئيا  زخ��ًم��ا  و�شت�شيف   ، العاملية  اجل��ه��ود 
�شتخلق  كما   ،2030 لعام  امل�شتدامة  ال�شعودية  التنمية 
مبادرة "ال�شرق االأو�شط االأخ�شر" نقاط النمو االقت�شادي 

اجلديدة للمنطقة.
د "يونغ" اأن هذه االإجراءات ال�شعودية تتما�شى مع      واأكَّ
املفاهيم ال�شينية املتمثلة يف بناء احل�شارة االإيكولوجية 
وجمتمع احلياة امل�شرتك االأر�شي. م�شيًفا اأن االأر�س هي 
للب�شرية يف مواجهة حتديات تغري املناخ  املوطن الوحيد 
الب�شرية هي جمتمع امل�شتقبل امل�شرتك، مما  العاملية، واإن 

بيئة  وتدعم  الكوكب  حتمي  جديدة  اقت�شادية  اآفاقا  يخلق 
اأف�شل للتنمة وم�شالح �شعوب املنطقة.

  اأمن اململكة وا�صتقرار اليمن
وجهود   ، اليمنية  الق�شية  ح��ول  ���ش��وؤال  عن  اإج��اب��ة  ويف   
اململكة يف م�شاعدة ال�شعب اليمني ودعمها للحل ال�شيا�شي 

الق�شية  و�شيانة  حفظ  فى  ال�شرعية  دعم  حتالف  ودور   ،
تويل  ال�شعودية  باأن  يونغ"،  "كانغ  ال�شفري  اأفاد  اليمنية، 
يف  ال�شالم  حتقيق  اإىل  وت�شعى  باأمنها  ك��ب��رًيا  اهتماًما 
مو�شًحا   ،2015 عام  اليمن  يف  احلرب  ان��دالع  منذ  اليمن 
اأن بكني توؤيد االإجراءات التي اتخذتها احلكومة ال�شعودية 
اليمن  يف  ال�شالم  يتحقق  اأن  يف  تاأمل  واأنها  الغاية،  لهذه 
للمجتمع  امل�شرتكة  اجلهود  بف�شل  ممكن  وقت  اأ�شرع  يف 

الدويل ودول املنطقة.
وف��ي��م��ا ي��خ�����س روؤي�����ة ال�����ش��ني ح���ول م���ب���ادرة ال��ري��ا���س 
الريا�س  اأن  يونغ"  "كانغ  اأو���ش��ح  اليمنية،  االأزم���ة  حلل 

ال��ع��ام  م���ار����س   22 يف  اأع��ل��ن��ت 
ال�شالم  م��ب��ادرة  اجل���اري، 
املتمثلة يف اإنهاء االأزمة 
اإىل  والتو�شل  اليمنية 
ح���ل ���ش��ي��ا���ش��ي ���ش��ام��ل، 
وحظيت هذه املبادرة 
ب��ال��رتح��ي��ب وال���دع���م 
اليمنية  االأط���راف  من 
وال�����������دول االإق���ل���ي���م���ي���ة 
واملجتمع الدويل على نطاق 
وا�����ش����ع، م�����ش��رًيا 
ال�شفارة  اأن  اإىل 
ال�������ش���ي���ن���ي���ة يف 
املبادرة  ه��ذه  اإع��الن  من  �شاعة  من  اأق��ل  بعد  ع��ربت  اليمن 
اليمنية  االأزم��ة  الإنهاء  ال�شعودية  باملبادرة  ترحيبها  عن 
اجل��ه��ود  ون��ق��در   ، ���ش��ام��ل  �شيا�شي  ح��ل  اإىل  وال��ت��و���ش��ل 
كل  من  وناأمل   ، اليمنية  االأزم��ة  حلل  ال��دوؤوب��ة  ال�شعودية 
اإىل  وت�شري  م�شرتكة  ج��ه��وًدا  تبذل  اأن  اليمنية  االأط���راف 
�شامل  �شيا�شي  اإىل حل  التو�شل  اأجل  الواحد من  االجتاه 

برعاية االأمم املتحدة وعلى اأ�شا�س املرجعيات الثالث. 
ال�شيني  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�شم  املتحدث  رح��ب  اأي�شا 
تقديره  ع��ن  واأع����رب  امل��ب��ادرة  ب��ه��ذه  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف 
لتهدئة  ال�شعودية  تتخذها  التي  االإيجابية  ل��الإج��راءات 
وقف  حتقيق  يف  اأمله  عن  اأع��رب  كما  اليمن،  يف  الو�شع 
وع��ودة  اليمن  رب���وع  ك��ل  يف  �شامل  ب�شكل  ال��ن��ار  اإط���الق 
االأطراف اإىل العملية ال�شيا�شية يف اأ�شرع وقت ممكن لكي 

ي�شتئنف ال�شالم واالأمن واال�شتقرار يف اليمن.
دول  اأي�شا  قائاًل:  حديثه  يف  ال�شيني  ال�شفري  وا�شتطرد 
ا�شتجابت  باأجمعها  العربية  وال����دول  العربية  اخلليج 
جمل�س  ب��اأن  ونثق  اإيجابي،  ب�شكل  ال�شعودية  للمبادرة 
العربية  ال��دول  وجامعة  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
دوًرا  �شتلعب  العربية  واملوؤ�ش�شات  املنظمات  من  وغريها 

اأكرب وتتيح من�شات حلل الق�شية اليمنية.
قوة  ال�شعودية  اأن  ب��ال��ت��اأك��د  ال�شيني  ال�شفري  واخ��ت��ت��م 
موؤثرة وتوؤدي دوًرا مهما يف احلفاظ على ال�شالم واالأمن 
ارتباًطا  وترتبط  لليمن،  جار  اأك��رب  باعتبارها  االإقليميني 
التن�شيق  على  وال�شعودية  ال�شني  وحتر�س   ، به  وثيًقا 
والتوا�شل، ودعمتا ب�شكل م�شرتك جهود و�شاطة املبعوث 
اخلا�س لالأمم املتحدة اإىل اليمن، وامل�شي قدًما نحو احلل 

وم�شار التنمية امل�شتقرة.

محليات
االأحد 1 جمادى االأوىل 1443ه� املوافق 5 دي�شمرب 2021م ال�شنة 91 العدد 223511

مشيدًا بمكانة ودور المملكة .. سفير الصين لدى اليمن لـ            :

تثمين مبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغير المناخي

 السعودية تلعب دورًا مفتاحيًا في شؤون الشرق األوسط

بيان سعودي - فرنسي يؤكد تعزيز الشراكة واستغالل فرص رؤية 2030

"السعودية الخضراء" و"الشرق 
األوسط األخضر" مبادرات رائدة 

المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا 
بأمنها وبتحقيق السالم في اليمن

 مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في اليمن
الريا�س - البالد - وا�س

وا�شل مركز امللك �شلمان لالإغاثة واالأعمال االإن�شانية تنفيذ 
مديريات  يف  البيئي  واالإ�شحاح  املائي  االإم��داد  م�شروع 
وخميم  حجة،  مبحافظة  وعب�س  وح��ريان  وحر�س  ميدي 
خالل  وج��رى  �شعدة.  مبحافظة  رازح  مبديرية  االأزه��ور 
الفرتة من 18 حتى 24 نوفمرب 2021م، يف حمافظة حجة 
لال�شتخدام،  ال�شاحلة  املياه  من  لرتًا   2.913.000 �شخ 
و�شخ 729.000 لرتًا من املياه ال�شاحلة لل�شرب، وتنفيذ 
55 نقلة خم�ش�شة الإزالة املخلفات من خميمات النازحني، 
اإىل جانب اإجراء 8 حمالت ر�س يرقي، و4 حمالت للر�س 

ال�شبابي، وتوزيع 350 حقيبة للنظافة ال�شخ�شية.
لرت   100.000 �شخ  �شعدة  حمافظة  يف  مبديرية  وجرى 
من املياه ال�شاحلة لل�شرب، و�شخ 40.000 لرت من املياه 

ال�شاحلة لال�شتخدام، ا�شتفاد منها 28.742 فردًا.
االإن�شاين  لالإغاثة واالأعمال  �شلمان  امللك  وبدعم من مركز 
يف  التاأهيل  واإع��ادة  ال�شناعية  االأط��راف  مركز  يوا�شل   ،
حمافظة تعز خدماته الطبية املتنوعة ل� 579 م�شتفيدًا ممن 
فقدوا اأطرافهم من اأبناء ال�شعب اليمني ال�شقيق خالل �شهر 

نوفمرب 2021 م.
 ووا�شل م�شروع دعم التغذية لالأطفال دون �شن اخلام�شة 

امللك  م��ن مركز  بدعم  وامل��ر���ش��ع��ات،  واالأم��ه��ات احل��وام��ل 
عدن،  حمافظات  يف  االإن�شانية  واالأعمال  لالإغاثة  �شلمان 
تقدمي  م���اأرب،  حجة،  ح�شرموت،  احل��دي��دة،  تعز،  حل��ج، 
خالل  م�شتفيًدا   26.887 ل�  والتغذوية  الطبية  خدماته 

الفرتة من 18حتى 24 نوفمرب 2021م.
باملركز  ممثلة  االإن�شاين  اململكة  ل��دور  ام��ت��دادا  ذل��ك  ياأتي 
لدعم املحتاجني الذين يعانون من �شوء التغذية يف اليمن، 
مب�شوؤوليتها  ا�شت�شعارا  واملر�شعات،  احلوامل  واالأمهات 
معه  والوقوف  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  جتاه  االإن�شانية 

للخفيف من معاناته.

نتابع باهتمام اإلنجازات السعودية الكبرى للتنمية المستدامة

جدة - وا�س
�شدر اأم�س )ال�شبت(، بيان م�شرتك لزيارة فخامة الرئي�س اإميانويل ماكرون 
لل�شعودية  ماكرن  زيارة  اأن  موؤكدا  اململكة،  اإىل  الفرن�شية  اجلمهورية  رئي�س 

جاءت انطالًقا من اأوا�شر ال�شداقة والتعاون الوثيق التي تربط البلدين. 
مباحثات  جل�شة  عقدا  الفرن�شي  والرئي�س  العهد  ويل  �شمو  اإن  البيان  وق��ال 
اململكة  بني  واال�شرتاتيجية  التاريخية  العالقات  خاللها  ا�شتعر�شا  ر�شمية 
وفرن�شا يف جميع املجاالت. واأكدا على اأهمية تعزيز العمل امل�شرتك والدفع 
الثقة  على  املبني  والبناء  الوثيق  التعاون  من  مزيد  اإىل  الثنائية  بالعالقات 
وامل�شالح امل�شرتكة، مبا ياأخذ بال�شراكة اال�شرتاتيجية بني البلدين اإىل اآفاق 

ال�شمو  �شاحب  زي��ارة  منذ  حتقق  مبا  اجلانبان  واأ���ش��اد  واع��دة.  جديدة 
الدفاع  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  امللكي 

اإيجابية  نتائج  من  2018م،  عام  الفرن�شية  للجمهورية 
بني  ال��ت��ع��اون  ن��ط��اق  تو�شيع  يف  اأ�شهمت  وم��ث��م��رة 

البلدين يف �شتى املجاالت.
مبتانة  اجلانبان  اأ�شاد  االقت�شادي  ال�شاأن  ويف 
على  واتفقا  البلدين.  بني  االقت�شادية  العالقات 
وتعزيز  االقت�شادية،  ال�شراكة  تعزيز  اأهمية 
اخل��ربات،  وت��ب��ادل  اخل��ا���س،  القطاع  م�شاركة 

الفر�س  وا�شتغالل  الب�شرية،  القدرات  وتطوير 
واخل��ط��ة   ،2030 امل��م��ل��ك��ة  روؤي������ة  م���ن  ال��ن��اب��ع��ة 

القطاعات  من  العديد  يف   2030 لفرن�شا  االقت�شادية 
ذات االهتمام امل�شرتك.

االقت�شادية  ال�شراكة  تنفيذ  متابعة  اأهمية  على  اجلانبان  واأك��د 
البلدين.  يف  اخلا�س  القطاع  بني  املتبادلة  اال�شتثمارات  خالل  من  املتوازنة 
يف  الفرن�شية  ال�شركات  تعاون  بزيادة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ورحبت 
املياه  واإدارة  الطاقة،  فيها  مب��ا   ،2030 اململكة  روؤي���ة  اإط���ار  يف  القطاعات 
التنقل،  وحلول  امل��دين،  وال��ط��ريان  والنقل،  امل�شتدامة،  وامل��دن  والنفايات، 
اال�شتثمارات  با�شتقطاب  فرن�شا  ترغب  كما  وال�شحة.  الرقمي،  واالقت�شاد 
اجلديدة  التقنيات  قطاعات  �شيما  ال  واخلا�س،  العام  القطاع  يف  ال�شعودية 
ال�شعودية  العربية  اململكة  وتتطلع  امل�شتقبل.  و�شناعة  النا�شئة  وال�شركات 

لتعزيز ا�شتثمارات القطاع اخلا�س ال�شعودي يف ال�شوق الفرن�شي.
املجاالت  جميع  يف  واالتفاقيات  العقود  من  العديد  بتوقيع  اجلانبان  واأ�شاد 
رجال  بني  الزيارة  هام�س  على  متت  التي  اللقاءات  خالل  وذلك  االقت�شادية، 
االأعمال يف البلدين، جمددين بذلك �شراكة القطاع اخلا�س العميقة يف البلدين.
وعرب  البيولوجي.  والتنوع  البيئة  على  باحلفاظ  التزامهما  اجلانبان  واأك��د 
اململكة وجهودها يف  الفرن�شي عن تثمينه وتقديره ملبادرات  الرئي�س  فخامة 

جمال البيئة والتغري املناخي.
متانة  على  اجلانبان  اأك��د  املختلفة،  وجم��االت��ه  الطاقة  بقطاع  يتعلق  وفيما 
العالقات التي جتمع البلدين يف جماالت الطاقة والتي تتمثل يف العديد من 
وقطاع  البرتوكيماويات،  واإنتاج  البرتول،  تكرير  جم��االت  يف  امل�شروعات 

واأم��ن  امل�شاريع،  تطوير  جم��االت  يف  خا�شة  امل��ت��ج��ددة،  والطاقة  الكهرباء 
يف  اخل��ربات  وتبادل  اخلدمة،  وموثوقية  الكهربائية،  وال�شبكات  املحطات 
باإنتاج  يتعلق  فيما  تعاونهما  تعزيز  على  الطرفان  واتفق  الكهربائي.  الربط 
وجمال  اال�شعاعية  النفايات  واإدارة  واآم��ن،  �شلمي  اإطار  يف  النووية  الطاقة 
اإطار  يف  الب�شرية  القدرات  وتطوير  النووية،  والرقابة  النووية،  التطبيقات 

االتفاق احلكومي املوقع يف عام 2011م.
مببادئ  االلتزام  اأهمية  اجلانبان  اأك��د  املناخي،  التغري  ق�شايا  يخ�س  وفيما 
االتفاقية االطارية للتغري املناخي واتفاقية باري�س، و�شرورة تطوير وتنفيذ 
من  ذلك  يف  مبا  امل�شادر،  دون  االنبعاثات  على  بالرتكيز  املناخية  االتفاقيات 
خالل نهج االقت�شاد الدائري للكربون كاإطار متكامل و�شامل ملعاجلة انبعاث 
فرن�شا  جمهورية  رئي�س  فخامة  واأ�شاد  احل��راري.  االحتبا�س 
مب��ب��ادرت��ي ال�����ش��ع��ودي��ة اخل�����ش��راء وال�����ش��رق االأو���ش��ط 
االخ�شر. واأكد الطرفان على اأهمية التعاون لتحقيق 

هذه املبادرات.
البلدين  التعاون بني  اأهمية  الطرفان على  واأكد 
ل��درا���ش��ة ف��ر���س ت��ط��وي��ر اإن��ت��اج ال��ه��ي��دروج��ني 
النظيف يف اململكة، باالإ�شافة اإىل ا�شتخداماته 
االقت�شادات  حتويل  يف  للم�شاركة  املختلفة 
غ��ازات  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن  خالية  اق��ت�����ش��ادات  اإىل 
ال��ت��ح��ول يف جمال  االح��ت��ب��ا���س احل����راري، ويف 

الطاقة على امل�شتوى العاملي.
وا�شتعر�س اجلانبان جهودهما املبذولة ملكافحة جائحة 
)كوفيد –19(، والنجاح الذي حققه البلدان يف الت�شدي لهذه 
والدول  منوا  االأق��ل  ال��دول  لدعم  جهودهما  موا�شلة  عن  عربا  كما  اجلائحة. 
اقت�شادية و�شحية  تداعيات  الدول  فيه هذا  الذي تواجه  الوقت  النامية، يف 

واجتماعية جراء جائحة )كوفيد-19(.
بني  التاريخية  الثقافية  العالقات  اإىل  اجلانبان  اأ�شار  الثقافة،  جم��ال  ويف 
البلدين التي �شهدت على مدى العقود ال�شتة املا�شية تعاونًا م�شتمرًا بينهما 
املجاالت  ه��ذه  يف  التعاون  تعزيز  اأهمية  على  واأك��دا  امل��ج��االت،  خمتلف  يف 

ال�شيما تطوير املتاحف، وال�شناعة ال�شينمائية، والرتاث.
يف  العال،  ملنطقة  امل�شتدام  للتطوير  القائم  املثمر  بالتعاون  اجلانبان  ورحب 
اتفاقيات  بتوقيع  واأ�شادا   .2018 اإبريل  يف  املوّقع  احلكومي  االتفاق  اإط��ار 
لهذه  وال�شياحي  الثقايف  التطوير  بدعم  فرن�شا  خاللها  من  ت�شاهم  جديدة، 

املنطقة الزاخرة باالإمكانيات.
واأكد اجلانبان على اأهمية رفع وترية التعاون يف املجال ال�شياحي، والعمل 
كل  به  يزخر  ما  وا�شتك�شاف  ال�شياحية  احلركة  لتنمية  مبادرات  اإطالق  على 
وتقدمي  البلدين،  مواطني  بني  التوا�شل  وتعزيز  �شياحية،  مقومات  من  بلد 

الت�شهيالت لتحقيق ذلك.
اجلامعات  بني  التعاون  نطاق  بتو�شيع  اجلانبان  رحب  التعليم،  جمال  ويف 
التعاون  وتكثيف  البلدين،  يف  واالب��ح��اث  الفكر  ومراكز  التقنية  والكليات 

بينهما يف جماالت البحوث العلمية، والتطوير واالبتكار من خالل اجراءات 
ملمو�شة وم�شاريع هيكلية للتخ�ش�شات العلمية املواكبة لتطلعات امل�شتقبل.

ويف هذا ال�شياق، رحب اجلانبان بالتوقيع على عدد من االتفاقيات ومذكرات 
الرقمية،  والتقنية  وال�شياحية،  )الثقافية،  امل��ج��االت  م��ن  ع��دد  يف  التفاهم 
والف�شاء( باالإ�شافة اإىل اتفاقية اإن�شاء املركز الثقايف الفرن�شي )فيال احلجر( 

يف العال.
التقييم  و�شرورة  اأهمية  على  اجلانبان  اأك��د  واالأمني  الدفاعي  ال�شاأن  ويف 
امل�شتمر للتهديدات امل�شرتكة مل�شالح البلدين والأمن وا�شتقرار املنطقة. واأ�شادا 
لتعميق  التي جتمعهما. واتفقا على تعزيز احلوار  التاريخي  الدفاع  ب�شراكة 

التقارب اال�شرتاتيجي بينهما.
وفيما يت�شل بالق�شايا االإقليمية والدولية، اأكد اجلانبان على 

تعزيز وتر�شيخ التعاون بني البلدين وتن�شيق مواقفهما 
ال�شالم  لتحقيق  امل�شرتك  االهتمام  ذات  الق�شايا  يف 

واالأمن يف ال�شرق االأو�شط ب�شكل خا�س والعامل 
والتدخالت  لل�شيا�شات  والت�شدي  ع��ام،  ب�شكل 
املزعزعة لالأمن واال�شتقرار االإقليمي والدويل. 
واأ�شادا باأهمية قمة بغداد التي عقدت يف �شهر 
العراق  يف  اال�شتقرار  لتعزيز   2021 اأغ�شط�س 

وت�شجيع احلوار االإقليمي.
كما �شدد اجلانبان على ت�شميمهما لبذل املزيد من 

اجلهود احلثيثة امل�شرتكة للوقوف يف وجه االإرهاب 
واإقليميا  حمليا  و���ش��وره  اأ�شكاله  مبختلف  والتطرف 

ودوليا ومكافحة متويلهما. واتفقا على تعزيز التعاون التقني 
والعملياتي يف مكافحة االرهاب واجلرمية املنظمة.

واأهمية  االأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف  ال�شالم  لتحقيق  دعمهما  اجلانبان  واأكد 
التو�شل اإىل ت�شوية �شاملة للنزاع الفل�شطيني االإ�شرائيلي وفقا حلل الدولتني، 
والقرارات ال�شرعية ذات ال�شلة ومبادرة ال�شالم العربية مبا يكفل حق ال�شعب 
اإقامة دولته على حدود 1967م وعا�شمتها القد�س ال�شرقية.  الفل�شطيني يف 
ويف هذا ال�شياق، دعا اجلانبان اإىل و�شع حد ل�شيا�شة اال�شتيطان االإ�شرائيلي 

التي تهدد حل الدولتني.
عرب الطرفان عن قلقهما ال�شديد اأمام تطوير الربنامج النووي االإيراين وعدم 
الذرية. واأكدت فرن�شا على  للطاقة  الدولية  الوكالة  التعاون وال�شفافية جتاه 
ت�شميمها على اأال تتمكن اإيران من تطوير اأو اال�شتحواذ على �شالح نووي. 
واتفقا على �شرورة الت�شدي لالأن�شطة االيرانية املزعزعة لالأمن يف املنطقة، 
اأدت  التي  البال�شتية  امل�شرية وال�شواريخ  الطائرات  ا�شتعمال ونقل  فيها  مبا 

اإىل اعتداءات على اململكة العربية ال�شعودية.
يف  مبا  املبذولة،  اجلهود  دعم  اأهمية  على  اجلانبان  اأكد  اليمني،  ال�شاأن  ويف 
ذلك جهود املبعوث االأممي اخلا�س باليمن، للو�شول اإىل حل �شيا�شي �شامل 
لالأزمة اليمنية ا�شتنادا اإىل املبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية، وخمرجات 
القرار  ال�شلة مبا فيها  ال�شامل، وقرارات جمل�س االأمن ذات  احلوار الوطني 

مت  التي  ال�شعودية  ال�شالم  ملبادرة  الكامل  دعمها  فرن�شا  واأك��دت   .)2216(
تقدميها يف 22 مار�س 2021، كما اأدانت االعتداءات بال�شواريخ البالي�شتية 
والطائرات امل�شرية التي ترتكبها ميلي�شيا احلوثي، واأكدت التزامها التاريخي 

باحلفاظ على اأمن اململكة.
اللبنانية  احلكومة  قيام  �شرورة  على  اجلانبان  �شدد  اللبناين،  ال�شاأن  ويف 
على  املوؤمتن  الطائف  باتفاق  االل��ت��زام  �شيما  ال  �شاملة،  اإ�شالحات  ب��اإج��راء 
االإ�شالحات قطاعات  ت�شمل  واأن  لبنان،  االأهلي يف  الوطنية وال�شلم  الوحدة 
املالية والطاقة ومكافحة الف�شاد ومراقبة احلدود، واتفق الطرفان على العمل 
ال�شالح  ح�شر  �شرورة  على  واأك��دا  التدابري.  هذه  تطبيق  ل�شمان  لبنان  مع 
على موؤ�ش�شات الدولة ال�شرعية، واأال يكون لبنان منطلقًا الأي اأعمال ارهابية 
املخدرات.  لتجارة  وم�شدرًا  املنطقة،  وا�شتقرار  اأم��ن  تزعزع 
يف  اللبناين  اجلي�س  دور  تعزيز  اأهمية  على  �شددا  كما 
احل��ف��اظ على اأم���ن وا���ش��ت��ق��رار ل��ب��ن��ان، وات��ف��ق��ا على 
ا���ش��ت��م��رار ال��ت�����ش��اور ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف ك��اف��ة تلك 
�شعودية- اآلية  اإن�شاء  على  اتفقا  كما  الق�شايا، 
يكفل  اإط���ار  يف  االن�شانية  للم�شاعدة  فرن�شية 
االآليات  ايجاد  على  وعزمهما  التامة،  ال�شفافية 
املنا�شبة بالتعاون مع الدول ال�شديقة واحلليفة 
اأكدا  كما  اللبناين.  ال�شعب  معاناة  من  للتخفيف 
واحرتام  لبنان  ا�شتقرار  على  احلفاظ  اأهمية  على 
جمل�س  ق���رارات  م��ع  يتوافق  مب��ا  ووح��دت��ه  �شيادته 
االأمن )1559( و )1701( و )1680( والقرارات الدولية 

ذات ال�شلة.
ويف ال�شاأن العراقي، اأبدى اجلانبان دعمهما جلهود احلكومة العراقية للق�شاء 
على االإرهاب، واجلهود الرامية للحفاظ على اأمن وا�شتقرار العراق ووحدة 
الداخلي  ال�شاأن  يف  اخلارجية  التدخالت  وق��ف  واأهمية  اأرا�شيه،  و�شالمة 
العراقي. وعربا عن اأملهما بت�شكيل حكومة جديدة يف وقت �شريع. كما اأ�شادا 

بانعقاد االنتخابات يف 10 اأكتوبر 2021م.
اأهمية الو�شول اإىل حل �شيا�شي لالأزمة  اأكد اجلانبان  ويف ال�شاأن ال�شوري، 
يف �شوريا وفقًا الإعالن جنيف )1(، وقرار جمل�س االمن رقم )2254( الإنهاء 
و�شالمة  �شوريا  وحدة  على  واحلفاظ  ال�شوري،  لل�شعب  االن�شانية  املعاناة 

ارا�شيها، ودعم جهود املبعوث االممي اخلا�س ب�شوريا.
ويف ال�شاأن الليبي، اأكدا على اأهمية الو�شول اإىل حل �شيا�شي لالأزمة الليبية 

وفق قرارات ال�شرعية الدولية ومبا يحقق االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.
للمجل�س  ا�شتثنائي  اجتماع  لعقد  اململكة  بدعوة  الفرن�شي  اجلانب  ورح��ب 
الوزاري ملنظمة التعاون االإ�شالمي ملناق�شة الو�شع االإن�شاين يف اأفغان�شتان 

واالإ�شهام يف تقدمي اال�شتجابة االإن�شانية املنا�شبة.
وتقديره  �شكره  بالغ  عن  الفرن�شي  الرئي�س  فخامة  اأعرب  الزيارة  ختام  ويف 
حلكومة ول�شعب اململكة على ما لقيه والوفد املرافق من ح�شن اال�شتقبال وكرم 

ال�شيافة.

تشديد على  
ضرورة إجراء الحكومة 
اللبنانية إصالحات 

شاملة

 
دعم تحقيق 

السالم بالمنطقة 
ووقف التدخالت 

الخارجية



جدة - وا�س
ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 
وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
الرئي�س  فخامة  اأم�����س،  بجدة  ال�سالم  ق�سر  يف  ال��دف��اع، 
ورحب  الفرن�سية.  اجلمهورية  رئي�س  ماكرون  اإميانويل 
الفرن�سي  بالرئي�س  ال�ستقبال  بداية  يف  العهد  ويل  �سمو 
بزيارة  �سعادته  عن  فخامته  عرب  فيما  للمملكة،  زيارته  يف 

اململكة ولقائه ب�سمو ويل العهد.
احلرمني  خ��ادم  حتيات  لفخامته  العهد  ويل  �سمو  ونقل 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - حفظه الله 
-، فيما حمله فخامته نقل حتياته خلادم احلرمني ال�سريفني 

رعاه الله.
وج���رى خ���الل ال���س��ت��ق��ب��ال ا���س��ت��ع��را���س اأوج����ه ال��ع��الق��ات 
بني  القائمة  ال�سراكة  وجم���الت  الفرن�سية،  ال�سعودية 
وفر�س  الثنائي  التعاون  اآف��اق  بحث  اإىل  اإ�سافًة  البلدين، 

تطويره وفق روؤية اململكة 2030.
كما جرى خالل ال�ستقبال ا�ستعرا�س م�ستجدات الأو�ساع 
لتحقيق  املبذولة  واجل��ه��ود  الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة  يف 
وجهات  تبادل  جانب  اإىل  الدوليني،  وال�سلم  ال�ستقرار 

الهتمام  ذات  وامل�سائل  الق�سايا  م��ن  ع��دد  ح��ول  النظر 
امل�سرتك.

عبدالعزيز  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�ستقبال  ح�سر 
ال�سمو  و�ساحب  الطاقة،  وزير  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز وزير 
الأم��ري  ال�سمو  و�ساحب  ال���وزراء،  جمل�س  ع�سو  ال��دول��ة 
و�ساحب  اخلارجية،  وزير  عبدالله  بن  فرحان  بن  في�سل 
الثقافة،  وزي��ر  فرحان  بن  عبدالله  بن  ب��در  الأم��ري  ال�سمو 
ومعايل وزير الدولة ع�سو جمل�س الوزراء م�ست�سار الأمن 
الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان، ومعايل وزير 
عبدالله  بن  ماجد  الدكتور  املكلف  الإع��الم  وزي��ر  التجارة 
املهند�س  والزراعة  واملياه  البيئة  وزير  ومعايل  الق�سبي، 
وزي��ر  وم��ع��ايل  الف�سلي،  عبداملح�سن  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ومعايل  الفالح،  عبدالعزيز  بن  خالد  املهند�س  ال�ستثمار 
بن  يا�سر  الأ�ستاذ  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  حمافظ 
لدى  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  و�سفري  ال��رم��ي��ان،  عثمان 

فرن�سا فهد بن معيوف الرويلي.
اأوروب���ا  وزي��ر  معايل  الفرن�سي  اجل��ان��ب  م��ن  ح�سر  فيما 
ومعايل  دري��ان،  لو  اإيف  جان  ال�سيد  اخلارجية  وال�سوؤون 

ومعايل  ب��اريل،  فلوران�س  ال�سيدة  امل�سلحة  القوات  وزير 
املكلف  وم��ع��ايل  با�سلو،  روزل���ني  ال�سيدة  الثقافة  وزي���رة 
اأوروب��ا  وزارة  لدى  وال�ستقطاب  اخلارجية  التجارة  عن 
وال�سفري  ري�ستري،  ف��ران��ك  ال�سيد  اخل��ارج��ي��ة  وال�����س��وؤون 
ورئي�س  ب���وي،  ل��ودوف��ي��ك  ال�سيد  اململكة  ل��دى  الفرن�سي 
فيليب  ج��ان  الأم���ريال  الرئي�س  لفخامة  اخلا�سة  الأرك���ان 
للرئي�س   7 و   20 و�سربا  الدبلوما�سي  وامل�ست�سار  رولن، 
املعاونة  الدبلوما�سية  وامل�ست�سارة  بون،  اإمانويل  ال�سيد 
ال�سيدة  ال�سالح  ون��زع  ال�سرتاتيجية  ال�سوؤون  م�سوؤولة 
األي�س روفو، وم�ست�سار اأفريقيا ال�سمالية وال�سرق الأو�سط 
وم�ست�سارة  دوريل،  باتريك  ال�سيد  اجلمهورية  رئا�سة  يف 
�سويف  اآن  ال�سيدة  رئا�سة اجلمهورية  ال��دويل يف  الإع��الم 

براديل.
وقد اأقام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 
وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز 
الدفاع ماأدبة غداء عمل لفخامة الرئي�س اإميانويل ماكرون 
ال�سمو  �ساحب  بح�سور  الفرن�سية،  اجلمهورية  رئي�س 
رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي 
جمل�س الوزراء مبملكة البحرين، واأ�سحاب ال�سمو امللكي 

الأمراء، واأ�سحاب املعايل الوزراء.
وق���د غ���ادر ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون رئي�س 
اجلمهورية الفرن�سية جدة اأم�س. وكان يف وداع فخامته، 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل م�ست�سار خادم 
و�ساحب  املكرمة،  مكة  منطقة  اأم��ري  ال�سريفني  احلرمني 
الثقافة،  وزي��ر  فرحان  بن  عبدالله  بن  ب��در  الأم��ري  ال�سمو 
الوزير املرافق، ومعايل اأمني حمافظة جدة الأ�ستاذ �سالح 
�سالح  اللواء  املكرمة  مكة  منطقة  �سرطة  ومدير  الرتكي، 
فرن�سا  ل��دى  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  و�سفري  اجل��اب��ري، 
اململكة  لدى  الفرن�سية  اجلمهورية  و�سفري  الرويلي،  فهد 
ال��دويل  امل��ل��ك عبد العزيز  ب���وي، وم��دي��ر م��ط��ار  ل��ودوف��ي��ك 
مكة  مبنطقة  امللكية  املرا�سم  مكتب  وم��دي��ر  ن��ور،  ع�سام 

املكرمة اأحمد بن ظافر.

محليات
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امل�سرتك  والتن�سيق  امل�ساورات 
اأ���س��ا���س��ي يف ال�����س��ي��ا���س��ة  م���ب���داأ 
ال�سعودية، بح�سورها وتاأثريها 
جتاه  الفاعل  والإقليمي  ال��دويل 
الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق�����س��اي��ا  خمتلف 
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، خ��ا���س��ة م���ع ما 
ت��واج��ه��ه امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل  من 
ثم  وم��ن  وحت��دي��ات،  م�ستجدات 
امل�سالح  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  احل��ر���س 
املتبادلة مع الدول، والقائمة على 
على  والعمل  املتبادل  الح���رتام 
الدوليني،  وال�سلم  الأمن  حتقيق 
و���س��ع��ي��ه��ا ل���ك���ل م����ا ف���ي���ه اخل���ري 

للب�سرية جمعاء.
 ويف هذا الإطار تت�سم العالقات 
منذ  املمتدة  الفرن�سية  ال�سعودية 
عقود طويلة، بالتطور والتن�سيق 
امل�سرتك جتاه الق�سايا القليمية 
تعك�سه  التميز  وه��ذا  والدولية، 
زيارة الرئي�س الفرن�سي للمملكة، 
ويل  �سمو  مباحثات  �سهدته  وما 
�سلمان،  بن  حممد  الأم��ري  العهد 
ماكرون،  اإميانويل  الرئي�س  مع 
العالقات  لأوج��ه  ا�ستعرا�س  من 
وجمالت  الفرن�سية،  ال�سعودية 
البلدين،  ب��ني  القائمة  ال�سراكة 
التعاون  اآف��اق  بحث  اإىل  اإ�سافًة 
وفق  تطويره  وف��ر���س  الثنائي 
روؤية اململكة 2030، وا�ستعرا�س 
منطقة  يف  الأو�ساع  م�ستجدات 
ال�������س���رق الأو������س�����ط، واجل���ه���ود 
امل��ب��ذول��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���س��ت��ق��رار 

وال�سلم الدوليني.
ال��ري��ا���س  ع��الق��ات  �سجلت  ل��ق��د   
يف  متقدمة  خ��ط��وات  وب��اري�����س 
امليادين وتت�سم بحر�س  خمتلف 
وتقارب  تعزيزها  على  البلدين 
امل�����واق�����ف جت������اه ال����ع����دي����د م��ن 
الق�سايا، ولطاملا اأثبتت الأحداث 
امل��ن��ط��ق��ة عمق  وال��ت��ط��ورات يف 
ال���رواب���ط امل�����س��رتك��ة واحل��ر���س 
وتطابق  امل�ستمر،  الت�ساور  على 
من  الكثري  حيال  النظر  وجهات 

الق�سايا امل�سرتكة.

دور مؤثر
كلمة

                                                                           

                                                                           

القيادة تهنئ ملك تايلند 
الريا�س-وا�س

بعث خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل 
�سعود، برقية تهنئة، جلاللة امللك ماها فاجريالوجنكورن 
الوطني  ال��ي��وم  ذك���رى  مبنا�سبة  تايلند  مملكة  ملك 
التهاين  اأ�سدق  عن  املفدى،  امللك  لبالده.واأعرب 

وحلكومة  جلاللته،  وال�سعادة  بال�سحة  التمنيات  واأطيب 
و�سعب مملكة تايلند ال�سديق اطراد التقدم والزدهار.

�سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن 
ماها  امل��ل��ك  جل��الل��ة  تهنئة،  برقية  ال��دف��اع،  وزي���ر  ال����وزراء 

اليوم  ذكرى  مبنا�سبة  تايلند  مملكة  ملك  فاجريالوجنكورن 
التهاين  اأطيب  عن  العهد،  ويل  �سمو  لبالده.وعرب  الوطني 
جلاللته،  وال�سعادة  ال�سحة  مب��وف��ور  التمنيات  واأ���س��دق 
من  املزيد  ال�سديق  تايلند  مملكة  و�سعب  حلكومة  راج��ي��ًا 

التقدم والزدهار.

استعرضا جهود تحقيق االستقرار والسلم الدوليين

في اتصال هاتفي بين ولي العهد وماكرون وميقاتي

جدة - البالد
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  زي��ارة  تعك�س 
على  ال�سديقني  البلدين  بني  العالقات  قوة  للمملكة، 
متبادلة  زي��ارات  �سل�سلة  يف  وحلقة  الأ�سعدة،  كافة 
على م�ستوى القادة، حيث �سهدت العالقات ال�سعودية 
- الفرن�سية منًوا كبرًيا خالل ال�سنوات الأخرية، ومت 
بني  التفاهم  ومذكرات  التفاقيات  من  العديد  توقيع 
يف  الفرن�سية  ال�ستثمارات  ارتفعت  كما  اجلانبني، 

اململكة ب�سكل كبري منذ عام 2019.
م�سالح  على  وفرن�سا  اململكة  بني  العالقات  وتقوم 
املنطقة،  اأمن  تتمثل يف حفظ  ا�سرتاتيجية م�سرتكة، 
وبذل جهود م�سرتكة ملحاربة الإرهاب والتقاء وجهات 
النظر ب�ساأن الأزمات يف املنطقة، كما ترتكز العالقات 
على  مبنية  ا�سرتاتيجية  على  الفرن�سية   - ال�سعودية 
التعاون  اأوا�سر  وتعميق  املتبادل،  والحرتام  الثقة، 
الإقليمي والدويل،  للمحافظة على ال�ستقرار  املثمر، 
اأهمية  تكت�سب  اإذ  النظر،  ووجهات  ال��روؤى  وتبادل 
خا�سة يف ظل ت�سارع املتغريات الدولية والإقليمية، 
الآراء  ت��ب��ادل  يتطلب  م��ا  ال�سيا�سي؛  البعد  �سيما  ل 
ال�سديقة  وال����دول  اململكة  ب��ني  امل��واق��ف  وتن�سيق 
مع  مم��ي��زة  ف��ع��الق��ات  تتمتع  ال��ت��ي  فرن�سا  بينها  م��ن 
يف  وال��ت��ط��ورات  الأح����داث  اأتثبت  وق��د  ال�سعودية. 
من  الفرن�سية   - ال�سعودية  العالقات  عمق  املنطقة 
اللتني تعربان  قيادتيهما  امل�ستمر بني  الت�ساور  خالل 
حيال  النظر  وج��ه��ات  وتطابق  ال��ت��ام،  الرت��ي��اح  ع��ن 
حلول  لإيجاد  والبحث  امل�سرتكة  الق�سايا  من  الكثري 

مل�ستجدات امل�سكالت يف املنطقة.
الق�سايا  م��ن  الكثري  ح��ول  وفرن�سا،  اململكة  وتتفق 
يف  �سيا�سي  حل  اإيجاد  �سرورة  واهمها  الإقليمية، 
ممار�سة  واأه��م��ي��ة  ال��ث��الث،  املرجعيات  وف��ق  اليمن 

�سغوط على ميلي�سيا احلوثي للدخول يف مفاو�سات 
جادة مع احلكومة ال�سرعية، لرفع املعاناة الإن�سانية 
امليلي�سيا  ب��ه��ا  ت�سببت  ال��ت��ي  ال��ي��م��ن��ي  ال�����س��ع��ب  ع��ن 
حول  اجلانبني  نظر  وجهات  تتوافق  كما  النقالبية، 
الإقليمية  ال��ت��دخ��الت  ومنها  الق�سايا،  م��ن  ال��ع��دي��د 
ب�سوؤون دول املنطقة، واأهمية بذل اجلهود لدعم الأمن 
و�سرورة  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  وال�ستقرار 
حيال  والت�ساور  التوا�سل  وتعزيز  امل�سرتك،  العمل 
اجلانبني  نظر  وجهات  تتوافق  فيما  التحديات،  تلك 
ال�سعودي والفرن�سي حول العديد من الق�سايا، ومنها 
اأهمية تنفيذ اإ�سالحات �سيا�سية واقت�سادية يف لبنان 
والزده��ار  وال�ستقرار  الأمن  لتحقيق  دويل  كمطلب 
للبنان بعيًدا عن التدخالت اخلارجية و�سيطرة حزب 
الأم��ن  لدعم  اجل��ه��ود  ب��ذل  واأهمية  ال��ب��الد،  على  الله 
و�سرورة  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  وال�ستقرار 
حيال  والت�ساور  التوا�سل  وتعزيز  امل�سرتك،  العمل 

التحديات.
بني  ال��ت��ع��اون  الق��ت�����س��ادي، مي�سي  اجل��ان��ب  ويف 
�سمو  زي���ارة  �سهدت  اإذ  ح��ال،  اأف�سل  على  البلدين 
ويل العهد لفرن�سا عام 2018 توقيع 19 بروتوكول 
بقيمة  و���س��ع��ودي��ة،  فرن�سية  ���س��رك��ات  ب��ني  ات��ف��اق 
اإجمالية تزيد على 18 مليار دولر، �سملت قطاعات 
املياه،  ومعاجلة  البرتوكيميائيات،  مثل  �سناعية 
والزراعة،  وال�سحة  والثقافة  ال�سياحة  اإىل  اإ�سافة 
يف  الفرن�سية  ال���س��ت��ث��م��ارات  ح��ج��م  ارت��ف��ع  بينما 
اململكة بن�سبة 140% خالل عام 2019 مقارنة بالعام 
 259 ع��رب  دولر  مليار   23.8 اإىل  لي�سل   ،2018
بني  الثالثة  املرتبة  حتتل  فرن�سا  جعل  ما  م�سروًعا، 

الدول امل�ستثمرة يف اململكة.
وتعود العالقات ال�سعودية - الفرن�سية اإىل عام 1926 

عندما اأر�سلت فرن�سا قن�سال مكلفا بالأعمال الفرن�سية 
لدى اململكة، ثم اأن�ساأت بعثة دبلوما�سية يف جدة عام 
حيث  العالقات  اإر���س��اء  خ��ط��وات  وت��وال��ت  1932م، 
دخلت مرحلة جديدة ومتميزة عقب زيارة امللك في�سل 
الرئي�س  ولقائه   1967 ع��ام  لفرن�سا  عبدالعزيز  بن 
دعما  ال��زي��ارة  تلك  ومثلت  ديجول،  �سارل  الفرن�سي 
يحقق  مبا  اأرح��ب  جم��الت  لي�سمل  م�ستمرا  وتطورا 
ال�سديقني.  و�سعبيهما  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح 
العالقات  تاريخ  املديدة من  الفرتة  تلك  وجرى خالل 
تبادل الزيارات بني قيادات البلدين، وكبار امل�سوؤولني 
فيهما، مما �سكلت حلقات يف �سل�سلة توثيق وتطوير 
مبا  اجلهود  وتن�سيق  وفرن�سا  اململكة  بني  العالقات 
وال�سعبني  املنطقة  على  امل�سرتكة،  بامل�سالح  يعود 

ال�سديقني.
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  افتتح  1986م  ع��ام  ويف 
ملنطقة  اأمريا  كان  العزيز حينما  عبد  بن  �سلمان  امللك 
معر�س  �سرياك،  جاك  الفرن�سي  والرئي�س  الريا�س 
اململكة بني الأم�س واليوم يف باري�س تعرف الزائرون 
وقيمها  وتقاليدها  اململكة  ما�سي  على  خ��الل��ه  م��ن 
ومنجزاتها  احلديث  ومنوها  واحل�سارية  الدينية 
1997م،  اأبريل   29 يف  �سلمان  امللك  وزار  العمالقة، 
ووقع  �سرياك،  جاك  الرئي�س  خاللها  والتقى  فرن�سا 
مع عمدة باري�س جان ليريي ميثاق تعاون و�سداقة 
بني مدينتي الريا�س وباري�س، والتقى عددا من كبار 
فرن�سا  رئي�س  ح�سر  بينما  الفرن�سيني،  امل�سوؤولني 
الجتماع  اأع��م��ال  افتتاح  هولند  فران�سوا  ال�سابق 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  لقادة  ال���15  الت�ساوري 
دعي  حيث  2015م،  مايو   5 يف  بالريا�س  اخلليج 
تقديرا  حل�سوره  اأجنبية  دولة  رئي�س  الأوىل  للمرة 

من اململكة لفرن�سا.

ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تطوير العالقات ومستجدات المنطقة

الفضاء  مجالي  في  تعاون 
والذكاء االصطناعي

جدة - البالد
الدكتور  للف�ساء  ال�سعودية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وّقع 
التنفيذي  الرئي�س  مع  اأم�����س،  التميمي  �سعود  بن  حممد 
الدكتور  الف�سائية  للدرا�سات  الفرن�سي  الوطني  للمركز 
م�����س��رتك يف جم��ال  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  ب��اب��ت��ي�����س��ت،  فيليب 
اإط��ار  يف  وذل��ك  اخل��ارج��ي،  للف�ساء  ال�سلمي  ال�ستخدام 

زيارة الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون للمملكة.
الإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  وتعزيز  دعم  التفاقية  وت�سمنت 
لإج��راء  اإط��اري��ة  اأ�س�س  لو�سع  فّعال  ب�سكٍل  اجلهتني  بني 
وتنفيذ اأن�سطة تعاونية بني الطرفني يف جمال ال�ستخدام 

ال�سلمي للف�ساء اخلارجي.
اأم�س،  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  وزارة  وّقعت  كما 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع الأم����ان����ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��ح��ّول ال��رق��م��ي 
والت�����س��الت الإل��ك��رتون��ي��ة ب��ج��م��ه��وري��ة ف��رن�����س��ا؛ وذل��ك 
والقت�سادي  املوؤ�س�سي  التعاون  وت�سجيع  تعزيز  بهدف 
الرقمي  البتكار  يف  الطرفني  بني  والعلمي  والأك��ادمي��ي 

والذكاء ال�سطناعي والتقنيات النا�سئة.

تزور  الفرنسية  السياحة  وزيرة 
المنطقة التاريخية بجدة

جدة - البالد
ال��دك��ت��ورة  فرن�سا  بجمهورية  ال�سياحة  وزي����رة  زارت 
جدة،  مبحافظة  التاريخية  املنطقة  اأم�س،  با�سلو  روزل��ني 
وزيرة  للمملكة.وجتولت  احلالية  زيارتها  اإط��ار  يف  وذلك 
ال�سياحة مبختلف اأنحاء جدة القدمية، مطلعة على بيوتها 
التاريخية وما ا�ستملت عليه من منط بناء اأ�سيل يعرب عن 
هوية املنطقة وعراقتها، التي مت ت�سجيلها يف قائمة الرتاث 
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليون�سكو".

و�سملت الزيارة بيت ن�سيف، وم�سجد ال�سافعي، م�ستمعة 
ل�سرٍح من امل�سوؤولني يف املنطقة التاريخية حول ما ت�سمه 
حتى  قائمة  م��ازال��ت  تراثية  ومعامل  وح���ارات  مرافق  من 
الوقت احلايل، اإ�سافة لتقدمي نبذة عن نتائج اأعمال احلفر 

والك�سف عن الآثار بجدة.

عالقات تاريخية راسخة بين البلدين

المملكة وفرنسا..
 شراكة استراتيجية ودعم للسالم واالستقرار

اتفاق ثالثي على إصالحات شاملة لحفظ 
أمن واستقرار لبنان

جدة - وا�س
اأُج����ري ات�����س��ال ه��ات��ف��ي ���س��م ك���اًل م��ن ���س��اح��ب ال�سمو 
�سعود  اآل  بن عبدالعزيز  �سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي 
الدفاع،  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 
اجلمهورية  رئي�س  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  وفخامة 
اللبنانية  اجلمهورية  وزراء  رئي�س  ودول��ة  الفرن�سية، 
رئي�س  دول��ة  اأب��دى  حيث  ميقاتي،  جنيب  حممد  ال�سيد 
الوزراء اللبناين تقدير لبنان ملا تقوم به اململكة العربية 

ال�سعودية وفرن�سا من جهود كبرية للوقوف اإىل جانب 
باتخاذ  اللبنانية  احلكومة  وال��ت��زام  اللبناين  ال�سعب 
العربية  اململكة  م��ع  ال��ع��الق��ات  تعزيز  �ساأنه  م��ن  م��ا  ك��ل 
ال�سعودية ودول جمل�س التعاون ورف�س كل ما من �ساأنه 
الإ�ساءة اإىل اأمنها وا�ستقرارها. ومت التفاق بني الدول 
ال�ساملة  الإ�سالحات  لدعم  امل�سرتك  العمل  على  الثالث 
ال�سرورية يف لبنان. كما مت التاأكيد على حر�س اململكة 

العربية ال�سعودية وفرن�سا على اأمن لبنان وا�ستقراره.
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األهالي  يستقبلون "الذهب األخضر" باألهازيج الشعبية

398 ألف شجرة تنتج 1810 أطنان من "البن الخوالني" سنويًا
البالد- يا�سر بن يو�سف

يف ف�سل الربيع من كل عام، تبداأ رائحة " النب 
اخلولين"، تفوح بني مناكب جبال ال�سروات، 
بالتزامن مع مو�سم احل�ساد ال�سنوي، وترتفع 
وُت�سعل  النحا�سية،  اليدوية  املطاحن  اأ�سوات 
اأهـــايل  مــنــازل  يف  املحلية  املــحــامــ�ــص  ــــران  اأف
اجلبلية،  بحافظاتها  وع�سري  والباحة  جــازان 

ويت�سابق املزارعون ليعر�سوا حم�سولهم.
ــــج اجلــمــيــلــة  ــــالأهــــازي ويــحــتــفــل اجلـــمـــيـــع ب
منذ  املتوارثة  ال�سعبية  احلياة  من  امل�ستوحاة 
وهو  العظيمة  املـــزارع  فرحة  وتــرجــم  الــقــدم 
زرعها،  التي  النباتات  تك�سوها  احلقول  يرى 
وهم يتهيوؤون ملراحل احل�ساد وال�سمر حوله.

اإىل  والــزراعــة  واملياه  البيئة  وزارة  وت�سعى 
جعل 13 حمافظة يف اجلزء اجلنوبي الغربي 
من اململكة م�سدًرا مهًما لإنتاج النب، خ�سو�سًا 
بقية  الــذي ميتاز باجلودة عن  النب اخلــولين 
اململكة  الــنب يف  انــتــاج  ن�سبة  الأنــــواع، ورفــع 
دعمًا لالقت�ساد الوطني وفق م�ستهدفات روؤية 

اململكة 2030.
املحافظات  املــزارعــون يف  الأيــــام  هــذه  وبـــداأ 
ــغــربــي من  اجلــبــلــيــة يف اجلــــزء اجلــنــوبــي ال
املــمــلــكــة، جــمــع حمــ�ــســول الـــنب اخلــــولين اأو 
ال�سجرة  او  الأخ�سر"  الــذهــب   " بـــ  يعرف  مــا 
الناجت  بلغ  الإح�سائيات،  لأخر  ووفقًا  املدللة، 
املحلي من النب العربي يف املحافظات اجلبلية 
مبناطق جازان والباحة وع�سري 1810 اأطنان 
�سنويًا، ونحو 350 طنًا من النب ال�سايف بعد 
فيها 2535  النب  بلغ عدد مزارع  كما  التق�سري، 

مزرعة، واحتوت على 398 األف �سجرة بن.
جـــازان  الـــنب يف منطقة  مــــزارع  عـــدد  ويــبــلــغ 

اأكـــر مــن 1985 مــزرعــة حتــتــوي عــلــى 340 
اجلبلي  القطاع  حمافظات  يف  بن  �سجرة  األف 
الدائر، وفيفاء، والعيدابي، وهروب، والّريث، 

�سنويًا،  طنًا   1320 نحو  تنتج  والــعــار�ــســة، 
التق�سري،  بعد  الــ�ــســايف  ــنب  ال مــن  طــن  و785 

وحتت�سن مهرجاًنا �سنوًيا لت�سويق منتجاته.

املحافظات  يف  الـــنب  مــــزارع  بــعــدهــا،  ويــاأتــي 
من  اأكــر  تنتج  حيث  ع�سري،  مبنطقة  اجلبلية 
300 مزرعة احتوت على 40 األف �سجرة 200 

طنًا من النب، و100 طن من النب ال�سايف بعد 
التق�سري.

بلغ  حــيــث  الــبــاحــة  مبنطقة  ـــنب  ال مــــزارع  ثــم 

بعد  ال�سايف  الــنب  وكمية  طنًا   40 الــنب  انتاج 
للنب  مــزرعــة   250 مــن  لأكــر  طــن  التق�سري20 

احتوت على 18 األف �سجرة بن.
وت�سنف اململكة من اأكر دول العامل ا�ستهالكًا 
ال�سعودي  الفرد  ا�ستهالك  معدل  لرتفاع  للنب 
�سنويًا  امل�ستوردة  الكميات  وتــقــدر  للقهوة، 
األــف   73 نحو  الــنب  مــن  ال�سعودية  لــالأ�ــســواق 
طن، ويبلغ معدل اإنفاق ال�سعوديني على اإعداد 
القهوة اأكر من مليار ريال، بواقع يتجاوز 80 

األف طن.
يف  والــزراعــة  واملــيــاه  البيئة  وزارة  و�سرعت 
اجلنوبي  اجلـــزء  يف  اخلولين"  ا�ستثمار" 
الغربي من اململكة التي تتميز مبناخها املنا�سب 
جناحها  ثبت  والتي  النب  اأ�سناف  اأهم  لزراعة 

حتت ظروف املنطقة.
للنب،  اأبحاث  وحــدة  ــوزارة  ال اأن�ساأت  وقد  هذا 
جــازان،  منطقة  يف  الزراعية  الأبــحــاث  مبركز 
ــوقــوف  ــقــرب مــن ُمـــزارعـــي الـــنب وال بــهــدف ال
احللول  وتقدمي  زراعــتــه،  معوقات  ــرز  اأب على 
واملعلومات املتكاملة لتطوير املنتج، من خالل 
زراعة  بكيفية  التعريف  يتم  علمية  ندوات  عقد 
واملكان  وال�سماد  املياه  توفري  و�سرورة  النب 

املالئم لينتج بجودة عالية.
اململكة وال�سندوق  اتفاقية بني  وقد مت توقيع 
2018م  )اإيـــفـــاد(  الــزراعــيــة  للتنمية  الــــدويل 
لتح�سني  التكاليف  م�سردة  التقنية  للم�ساعدة 

�ساللة النب واملاجنو.
املحا�سيل  تطوير  على  تعمل  اململكة  اأن  يذكر 
املتجددة  املياه  وا�ستغالل  الن�سبية  امليز  ذات 
ذات  املحا�سيل  دعــم  بهدف  المــطــار(،  )مــيــاه 

العائد القت�سادي املرتفع ومنها النب.

بحث التعاون بين "الدارة" والمؤسسة 
الوطنية الهيلينية 

بدء المشروع الكشفي الوطني 
لتعزيز العمل التطوعي 

اثينا ـ وا�س 
عبدالعزيز  املــلــك  دارة  عــام  اأمـــني  زار 
ـــن عــبــدالــلــه  املــكــلــف الـــدكـــتـــور فــهــد ب
الـــ�ـــســـمـــاري اأمــــ�ــــص مــعــهــد الــبــحــوث 
التاريخية باملوؤ�س�سة الوطنية للبحوث 
الهيلينية يف العا�سمة اليونانية اأثينا. 
املعهد  مدير  مع  بحث  الــزيــارة  وخــالل 
امل�سائل  ت�ساتزيوانو  ماريا  الدكتورة 
الثنائي بني اجلهتني  املتعلقة بالتعاون 
ويف مقدمتها امل�سروع العلمي "امل�سادر 
الأدبية البيزنطية عن تاريخ وح�سارة 

القرن  مــن  العربية  واجلــزيــرة  الــعــرب 
ال�سابع اإىل الثاين ع�سر امليالدي" ومن 
متخ�س�سة  عمل  ور�ــص  عقد  خمرجاته 
على امل�ستوى الدويل بهدف بناء قاعدة 
بتاريخ  العالقة  ذات  للن�سو�ص  بيانات 
ــعــرب وبــالدهــم املــوثــقــة يف  وثــقــافــة ال
وتكوين  البيزنطية،  الأدبــيــة  امل�سادر 
يف  املتعددة  املعلومات  ي�سور  �سجل 
اإىل  املــــواد  ت�سنيف  بحيث  الــوثــائــق 
�سروحات  كذلك  تت�سمن  رقمية  ملفات 

وتفا�سري مرافقة للبيانات التاريخية.

الريا�س ـ البالد
تبداأ جمعية الك�سافة العربية ال�سعودية 
الك�سفي  ــروع  ــس ــ� امل فــعــالــيــات  الـــيـــوم  
الوطني لتعزيز العمل التطوعي، الذي 
باليوم  الحــتــفــاء  مــع  مــتــوافــقــًا  ُتقيمه 

العاملي وال�سعودي للتطوع .
ودعــــت اجلــمــعــيــة خمــتــلــف قــطــاعــاتــهــا 
الـــربامـــج  تـــوظـــيـــف  اإىل  ــة  ــي ــف ــس ــ� ــك ال
ــطــة الــكــ�ــســفــيــة وا�ــســتــثــمــارهــا  ــس ــ� والأن
لالإ�سهام يف تفعيل امل�سروع انطالقا من 
تعميق  املت�سمنة   2030 اململكة  روؤيــة 
 ، املجتمع  اأفـــراد  لــدى  الإيجابية  القيم 

لزيادة  التطوعي  العمل  ثقافة  وتعزيز 
عــــدد املــتــطــوعــني ، وتـــطـــويـــر الــعــمــل 

التطوعي يف �ستى املجالت.
واأو�سح نائب رئي�ص اجلمعية الدكتور 
اجلمعية  اأن  الفهد  �سليمان  بن  عبدالله 
حتى  ي�ستمر  الــذي  امل�سروع  هــذا  ُتقيم 
اخلام�ص من �سهر �سعبان القادم بهدف 
ـــراز  واإب الــتــطــوع  ثقافة  ون�سر  تعزيز 
حتقيقًا  املــجــال  هــذا  يف  الك�سافة  دور 
 ،  2030 املــمــلــكــة  روؤيـــــة  ملــ�ــســتــهــدفــات 
ولــتــكــرمي و�ــســكــر الــعــامــلــني يف جمــال 

العمل التطوعي يف �ستى املجالت.

بسطة الرياض .. تجربة لعروض األسر المنتجة 
الريا�س ـ البالد 

اأعلنت اأمانة منطقة الريا�ص، اأم�ص  انطالق 
لالأ�سبوع  الريا�ص"،  "ب�سطة  فــعــالــيــات 
الأمــري  طريق  على  الــتــوايل،  على  ال�سابع 
الأمانة،  واأو�سحت  عبدالعزيز.  بن  حممد 
مفتوحا  �سوقا  متثل  الريا�ص  ب�سطة  اأن 
العا�سمة،  يف  العمرانية  الفراغات  لإحياء 
وتــ�ــســتــمــر حــتــى الــ�ــســاعــة الــــــ10 مــ�ــســاًء. 
الأعمال  رواد  دعم  اإىل  "الب�سطة"  وتهدف 
املـــواطـــنـــني، وتــ�ــســم بـــــــازارات املــالبــ�ــص 
املــطــاعــم املعروفة  والــعــطــور، وعـــددا مــن 
واحلرف  للفنون  تواجد  مع  والكافيهات، 

واملو�سيقى.
اجتماعية  جتربة  الريا�ص  ب�سطة  اأن  يذكر 
وبناء  ال�سّكان  تــرابــط  تعزيز  اإىل  تهدف 

ال�سغرية  املن�ساآت  ودعم  م�ستدام  جمتمع 
اململكة  روؤية  م�ستهدفات  وفق  واملتو�سطة 
املنتجة.وتقام  الأ�ــســر  وم�ساندة   ،2030

حتى  وت�ستمر  �ــســبــت   يـــوم  كــل  الفعالية 
نهاية ف�سل الربيع، و�سيكون الطريق فيها 
ا للم�ساة مل�سافة 500 مر تقريًبا،  خم�س�سً

يف الأوقات املرتبطة بالفعالية.
ومتثل ب�سطة الريا�ص �سوًقا مفتوًحا مزيًنا 
بالأ�سجار وال�ستالت، وت�سهد فعالياته 200 
خيارات  للزائرين  تتيح  متنوعة  م�ساركة 
اخلــ�ــســروات  وت�سمل  للتب�سع،  وا�ــســعــة 
وامل�سروبات،  الأطعمة  وتقدمي  والفواكه، 
وبيع الأجهزة املنزلية واملالب�ص والعطور، 
مو�سيقية  عــرو�ــص  الفعالية  يتخلل  كما 

وفنية.
ارتباط  من  الريا�ص  ب�سطة  فعالية  وتعزز 
اأمــام  املــجــال  وتفتح  مبدينتهم،  ال�سكان 
الأ�سر املنتجة لعر�ص ب�سائعها وت�سويقها 
فر�سة  احلدث  ويعد  وا�سعة،  �سريحة  على 
التجارية  بــالــعــالمــات  الــ�ــســّكــان  لتعريف 

للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

حمالت لمعالجة التشوه البصري في جازان 

استمرار تراجع الحاالت الحرجة لمرضى كورونا

جازان ـ البالد 
ـــة مــنــطــقــة جـــــازان وبــلــديــات  قــامــت اأمـــان
مبعاجلة  بــهــا  املــرتــبــطــة   25 ــــ  ال املــنــطــقــة 
عــنــا�ــســر الــتــ�ــســوه الــبــ�ــســري يف مــديــنــة 
املنطقة؛  ومـــراكـــز  وحمــافــظــات  جـــــازان  
م�ستوى  ورفــع  احل�سري  امل�سهد  لتح�سني 
جودة احلياة يف خمتلف مدن وحمافظات 
وزارة  ــادرات  ــب وم خطط  �سمن  املنطقة، 
البلدية والقروية والإ�سكان وفقًا  ال�سوؤون 

لروؤية اململكة 2030.
نــايــف بن  اأمـــني منطقة جــــازان  واأو�ـــســـح 
�سعيدان، اأن الأمانة وبلديات املنطقة اأزالت 
البناء  خمَلّفات  من  مكعًبا  مــًرا   899019
مكعًبا من  مًرا  والهدم، ومعاجلة 45858 
الكتابات امل�سوهة للجدران، واإزالة 2217 
�سيارة تالفة، ومعاجلة و�سع 6054 حاوية 
نظافة، و�سيانة 468779 مًرا طولًيا من 

الأر�سية  واخلطوط  الـــربدورات  دهانات 
احلواجز  مــن   21175 ومعاجلة  للطرق، 
اإ�ــســالح  وكــذلــك  للحفريات،  اخلر�سانية 
وت�سققات  حفر  من  مربًعا  مــًرا   444460
من   10775 اإ�سالح  جانب  اإىل  ال�سوارع، 
ـــارة، واإ�ــســالح 156145 مًرا  الإن اأعــمــدة 

مربًعا من الأر�سفة املتهالكة.
وبلديات  الأمــانــة  اأن  �سعيدان  ابــن  واأكـــد 
معاجلة  يف  م�ستمرة  بها  املرتبطة  املنطقة 
يف  الب�سري  الت�سوه  عنا�سر  ــالح  واإ�ــس
مــديــنــة جــــازان ويف حمــافــظــات ومــراكــز 

املنطقة؛ لرفع م�ستوى جودة احلياة بها.

الريا�س ـ البالد 
عن  ال�سبت،  اأمــ�ــص  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
ا�ــســتــمــرار النــخــفــا�ــص يف اأعـــــداد احلـــالت 
احلـــرجـــة بــاملــ�ــســتــ�ــســفــيــات بــ�ــســبــب فــريو�ــص 
كورونا، حيث مت ت�سجيل 39 حالة، فيما مت 
يوم اأم�ص الوىل  اجلمعة،  ت�سجيل 41 حالة، 
الذى  الوقت  يف  فقط،  حالتني  قدره  براجع 
جرعة  مليون   47.5 من  اكــر  اإعطاء  فيه  مت 

لقاح كوورنا.
جرعات  عــدد  اأن  ال�سحة  وزارة  واأو�سحت 
لقاحات كورونا املعطاة يف اململكة بلغ حتى 

من  اأكــر  عرب  جرعة،    )47561387  ( الآن 
587 مركزا بجميع املناطق واملحافظات.

جديدة  اإ�سابة   29 ت�سجيل  مت  اأنه  واأ�سافت 
»كوفيد–19«  امل�ستجد  كــورونــا  بــفــريو�ــص 
وحالتي  تعاٍف،  حالة   21 وت�سجيل  باململكة، 

وفاة، خالل الـ24  �ساعة املا�سية.
كافة  بــاتــخــاذ  املعنية  اللجنة  ان  اإىل  ي�سار 
الإجـــراءات الحــرازيــة الــالزمــة ملنع تف�سي 
فريو�ص كورونا، برئا�سة وزير ال�سحة، فهد 
اجلمعة،  الــيــوم  اجتماعا  عــقــدت  اجلــالجــل، 
جميع  تكثيف  �ــســرورة  على  خالله  و�ــســددت 

اجلـــهـــود مـــن كـــافـــة اجلـــهـــات لــلــتــعــامــل مع 
م�ستجدات الو�سع الوبائي، والإ�سراف على 
الوقائية  الإجــراءات  بتطبيق  اجلميع  التزام 
جرعات  تلقي  ا�ستكمال  وا�ستكمال  املعتمدة، 

اللقاح لأفراد املجتمع.
عن  اخلليجي،  الإحــ�ــســاء  مــركــز  اأعــلــن  فيما 
لقاح  جــرعــة  مليون   89.9 مــن  اأكـــر  اإعــطــاء 
اأم�ص  حتى  التعاون  جمل�ص  بــدول  كــورونــا 
الفريو�ص  من  التعايف  ن�سبة  وان  اجلمعة، 
اخلليج  دول  ويف   ،%  98 بلغت  بال�سعودية 

جمتمعة 98.9 %.

“حركية” تدشن الملتقى 
الشتوي السياحي 

الريا�س ـ البالد 
للكبار  احلركية  الإعــاقــة  جمعية  د�سنت 
حركية  �ستاء  ملتقى  اأمــ�ــص  "حركية" 
العاملي  الــيــوم  مــع  تــزامــنــًا   ، ال�سياحي 
مب�ساركة  الإعـــاقـــة،  ذوي  لــالأ�ــســخــا�ــص 
الإعـــاقـــة  ذوي  ــخــا�ــص  ــس الأ� جــمــعــيــات 
من  ال�ساد�ص  حتى  وي�ستمر   ، باململكة 
مع  بالتعاون  اجلـــاري،  دي�سمرب  �سهر 
العزيز  عبد  امللك  ومزاين  الرفيه  هيئة 

لالإبل.
واأو�سح مدير عام جمعية حركية حممد 
بــداأت  اجلمعية  اأن  احلــمــايل  �سعد  بــن 
الأ�سخا�ص  جمعيات  وفــود  با�ستقبال 
ذوي الإعاقة احلركية باململكة، للم�ساركة 
يف امللتقى وهي جمعية �سواعد باملنطقة 
ذوي  الأ�ــســخــا�ــص  وجمعية  ال�سرقية، 
وجمعية  بالأح�ساء،  احلركية  الإعــاقــة 
قدرة  وجمعية  املــنــورة،  باملدينة  طيبة 
م�ساركة  املتوقع  ومن  الر�ص،  مبحافظة 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  جمعيات  باقي 

احلركية.
املتنوع  ال�سياحي  امللتقى  اأن  واأبــــان 
ــه جمـــمـــوعـــة مــــن الــفــعــالــيــات  ــل يــتــخــل
حيث  ال�سيقة،  والــفــقــرات  والـــزيـــارات 
�ــســيــطــلــع املـــ�ـــســـاركـــون عــلــى عــــدد من 
الراثية  واجلل�سات  الفنية  العرو�ص 
والــثــقــافــيــة. وذلــــك لــر�ــســيــخ النــتــمــاء 
ذوي  الأ�ــســخــا�ــص  نفو�ص  يف  الــوطــنــي 
الإعاقة احلركية، وتعزيز اندماجهم يف 

املجتمع.
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اأكد عدد من الطباء ، اأن التطعيم �سد الإنفلونزا املو�سمية، يوفر وقاية تزيد على 90 %، نا�سحني اجلميع باأخذه، يف ظل ارتفاع ن�سبة الإ�سابة بالأمرا�س الفريو�سية خالل ف�سل ال�ستاء، ومن �سمنها فريو�س كوفيد 
كوفيد. بلقاح  له  عالقة  ل  النفلونزا  تطعيم  اأن   اإىل  لفتني  العدوى،  �سد  اجل�سم  ودفاعات  املناعي،  اجلهاز  اأداء  ي�سعف  ما  ال�سم�س،  اأ�سعة  قلة  ب�سبب  ال�ستاء،  ف�سل  خالل  عادة  تن�سط  الفريو�سات  طبيعة  لأن   ،19
 وا�سافوا اأن النفلونزا  املو�سمية، تكرث عادة يف املدار�س، واأماكن التجمعات، واأماكن العمل، لذا، ين�سح اأي �سخ�س ي�ساب بالإنفلونزا املو�سمية، التزام البيت، وعزل نف�سه، وعدم م�ساركة اأغرا�سه ال�سخ�سية مع 

بقية اأفراد الأ�سرة، ملدة اأ�سبوع، حتى تختفي اأعرا�س املر�س، وهو ما مييزه عن »كورونا«.

 تنشط في فصل الشتاء بسبب تقلبات الطقس  

التطعيمات الموسمية أمان ضد االنفلونزا 
جدة - رانيا الوجيه- مرعي ع�سريي 

الــ�ــســيــاق  هـــــذا  يف   
الدكتوره  اأو�سحت 
اأنـــــــوف نــعــمــة الــلــه 
اأمــرا�ــس  ا�ست�ساري 
باطني  وطب  معديه 
النفلونزا  بقولها: 
املو�سمية: هو مر�س 
ـــيـــب اجلــــهــــاز  يـــ�ـــس
ي�سببه  الــتــنــفــ�ــســي 
النفلونزا،  فريو�س 
ـــــــــات  ـــــــــريو�ـــــــــس وڤ
ـــونـــزا اأربـــــع  النـــفـــل
ج،  ب،  )اأ،  ــــــواع  اأن
الڤريو�سات  د(.هــذه 
بـــعـــ�ـــســـهـــا يــ�ــســيــب 
وبع�سها  الإنــ�ــســان 
ـــوان  ــيــب احلـــي يــ�ــس
ــهــا يــ�ــســيــب  وبــعــ�ــس
واحليوان  الن�سان 
وهـــــــــذا الــــنــــوعــــان  
ـــــان يف  ـــــب ـــــب ـــــس ـــــ� ـــــت ي
النفلونزا املو�سمية ،واأعرا�س املر�س تتمثل يف  
ارتفاع يف درجة احلرارة مع  ارتعا�س اجل�سم ، 
مع  احلنجرة  يف  اأمل  و�ــســداع،  اجل�سم  يف  اآلم 
�سعال �سديد واحتقان يف النف مع عطا�س، يف 
البع�س  ميكن اأن  ت�سبب  حالت اإ�سهال وقيء.
التي  م�ساعفاتها  يف  تكمن  النفلونزا  خطورة 

توؤدي ل �سمح الله للوفاة.
ال�سن  وكبار  اخلام�سة  دون  الطــفــال  يف  غالبا 
املزمنة  بالأمرا�س  وامل�سابني  عاما   ٦5 ال  فوق 
ال�سعبي  والـــربـــو  والــ�ــســكــر  الــقــلــب  كــاأمــرا�ــس 
يف  ب�سعف  وامل�سابني  املزمنة  الرئة  واأمرا�س 

اجلهاز املناعي.
اأف�سل طريقة لتجنب الإ�سابة بهذه الڤريو�سات 
عن طريق اخذ لقاح النفلونزا املو�سمية �سنويا 
مناعة  تتكون  حتى  اكتوبر(  )�سهر  اخلريف  يف 
كافية قبل بداية املو�سم.فائدة التطعيم: احلماية 
حال  يف  امل�ساعفات  من  واحلماية  ال�سابة  من 
املر�س  نقل  فر�سة  من  ويقلل  ال�سخ�س  ا�سيب 
النفلونزا. مل�ساعفات  املعر�سني  لالأ�سخا�س 
اعلى  حــد  يــوجــد  ا�ــســهــر ول   ٦ �ــســن  مــن  يعطى 
ميكن  املــمــلــكــة  يف  املـــوجـــود  التطعيم  لــلــعــمــر. 
ــا.ويــجــب اخــذه  اعــطــائــه لــلــمــراأة احلــامــل اأيــ�ــسً
امل�سادة  الج�سام  اأن  ل�سببني:اولهم،  �سنويا 
تنخف�س  للحماية  املناعي  اجلهاز  يكونها  التي 
من  للحماية  كافية  غري  معدلت  اىل  الوقت  مع 
لقدرة  الثاين  وال�سبب  م�ساعفاته.  اأو  املر�س 
التحور  عــلــى  الــعــالــيــة  ڤــريو�ــســات النــفــلــونــزا 
الج�سام  من  حتميه  جينية  تغيريات  وحــدوث 
اأي  يوجد  ل  الآن  �سابقا.اإىل  املتكونة  امل�سادة 

بديل للتطعيم يقي من ال�سابة بالنفلونزا.
ــقــاح  ــل تــطــعــيــم النــــفــــلــــونــــزا ل عــــالقــــة لــــه ب
النــفــلــونــزا  وڤـــريو�ـــســـات   19-COVID
 19-COVID ملــر�ــس  امل�سبب  والــڤــريو�ــس 

خمتلفة متاما.

النظافة الشخصية 
الدكتور عايد العنزي ا�ست�ساري اأمرا�س �سدرية  
يف مدينة الأمري �سلطان الطبية الع�سكرية: قال 
يبداأ مو�سم النفلونزا يف منطقتنا غالبا يف �سهر 
احلــالت  فيها  تــزداد  حيث  قمتان  ولها  اأكتوبر 
وبداية  نوفمرب  �سهر  نهاية  يف  الوىل  وتكون 
دي�سمرب والقمه الثانية يف �سهر فرباير والوقاية 
من الفريو�سات تبداأ من امل�سارعة يف اخذ لقاح 
بداية  مع  متوفرا  ويكون  املو�سمية  النفلونزا 
النظافة  على  املحافظة  وبعدها  اكتوبر  �سهر 
مثل  ــالزمــة  ال الحــتــيــاطــات  واخـــذ  ال�سخ�سية 
انت�سار  من  للحد  اليدين  وغ�سل  الكمامة  لب�س 
بديل  وجود  عن  لل�سوؤال  وبالن�سبة  الفريو�س، 
التطعيم  عن  بديل  يوجد  ل  فالجابة  للتطعيم 
ول  ا�سهر   ٦ عمر  من  ويوؤخذ  اآمنا  يعترب  حيث 

يغني عن اخذ لقاح كورونا.

زكام ورشح 
 من جهته اأو�سح الدكتور حممود طالب ،اإن ف�سل 
ال�ستاء يعرف مبو�سم  »الزكام والر�سح«، وعادة 
ما ينت�سر وينتقل ب�سرعة من ال�سخ�س املري�س 
للمخالطني، لفتًا اإىل اأن اأعرا�س فريو�س كوفيد 
19، تت�سابه اإىل حد كبري مع اأعرا�س الإنفلونزا، 
وهو ما يدفع بكافة دول العامل اإىل التخوف من 

انت�سار اأكرث ملر�س كوفيد 19 يف ف�سل ال�ستاء.
يف  عــادة  تكرث  املو�سمية،  الإنفلونزا  اإن  وقــال 
العمل،  واأمــاكــن  التجمعات،  واأمــاكــن  املــدار�ــس، 

بــالإنــفــلــونــزا  يــ�ــســاب  �سخ�س  اأي  ين�سح  لـــذا، 
وعدم  نف�سه،  وعــزل  البيت،  الــتــزام  املو�سمية، 
اأفـــراد  بقية  مــع  ال�سخ�سية  اأغــرا�ــســه  م�ساركة 
اأعــرا�ــس  تختفي  اأ�ــســبــوع، حتى  ملــدة  الأ�ــســرة، 
املر�س، وهو ما مييزه عن »كورونا«. واأ�سار اإىل 
اأن ما مييز الأمرا�س الفريو�سية، هي اأنها تن�سط 
الطق�س،  بتقلبات  الذي ميتاز  ال�ستاء،  ف�سل  يف 
الـ  املو�سمية  الإنفلونزا  الفريو�سات،  تلك  ومن 
»كورونا«، ، لفتًا اإىل اأن هناك اأكرث من 50 نوعًا 
الإنفلونزا  انت�سارًا  اأكــرثهــا  الــفــريو�ــســات،  مــن 

املو�سمية، وحاليًا كوفيد 19، م�سيفًا اأن الأبحاث 
العلمية ت�سري اإىل اأن التنف�س يف الهواء البارد، 
قد  وهــذا  الأنـــف،  يف  الدموية  الأوعــيــة  ي�سيق 
اإىل  الــو�ــســول  مــن  البي�ساء  الـــدم  خــاليــا  مينع 

اأغ�سية املخاط، وقتل اأي فريو�سات م�ستن�سقة.

تشابه كبير 
ــور بــ�ــســام حمــبــوب  ــت ــدك ـــح  ال مـــن جــهــتــه اأو�ـــس
اإن  واحل�سا�سية،  املناعة  اأمــرا�ــس  ا�ست�ساري 
الإنفلونزا  بني  بالأعرا�س  كبريًا  ت�سابهًا  هناك 
والـ »كورونا«، حيث تت�سم الإنفلونزا املو�سمية 
بارتفاع حرارة اجل�سم ب�سكل مفاجئ، والإ�سابة 
ب�سعال )عادة ما يكون جافًا(، و�سداع واأمل يف 
)توّعك(،  وخيم  وغثيان  واملفا�سل،  الع�سالت 
معظم  وُي�سفى  الأنــف،  و�سيالن  احللق  والتهاب 
املــر�ــســى مــن احلــمــى والأعـــرا�ـــس الأخــــرى يف 
زيارة  اإىل  احلاجة  دون  واحــد،  اأ�سبوع  غ�سون 
الطبيب، وكل ما تتطلبه هو اأ�سبوع من الراحة، 
مع الإكثار من �سرب ال�سوائل، خا�سة فيتامني د 
تف�سل  التي  الفرتة  اأن  اإىل  لفتًا  واحلم�سيات، 
والتي  املــر�ــس،  الــعــدوى وظــهــور  اكت�ساب  بــني 
فيما  تقريبًا،  يومني  احل�سانة،  بفرتة  ُتــعــرف 
من  ـــا«  »كـــورون مــريــ�ــس  عـــالج  فـــرتة  ت�ستغرق 
ظهور  بداية  من  اأ�سابيع،  ثالثة  اإىل  اأ�سبوعني 

الأعرا�س، واأحيانًا اأكرث.
وحـــول اأوجــــه الخــتــالف بــني فــريو�ــس كوفيد 
ــمــيــة، قــال  ـــس الإنـــفـــلـــونـــزا املــو�ــس ـــريو� 19 وف
الدكتور ب�سام حمبوب، ل �سك اأن دخول مو�سم 

 ،19 كوفيد  وجود  ظل  يف  املو�سمية  الإنفلونزا 
خا�سة  النا�س،  بني  اخلوف  اإثــارة  على  �سيعمل 
نن�سح  ولكن  املر�سني،  بني  الأعــرا�ــس  لت�سابه 
باأخذ لقاح الإنفلونزا املو�سمية، لأنها تقلل ب�سكل 
كبري من اإ�سابة ال�سخ�س بالإنفلونزا. وم�سى: 
هناك فوارق بني الفريو�سني، خا�سة من ناحية 
�سرعة النتقال ومتو�سط فرتة احل�سانة بينهما، 
ففرتة ح�سانة فريو�س الإنفلونزا )اأي الفرتة من 
وكذلك  الأعــرا�ــس(،  ظهور  حتى  العدوى  حلظة 
فرتة الفا�سل الت�سل�سلي )اأي املدة الفا�سلة بني 
فريو�س  من  اأق�سر  كلتاهما  املتعاقبة(،  احلالت 
لفريو�س  الت�سل�سلي  الفا�سل  ففرتة   ،19 كوفيد 
كوفيد 19، ُتقّدر بني 5 و٦ اأيام، يف حني تبلغ 3 

اأيام بالن�سبة لفريو�س الإنفلونزا.

مضاعفات خطيرة 
اآل   الــدكــتــور حمــمــد  قـــال   الــ�ــســيــاق  نف�س  ويف 
هذا  ال�سنوي  الإنــفــلــونــزا  لــقــاح  �سيوفر  عـــارم 
فريو�سات  من  اأنـــواع  اأربــعــة  �سد  حماية  العام 
املو�سم.  هــذا  يف  انت�سارها  املتوقع  الإنفلونزا 
لقاحات  فاأكرث  �سنة   ٦5 بعمر  للبالغني  �ستتوفر 
قد ل تتوفر يف  اإنفلونزا عالية اجلرعة، ولكنها 

جميع املراكز الطبية.
التنف�سي  اجلهاز  ت�سيب  عدوى  هي  الإنفلونزا 
وخا�سة  خطرية،  م�ساعفات  ت�سبب  اأن  وميكن 
والأ�سخا�س  ال�سن  وكبار  ال�سغار  الأطفال  لدى 
لقاحات  اإن  معينة.  طبية  بــحــالت  املــ�ــســابــني 
الة بن�سبة 100  الإنفلونزا — ورغم اأنها غري فعَّ
يف املائة — اأف�سل طريقة ملنع املعاناة الناجمة 
مراكز  ُتو�سي  وم�ساعفاتها.  الإنــفــلــونــزا  عــن 
 )CDC( منها  والــوقــايــة  الأمــرا�ــس  مكافحة 
بلقاح الإنفلونزا ال�سنوي لكل من يبلغ من العمر 

٦ اأ�سهر اأو اأكرث.
قال الدكتور ح�سام  اآل  حديب  اخ�سائي اطفال: 
عند اأخذهم لقاح الإنفلونزا لأول مرة، قد يحتاج 
الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني ٦ اأ�سهر و8 
�سنوات اإىل جرعتني من لقاح الإنفلونزا تف�سل 
بينهما اأربعة اأ�سابيع. بعد ذلك، ميكن اإعطاوؤهم 
جــرعــة واحـــدة كــل �سنة مــن لــقــاح الإنــفــلــونــزا. 
اأظهرت درا�سة اأجريت عام 2017 اأن تلقي اللقاح 
يقلل ب�سكل كبري من خطر وفاة الأطفال الناجتة 

عن الإ�سابة بالإنفلونزا. ا�ست�سر طبيب طفلك.

من أعراضها الحمى والقشعريرة وآالم العضالت

بعض الفيروسات تصيب  لديها المقدرة على التحور 

اإلنسان والحيوان  وتغيير الجين

اأنوف الرحيلي

عايد العنزي

هـــنـــاك اأمـــــور قـــد تـــزيـــد مـــن خطر 
الإنفلونزا،  مب�ساعفات  الإ�ــســابــة 
ومن  املزمنة.  الطبية  احلالت  مثل 

الأمثلة على ذلك الربو
مــــر�ــــس الــــ�ــــســــرطــــان وعــــالجــــه، 
املــزمــن  الــــرئــــوي  ـــداد  ـــ�ـــس الن داء 
)COPD(، مر�س القلب، التليف 
احلالت  ال�سكري،  مر�س  الكي�سي، 
واجلهاز  بالدماغ  املتعلقة  ال�سحية 
املناعة  نق�س  فــريو�ــس  الع�سبي، 
الإيـــدز  مــر�ــس   )HIV( الب�سرية 
اأو  الــكــلــى  ـــرا�ـــس  اأم  ،)AIDS(

الكبد، ال�ُسمنة.

مخاطر االنفلونزا 
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اإن العامل يتحول ..

سياحة بمعايير جديدة   
بني  الف�سل  ميكننا  ل  اأنـــه  اإىل  بــقــوة  ت�سري    2020 اأحــــداث  
قطاعات ال�سفر وال�سياحة وال�سيافة ـ الفندقة واملطاعم ـ  حيث 
تاأثرت  لذلك  البع�ض.  لبع�سها  روافد  ت�سكل  القطاعات  هذه  اأن 

ب�سدة نتيجة الإغالق التام للحياة ب�سبب جائحة كورونا. 
والــعــودة  للتعايف  طريقها  تتح�س�ض  القطاعات  هــذه  والآن   
وال�ستفادة  وبالرتكيز   .. با�ستدامة  احلياة  زخــم  اإيل  ثانية 
ـ  يف جميع منا�سط  التكنو رقمية  ـ  من التحولت والتطورات 
وال�سالمة  الأمــن  العتبار  يف  اآخــذيــن   .. الإجتماعية  حياتنا 
وال�سحة العامة. وت�سخري كل الإمكانات واملوارد حتى تكون 

يف متناول رواد هذه القطاعات. 
والفندقة  وال�سياحة  ال�سفر  لن�ساط  احلياة  عودة  من  وبالرغم 
تدريجيا .. اإل اأن اخلوف والرتدد لزال ي�سيطران على حركة 
 .. الفندقية  بال�سياحة والإقامة  امل�سافرين وقراراتهم اخلا�سة 
على  وياأتي  والبيئة  واملناخ  وال�سالمة  الأمــن  حتديات  فهناك 
راأ�سها الهاج�ض ال�سحي وجتنب العدوى من الأمرا�ض الفتاكة 
امل�سافرين  خلارطة  الدميوغرافية  التغريات  اإىل  بالإ�سافة   ..

وتغري احتياجاتهم ومتطلباتهم. 
اأ�سيق  �ستكون يف  الطويلة  والرحالت  ال�سفر  اأن  اأري  لذلك     
جانب  اإىل  �سابقا  ذكرناها  التي  لالعتبارات  وذلــك   .. احلــدود 
حر�ض الكثري من امل�سافرين على البقاء قريبا من اأماكن اإقامتهم 
�سيكون  الأر�سية  املوا�سالت  و�سائل  عرب  ال�سفر  اأن  كما   ..

م�سيطرًا ومف�ساًل وبالذات يف الرحالت الداخلية للدول.
   ال�سفر ال�سياحي الرتفيهي �سيقت�سر على �سريحة جديدة من 
ولي�ض  مبفردهم  ال�سفر  يف�سلون   والذين  ال�سباب  ال�سائحني 
عائليا كما كان معتادا ..  اأو مع جمموعة من الأ�سدقاء .. لأن 
ويتخذ  بنف�سه  الهتمام  لالإن�سان  يتيح  الــفــرادي  النمط  هــذا 
قــراراتــه واخــتــيــاراتــه وخمــاطــراتــه دون اإقــحــام الآخــريــن اأو 

فر�سها عليهم اأو اأن تفر�ض عليه. 
غري  املفتوحة  الزيارات  هو  الرتفيهية  ال�سياحة  هدف  �سيكون 
اإىل  يتوق  اجلديد  فاجليل   .. الختيار  م�سبقة  بربامج  املقيدة 
ال�سعوب  وتقاليد  وعـــادات  ثقافات  يف  والإنغما�ض  التغلغل 
املحلية .. من طقو�ض واأكل و�سرب وارتياد الأماكن والأ�سواق 

املحلية واملنا�سط ال�سعبية.  
   احلاجة اإىل اإ�سفاء .. الطابع ال�سخ�سي ..  لنوعية اخلدمات 
وفق  بــراجمــهــا  وتف�سيل  بــل   .. ال�سائحني  جلمهور  املــقــدمــة 
اإ�سباع رغباته  �سخ�سية ومتطلبات كل �سائح على حدة بهدف 
املتفردة .. ابتداًء من احلمالت الت�سويقية .. وانتهاًء مبمار�سة 
ووجباته  زياراته  ومواعيد  برامج  وترتيب  اليومية  طقو�سه 
له  حتقق  حتى   .. وتوقعاته  رغباته  وفــق  ــك  وذل  .. اخلا�سة 

جتربة ذاتية متميزة.
   اأمناط احلياة ال�سياحية اأي�سا اختلفت بالن�سبة جليل ما بعد 
الريا�سية  الن�ساطات  مبمار�سة  اهتماما  اأكرث  فهم   .. الكورونا 
ع�سوية  مبعايري  والــوجــبــات  الأكـــالت  واخــتــيــار   .. اليومية 
و�سحية .. واأن حتافظ الوجبات على �سكلها وطعمها  ال�سهي. 

..التكنو  والتطورات  املعلومات  قنوات  �ستلعب   .. واأخــريا     
يف  وبــقــوة  جديد  مــن  احلــيــاة  بعث  يف  كبريا  دورا   .. رقمية 
قطاع ال�سفر وال�سياحة وال�سيافة .. حيث تطبيقات وتوظيف 
والذكاء   .. واملتطورة  املتعلمة  والآلــة   .. الذكية  الروبوتات 
و�سلوكيات  مفاهيم  تغيري  اإىل  �سيقود  ذلــك  كل  ال�سطناعي 
وممار�سات امل�ستهلكني لهذه ال�سناعة .. ومن ثم تبث فيهم روح 

الأمل والثقة والطماأنينة لتخاذ قرارات ال�سفر والرتحال.

زين اأمني 

المرحلة األولى تشمل اإلصدار والحفظ 

 تطبيق الفوترة اإللكترونية وعقوبات للمتالعبين
جدة - البالد

الفوترة  من  الأوىل  املرحلة  اأمــ�ــض   انطلقت   
جميع  ت�سمل  والتي  التنفيذ  حيز  الإلكرتونية 
امل�سافة  القيمة  ل�سريبة  اخلا�سعني  املكلفني 
املقيمني  غري  املكلفني  با�ستثناء   ، اململكة  يف 
يف اململكة ، واأي اأطراف اأخرى تقوم باإ�سدار 
اخلا�سع  املورد  عن  نيابًة  ال�سريبية  الفواتري 

لل�سريبة.
وتعد منظومة "الفوترة الإلكرتونية" من اأهم 
هيئة  ت�سهدها  التي  وامليكنة  التطوير  مراحل 
حتظى  والتي  واجلــمــارك،  وال�سريبة  الزكاة 

بدعم ومتابعة دقيقة من وزارة املالية.
والدخل  وال�سريبة  الزكاة  هيئة  واأو�سحت 
الإلكرتونية  الفوترة  من  الأوىل  املرحلة  اأن 
ــــدار واحلـــفـــظ اإلـــكـــرتونـــًيـــا(  )مــرحــلــة الإ�ــــس
ـــتـــام عـــن ا�ــســتــخــدام  تــتــمــثــل يف الــتــوقــف ال
الــفــواتــري املــكــتــوبــة بــخــط الــيــد اأو الــفــواتــري 
ــاأجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر عــرب بــرامــج  املــكــتــوبــة ب
الأرقــام  حتليل  برامج  اأو  الن�سو�ض  حترير 
للفوترة  تقني  حل  وجــود  من  التاأكد  وكذلك   ،
املُعَلنة  متطلباتها  مــع  متوافق  الإلــكــرتونــيــة 
وحفظ  اإ�سدار  من  التاأكد  اإىل  اإ�سافة  م�سبقًا، 
ومنها  العنا�سر،  بكافة  الإلكرتونية  الفواتري 
الت�سل�سلي  ،والرقم  ال�سريعة  ال�ستجابة  رمز 
للفاتورة للفواتري ال�سريبية املب�سطة، والرقم 
ال�سريبي للم�سرتي امل�سجل يف �سريبة القيمة 
امل�سافة للفواتري ال�سريبية، اإ�سافًة اإىل التاأكد 
من ت�سمني عنوان الفاتورة وذلك ح�سب النوع 

املُ�سدر.
واجلمارك"  والــ�ــســريــبــة  "الزكاة  ونــوهــت 
بالوعي الكبري الذي مل�سته لدى ن�سبة كبرية من 
املكلفني وجاهزيتهم قبل املوعد املحدد لتطبيق 
املرحلة الأوىل من امل�سروع، الأمر الذي يوؤكد 
على الدور الذي قامت به الهيئة لتهيئة من�ساآت 
تطبيق  مبتطلبات  وتوعيتهم  اخلا�ض  القطاع 

الفوترة الإلكرتونية.
تطبيق  وغـــرامـــات  خمــالــفــات  اأبــــرز  وت�سمل   
الإلــكــرتونــيــة:  الــفــوتــرة  مــن  الأوىل  املــرحــلــة 
خمالفة عدم اإ�سدار وحفظ الفواتري اإلكرتونًيا 
اأن  حني  يف  ريــال،   5000 مالية  بغرامة  تبداأ 
خمالفة عدم ت�سمني رمز ال�ستجابة ال�سريعة 
ال�سريبية  الــفــاتــورة  يف   )QR Code(
اأي  عن  الهيئة  اإبــالغ  عدم  وخمالفة  املب�سطة، 

عطل ُيعيق اإ�سدار الفواتري الإلكرتونية، تبداأ 
الغرامة  تبداأ  فيما  املن�ساأة،  بــاإنــذار  عقوبتها 
املــالــيــة ملــخــالــفــة حـــذف اأو تــعــديــل الــفــواتــري 

الإلكرتونية من 10 اآلف ريال.
 الوعي ال�سريبي

توا�سل  املا�سية  املرحلة  خالل  الهيئة  وكانت 
تعزيز  �سبيل  يف  وذلـــك  الــتــوعــويــة  جــهــودهــا 
على  عملت  حيث  املكلفني،  جميع  لدى  الوعي 
�سرحًا  يحتوي  ــذي  ال املف�سل  الدليل  اإطـــالق 
بالفوترة  املتعلقة  التعريفات  لكافة  مف�ساًل 
اخلا�سعة  الــفــئــات  وتو�سيح  الإلــكــرتونــيــة، 
اإىل  بالإ�سافة  الإلكرتونية،  الفوترة  لالئحة 
ـــواع الــفــواتــري الإلــكــرتونــيــة وكــذلــك اأنــواع  اأن
تعليمية  رحلة  الهيئة  اأطلقت  كما   ، املعامالت 
للفوترة الإلكرتونية عرب موقعها الإلكرتوين، 
والتفا�سيل  املعلومات  جميع  تت�سمن  والتي 
�سمنها:  ومن  الإلكرتونية،  بالفوترة  املتعلقة 
ومتطلبات  التطبيق،  ومــراحــل  التعريفات، 
كــل مــرحــلــة مــن املــرحــلــتــني الثــنــتــني، وكــذلــك 

حمظورات حلول الفوترة الإلكرتونية.
الفوترة  مــن  الثانية  املــرحــلــة  تنفيذ  و�سيتم 
الإلكرتونية ب�سكل مرحلي ابتداًء من 1 يناير 
2023، حيث �ستقوم على تر�سيخ التكامل بني 
وبني  باملكلفني  اخلا�سة  الإلكرتونية  الأنظمة 
باملوا�سفات  اللتزام  وتتطلب  الهيئة،  اأنظمة 
الثانية  باملرحلة  اخلــا�ــســة  والتقنية  الفنية 

للفوترة الإلكرتونية )فاتورة(.
 واأكد اقت�ساديون اأن نظام الفوترة الإلكرتونية 

، مهم ويخدم القت�ساد الوطني ويحقق العديد 
التجاري  الت�سرت  حمــاربــة  اأهمها  املــزايــا  مــن 
القت�ساد  على  الكبرية  خمــاطــره  مــن  واحلــد 
الــوطــنــي، و�ــســيــعــود بــالأثــر الإيــجــابــي على 
حيث   ، الن�سباط  ويحقق  اخلــا�ــض  القطاع 
جميع  حقوق  ويحفظ  ال�سوق  اإيــقــاع  ي�سبط 
 ، املتناف�سني  بــني  الــعــدالــة  ويــعــزز  الأطــــراف 

بك�سف الحتكار والغ�ض التجار
اإىل  النظام  هــذا  تطبيق  ــوؤدي  ي اأن  وتوقعوا   
منع التالعب والتهرب ال�سريبي وتاأكيد حفظ 
ــة وتــعــزيــز القــتــ�ــســاد الوطني  ــدول ال حــقــوق 
والتنمية، عرب توفري موارد م�ستحقة ، ودعوا 
تقدمها  التي  الت�سهيالت  مــن  ال�ستفادة  اإىل 
هيئة الزكاة وال�سريبة واجلمارك، واحلذر من 
الوقوع يف اأي خمالفات قد توؤدي اإىل عقوبات 
مالية كبرية، ت�سملها املرحلة الأوىل التي تغرم 
من يحذف اأو يعدل الفواتري الإلكرتونية بعد 
اإ�سدارها ، ومن يرتاخى عن ا�سدار الفاتورة، 
وغريها من قائمة خمالفات التهرب ال�سريبي.

حزمة الفوائد 

كشف التستر والغش

ضبط إيقاع السوق 

حفظ حقوق األطراف

العدالة بين المتنافسين 

1
2
3

4

)أوبك بلس( تنهي مسار هبوط األسعار
عوا�صم - وكاالت

تراجع  منحنى  اإنهاء  النفط  اأ�سعار  توا�سل 
الأ�سعار، وا�ستعادة مكا�سبها بعد اإعالن )اأوبك 
الإنتاج  لزيادة  خططها  �سرتاجع  اإنها  بل�ض( 
قبل اجتماعها التايل املقرر، يف حال اأ�سعفت 
ــدة اأومــيــكــرون مــن فــريو�ــض  الــ�ــســاللــة اجلــدي

كورونا، الطلب يف الأ�سواق العاملية.
 2.55 برنت  خلــام  الآجلة  العقود  وارتفعت   
دولر   72.22 اإىل   %3.66 يعادل  مبا  دولر 
للربميل ، كما �سعدت عقود خام غرب تك�سا�ض 
الو�سيط الأمريكي 2.31 دولر اأو 3.47% اإىل 

68.81 دولر للربميل.

يف  اأعلنت  قد  بل�ض"  "اأوبك  جمموعة  وكانت 
اإنتاج النفط  اجتماعها موؤخرا خططها لزيادة 
مبقدار 400 األف برميل يوميًا يف �سهر يناير 
املعلنة  الإمــدادات  �سيا�سة  نف�ض  وهي  املقبل، 
اإىل  الــوقــت  نف�ض  يف  اأ�ــســارت  لكنها   ، �سابًقا 
انتظاًرا  انعقاد  حالة  يف  يظل  الجتماع  اأن 

مب�ستجدات  يتعلق  فيما  التطورات  من  ملزيد 
كثب  عن  ال�سوق  مراقبة  وموا�سلة  املتحور 
الأمر.ومن  لزم  اإذا  فورية  تعديالت  واإجــراء 
الرابع  الــوزاري  الجتماع  عقد  يتم  اأن  املقرر 
الرابع  "اأوبك بل�ض" يف  والع�سرين ملجموعة 

من يناير املقبل.

 6,5  مليون ريال عائدات "عسل جازان"
جازان- البالد

الــّنــحــالــني مبنطقة  عـــدد   جتــــاوز 
جازان 3 اآلف نّحال ، فيما بلغ عدد 
املرخ�سني منهم يف من�سة زراعي 
عـــدد خــاليــا  ــغ  ــل وب  ، نـــحـــاًل   744
و  خلية   160،915 البلدي  النحل 
وبلغت  حــديــثــة،  خلية  األـــف   130
 426،526 ال�سنوي  الإنتاج  كمية 
بح�سب   ، الع�سل  من  جراًما  كيلو 
التعاونية  اجلمعية  ــاءات  اإحــ�ــس

للّنحالني باملنطقة. 
منطقة  ت�ساري�ض  تــنــوع  و�ساعد 
الـــغـــذائـــي  ـــتـــنـــوع  ال جـــــــازان يف 
ال�سفوح  على  الأ�سجار  وانت�سار 
وعــلــى �ــســفــاف الأوديـــــة ممــا هــّيــاأ 
ــنــحــل ،  لــبــيــئــة مــثــالــيــة خلـــاليـــا ال
كــافــة  الـــّنـــحـــالـــني يف  ا�ـــســـتـــهـــوت 
جتــذب  كــمــا   ، املنطقة  حمــافــظــات 
نّحال   1000 عن  يزيد  ما  �سنوًيا 
مــن خمــتــلــف مــنــاطــق املــمــلــكــة من 
ــم وجـــودة  الــبــاحــثــني عــن املــوا�ــس

الع�سل يف جازان.

بــالــعــ�ــســل  ـــمـــام  الهـــت زاد  وممـــــا 
ــعــيــدابــي  احــتــ�ــســان حمــافــظــة ال
مبنطقة  ال�سنوي  الع�سل  ملهرجان 
ال�ست  الــ�ــســنــوات  خـــالل  جــــازان 
املهرجان  اأ�سهم  حيث   ، املا�سية 
يف احلفاظ على الع�سل اجلازاين 
مــــــردوده  ، وتـــعـــزيـــز  الأ�ـــســـيـــل 
القت�سادي والثقايف والجتماعي 
وحت�سني   ، وال�سياحي  والرتاثي 

ـــــادة اإنــتــاجــه  جــــودة الــعــ�ــســل وزي
وت�سويقه حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا.

خالل  الع�سل  مهرجان  وا�ستقطب 
 200 نحو  املا�سية  ال�ست  الن�سخ 
 180 مب�ساركة  وذلــك  زائـــر،  األــف 
كميات  فــيــمــا جتــــاوزت  ــا،  عــار�ــس
نــحــو 16 طــًنــا  املـــبـــاعـــة  الــعــ�ــســل 
مالية  بعوائد  الع�سل  ـــواع  اأن مــن 

جتاوزت 6،5  مليون ريال.

ارتفاع قياسي ألصول المصارف في المملكة

2 تريليون ريال حجم القروض المصرفية للقطاع الخاص 
جدة - البالد

 ارتــفــعــت الــقــرو�ــض املــقــدمــة مـــن الــبــنــوك 
املــوؤ�ــســ�ــســات  اإىل  الــ�ــســعــوديــة،  ــارف  واملــ�ــس
احلــكــومــيــة غــري املــالــيــة والــقــطــاع اخلــا�ــض 
املا�سي،  اأكتوبر  �سهر  بنهاية   %15 بن�سبة 
بنحو  مقارنة  ريال  مليار   2082 اإىل  لت�سل 
1807 مليارات ريال خالل الفرتة نف�سها من 

العام املا�سي 2020.
عن  ال�سادرة  ال�سهرية  للن�سرة  ووفًقا 
فقد  ال�سعودي"�ساما"  املركزي  البنك 
املــقــدمــة  للقطاع  الــقــرو�ــض  ارتــفــعــت 
 2021 اأكتوبر  �سهر  بنهاية  اخلا�ض 
اإىل 2010 مليارات ريال وذلك  لت�سل 
بذلك  متجاوزة   ،%16 قــدره  بارتفاع 

حاجز الرتيليوين ريال لأول مرة.
وبلغت القرو�ض املمنوحة للموؤ�س�سات 
احلكومية غري املالية نحو 72.5 مليار 
املا�سي،  اأكــتــوبــر  �سهر  بنهاية  ريـــال 
مــقــارنــة   %3 ــدرهــا  ق بن�سبة  مــرتــفــعــة 

بالفرتة نف�سها من عام 2020.
البنوك  من  املقدمة  القرو�ض  وكانت   

املــوؤ�ــســ�ــســات  اإىل  الــ�ــســعــوديــة،  ــارف  واملــ�ــس
قد  اخلا�ض  والقطاع  املالية  غري  احلكومية 
�سبتمرب  �سهر  بنهاية   %  16 بن�سبة  ارتفعت 
ريــال  مليار   2077.3 اإىل  لت�سل  املــا�ــســي، 
 1986 اإىل  اخلا�ض  للقطاع  ارتفعت  فيما   ،
مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 15 %، مقارنة 
بلغت  والتي  عام 2020،  من  نف�سها  بالفرتة 

اآنذاك 1724 مليار ريال.
 و�سجلت اأ�سول امل�سارف العاملة يف اململكة 
املا�سي،  اأكتوبر  نهاية  يف  قيا�سيا  م�ستوى 
نحو  مقابل  ريال،  تريليون   3.19 نحو  عند 
من  نف�سه  ال�سهر  يف  ريــال  تريليون   2.92
العام املا�سي، بارتفاع 9.3 % وقيمة 271.5 

مليار ريال خالل عام.
ووفقا لبيانات البنك املركزي ال�سعودي 
يف  امل�سارف  اأ�سول  ارتفعت  "�ساما"، 
اأ�سا�ض �سهري 1.3 يف  ال�سعودية على 
ريــال،  مليار   42.1 يــعــادل  املــائــة، مبــا 
ريال  تريليون   3.15 نحو  كانت  حيث 
بنهاية اأيلول )�سبتمرب( املا�سي، وبلغت 
مليار   237.1 نحو  الأجنبية  الأ�سول 
اإجمايل  من  املائة  يف   7.4 ت�سكل  ريال 
التي ت�سمل الحتياطيات   ، املوجودات 
امل�سرفية بني ودائع واأذونات "�ساما"، 
واملطلوبات  الأجنبية،  واملــوجــودات 
مـــن الـــقـــطـــاع اخلــــا�ــــض، ومــطــلــوبــات 
والأ�سول  مالية،  غري  موؤ�س�سات  على 

الثابتة، وموجودات اأخرى.

قرو�ض البنوك للقطاع اخلا�ض )مليار ريال(
التغري20202021الفرتة
+ 14 %15651790يناير

+ 15 %15931826فرباير
+ 15 %16331872مار�ض
+ 14 %16481884اأبريل
+ 15 %16491904مايو

+ 16 %16721934يونيو
+ 15 %16851945يوليو

+ 15 %17001956اأغ�سط�ض
+ 15 %17241986�سبتمرب
+ 16 %17362010اأكتوبر
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طرابل�س - البالد
عاد التناف�س املحموم بني مر�سحي الرئا�سة الليبية، 
بعدما ق�ست حمكمة يف �سبها بعودة �سيف الإ�سالم 
املقبلة،  الرئا�سية  النتخابات  �سباق  اإىل  القذايف 
غامروا  ليبيا  ق�ساة  اأن  القذايف  جنل  اعترب  بينما 

باأنف�سهم يف �سبيل كلمة احلق. 
�سبها  حمكمة  قــرار  الإ�سالم  �سيف  حمامي  واعترب 
انت�سار  مبثابة  النتخابي  لل�سباق  موكله  اإعـــادة 
عرب  احتفالية  اأجواء  و�سط  الليبي،  ال�سعب  لإرادة 
اإعــالن  بعد  �سبها،  يف  الــقــذايف  جنــل  اأن�سار  عنها 
واأعــلــن  ــالم.  ــس الإ� �سيف  �سد  املــقــدم  الطعن  قــبــول 
بالقبول  حكمت  املحكمة  اأن  القذايف  جنل  حمامي 
�سكال يف طــعــن مــوكــلــه عــلــى قـــرار ا�ــســتــبــعــاده من 
العليا  املفو�سية  األزمت  اأنها  م�سيفا  النتخابات، 
النهائية  القوائم  �سمن  ا�سمه  ــاإدراج  ب لالنتخابات 

للمرت�سحني.
وجـــاء ا�ــســتــبــعــاد �سيف الإ�ـــســـالم عــن الــر�ــســح يف 
اجلنائية  للمحكمة  طلبه  واقـــع  على  النــتــخــابــات 
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب اإبان حكم اأبيه، 
ا�ستبعادهم  مت  اآخــرون  مر�سحا   25 احلــال  �ساركه 
كاد  للمناف�سة،  اإعادته  قرار  وقبل  متعددة.  لأ�سباب 
اأن�ساره  بني  مواجهة  �سرارة  ي�سعل  اأن  ا�ستبعاده 
وقوات اجلي�س الليبي، التي اتهمت بالوقوف وراء 
منع تقدمي ال�ستئناف يف حمكمة �سبها. عالوة على 
اأمــام  الــقــذايف  جنل  اأن�سار  من  املئات  تظاهر  ذلــك 
مبحاولت  و�سفت  ما  �سد  للوقوف  املحكمة  مبنى 
جنل  ملنع  حماولة  يف  الق�ساة  ن�ساب  اكتمال  ملنع 
اجلي�س  نفاها  اتهامات  وهي  العودة،  من  القذايف 

جملة وتف�سيال.
النتخابات  مــن  املر�سحني  ا�ــســتــبــعــادات  وفــجــرت 

اأطرافها  طعون  معركة  تفجر  ــزال  ت ول  الرئا�سية 
�سيف  فقبل  الليبية،  املناطق  خمتلف  ويف  م�ستعلة 
ال�سباق  اإىل  احلكومة  رئي�س  اأي�سا  عــاد  الإ�ــســالم 

بوابة  مــن  اأي�سا  ليعود  الرت�سيح  يف  طعنني  بعد 
اآخرين  كما ظهرت طعونات �سد مر�سحني  الق�ساء، 
منهم قائد اجلي�س خليفة حفرت، ولكن جاء الرد عليه 

بالرف�س اأي�سا من حمكمة ا�ستئناف بنغازي. اأجواء 
مفتاحا  البع�س  فيها  يرى  ليبيا،  تعي�سها  انتخابية 
من  الآخــر  البع�س  ويخ�سى  ال�ستقرار،  ل�ستعادة 

�سيناريوهات خطرية، يف ظل حالة ا�ستقطاب حادة 
بني رفقاء الأم�س.

الــــدويل، رفع  الأمـــن  ــرر جمل�س  ق ثــانــيــة،  مــن جهة 

ال�سابق معمر  الليبي  الزعيم  اأرملة  ال�سفر عن  حظر 
وابنه  عائ�سة،  وابنته  فــركــا�ــس،  �سفية  ــقــذايف،  ال
ي�سري  قراره  اأن  اإىل  الأمن  اأ�سار جمل�س  اإذ  حممد، 
ابتداء من الأول من دي�سمرب، حتى 31 مايو 2022، 
حيث يجوز للثالثة ال�سفر دون قيود لدواٍع اإن�سانية، 
خالل هذه الفرتة، موؤكدة اأن املذكورين �سيح�سلون 
حول  معلومات  تــقــدمي  ب�سرط  ال�سفر،  اإذن  على 
ويلزم  الرحلة.  موعد  من  �سهر  وبعد  قبل  �سفرهم 
بال�سفر  لهم  ت�سمح  التي  الدول  الأمــن،  قرار جمل�س 
اللجنة  بــاإخــطــار  عــربهــا،  املـــرور  اأو  اأرا�سيها  اإىل 
بعد  �ساعة   24 غ�سون  يف  الأمــن  مبجل�س  املعنية 
يت�سمن  كتابي،  اإ�سعار  عرب  مرورهم،  اأو  و�سولهم 

تاريخ دخولهم واملدة املتوقعة لإقامتهم.
امل�سرتكة  الع�سكرية  الليبية  اللجنة  تعقد  ذلــك،  اإىل 
الزمن  م�سابقة  متوا�سلة،  اجــتــمــاعــات   ،"5+5"
رئا�سية،  انــتــخــابــات  اأول  قبيل  املــرتــزقــة  لإخــــراج 
اآخرها عقدته اللجنة الع�سكرية باأنقرة لبحث اإخراج 
اللجنة  تــغــادر  اأن  املــقــرر  ومــن  ليبيا.  مــن  املــرتــزقــة 
على  للعمل  رو�سيا  اإىل  امل�سرتكة  الليبية  الع�سكرية 
القوات  اإجــالء  بخ�سو�س  عليه  اتفق  ما  ا�ستكمال 
الزمني  اجلــدول  خطة  وتنفيذ  واملرتزقة  الأجنبية 
دول  مرتزقة  بخ�سو�س  التن�سيق  عقب  خلروجهم، 
اتفق  الــتــي  والــ�ــســودان(  والنيجر  )ت�ساد  اجلـــوار 
اإدارة  مدير  بح�سب  عودتهم،  تاأمني  على  دولها  مع 
خالد  اللواء  الليبي  اجلي�س  يف  املعنوي  التوجيه 
البعثة  اأعلنت  املا�سي،  نوفمرب   4 ويف  املحجوب. 
الأممية التفاق على اآلية لإخراج املرتزقة واملقاتلني 
اللجنة  عــمــل  خلــطــة  تــعــزيــزًا  ليبيا،  مــن  الأجـــانـــب 
اأكتوبر   8 يف  بجنيف  املوقعة  امل�سرتكة  الع�سكرية 

املا�سي، والتي اأقرتها ال�سلطات الليبية.

بريوت - البالد
تواجه حكومة لبنان ت�سلط "حزب الله" وحتكمه 
الإعــالم  وزيــر  ا�ستقالة  اأن  بدليل  قراراتها،  يف 
اللبناين  للرئي�س  قدمها  التي  قرداحي  جــورج 
اإجازتها واملوافقة  اإل بعد  مي�سال عون، مل تاأت 
تتحكم  التي  الله،  حزب  ملي�سيا  قبل  من  عليها 
ول  كنرتول"،  بـ"الرميوت  ميقاتي  حكومة  يف 
اأية خطوة قبل  ي�ستطيع رئي�س الوزراء التقدم 
اأن مينح ال�سوء الأخ�سر من امللي�سيا الإرهابية 
عليها  حتتم  خارجية،  اإمـــالءات  على  امل�ستندة 
لها داخليا  اأزمـــات ل ح�سر  بــريوت يف  اإدخـــال 
وخارجيا لإ�سعافها وال�ستفراد بها بعد اإبعادها 
ميقاتي  له  فطن  ما  وهــو  العربي،  احل�سن  من 
بحديثه املتكرر عن اأن لبنان كان و�سيبقى عربي 
وعامل  موؤ�س�س  ع�سو  وهو  والنتماء،  الهوية 
مبواثيقها،  وملتزم  العربية  الــدول  جامعة  يف 
ل  اأمــره  على  املغلوب  الـــوزراء  رئي�س  اأن  غري 
بحكومة  مكبال  وظل  مبفرده  التحرك  ي�ستطيع 
ــه واأعـــوانـــه  ــل ــن بـــالـــولء حلــ�ــســن نــ�ــســر ال ــدي ت

وموكليه.
لكل  رفــ�ــســه  مــن حــديــث ميقاتي  الــرغــم  وعــلــى 

اأمـــن دول اخلليج  اإىل  الإ�ــســاءة  �ــســاأنــه  مــن  مــا 
وزير  ا�ستقالة  اأن  على  وتاأكيده  وا�ستقرارها، 
بعد  �سرورية  كانت  قــرداحــي  جــورج  الإعـــالم 
من  وعــدد  ال�سعودية  مــع  ن�ساأت  التي  ـــة  الأزم
ظل  اأنـــه  اإل  اخلليجي،  الــتــعــاون  جمل�س  دول 

طيلة  املنا�سب  الــقــرار  اتــخــاذ  عــن  عــاجــزا  يقف 
نف�سه  الله  حزب  وجد  اأن  اإىل  املا�سية،  الفرتة 
لياأتي  بال�ستقالة،  قــرداحــي  ليوجه  ورطــة  يف 
باأن  بعدها  ت�سريحاته  ويطلق  الــوزراء  رئي�س 
اإ�سكالية  ملعاجلة  الباب  تفتح  رمبــا  ال�ستقالة 

العالقة مع اململكة ودول اخلليج، بعد تراكمات 
وتباينات خالل ال�سنوات املا�سية،  موؤكدا عزم 
ب�سبط  "الكفيلة  الإجــــراءات  ت�سديد  حكومته 
ـــواع  احلــــدود الــبــحــريــة والــربيــة ومــنــع كــل اأن
ـــذي ي�سر بــاأمــن الـــدول  تــهــريــب املــمــنــوعــات ال
�سيما  ل  وخ�سو�سيتها،  ال�سقيقة  الــعــربــيــة 
خا�س".  ب�سكل  وال�سعودية  اخلليج  دول  منها 
واأ�ساف: "احلكومة على ا�ستعداد لإن�ساء جلنة 
على  وال�سهر  الأمـــور  كــل  يف  للبحث  م�سرتكة 

ح�سن تطبيقها".
تطبيق  على  حري�س  اأنـــه  يـــردد  ميقاتي  وظــل 
ـــــدول الــعــربــيــة  ــبــنــان مـــع ال تــعــزيــز عـــالقـــات ل
عليها،  واملحافظة  بها  التم�ّسك  على  والإ�سرار 
بني  التاريخي  التعاون  تفعيل  على  واحلر�س 
التدخل  عن  بالنف�س  والــنــاأي  العربية  الُبلدان 
اأي  ويف  العربية  للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف 
القرار  لأ�سحاب  اأن  غــري  عربي-عربي،  نــزاع 
اإبعاد  اإذ يريدون  اآخر،  راأيًا  الله(  بلبنان )حزب 
اجتاه  يف  به  وامل�سي  العربي  عمقه  عن  لبنان 
اآخر ي�سمن لهم املتاجرة ببريوت ورهنها لدول 

اأخرى ل تريد لها اخلري.

عدن - البالد
ترف�س ملي�سيا احلوثي الإرهابية التوقف عن 
وت�ستمر  املدنيني،  الأبــريــاء  وا�ستهداف  قتل 
الأخــرى  والأ�سلحة  بالهاون  املنازل  قــذف  يف 
يف مــنــاطــق مــتــفــرقــة، �ــســاربــة بــكــل املــواثــيــق 
وخملفة  احلائط،  عر�س  الدولية  واملعاهدات 
�ــســن ونــ�ــســاء  لــكــبــار  بليغة  قــتــلــى واإ�ـــســـابـــات 
م�سن  ميــنــي  مـــواطـــن  ــيــب  اأ�ــس اإذ  واأطــــفــــال، 
خطرية،  بجروح  )ال�سبت(،  اأم�س  وزوجــتــه، 
ميلي�سيات  اأطلقتها  هاون  قذيفة  �سظايا  جراء 
احلوثي على منزلهما يف منطقة املحرق �سرق 

حي�س باحلديدة، غرب البالد.
املــواطــن  اإن  وحمــلــيــة،  طبية  مــ�ــســادر  وقــالــت 
ح�سن  درة  وزوجــتــه  دحــبــا�ــس،  علي  بــن  علي 
جراء  خطرية  بجروح  لالإ�سابة  تعر�سا  اأ�سقر، 
اأطلقتها  هـــاون  بــقــذيــفــة  منزلهما  ا�ــســتــهــداف 
اإىل  اإثــرهــا  على  ــال  ــِق وُن احلــوثــي،  ميلي�سيات 
امل�ست�سفى امليداين باخلوخة لتلقي الإ�سعافات 
الأولية. واأ�سافت امل�سادر اأن اجلريحني �سيتم 
حــدود  بــال  اأطـــبـــاء  م�ست�سفى  اإىل  حتويلهما 

ل�ستكمال تلقي العالج.
يف  ال�سرعية  دعـــم  حتــالــف  اأعــلــن  ومــيــدانــيــا، 
ا�ستهداف  عملية   11 "نفذ  اأنـــه  اأمــ�ــس  اليمن 

 24 الـ  خالل  مــاأرب  يف  احلوثي  ميلي�سيا  �سد 
ال�ستهدافات  اأن  مو�سحا  املا�سية"،  �ساعة 
اآليات   7 دمــرت  مبــاأرب  احلوثي  ميلي�سيا  �سد 

ع�سكرية وقتلت اأكرث من 60 عن�سرا.
وكان التحالف اأعلن ليلة ال�سبت تدمريه من�سة 
جنوب  يف  البالي�ستية  الــ�ــســواريــخ  لإطــــالق 

من  جمموعة  على  للق�ساء  اأدى  ممــا  �سنعاء، 
يف  احلــوثــيــني  يــعــاونــون  الــذيــن  "اخلرباء" 
اأي�سًا  دمر  اأنــه  التحالف  واأ�ساف  املجال.  هذا 
امل�سريات"  وجتميع  الألغام  لت�سنيع  "ور�سة 
"اإجراءات  اتخذ  اأنــه  على  م�سددًا  �سنعاء،  يف 
املدنية  والأعـــيـــان  املــدنــيــني  لتجنيب  وقــائــيــة 

الأ�سرار اجلانبية" خالل ال�سربات.
واأعلن التحالف يف وقت �سابق، �سن �سربات 
جوية لأهداف ع�سكرية م�سروعة يف �سنعاء، 
القــرتاب  اأو  التجمع  عــدم  املدنيني  من  طالبا 
اأن  التحالف  ـــد  واأك امل�ستهدفة.  املــواقــع  مــن 
"العملية تتوافق مع القانون الدويل الإن�ساين 
وقواعده العرفية".، كما نفذ التحالف اجلمعة 
13 عملية ا�ستهداف �سد امليلي�سيات احلوثية 
اآلــيــات   8 دمـــرت  �ساعة،  مـــاأرب خــالل 24  يف 
جتــاوزت  ب�سرية  خ�سائر  واأوقــعــت  ع�سكرية 
اخلمي�س  التحالف  اأعــلــن  كما  عــنــ�ــســرًا،   90
ــة لــهــدف  ــي عـــن تــوجــيــه �ــســربــة جــوي املــا�ــس
اأن  اإىل  م�سريًا  �سنعاء،  يف  م�سروع  ع�سكري 
مت  نوعية  اأ�سلحة  موقع  ا�ستهدفت  ال�سربة 
اأن  اإىل  نقلها من مطار �سنعاء الدويل. ولفت 
العملية تتوافق مع القانون الدويل الإن�ساين 

وقواعده العرفية.

"ريموت" حزب اهلل يحرك الحكومة اللبنانية

الحوثي يستهدف المنازل ويصيب المسنين

سيف اإلسالم يعيد التنافس المحموم على كرسي الرئاسة

"التحالف" يدمر آليات المليشيا بمأرب

مجلس األمن يرفع حظر السفر عن أسرة القذافي

وا�صنطن - وكالت
بني  حمادثات  عن   ، الأبي�س  البيت  اأعلن 
الرئي�س الأمريكي  جو بايدن ، والرئي�س 
الـــرو�ـــســـي  فـــالدميـــري بـــوتـــني ، بــعــد غد 
لبحث  الفيديو،  تقنية  عــرب  )الــثــالثــاء( 

اأزمة  اأوكرانيا  وق�سايا اأخرى.
اأنتوين  وقال وزير اخلارجية الأمريكي  
"اللقاء بني  اإن  بلينكن ، يف وقت �سابق، 
يتوقف  والرو�سي  الأمريكي  الرئي�سني 
التوتر من اجلانب  على خطوات خف�س 
مبا�سرة  حمادثة  و�سيجريان  الرو�سي، 
"رو�سيا  اأن  يف م�ستقبل قريب"، معتربا 
هي التي يقع على عاتقها تخفي�س التوتر 
ــحــن جـــاهـــزون لــلــعــمــل مع  احلـــــايل، ون
الطرفني وندعم حال دبلوما�سيا لالأزمة".

يــاأتــي هــذا الإعـــالن يف وقــت تتوتر فيه 

حماولت  ب�سبب  البلدين  بني  العالقات 
رو�سيا التدخل يف اأوكرانيا يف وقت هدد 
وخيمة  بعواقب  مو�سكو  الناتو  حلف 
ــهــجــوم عــلــى كــيــيــف. ويف هــذا  حـــال ال
ال�سدد قال الرئي�س الأمريكى جو بايدن 
احلمراء  اخلطوط  يحرتم  ل  اإنــه  اأم�س، 
اأنه  مــوؤكــدا  اأوكــرانــيــا،  ب�ساأن  طــرف  لأى 
الرئي�س  مع  مطولة  مناق�سات  �سيجرى 
الرو�سى فالدميري بوتني، ح�سبما ذكرت 

و�سائل اإعالم اأمريكية.
 وت�سهد العالقات بني رو�سيا والوليات 
وت�سعيد  الــتــوتــر  مــن  ــة  حــال املــتــحــدة 
الأحــداث  خلفية  على  الكالمية  احلــرب 
املخاوف  يثري  فيما  باأوكرانيا،  املتعلقة 
هو  ملــا  الأمـــور  تتطور  اأن  احتمال  مــن 

اأبعد من ذلك.

اخلرطوم - البالد
ــنــظــارات البجا  ل اأرجـــــاأ املــجــلــ�ــس الأعـــلـــى 
)ال�سبت(،  اأمــ�ــس  امل�ستقلة،  والعموديات 
خطوة اإغالق ميناء بورت�سودان والطريق 
ا�ستجابة  وذلــك  ال�سودان،  �سرق  القومي 
لــطــلــب جلــنــة حــكــومــيــة حلــل اأزمــــة �سرق 
املجل�س  رئي�س  نائب  برئا�سة  الــ�ــســودان، 
ــفــريــق حمــمــد حـــمـــدان دقــلــو  ــيــادي ال ــ�ــس ال

)حميدتي(.
م�ساء  عقد  اجتماع  خــالل  اللجنة  وطلبت 
اجلمعة، من املجل�س الأعلى لنظارات البجا 
الوقت  مــن  مهلة  امل�ستقلة  والــعــمــوديــات 
اأطــراف  مع  امل�ساورات  من  املزيد  لإجــراء 

ال�سراع.
البجا  نــظــارات  مبجل�س  الــقــيــادي  ـــال  وق
حممد طاهر، اإن اللجنة العليا املكلفة باأزمة 
مهلة  منحها  طلبت  دقلو  برئا�سة  ال�سرق 

التاأجيل  اأن  طاهر  واأ�ساف  الق�سية.  حلل 
ــاورات مع  يــاأتــي لإجــــراء املــزيــد مــن املــ�ــس
نتائج  اإىل  للو�سول  ال�سرق  مكونات  كــل 

اإيجابية لإنهاء ال�سراع.
ــنــظــارات البجا  ل وقــــال املــجــلــ�ــس الأعـــلـــى 
يف  ال�سودان  ب�سرق  امل�ستقلة  والعموديات 
ال�ساعات  خــالل  �سيعلن  اإنــه  �سابق،  وقــت 
كاماًل"،  ثوريًا  ت�سعيديًا  "جدوًل  القادمة 
الــتــي حــددهــا  املــهــلــة  انــتــهــاء  ـــك ع�سية  وذل

للحكومة املركزية لإلغاء "م�سار ال�سرق".
دي�سمرب  من  الرابع  حدد  قد  املجل�س  وكان 
اإعــادة  اأو  ال�سرق"  م�سار  لـ"اإلغاء  مــوعــدًا 
اإغـــــــالق املــــوانــــئ والــــطــــرق يف مــديــنــة 
جلانًا  اإن  مــ�ــســادر  وقــالــت  بــورتــ�ــســودان. 
والــطــريــق  املــوانــئ  كــل  بــاإغــالق  خمت�سة 
للرتتيب  كثيفة  اجتماعات  ــداأت  ب القومي 

لل�سروع يف تنفيذ الإغالق.

محادثات أمريكية - روسية 
لبحث أزمة أوكرانيا

 السودان.. تعليق خطة إغالق 
ميناء بورتسودان
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الزعيم "وتوكلنا" أغرب أسماء 
الصقور بمهرجان الملك عبدالعزيز 

منطقة نابضة بالحياة لجذب الموهوبين وإسعاد الزوار 

اإلقامة الفنية في العال برنامج لتحفيز العقول المبدعة 
البالد- يا�سر بن يو�سف

اآثاًرا ُبنيْت على مدى اآلف ال�سنني  حتت�سن العال 
وتدل على احل�سارات العديدة ومع العد التنازيل 
امللكية  الهيئة  اأعلنت  طــنــطــورة   �ستاء  ملهرجان 
لتطوير  الفرن�سية  ــة  ــال ــوك وال الـــُعـــال،  ملــحــافــظــة 
حمافظة الُعال  اأم�س  عن اإطالق اأول برنامج اإقامة 
ببيئة  العال  متتاز  حيث  الُعال،  حمافظة  يف  فنية 
طبيعية ثقافية فريدة من نوعها، كما تعترب مركًزا 

ثقافًيا وطريقا للتجارة والبخور عرب التاريخ.
الفن  اإدارة  عـــام  مــديــر  الــدبــل،  ـــورا  ن و�ــســرحــت 
الُعال:"هذه  ملحافظة  امللكية  الهيئة  يف  والإبـــداع 
الإقامة الفنية هي عالمة فارقة يف امل�سار الثقايف 
يف الُعال، حيث نهدف لتقدمي جتارب ثقافية فريدة 
ناب�سة  فنون  منطقة  ت�سكيل  يف  ت�ساهم  لــلــزوار 
الُعال،  يف  واملبدعني  للفنانني  وم�ساحة  باحلياة 
كما ميثل الربنامج جتمًعا للفنون والإلهام وحافزا 
من  املبدعة  والعقول  الفنانني  جذب  عرب  لالإبداع، 
رافد  ت�سكيل  يف  للم�ساركة  الــعــامل،  اأنــحــاء  جميع 

لإرثنا الثقايف ".
قائمة  الفنانني  من بني  وقد مت اختيار نخبة من  
يف  لي�ساركوا  وفنانة،  فنانًا   50 من  اأكرث  تت�سمن 
التي   الفنية  الإقــامــة  برنامج  من  الأوىل  الن�سخة 
ت�ستمر حتى 14 يناير  القادم  وهم  كل من را�سد 
فنون،  ومــدر�ــس  �سعودي  فنان  وهــو  ال�سع�سعي 
حيث تهتم اأعماله بالهدف من حياة الب�سر واأمناط 
توا�سل املجتمع، كما تعرب اأعماله عن هذه الأفكار 

عرب الأدوات املتداولة يوميا.
 �سارة فافريو وهي فنانة فرن�سية متعددة املهارات، 
تقدم منحوتات واأعمال تركيبية خمتلفة، وترتكز 
هزبر،  تالني  والطبيعة.  الــوجــود  على   اأعمالها 
يف  تقيم  ت�سكيلية  وفنانة  معمارية  مهند�سة  وهي 
اإىل عر�س  اأعمالها ومنهجياتها  ال�سارقة، وتهدف 
لورا  والــتــاريــخ   الطبيعة  بني  التكاملية  العالقة 
اأعماًل متعددة  �سيلي�س  وهي فنانة فرن�سية تقدم 
جديدا  منهجا  عملها  يف  تقدم  حيث  الو�سائط، 
والأ�ــســخــا�ــس  املــنــحــوتــات  بــني  الــعــالقــة  لتف�سري 
مرابط  �سي  �سفيان  والأ�ــســوات.  ال�سور  وكذلك 
اأعماًل باأ�سكال متعددة و  وهو فنان فرن�سي يقدم 
يركز يف عمله على ذكريات الب�سر والتاأثريات على 
ال�سعودي  الفنان  والهجرة.   ال�سفر  عرب  الهوية 

مهند �سونو وهو فنان متعدد التخ�س�سات تبحث 
اأعماله يف اأعماق التجربة الإن�سانية.

ميتد  الــذي  التجريبي  الإقــامــة  برنامج  وي�سعى 
والتعاون  احلــوار  لتعزيز  اأ�سبوًعا   11 مدى  على 
يف  بالفنون  املهتمني  مــن  وغــريهــم  الفنانني  بــني 
يف  العاملني  التقنيني  اخلــرباء  وكذلك  املحافظة، 
فرق  اأعمال  بني  التكامل  هــذا   خالل  ومن  املجال، 
اإىل  التخ�س�سات، من اجليولوجيا  تقنية متنوعة 
علم الآثار والنبات والهند�سة املعمارية، �سترت�سخ 

الُعال وجهة تزدان باإبداعات الفنانني.
هو  اجلــديــدة  التجربة  هــذه  مو�سوع  و�سيكون 
"اإعادة اإحياء الواحة"، حيث تركز اأبحاث الفنانني 
اأبرز  الُعال، وهي واحدة من  واأعمالهم على واحة 
تنفيذ  حالًيا  ويــتــم  الــُعــال،  يف  الطبيعية  املــواقــع 

برنامج متكامل ي�سفي عليها مل�سة فنية.
التفكري  املقيمني املدعوين على  وي�سجع الربنامج 
التنموية  الــربامــج  هــذه  مثل  يف  الفنان  دور  يف 
الوا�سعة والطريقة التي ميكنهم بها حتقيق تكامل 
بني روؤاهم الفنية وروؤى اخلرباء يف التخ�س�سات 
وبالإ�سافة  الإبداعية.  اآفاقهم  خالل  من  الأخــرى 
والإنتاج  البحث  م�ساريع  لتطوير  دعم  تقدمي  اإىل 
الُعال،  يف  تنفيذها  �سيتم  التي  بالفنانني  اخلا�سة 
اأ�سبوعًيا  للجمهور  مفتوح  برنامج  تنظيم  يتم 

و�سكان  واأهــايل  واخلــرباء  الفنانني  مع  بالتعاون 
وِور�ــســا  مفتوحة  ا�ــســتــديــوهــات  يت�سمن  الــعــال، 
عملهم  حــول  والفنانني  اجلماهري  بــني  ولــقــاءات 

اجلاري يف مراحل خمتلفة من الإقامة.
بيوت  اإحــدى  يف  للربنامج  الأوىل  الــدورة  وتقام 
لحــًقــا  و�سيتم  الــُعــال.  واحـــة  قــلــب  يف  ال�سيافة 
وهي  الديرة"،  "مدر�سة  يف  الإقامة  برامج  تنظيم 
مركز للفنون والت�سميم بالُعال. وقد بداأ الفنانون 
املقيمون يف بناء توا�سل لفت مع فناين املحافظة 

من خالل الربامج التي اأقيمت يف مدر�سة الديرة، 
بالتزامن مع التعمق يف اأبحاث على املواد املحلية 
املوجودة  والثقافية  احِلرفية  واملمار�سات  للُعال 
الركائز  اإحــدى  الديرة  مدر�سة  و�ستكون  بالعال، 
الُعال.  يف  امل�ستقبلي  الفنون  مل�سروع  الرئي�سية 
من  فعالة  جمموعة  يف  املــ�ــســروع  هــذا  ويتجلى 
الربامج ومبادرات التعليم والإنتاج التي �ست�سكل 
املنطقة  �سكان  لفائدة  وحيوية  ن�سطة  فنية  وجهة 

والطالب والفنانني والزوار.

إبراز الثقافة السعودية األصيلة والتعريف بها وتقديمها دوليًا "أوايسس" تمزج بين  األصالة وعناصر الفخامة 
 البالد ـ خالد بن مر�ساح 

اإحدى  اأواي�س�س،  منطقة  فعاليات  ام�س   انطلقت 
يف  املتخ�س�سة   ،2021 الريا�س  مو�سم  مناطق 
متــزج  متكاملة،  ترفيهية  �ستوية  جتــربــة  خــلــق 
اإذ  العاملية،  الفخامة  وعنا�سر  املكان  اأ�سالة  بني 
رمال  و�سط  ومتنوعة  ثرية  جتربة  لزوارها  تقدم 

ال�سحراء الذهبية.
�سمال  ال�سحراوي  مبوقعها  اأواي�س�س  وتتميز 
العا�سمة الريا�س، املمتد على م�ساحة 1.3 مليون 
مطاعم  حتـــوي  مــنــاطــق،  ثــمــاين  تتقا�سمها  م2، 
للحفالت،  ومــواقــع  للت�سوق  ومتاجر  وخميمات 

اإ�سافة اإىل الألعاب الرتفيهية والفعاليات الفنية.
التي تتخذ  الفن  عــدًدا من زوايــا  املنطقة  وحتــوي 
اأعماللفنانني  فيه  ت�ستعر�س  متحًفا  الــرمــال  من 
الــ�ــســعــوديــني مـــن مــنــحــوتــات وجــــداريــــات وفــن 
واإرثها  النجدية  الثقافة  يعك�س  الذي  اجلرافيتي، 
ـــزوارهـــا ال�ــســتــمــتــاع  الــغــنــي. وتــتــيــح املــنــطــقــة ل
ــزة بـــني الــنــخــيــل عــلــى اأنــغــام  ــي ــم بــاجلــلــ�ــســات امل
اأطباًقا  نف�سه  الوقت  يف  لهم  تقدم  كما  املو�سيقى، 
اإيطالية على اأنغام �سحر اأوروبا العريقة، واأ�سناًفا 
البندقية  واأنـــغـــام  مــيــالن  �ــســوارع  اإىل  تــاأخــذهــم 

يف  معتادة،  وغــري  جريئة  نكهات  عرب  وزوارقــهــا 
جتربة ا�ستثنائية مُتّتع جميع احلوا�س، وت�سفي 
وال�سرور، ومتنح زوار مو�سم  البهجة  األواًنا من 
يف  الــرمــال  بني  الت�سوق  جتربة   2021 الريا�س 
اأكرث من 25 عالمة جتارية حملية ودولية، ودور 
ال�سبيهة  واملــنــتــجــات  الأزيــاءوالإكــ�ــســ�ــســوارات 
ثماين  اأواي�س�س  وت�سمل  ال�سعودية.  بالثقافة 
الت�سوق،  منطقة  يف:  تتمثل  رئــيــ�ــســة،  مــنــاطــق 
مطاعم  الفنون،  الرتفيهية،  املنطقة  جنــد،  تــراث 

املو�سيقية،  الأواي�س�س،الالوجنات  دكــة  عاملية، 
جميع  املنطقة  وت�ستهدف   ."glamps" منطقة 
�سرائح املجتمع من اأفراد وعائالت، يف طابع عام 
ي�ستقطب الباحثني عن الهدوء بعيًدا عن الأجواء 
جتربة  املنطقة  يف  تتوفر  اإذ  للمدن،  ال�ساخبة 
مع  الرملية،  النفود  كثبان  بني  والفخامة  الهدوء 
من  متكنهم  للزوار  وفاخرة  مريحة  اأجــواء  تهيئة 
لأطــول  فيها  والبقاء  بفعالياتاملنطقة  ال�ستمتاع 

فرتة ممكنة.

الريا�ض ـ البالد 
التابعة  الثقافية  والــكــيــانــات  الهيئات  ت�ستعد 
الثقافة، للم�ساركة يف معر�س ارتيجانو  لوزارة 
ميالنو  مدينة  يف  يقام  ــذي  ال  ،2021 فيريا  اإن 
اجلــاري  دي�سمرب   12 حتى   وي�ستمر  الإيطالية 
بقطاع  ممثلة  ـــرتاث  ال هيئة  واإ�ــســراف  بــرعــايــة 
خالل  من  وذلــك  اليدوية،  وال�سناعات  احلــرف 

متنوع  ثــقــايف  حمــتــوى  يت�سمن  وا�ــســع  جــنــاٍح 
يعك�س ثراء الثقافة والهوية ال�سعودية، من خالل 
الــيــدويــة، والــفــنــون الدائــيــة،  عــرو�ــس للحرف 
مناطق  خمتلف  مــن  التقليدية  الــطــهــي  وفــنــون 

اململكة العربية ال�سعودية.
الهيئات  مع  م�ساركتها  من  الرتاث  هيئة  وت�سعى 
الأخرى يف املعر�س اإىل اإبراز الثقافة ال�سعودية 

اإىل  دولــيــًا،  وتقدميها  بها  والتعريف  الأ�سيلة 
واحلرفيني  احلــرف  على  ال�سوء  ت�سليط  جانب 
الــ�ــســعــوديــني واإبــداعــاتــهــم، وتــقــدمي الــدعــم لهم 
ومتــكــيــنــهــم مــن خـــالل املــ�ــســاركــة يف املــعــار�ــس 
الهوية  يف  التنوع  لإبــراز  الدولية  واملهرجانات 
احلرف  جمال  يف  اخلــربات  وتبادل  ال�سعودية، 
الرتاثية  احلــرف  واإبــــراز  امل�ساركة،  الـــدول  مــع 

ال�سعودية امل�سجلة يف منظمة اليوني�سكو.
من  واحــــدًا  فــيــريا  اإن  ارتيجانو  معر�س  ويــعــد 
العامل،  يف  ال�ستهالكية  الدولية  املعار�س  اأكــرب 

املتخ�س�سة يف جمال احلرف اليدوية.
عرو�س  على  الــرتاث  هيئة  م�ساركة  و�سرتتكز 
احلرفيني املبا�سرة، التي �ستكون لأكرث من 10 
اإ�سافة  املتميزين،  ال�سعوديني  احلرفيني  من 
لــزوار  وبيعها  احلرفية  منتجاتهم  عر�س  اإىل 

املعر�س. 
املعر�س  يف  الطهي  فنون  هيئة  ت�سارك  فيما 
ال�سعودية  الأطــبــاق  من  جمموعة  يقدم  مبقهى 
التقليدية، وبع�س املنتجات الغذائية ال�سعودية 
وعر�س  الـــزوار،  على  بيعها  واإتــاحــة  ال�سهرية 

اأفالم عن ق�سرية و�سور عن فنون الطهي.

الريا�ض ـ البالد 
طيورهم  على  الــ�ــســقــارون  يطلق 
اأ�سماء حتمل دللت خا�سة، فمنهم 
من يطلق عليها �سفة متيز �سلوكه، 
عزيز  ا�سم  عليه  يطلق  من  ومنهم 
عــلــيــه، واآخـــريـــن فــ�ــســلــوا اأ�ــســمــاء 
الن�سخة  حملتها  ــة،  ــت ولف غــريــبــة 
عبدالعزيز  امللك  ملهرجان  احلالية 

لل�سقور 2021.
الدعيج  �سعود  ال�سقار  واأو�ــســح 
اأنه اأطلق ا�سم )مقدام( على �سقره 
يف  املــ�ــســرف  تــواجــده  على  كدليل 
املـــواقـــف الــ�ــســعــبــة، فــهــو �ــســقــر ل 
العنزي  �سعد  �سمى  فيما  يــهــاب، 
�ــســقــره )عــزيــز( عــلــى اأخــيــه الــذي 
اأما  قلبه،  يف  خا�سة  مكانة  له  يكّن 
�سقره  على  فاأطلق  املطريي  مــازن 
بعروبته  لعـــتـــزازه  )عــــرب(  ا�ــســم 
وقـــــوة الـــعـــرب. ويـــــرى الــ�ــســقــار 
مبارك العجمي اأن الأ�سماء تختلف 
ا�سم  كــل  واأن  املــواقــف،  باختالف 
�ــســقــر يــحــمــل مــغــزى مــعــيــنــًا عند 
العديد  ميلك  اأنــه  مو�سحًا  مالكه، 
قلبه  اإىل  اأحبها  ولكن  ال�سقور  من 
ا�سم  يحمل  لأنــه  )�سلطان(  ال�سقر 
الأ�ــســمــاء بح�سب  ابــنــه. وتــتــنــوع 

يف  يــرى  مــن  فهنالك  املــالــك،  نظرة 
اأداء �سقره متعة وطربا؛ مثل فالح 
اأطــلــق علي احد  الـــذي  الــدو�ــســري 
�سقوره ا�سم )مطرب( والذي حقق 
له املركز الثاين يف �سوط جري بيور 
وقد  �سعوديني،  حمرتفني  قرنا�س 
لأكرث من �سقر،  ا�سمًا واحــدًا  جند 
مثل ال�سقارين حممد املو�سى وبدر 
�سقرين  ميلكان  اللذين  ال�سمري 
وهنالك  )مـــرياج(.  يدعى  وكالهما 
على  تدل  التي  الأ�سماء  من  العديد 
ل�سقر  ــمــايل(  ــس ــ� )ال مــثــل  مــنــاطــق 
خلف ال�سمري، كما جند الكثري من 
وعلياء  �سلمى  مثل  الإنــاث  اأ�سماء 
ورميا  و�سيخة  ور�سوى  وجنــالء 
اأ�سماء  تخل  ومل  و�سمرية،  ووعــد 
مثل  الريا�سة  من  ال�سقور  بع�س 
نــيــوكــا�ــســل والــ�ــســبــابــي والــزعــيــم، 
العنزي  ماجد  اأطلق  فيما  والعاملي 

على �سقره ا�سم )توكلنا(.
يــوا�ــســل  املـــهـــرجـــان  اإىل  يــ�ــســار 
فعالياته حتى 16 دي�سمرب اجلاري، 
ال�سعودي  ال�سقور  نــادي  مقر  يف 
مبــلــهــم �ــســمــال مــديــنــة الــريــا�ــس، 
للفائزين  مالية  جوائز  وخ�س�س 

بلغت نحو 25 مليون ريال.

10 ورش عملية وتدريبية  في تقنيات الترجمة وفنونها
الريا�ض ـ البالد 

نظمته  ــــذي  ال "الرتجمة"  مــلــتــقــى  �ــســهــد 
بالريا�س  والرتجمة  والن�سر  الأدب  هيئة 
تدريبية  ور�س  ع�سر  اإقامة   ، موؤخرا  خالل 
تناولت العمليات الفنية للرتجمة وتقنياتها 
ــا املـــتـــعـــددة، مبــ�ــســاركــة خـــرباء  ــه ــب وقــوال

ومتخ�س�سني يف الرتجمة.
امل�ساعد  ال�ستاذ   الأوىل  الور�سة  وقدمت 
بجامعة الق�سيم الدكتورة اأ�سماء القنيعري، 
الإعالمية  الرتجمة  "تطبيقات  فيها  ناق�ست 
اأهمية  عن  متحدثًة  الإخباري"،  واملحتوى 
العام،  ـــراأي  ال ت�سكيل  يف  ـــره  واأث الإعـــالم 
الإخــبــاريــة  اللغة  خ�سائ�س  اإىل  مــ�ــســريًة 
مـــن حــيــث اخلــــرب الــ�ــســحــفــي واأجــــزائــــه، 
فّعلت  كما  عامة،  ال�سحافة  لغة  وتف�سيالت 
الدكتورة التطبيق اجلماعي مع امل�ساركني 
ن�سخة من  مــن خــالل عر�س  الــور�ــســة،  يف 

الأخبار وعناوينها.
مو�سوع  الثانية  الــور�ــســة  تــنــاولــت  فيما 
املحا�سر  مع  الرتجمة"  م�ساريع  "اإدارة 
نيكوليت�س،  كري�ستيان  الدكتور  واملرتجم 
اإدارة  مـــهـــارات  عـــن  فــيــهــا  الـــــذي حتــــدث 
م�ستهدفًا  املجال،  يف  واملخاطر  امل�ساريع 
ـــطـــالب  بـــهـــا املـــرتجـــمـــني املـــحـــرتفـــني وال
ت�ساهم  التي  النقاط  وعــدد  والأكادمييني، 
واختتمها  واعية،  اإداريـــة  بيئة  اإيجاد  يف 
بجل�سة عملية للح�سور، لتطبيق املعلومات 

واملهارات التي تطرق لها.
وجاءت الور�سة الثالثة بعنوان "تطبيقات 
الدكتور عبد  ال�سيا�سية" لالأ�ستاذ  الرتجمة 
احلميد عليوة، ا�ستعر�س فيها عدة حماور، 
ومناق�سة  ال�سيا�سية  لغة  فهم  اأهمها:  من 
طــبــيــعــتــهــا وخــ�ــســو�ــســيــتــهــا، والــتــعــرف 
الرتجمة  ومــهــارات  ا�سرتاتيجيات  على 
تطبيقها  اآليات  على  والتدريب  ال�سيا�سية 
مـــن خـــالل الــتــمــاريــن الــعــمــلــيــة، ومــعــرفــة 
اهــتــمــامــات  عــلــى  ــز  ــي ــرتك وال خ�سائ�سها 
حتليل  اإىل  بــالإ�ــســافــة  املتلقي،  اجلمهور 

والأيــدولــوجــيــة  الثقافية  اجلــوانــب  وفهم 
للن�سو�س ال�سيا�سية.

املرتجم  قدمها  التي  الرابعة  الور�سة  ويف 
والأكادميي فهد الهذلول بعنوان "الرتجمة 
ال�سفوية عن بعد"، حتدث فيها عن النظرة 
العامة للرتجمة الفورية عن ُبعد، وحتديد 
�سناعتها،  يف  العمل  لبدء  الالزمة  الكفاءة 
ال�سفوية عن  اأهمية الرتجمة  اإدراك  ُمتاأماًل 
التي  الفر�س  واغتنام  امل�ستقبل،  يف  ُبعد 
 ،19 كوفيد  فايرو�س  جائحة  عقب  ظهرت 
بالإ�سافة اإىل القدرة على املمار�سة الذاتية 

للرتجمة با�ستخدام الو�سائل الرقمية.
بعنوان  جــاءت  فقد  اخلام�سة  الور�سة  اأمــا 
فيها  وحتـــدثـــت  املوؤمترات"،  "ترجمة 
املرتجمة رنا احلنايا عن الرتجمة الفورية 
ــمــوؤمتــرات واأنـــواعـــهـــا، والأ�ــســا�ــســيــات  ــل ل
والــتــقــنــيــات املــ�ــســتــخــدمــة، والــتــعــريــفــات 
على  م�سددة  الــفــوري،  باملرتجم  اخلا�سة 
عن  كالبتعاد  املجال،  يف  الذهبية  القواعد 
�سوتيًا،  يفهم  اأو  ي�سمع  مل  �سيء  تف�سري 
من  والتاأكد  الإمكان،  قدر  الرتكيز  وزيــادة 
املتحدث  �سماع  الفوري على  املرتجم  قدرة 

بو�سوح تام.
مو�سوع  الــ�ــســاد�ــســة  ــة  الــور�ــس وتــنــاولــت 
"ال�سرتجة"، وهي فرع من فروع الرتجمة 

ال�سمعب�سرية، حتدثت فيها اأ�ستاذ الرتجمة 
والــلــغــويــات املــ�ــســاعــد يف جــامــعــة املــلــك 
عن  جمــددي  ـــرار  اأب الــدكــتــورة  عبدالعزيز 
خ�سائ�س  مع  التعامل  على  التدرب  كيفية 
تت�سمن  التي  والثقافية  اللغوية  ال�سرتجة 
وال�سهلة  الـــدارجـــة  الــكــلــمــات  ا�ــســتــخــدام 
املاألوفة،  غري  الكلمات  وجتنب  للم�ساهد 
موؤكدة اأهمية التطبيق العملي على برنامج 
الرتجمة  واأمنـــاط  الحــرتافــيــة،  ال�سرتجة 
املتخ�س�س  ال�سمعب�سرية من حيث نوعها 
الطبية والقانونية، وقالت: لبد  كالربامج 
الكلمات  ومراعاة  والعتناء  احلر�س  من 
قيود  اإىل  م�سرية  باملعنى،  الإخـــالل  دون 
الــ�ــســرتجــة ومــنــهــا عـــدد الــكــلــمــات الــتــي ل 
حرفًا   36 عن  تزيد  ول  حرفًا   30 عن  تقل 
مع  الن�س  وتطابق  الــواحــد،  ال�سطر  يف 

ال�سورة من ناحية تقنية.
بعنوان:"  الثامنة  الــور�ــســة  جـــاءت  فيما 
الــدكــتــورة  قدمتها  القانونية"  الــرتجــمــة 
كاثرين واي من جامعة غرناطة باإ�سبانيا، 
املخت�سني  مــهــارات  تطوير  فيها  تناولت 
وخا�سة  الــقــانــونــيــة  الــرتجــمــة  جمـــال  يف 
املحتملة  وامل�ساكل  التحريرية،  الن�سو�س 
التي قد يقع بها املرتجمون املخت�سون يف 

هذا النوع من الرتجمة.

7 مشروبات طبيعية 
لتفتيت حصوات الحالب 

جدة ـ جنود النهدي 
التبول،  عند  �سديدة خ�سو�سًا  اآلم  من  عادًة  امل�سابون بح�سوات احلالب  يعاين 
هذه  من  للتخل�س  الطبية  الو�سفات  اأو  اجلراحية  العمليات  اإىل  يلجاأون  حيث 

الآلم.
وي�سّكل الكال�سيوم 80 % من مكونات ح�سوات احلالب، والتي تتكّون نتيجة عدة 
اأ�سباب؛ اأبرزها تكوين بلورات ناجتة عن بع�س الأدوية، فيما يلجاأ البع�س لتناول 
الطبيعية  امل�سروبات  اأبــرز  احل�سوات.  تلك  من  للتخل�س  الطبيعية  امل�سروبات 

امل�ستخدمة يف تفتيت ح�سوات احلالب تتمثل يف:
وُين�سح  احل�سوات،  تلك  تفتيت  يف  امل�ستخدمة  امل�سروبات  اأهم  من  وُيعد  املاء:   

ب�سرب ما يقارب 12 كوبًا من املاء يوميًا مع مالحظة لون البول.
ح�سوات  يف  املوجود  الكال�سيوم  اإخــراج  يف  وي�ساعد  الليمون:  ع�سري  اأن  كما 
احلالب مع البول على �سكل �سرتات البول، وذلك بعد تفاعل حم�س ال�سرتيك مع 
يف  ي�ساعد  الذي  الأ�سيتيك  بحم�س  غني  وهو  الريحان:  ع�سري  اأما   الكال�سيوم. 
تفتيت احل�سوات والتقليل من خطر الإ�سابة بها بخف�س م�ستوى حم�س اليوريك.
بالن�سبة خلل التفاح: ويحتوي اأي�سًا على حم�س الأ�سيتيك، وي�سرب بعد تخفيفه 

عن طريق خلط ملعقتني كبريتني منه يف 180 - 230 ملليلرتاً من املاء.
خلط  طريق  عن  تخفيفه  بعد  وي�سرب  الأ�سيتيك،  حم�س  على  اأي�سًا  يحتوي  كما  

ملعقتني كبريتني منه يف 180 - 230 ملليلرتًا من املاء.
والتي  لالأك�سدة،  املقاومة  املركبات  من  العديد  على  الرمان: ويحتوي  اأما  ع�سري 
ح�سوات  اأي  تكون  جتنب  يف  وت�ساعد  احلالب،  ح�سوات  من  بالتخل�س  تقوم 
ــرازات  اإف حتفيز  على  ويعمل  الهندباء:  جــذور  مب�سروب  يتعلق   وفيما  جديدة. 
البول والتخل�س من احل�سوات وال�سموم  اإنتاج  زيادة  ي�ساعد على  املــرارة، مما 
من اجل�سم. كما يعترب من امل�سروبات املدرة للبول، كما يقلل من اللتهاب والتورم 

امل�ساحبني للح�سوات، لحتوائه على م�سادات اأك�سدة وم�سادات للبكترييا.
و م�سروب ع�سبة ذيل احل�سان: ويعترب من امل�سروبات املدرة للبول، كما يقلل من 

اللتهاب والتورم امل�ساحبني للح�سوات، لحتوائه على م�سادا.
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الريا�ض- في�صل الرقيبة
امل�ساهدات  اأعلى  على  )اليوتيوب(  على  الهالل  نادي  قناه  ح�سلت 
ح�سدت  حيث  املا�سي؛  نوفمرب  �سهر  خــالل  اآ�سيا  قــارة  اأنــديــة  بــن 
نادي بري�سب  الثانية حل  املرتبة  القناة 5.30 مليون م�ساهدة، ويف 
بري�سجا  نــادي  ثالثا  وجــاء  م�ساهدة،  مليون   5.25 بـ  الأندوني�سي 
نادي  جــاء  الرابعة  املرتبة  ويف  م�ساهدة،  مليون   2 بـ  الأندوني�سي 
بوريرام التايلندي بـ 1.8 مليون م�ساهدة، ويف املرتبة الأخرية نادي 

كريل الهندي بـ 1.74 مليون م�ساهدة.  

قناة الهالل تتألق في اليوتيوب 

)يف زحام ال�صم�ض .!(

"البُشرى بحذاقة االتحاد!"
البطولة  ملفردة  العذب  اللفظ  ي�ستنطق  الحتــاد  يــزال  *ل 
والكلمة الفيا�سة ، للمناف�سة بعاطفة وروح وبزاد من الفكر 
العنا�سري وذخرية من ال�سعور ال�سادق للجهاز التدريبي. 
الفني  ح�سوره  تاأ�سيل  على  حري�سا  الحتـــاد  يـــزال  ول 
مفتخرا بقيمه وحمبيه واأهله وجماهريه يف زمن تقربت فيه 
املناف�سة يف)هالمية الك�سب( ومل تع�ش اأذواقنا ن�سوبًا يف 
النتائج  للنتائج(  فاحتكمت  املتغري  الكروي  )الدر�ش  جمال 
ائتالفه  �سرط  يختل  ما  )غالبًا(  الــذي   ) )للطالع  ال�سريعة 
التنافر  فين�ساأ  التكتيكية.  وال�سلطنة  الفرائحية  النغمة  بن 
اأحيانًا  للتوقع �سمن املنظور الذي ميز علم الكرة املتطرف 
على  مبنين  باعتبارهما  الحتـــادي؛  الــكــروي  الغناء  لفن 

)العلوم التخطيطية وقواعد احل�سم(.
*لكن الحتاد �سخ�سيته )لغة بطولة جملجلة( تفر�ش الروؤية 
على  الهام  الفوز  وبا�ستبطان  الذهن!  يف  ال�سورة  تطبع  حتى 
عميدًا  الديربي  لقاء  يف  الحتـــاد  جــاء   2/0 الأهــلــي(  )اجلـــار 

لل�سدارة على خطوات النبهار!
وال�سباح  والفاأل(  الب�سرى  )ريــاح  به  تفعل  الحتــاد،  ففريق 

فعلتها حن تهب على موا�سم نبوغه واإبداع لعبيه به.
اإن )عنا�سر الحتــاد(.. لي�سوا هدافن فقط. ول مهاجمن   *
ومدافعن وحماور بارعن حاذقن اأذكياء، ول املهاجم كورنادو
ول العبود ول املدافع الهداف حجازي ول احلار�ش مار�سيلو 
مل�سات  ت�سحبها  ال�سمات  تلك  كــل  اإنــهــم  ورفــاقــهــم.  جــروهــي 

)النبوغ( وقوة احل�سور.
فنجد الحتاد اأقرب من عيون جماهريه لأهدابها ومن ر�سى 

اأرواح املن�سفن لعقولهم وقلوبهم.
يفخر  الوطن  لكرة  من�سف  اأي  فــاإن  الأطــالل،  نــاءت  *ومهما 

بالحتاد.
كل  وبه  الريا�سة!  ح�سارة  متذوقي  عيني  مبزن  *فالحتاد 

قلب يهمي !
ومل  اأعينهم،  مبــزن  وهــو  عا�سقيه  ي�سبط  الوطن  وفريق 
تكن املوا�سم املن�سرمة موا�سم ا�ستئ�ساد لالحتاد فقد و�سل 
منها النادي الحتادي ب�سرف، لنهائي بطولة اأبطال العرب، 
ومتنعت عليه وهو الآن مت�سدر الدوري بجدارة؛ لأن لعبي 
كل بطولة، وهاهم  القدم( يف  )كــرة  غابة  الحتــاد منور يف 
غرميهم  على  فوزهم  بعد  والن�سر،  الهالل  يناف�سون  الآن 
وهو  مت�سبثن  الأول  املــركــز  ميتطون  ظــلــوا  حــن  الأهــلــي 
�سهوة فر�ش �سيجتاز به الحتاديون، مب�سيئة الله، اأعرا�ش 

التناف�ش ثم البطولة
الــزغــاريــد والأحــــالم على  مــن خــالل مرابعهم  ويــ�ــســوغــون 

خطوات النبهار.
*مبارك فقد تقاطرت) الب�سرى( ملناف�سة الحتاد..!! وهو الآن
)باملركز الأول مت�سدرًا مع نهاية م�ساركته يف 12 مباراة ..!( 
عودة  ال�سعودي(  للدوري  )تهنئة  ثم  نقطة.  وع�سرين  وب�ست 
والفوز  والتناف�ش  ال�سدارة  وو�سام  بو�ساح  النمور  ح�سور 
التناف�ش  بتالوين  املكتظ  الأهــلــي  جارهم  على  الَعِطر  العبق 
التاريخي!! فالدوري "بع�سقه لالحتاد": قنديل ود وحّبات عطر 

م�سفوحة.
�سخ�سيته "هو الحتاد" : دالية تواري جدران القلب! وفكره 

الأردان! من  مفرٌغ  عابٌق  وم�ساٌء  �سيٌف  "بالحتاد".. 

د.عدنان املهنا

في كأس العرب فيفا 2021...

مصر والجزائر يتأهالن.. والمغرب يقسو على النشامى

دالل ونيديا وروعة ينتزعن ذهـب سهام البطولة الختامية 

جدة- حممود العو�صي
ــثــريا من  ــري ك ا�ــســتــعــاد املــنــتــخــب املــ�ــس
املنتخب  �سباك  ودك  املــعــروف،  م�ستواه 
�سمن  اأم�ش  نظيفة،  بخما�سية  ال�سوداين 
من  الرابعة  املجموعة  يف  الثانية  اجلولة 
كاأ�ش العرب املقامة يف قطر. افتتح منتخب 
عن  الــرابــعــة  الدقيقة  يف  الت�سجيل  م�سر 

اأحمد  ي�سيف  اأن  قبل  رفعت،  اأحمد  طريق 
الــثــاين مــن ركلة جــزاء  الــهــدف  �سيد زيــزو 
اخرتق   ،31 الدقيقة  ويف   .13 الدقيقة  يف 
ح�سن في�سل من الناحية الي�سرى، لي�سنع 
حمدي  حممود  �سجله  الــذي  الثالث  الهدف 
نف�سه  في�سل  ي�سيف  اأن  قبل  "الون�ش"، 
واختتم   .57 الــدقــيــقــة  يف  ــرابــع  ال الــهــدف 

املنتخب  اأهـــــداف  �ــســريــف  ــبــديــل حمــمــد  ال
املباراة،  عمر  من   80 الدقيقة  يف  امل�سري 
املجموعة  �ـــســـدارة  اإىل  الــفــراعــنــة  ليقفز 
الر�سيد  بنف�ش  نــقــاط،   6 بر�سيد  الرابعة 
ـــوز الأخـــري  ــعــد  ف مـــع مــنــتــخــب اجلـــزائـــر ب
ذاتها  اجلولة  يف   0-2 بنتيجة  لبنان  على 
النهائي  ربع  للدور  �سويا  التاأهل  وي�سمنا 

�سدارة  املقبل  الثالثاء  لقاوؤهما  و�سيحدد 
ق�سا  الــثــالــثــة،  املجموعة  ويف  املــجــمــوعــة. 
منتخب املغرب على نظريه الأردين برباعية 
طريق  عن  الأطل�ش"  "اأ�سود  تقدم  نظيفة. 
يحيى جربان)د4( وعزز املدافع بدر بانون 
اأ�ساف  ثم  )د24(.  يف  ثــان  بهدف  النتيجة 

الثالث الالعب حممد ال�سيبي)د44(.

رحيمي  �سفيان  �سجل  جـــزاء،  ركلة  ومــن 
النهاية بدقيقتن؛ لريتفع  الرابع قبل  الهدف 
ويحتاج  نــقــاط،  لـــ6  املــغــرب  منتخب  ر�سيد 
اإىل الدور  نقطة واحدة فقط ل�سمان العبور 
ربع النهائي. يف املقابل، جتمد ر�سيد الأردن 
قبل مباراته  نقاط من فوز وخ�سارة،  عند 3 

يف اجلولة اخلتامية اأمام فل�سطن.

الدمام-حمودالزهراين 
توج  م�سعل بن عبداملح�سن احلكري رئي�ش 
لل�سهام،  ال�سعودي  الحتـــاد  اإدارة  جمل�ش 
الفائزات باملراكز الثالثة الأوىل يف مناف�سات 
لل�سيدات،  اخلتامية  ال�سهام  رمــي  بطولة 
نادي  ميدان  على  اللعبـة  احتــاد  نظمها  التي 
يف  تناف�سن  رامــيــة   28 مب�ساركة  الــريــا�ــش، 

ثالث فئات. 
ذهبية  ــقــرين  امل دلل  الــرامــيــة  وانــتــزعــت 
70م،  م�سافة  الأوملـــبـــي  الــقــو�ــش  مناف�سات 

اخلنيزان،  هيفاء  الــثــاين  املــركــز  يف  وحلت 
فيما جاءت الرامية �سادن املر�سود يف املركز 
حققت  30م  م�سافة  مناف�سات  ويف  الثـالث. 
بعد  الأول  املــركــز  اأ�سبينوزا  نيديا  الرامية 
فوزها على �سمى كنفر التي حلت ثانيًا، فيما 

فازت بالربونزية �سبا الر�سيد. 
وفازت الرامية روعة متبويل باملركز الأول 
الف�سية  يف مناف�سات 18م، وذهبت امليدالية 
املركز  يف  وجـــاءت  امل�سيان،  املــهــا  للرامية 

الثالث الرامية جواهر الودعاين.

ماريغا ورومارينيو يتصارعان 
على نجومية نوفمبر

جدة – هالل �صلمان
مو�سى  املــايل  والحتـــاد،  الهالل  جنما  يتناف�ش 
اأف�سل  جائزة  على  رومارينيو  والربازيلي  ماريغا 
لعب ل�سهر نوفمرب املا�سي بعد تر�سيحهما من قبل 
التي  القدم، وهي اجلائزة  لكرة  الآ�سيوي  الحتاد 

حت�سم بوا�سطة ت�سويت اجلماهري.
ور�سح الحتاد القاري اإىل جانب ماريغا وروما 
كال من: التوغويل كودجو لبا )العن الإماراتي(، 
الأردين(، بوعالم  )الفي�سلي  اأبو جلبو�ش  يو�سف 
نيانغ  اإدري�سا  ال�سنغايل  القطري(،  )ال�سد  خوخي 

)الطلبة العراقي(، الأردين حممود مر�سي )املحرق 
)الكويت  برحمة  املــهــدي  واملــغــربــي  البحريني(، 

الكويتي(.
وكتب موقع الحتاد الآ�سيوي عن ماريغا: "كان 
الالعب املايل مو�سى ماريغا من اأبرز الالعبن يف 
قارة اآ�سيا خالل ال�سهر املا�سي، حينما �ساهم بقوة 
يف فوز فريقه الهالل ال�سعودي بلقب دوري اأبطال 
اآ�سيا، بعد اأن �سجل الهدف الثاين يف �سباك فريق 
املــبــاراة  يف  اجلنوبي  الــكــوري  �ستيلرز  بوهانغ 
النهائية التي انتهت ل�سالح الفريق ال�سعودي الذي 

انفرد بالرقم القيا�سي لعدد الألقاب املحققة بر�سيد 
4 األقاب".

الــربازيــلــي ريــكــاردو  "�ساهم  قـــال:  وعــن رومـــا 
رومارينيو بقوة يف �سمان فريقه الحتاد �سدارة 
الدوري ال�سعودي لكرة القدم بعد اأن �سجل هدفن 
الطائي،  الفوز يف مرمى  الفتح، وهدف  �سباك  يف 
خالل  امل�سابقة  يف  الالعبن  اأميز  بن  من  ليكون 
ال�سهر املا�سي، ليوا�سل اأرقامه املميزة مع الفريق 
للجائزة  تــر�ــســح  اأن  لــه  �سبق  حــيــث  املــو�ــســم  هـــذا 

�سابقًا".

هدف الدوسري ينافس على 
األجمل آسيويا

جدة- البالد
يناف�ش هدف نا�سر الدو�سري يف مرمى بوهاجن �ستيلرز الكوري 
اآ�سيا 2021.  اأبطال  الأجمل يف بطولة دوري  اجلنوبي على جائزة 
من  اآ�سيا  اأبطال  دوري  تاريخ  الدو�سري  نا�سر  دخل  الهدف  وبهذا 
والأ�سرع  النهائيات  تاريخ  يف  هدف  اأ�سرع  بت�سجيله  اأبوابه  اأو�سع 
البطولة عام  اآ�سيا منذ انطالق  اأبطال  الإق�سائية لدوري  الأدوار  يف 
فقط  ثانية   16 مــرور  بعد  الهدف  جــاء  املن�سرم.  القرن  من   1967
الكوري  �ستيلرز  بوهاجن  اأمام  ونظريه  الهالل  مباراة  انطالقة  على 
اجلنوبي بنهائي ن�سخة 2021م التي اأقيمت على اأر�سية ملعب امللك 
القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحتــاد  اأن  اإىل  ي�سار  بالريا�ش.  الــدويل  فهد 
طرح اأمام اجلماهري الت�سويت على اأجمل هدف؛ حيث ي�ستمر حتى 

اجلمعة املقبل.
بوهانغ  اأمــام  الدو�سري  نا�سر  هــدف  هي"  املتناف�سة  والأهـــداف 
�ستيلرز، ويل دونغ-غيونغ - اأول�سان الكوري اجلنوبي يف املباراة 
دبي  الأهلي  �سباب   - اإدواردو  وكارلو�ش  موتورز،  جيونبوك  اأمــام 
ماتيا  نامبا  غامبا   - كوراتا  و�سو  كي،  اإم  جي  اإيــه  اأمــام  املباراة  يف 
الإيــراين  ال�ستقالل   - قائدي  ومهدي  ــرز،  روف تامبنيز  املــبــاراة  يف 
اأمام الأهلي ال�سعودي، وديوغو - باثوم التايالندي يف  يف املباراة 
يف  القطري  الدحيل   - اأولونغا  ومايكل  ايلويلو،  كايا  اأمــام  املباراة 
يف  ال�سيني  بكن   - �ساوين  وليانغ  ال�سعودي،  الأهلي  اأمام  املباراة 
املباراة اأمام �سيتي، واإدري�ش فتوحي - الأهلي ال�سعودي يف املباراة 
اأمام ال�سرطة العراقي، وهريوكي اآبي - ناغويا غرامبو�ش الياباين 

يف املباراة اأمام جوهور دار التعظيم.
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بعد وصوله إلى 801 هدف كأكبر هداف في التاريخ..

األرقام القياسية )لعبة الدون( المفضلة
جدة – البالد

هو يريد جميع الأرقام القيا�سية املمكنة 
اأهــدافــه على  الـــ 36 ل يغري من  وبلوغه 
كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  الإطــاق. 
اأنــه من طينة  اأكــد مــرة جديدة  رونــالــدو 
الهدافني النادرين الذين اأجنبتهم ماعب 
كرة القدم مع بلوغه الهدف رقم 801 يف 
مرمى  يف  هدفني  ت�سجيله  بعد  م�سريته 
يونايتد  مان�س�سرت  فريقه  ليقود  اأر�سنال 

اإىل الفوز 2-3.
القنا�ص  بطريقة  الأول  الــهــدف  جــاء 
ي�سيف  اأن  قبل  املنطقة،  داخـــل  املــاهــر 
داخــل  كبرية  بقوة  �سددها  جــزاء  ركلة 

ال�سباك.
اأرقام ميزت م�سرية رونالدو.. 

5- هو عدد الكرات الذهبية التي نالها 
خال م�سريته. كانت الأوىل عام 2008 
متقدمًا  يونايتد  مان�س�سرت  �سفوف  يف 
عــلــى غــرميــه الــتــقــلــيــدي الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل مي�سي. حاز الربتغايل اجلائزة 
و2014   2013 اأعـــوام  اأي�سًا  املرموقة 
بها  تــــوج  حـــني  يف  و2017،  و216 
الأرجنتيني 7 مرات اآخرها يوم الثنني 

املا�سي.
7- هو الرقم املف�سل لقمي�ص رونالدو. 
ارتداه منذ قدومه اإىل مان�س�سرت يونايتد 
عام 2003 قادمًا من �سبورتينغ ل�سبونة. 
مان�س�سرت  �سفوف  يف   7 رقــم  ويحمل 
دللة كبرية؛ لأن اأبرز اأ�ساطريه ارتدوه 
ب�ست  جــورج  الأيرلندي  راأ�سهم  وعلى 
والفرن�سي اإريك كانتونا وديفيد بيكهام. 
لدى و�سوله اإىل ريال مدريد عام 2009 
ارتدى القمي�ص رقم 9 ملو�سم واحد لأن 
ريال  اأ�سطورة  حــوزة  يف  كــان   7 الرقم 
مدريد راوؤول، قبل اأن تنتقل ملكيته اإىل 

الربتغايل.
�سجلها  التي  الأهـــداف  عــدد  هــو   -14
رونالدو يف نهائيات كاأ�ص اأوروبا، بينها 
5 يف الن�سخة الأخرية ال�سيف املا�سي، 

اأف�سل م�سجل يف تاريخ  ليكون بالتايل 
امل�سابقة القارية الأهم، متقدمًا بفارق 5 
باتيني.  مي�سال  الفرن�سي  عن  اأهــداف 
يف  القيا�سي  الرقم  رونــالــدو  ميلك  كما 
الأوروبية  النهائية  يف  امل�ساركات  عدد 
)5 مرات( علمًا اأنه قاد منتخب باده اإىل 

اإحراز اللقب يف عام 2016.
الـــتـــي واجـــه  املـــــرات  عــــدد  36- هـــو 
فــيــهــا مــيــ�ــســي لــيــ�ــســبــح الأخــــــري اأكـــر 

امل�سابقات  خمتلف  يف  يــواجــهــه  لعــب 
بو�سكيت�ص  �سريخيو  مــع  بالت�ساوي 
اح�سائيات  بح�سب  اإنيي�ستا  واأندري�ص 

موقع "تران�سفر ماركت" املتخ�س�ص.
�سجلها  التي  الأهــداف  140- هو عدد 
)خــــارج  اأوروبــــــــا  اأبــــطــــال  دوري  يف 
ترتيب  ليت�سدر  الت�سفيات(  مباريات 
اأمــا  الأم.  الــقــاريــة  للم�سابقة  الــهــدافــني 
مع  بالذات  مي�سي  فهو  املبا�سر  مناف�سه 

120 هدفًا.
خا�سها  اّلتي  املباريات  عدد  181-هو 
اأوروبـــــا،  اأبـــطـــال  دوري  يف  رونـــالـــدو 
متجاوزًا الرقم القيا�سي ال�سابق بحوزة 
كا�سيا�ص  اإيـــكـــر  الإ�ـــســـبـــاين  احلـــار�ـــص 
)177(. ويليهما مواطنه ت�سايف )151( 

والأرجنتيني مي�سي )153(.
�سجلها  التي  الأهــداف  801- هو عدد 
تخطى  قد  رونالدو  وكــان  م�سريته.  يف 
الر�سمي  القيا�سي  الرقم  املا�سي  العام 
بعدد الأهداف امل�سجل با�سم الأ�سطورة 
الربازيلية بيليه الذي �سجل 767 هدفًا.

كالتايل: 115  اأهداف رونالدو  جاءت 
هــدفــًا مــع الــربتــغــال و686 مــع الأنــديــة 
الــتــي دافـــع عــن األــوانــهــا، 5 اأهـــداف مع 
 ،)2003-2002( ل�سبونة  �سبورتينغ 
-2003( يونايتد  مان�س�سرت  مــع   130
وحتى   2021 اأغ�سط�ص  منذ  ثم   2009
مــدريــد )من  ريــال  مــع  هــدفــًا  الآن، 450 
هــدف  و101   ،)2018 حــتــى   2009
بلغ   .)2021-2018( يوفنتو�ص  مــع 
بت�سجيله  هــدف  الـــ 800  عتبة  وجتــاوز 
 )2-3( ـــال  ـــن ـــس اأر� مـــرمـــى  يف  هـــدفـــني 
اخلمي�ص يف الدوري الإجنليزي املمتاز.
الـــذي  املــبــلــغ  هـــو  مــلــيــونــا،   115  -
للح�سول  يوفنتو�ص  نــادي  ا�ستثمره 
 100 بينها   2018 عــام  خــدمــاتــه  على 
كان  مدريد.  لريال  انتقال  كبدل  مليون 
"ال�سيدة  فريق  خزينة  يكلف  رونالدو 
�سنويًا  ـــورو  ي مــلــيــون   86 العجوز" 
مليون  اأجره )57  يت�سمن  املبلغ  وهذا 
يورو( وتق�سيط ما يتوجب على عماق 

تورينو للنادي امللكي على 4 �سنوات.
املنت�سبني  عــدد  هــو  مليونا،   372  -
رونالدو  اإن�ستغرام.  على  ح�سابه  اإىل 
هو ال�سخ�سية الأكر تتبعًا على مواقع 
الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي حــيــث يــقــوم 
اأر�سية  على  اإجنـــازاتـــه  عــن  بــاحلــديــث 

امللعب وال�سركات التي ترعاه.

حقق الدوري بعد 50 عاما.. 
تغريم بطل البرازيل 650 دوالرا

جدة – البالد
هوريزونتي  بيلو  مدينة  بلدية  اأعلنت 
مينريو،  اأتلتيكو  نادي  تغرمي  الربازيلية، 
ــي يف  ــل ــربازي ال الـــــدوري  بلقب  لحــتــفــالــه 
على  ــول  احلــ�ــس دون  املـــديـــنـــة،  ـــوارع  ـــس �

ت�سريح.
ــذي تــوج بــالــدوري  مت اإخــطــار الــنــادي ال
مــرة يف  ولثاين  عــامــًا،  منذ 50  مــرة  لأول 
تاريخه، بتغرميه مبلغ 3 مايني و671 األفًا 
دولرا(،   650 )نحو  برازيليا  ريــال  و93 
عام  مكان  يف  فعالية  بتنظيم  قيامه  ب�سبب 

دون ت�سريح م�سبق.
ـــف عـــمـــدة بــيــلــو هـــوريـــزونـــتـــي،  وو�ـــس
األك�سندر كاليل، مبلغ الغرامة بـ"ال�سخيف"، 
الرقم  لهذا  بالنظر  اأنه  اإىل  م�سريًا يف بيان 

كان من الأف�سل عدم تغرمي النادي.
قد  مينريو،  م�سجعي  مــن  الآلف  وكــان 
يف  هوريزونتي،  بيلو  مدينة  يف  جتمعوا 
معًا  لاحتفال  جنومهم  و�ــســول  انــتــظــار 
النادي،  تاريخ  يف  الثاين  الـــدوري  بلقب 

بعدما تغلب على م�سيفه باهيا 2-3.
اجلمعة،  فجر  حتى  الحتفالت  وامتدت 
اإ�ـــســـابـــات ب�سبب  ــــوع  عـــن وق واأ�ـــســـفـــرت 
والــزجــاجــات،  النارية  الألــعــاب  ا�ستخدام 
اأ�سارت  التي  الإطــفــاء  هيئة  لبيانات  وفقًا 
اأي�سًا اإىل وقوع حوادث مرورية، وحرائق 

يف اأ�سجار خال الحتفالت.
دوري  يف  الثاين  لقبه  مينريو  وح�سم 
الأ�ــســواء، بعد الــذي اأحــرزه عــام 1971، 
برفعه  املو�سم  نهاية  على  مرحلتني  قبل 
الــ�ــســدارة  يف  نــقــطــة   81 اىل  ر�ــســيــده 
الذي  فامنغو  ماحقه  عن  نقاط   9 بفارق 
يف  باللقب  توج  بعدما  العر�ص  عن  تنازل 

املو�سمني املا�سيني.
فريق  جنح  �سعبة،  مو�سم  بداية  وبعد 
لعبني  وبقيادة  �ستيفال  األيك�سي  ــدرب  امل
الربازيلي  والإ�سباين  هالك  املخ�سرم  مثل 
هيمنته  فر�ص  يف  كو�ستا،  دييغو  الأ�سل 
و�سوًل   ،15 الـ  املرحلة  منذ  الــدوري  على 

اإىل ح�سم اللقب.

الصراع يحتدم بين الهولندي "فيرستابين" والبريطاني "هاميلتون"..

كورنيش جدة يشهد السباق الرسمي لجائزة السعودية الكبرى STC للفورموال1

جدة- هاين الب�شر
ت�شوير- خالد مر�شاح

ـــوم  الأحـــــد على  ـــي تــنــطــلــُق ال
مناف�سات  جدة  كورني�ص  حلبة 
اجلولة 21 )ما قبل الأخرية( 
ال�سعودية  جائزة  �سباق  من 
للفورمول1،   STC الكربى 
برنامج  يــنــدرج حتــت  الـــذي 
يف  ــك  وذل احلياة"،  "جودة 

متام ال�ساعة الثامنة والن�سف 
مت�سابقًا   20 مب�ساركة  م�ساًء، 

ميثلون 10 فرق.
"ماك�ص  ـــدي  ـــن ـــول ـــه ال ــــدخــــل  وي

فري�ستابني" �سائق فريق ريد ُبل ال�سباق 
الكبري، مت�سدرًا للرتتيب بعد انتهاء اجلولة 

الع�سرين من ال�سباق، التي اختتمت موؤخرًا يف 
العا�سمة القطرية الدوحة، فيما جاء الربيطاين 
مر�سيد�ص  فريق  �سائق  هاميلتون"  "لوي�ص 
"فالرتي  الفرن�سي  وحــّل  الثانية،  املرتبة  يف 
بوتا�ص" يف املركز الثالث، وجاءت بقية املراكز 

يف اجلولة املا�سية على النحو التايل: 
"�سريجيو  ُبل  املركز الرابع: �سائق فريق ريد 

برييز".
املركز اخلام�ص: �سائق فريق ماكارين "لندو 

نوري�ص".
املركز ال�ساد�ص: �سائق فريق فرياري "ت�سارلز 

لوكلري".
املركز ال�سابع: �سائق فريق فرياري "كارلو�ص 

�ساينز".
"دانيال  ماكارين  فريق  �سائق  الثامن:  املركز 

ريكاردو".
"بيار  األفا تاوري  املركز التا�سع: �سائق فريق 

غا�سلي".
"فريناندو  األباين  املركز العا�سر: �سائق فريق 

األون�سو".

الربيطاين  وي�سعى 
لــــويــــ�ــــص هـــامـــيـــلـــتـــون 
لتحقيق رقٍم قيا�سي عاملي، 
اللقب  على  باحل�سول  واملتمثل 
اأول �سائق يف  للمرة الثامنة، لي�سبَح 
تاريخ الفورمول1 ي�سُل اإىل هذا الرقم، خا�سًة 
بعد تقلي�سه الفارق بينه وبني الهولندي ماك�ص 

فري�ستابني يف جولتي الربازيل وقطر.
هو  النف�ص  فيمّني  فري�ستابني  الهولندي  اأمــا 
والذي  تاريخه،  يف  له  الأول  اللقب  بنيل  الآخر 
من املمكن اأن يقوم بح�سمه على حلبة كورني�ص 
جـــدة، ول�ــســيــمــا اأنـــه يــتــ�ــســدر الــرتتــيــب الــعــام 
لل�سائقني بر�سيد 351.5 نقطة، وبفارق 8 نقاط 
اأمام هاميلتون الذي يوا�سل ال�سغط يف املركز 

الثاين بر�سيد 343.5 نقطة.

ال�سباق  انــطــاق  قبل  الــفــرق  ترتيب  يف  اأمـــا 
الأوىل  املرتبة  فيحتُل فريق مر�سيد�ص  املرتقب، 
ويــاأتــي  و�ــســيــفــًا،  ري�سينغ  ــل  ُب ــد  ري فــريــق  يليه 
مكارين،  ثــم  ومــن  الثالث،  املــركــز  يف  فـــرياري 
األبني، األفا تاوري، اأ�ستون مارتن، ويليامز، األفا 

روميو، وياأتي فريق ها�ص يف املرتبة الأخرية.
ال�سباق  ــًا  اأيــ�ــس الــيــوم  فــعــالــيــات  و�ست�سهد 
النهائي ل�سباق حتدي "بور�سه �سربنت" ال�سرق 
ظهرًا،  الثانية  متــام  يف  �سيبداأ  الــذي  الأو�ــســط، 
تليه ا�ستعدادات احلدث الرئي�ص الذي �سيت�سمن 

ا�ستعرا�سًا لل�سائقني.
مدير  ما�سي"  "مايكل  تفقد  اأخـــرى،  جهة  من 
ومفّو�ص  للفورمول1  الــعــامل  بطولة  �سباقات 
�سباح  جــدة  كورني�ص  حلبة  جاهزية  ال�سامة 
اأم�ص، حيث ت�سمنت عملية الفح�ص تقييم جودة 

ل�سمان  بــه،  املحيطة  واملناطق  ال�سباق  م�سار 
الدويل  الحتــاد  موا�سفات  ماءمته  من  التاأكد 

لل�سيارات.
احللبة  عــن  اإيجابيًا  انطباعًا  ما�سي  واأبـــدى 
جلميع  مذهلة  الرحلة  "كانت  قــائــًا:  اجلــديــدة 
جلــائــزة  الأول  الــ�ــســبــاق  جــعــل  يف  املــ�ــســاركــني 
ملمو�سًا،  واقعًا  للفورمول1  الكربى  ال�سعودية 
الأخــرية  الأ�سهر  خــال  املتعددة  زيــاراتــي  ويف 
مل�ست وترية التقدم املميز، الذي كان ا�ستثنائيًا". 
اإىل  وو�سلت  احللبة  اكتملت  "لقد  واأ�ــســاف: 
"اأ"  التقييم  مع  تتوافق  التي  امل�ستويات  اأعلى 
الذي  املعيار  وهــو  لل�سيارات،  الــدويل  لاحتاد 
الــكــربى،  ــزة  اجلــائ �ــســبــاق  ا�ست�سافة  يــخــّولــهــا 
حيُث �ستوفر حلبة كورني�ص جدة حتديًا جديدًا 

لل�سائقني والفرق".

وت�سمل حلبة كورني�ص جدة 27 منعطفًا، منها 
جهة  يف  اأخــرى  و11  الي�سار،  نحو  منعطفًا   16
اإىل جانب تخ�سي�ص 3 مناطق حمتملة  اليمني، 
لتفعيل نظام التخفي�ص من ال�سحب "دي اآر اإي"، 
وي�سل طول اللفة الواحدة على احللبة 6.175 
اأطــول حلبة على خارطة  مــرتًا، ما يجعلُها ثاين 
الفورمول1 بعد حلبة "�سبا – فرانكور�سان" يف 

بلجيكا.
و�ستكون حلبة كورني�ص جدة هي اأ�سرع حلبة 
�سرعة  العامل مع متو�سط  �سوارع على م�ستوى 
ي�سل اإىل 252 كيلو مرتًا يف ال�ساعة، فيما تبلغ 
ال�ساعة  يف  كيلومرتًا   322 الق�سوى  ال�سرعة 
حتى الو�سول اإىل املنعطف الأخري، كما حتتوي 
امل�سجعني  لتمنح  ت�سييدها،  مت  مدرجات   7 على 

اإطالة رائعة على ال�سباق.



جدة - خالد بن مر�ضاح
ف�ؤاد  الفنان  مع  ن�صري  اأ�صالة  الفنانة  ت�صدح 
اأغانيهما  باأحدث  )الثالثاء(،  غٍد  بعد  عبدال�احد 
احلجز  ب��داأ  بينما  "اأواي�ص�س"،  ليايل  ث��اين  يف 

للحفل اأم�س، وفقا ملا اأعلنه م��صم الريا�س.  
الريا�س على  الر�صمي مل��صم  وقال احل�صاب 

�صيبداأ  احلفل  اإن  "ت�يرت"، 
عند العا�صرة م�صاء 

م���������ص����رح  يف 
اأواي���������ص���������س، 
ي���ن���ت���ظ���ر  اإذ 

اجلمه�ر ب�صغف 
للنجمني  احلفل  هذا 

حما�صا  اأب��دي��ا  ال��ذي��ن 
و����ص���ع���ادة ك��ب��رة 

ل���ل���م�������ص���ارك���ة 
ح���ف���الت  يف 

اأواي�ص�س 

اأ�صالة  اإذ �صبق للفنانة  وم��صم الريا�س عم�ما، 
جانب  ال�ص�ق" اإىل  "اأ�صر  حفل  يف  �صاركت  اأن 
واخلليجيني،  ال�صع�ديني  الفنانني  م��ن  نخبة 
القادمة،  احلفالت  يف  الإب��داع  مل�ا�صلة  وت�صعى 
ج��دي��دة  ب��اأغ��ن��ي��ات  بالتغني  ج��م��ه���ره��ا  واع����دة 

م�صم�عة.
وك���ان���ت اأ����ص���ال���ة ن�����ص��ري قد 
دبي  يف  حفلني  م���ؤخ��رًا  اأحيت 
وم�����ص��ر، ����ص���ارك يف الأخ����ر 
اأنظار  لفت  ما  الأربعة  اأبناوؤها 
املتابع�ن  تفاعل  اإذ  اجلمه�ر، 
وع����دد م���ن امل�����ص��اه��ر 
م���ع ف��ي��دي��� 
ت����ظ����ه����ر 
ف���ي���ه م��ع 
اأب��ن��ائ��ه��ا 
ع��������ل��������ى 
امل�صرح.
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تركيب أجهزة صدمات كهربائية قلبية بالحرم
الريا�ض - البالد

اأجهزة  تركيب  املالية،  ب�زارة  امل�صاريع  اإدارة  مكتبة  بداأت 
البطيني  ال��رج��ف��ان  واإزال����ة  القلبية  الكهربائية  ال�صدمات 
)AED( يف م�صروع الت��صعة الثالثة للحرم املكي ال�صريف، 
م�صروع  �صمن  ال�صع�دي،  الأحمر  الهالل  هيئة  مع  بالتعاون 

)من اأحياها( الذي تتبناه الهيئة.
املالية  ب�زارة  امل�صاريع  اإدارة  ملكتب  املكلف  الرئي�س  واأكد 

اأن  اأثبتت  العلمية  ال��درا���ص��ات  اأن  �صاحي  م�صعل  املهند�س 
هذه الأجهزة تزيد من فر�س النجاة يف حالت ت�قف القلب 
اأي  يتطلب  ل  معها  التعامل  اأن  اإىل  النظر  لفتًا  والتنف�س، 
طريقة  على  الب�صيطة  التدريبات  بع�س  واإمن��ا  طبية،  خلفية 
ال�صتخدام وكيفية التعامل مع حالت عدم التنف�س اأو الت�قف 
�صت�فر  ال�صع�دي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اأن  مبينًا  القلبي، 
التدريب الالزم لأعداد كبرة من من�ص�بي اأمن احلج والعمرة 

والعاملني مب�صروع الت��صعة.
اأي  ت�صكل  ل  القلبية  الكهربائية  ال�صدمات  اأجهزة  اإن  وقال 
خطر طبي؛ اإذ اإنها تعمل ب�صكل اآمن واآيل؛ فهي تق�م باإجراء 
�صدمة  ت�صدر  التحليل  وبعد  القلب،  كهرباء  بيانات  حتليل 
كهربائية لإنعا�س القلب واملحافظة على احلياة كما يف حالتي 
البطيني  الت�صارع  اأو  البطيني  الرجفان  ب�صبب  القلب  ت�قف 

دون نب�س.

جدة - البالد
ل��الأمم  التابعة  العاملية  ال�صياحة  منظمة  اأدرج����ت 
القرى  اأف�صل  قائمة  يف  اأملع"  "رجال  قرية  املتحدة، 
القرى  اأف�صل  مبادرة  وتهدف  العامل.  يف  ال�صياحية 
اإنعا�س ال�صياحة  اأُعلن عنها خالل قمة  ال�صياحية التي 
يف ماي� املا�صي، اإىل ت�صليط ال�ص�ء على اأمثلة بارزة 
الطبيعية  العنا�صر  بني  جتمع  الريفية  ال�صياحة  يف 
واأ�صاليب  املجتمعية  القيم  على  وحتافظ  والثقافية، 
املبادرة  وت�صتند  التقليدية.  الإن��ت��اج  واآل��ي��ات  احلياة 
خالل  م��ن  ال�صاملة  املجتمع  لتنمية  العال  اإط���ار  على 

ملجم�عة  اململكة  رئا�صة  خالل  اأُطلق  ال��ذي  ال�صياحة، 
الع�صرين يف العام املا�صي. وي�ؤكد هذا الإجناز اأهمية 
اللتزام بال�صتدامة وا�صتخدام ال�صياحة كق�ة للتغير 
اخ���ت���ارت منظمة  امل��ج��ت��م��ع��ات، ح��ي��ث  الإي��ج��اب��ي يف 
ال�صياحة العاملية رجال اأملع من بني 175 جهة م�صاركة 
 45 م�صافة  اأمل��ع  رج��ال  قرية  وتبعد  دول��ة.   75 متثل 
وتعد  اجلبلية،  ع�صر  منطقة  يف  اأبها  مدينة  غرب  كم 
مثاًل فريدًا على تراث وثقافة اململكة املتن�عة. وتتاألف 
60 ق�صرًا متعدد الط�اب، مبنيًا من حجر  القرية من 

الطني الطبيعي واخل�صب.

أصالة وفؤاد في ثاني ليالي »أوايسس«

»رجال ألمع« ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم

وجبات مفيدة إلنقاص الوزن

السناني يتلقى التهاني 
بترقيته إلى عقيد

5 عادات أساسية للحفاظ على الصحة

إهمال الماء في الشتاء يسبب الجفاف

جدة - البالد
ال�صحة  على  للحفاظ  للغاية  مهمًا  اأمرًا  الطعام  بن�عية  الهتمام  يعترب 
ال�صحي،   "healthhub" م�قع  عر�س  اإذ  الأم��را���س،  عن  والبتعاد 
الأهداف  حتقيق  على  �صت�صاعد  الطعام  تناول  اأثناء  اأ�صا�صية  عادات   5

الغذائية، وبالتايل التمتع ب�صحة جيدة.
وقال اإن �صرب املياه مع ال�جبات بدل عن امل�صروبات املحالة بال�صكر، 
اأف�صل بكثر ويحافظ على ال�صحة، كما اأن تناول الطعام ببطء مهم للغاية 
لأن الأمر ي�صتغرق من العقل 20 دقيقة حتى ير�صل اإ�صارات باأنك اأ�صبحت 
يف حالة �صبع، لذلك تناول الطعام ببطء، وخذ وقتًا اأكرث لكي تنتبه للكمية 
التي تاأكلها، مع اللتزام بالطبق ال�احد لأن اللتزام ب�جبة واحدة ي�صاعد 

على اإبقاء ال�صعرات احلرارية التي نتناولها حتت ال�صيطرة.
اإدراج اخل�صار والفاكهة يف كل وجبة نتناولها، مهم جدا لأن  اأن  وبني 
بالألياف  غنية  نف�صه  ال�قت  ويف  قليلة،  فيها  واملتحّ�لة  امل�صّبعة  الده�ن 
الغذائية واملعادن والفيتامينات، كما اأن احلب�ب الكاملة: مثل الأرز البني 
باأمرا�س  الإ�صابة  خماطر  لتقليل  �صرورية  وال�ص�فان  الأ�صمر  واخلبز 

القلب وال�صكري.

جدة - البالد
ك�صف ا�صت�صاري اأمرا�س القلب وق�صطرة ال�صرايني الدكت�ر خالد النمر، 
اأنه ل عالقة بني قلة �صرب املاء يف ال�صتاء وكرثة حدوث اجللطات، م�ؤكدا 

اأن اإهمال �صرب املاء يف ال�صتاء ي�صبب اجلفاف واخلم�ل.
وقال النمر، اإن ارتفاع معدل الإ�صابة باجللطات يف ال�صتاء يك�ن ب�صبب 
نا�صحا  ط��ردي،  بينهما  والتنا�صب  القلب،  جهد  على  ال��ربودة  �صدة  تاأثر 
بعدم اإهمال �صرب املاء يف ال�صتاء فه� �صروري لله�صم والأي�س )احلرق( 
واخلم�ل  ال�صداع  مثل  اجلفاف،  اأعرا�س  عن  والبتعاد  اجللد  ورط�بة 

وتقل�س الع�صالت.

6 مخالفين لنظام 
الصيد في قبضة األمن 

حائل ـ البالد 
�صبطت الق�ات اخلا�صة لالأمن البيئي )6( خمالفني لنظام 
البيئة، )5( �صع�ديني وبحريني، ارتكب�ا خمالفتي دخ�ل 
منطقة حممية دون ترخي�س، وال�صيد يف اأماكن حمظ�رة 
امللكية يف منطقة حائل.  تركي بن عبدالله  الإمام  مبحمية 
البيئي  لالأمن  اخلا�صة  للق�ات  الر�صمي  املتحدث  واأو�صح 
الرائد رائد املالكي، اأنه مت �صبط املخالفني وبح�زتهم )5( 
ُطبقت  وقد  ه�ائية،  وبندقية  ال�صيد،  يف  ت�صتخدم  �صق�ر 

الإجراءات النظامية بحقهم.
دون  املحمية  املناطق  دخ����ل  عق�بة  اأن  املالكي  وب��ني 
ترخي�س غرامة )5( اآلف ريال، فيما تبلغ عق�بة ال�صيد يف 
الأماكن املحظ�رة )5( اآلف ريال، وفق ما ن�س عليه نظام 
عن  الإب��الغ  اإىل  اجلميع  داعًيا  التنفيذية،  ول�ائحه  البيئة 
اأي حالت متثل اعتداًء على البيئة اأو احلياة الفطرية على 
املكرمة والريا�س، و)999(  )911( مبنطقتي مكة  الرقم 

و)996( يف جميع مناطق اململكة.

جدة - البالد
اأكد خرباء تغذية اأن اختيار املك�نات ال�صحيحة عند تناول وجبة 

الإفطار ي�صاعد بال�صرورة على �صرعة فقدان ال�زن.
اأبت�ن،  ج�يل  الدكت�رة  الأمريكية،  التغذية  اخت�صا�صية  وقالت 
اإىل  ت�صر  الدرا�صات  اإن   ،"Eat This Not That" مل�قع  وفقا 
اأن وجبات الإفطار الغنية بالربوتينات حتفز هرم�نات ال�صبع اأكرث 
ولكنها  احل��راري��ة  ال�صعرات  نف�س  على  حتت�ي  التي  ال�جبات  من 
واأ�صارت  الكرب�هيدرات.   اأو  الده�ن  من  اأعلى  ن�صبة  على  حتت�ي 
يف  ي�صاعد  الإف��ط��ار  يف  النباتية  والنقانق  البي�س  ت��ن��اول  اأن  اإىل 
ال�ص�فان املخل�ط  الألياف امل�ج�دة يف دقيق  اأن  ال�زن، كما  فقدان 
اله�صم وتقليل هرم�نات اجل�ع  اإبطاء عملية  بالزبادي ت�صاعد على 
للحفاظ على ال�صع�ر بال�صبع، معتربة اأن الزبادي عن�صر غذائي ثبت 
اجل�دة  عايل  الربوتني  ي�صاعد  كما  ال���زن،  اإنقا�س  جه�د  يدعم  اأنه 
امل�ج�د فيه على تعزيز ال�صبع، بينما الت�ت كم�صدر طبيعي لالألياف 

يف  ي�����ص��اع��د  اأن  الأف���ك��ادو مي��ك��ن  اإ�صافة  اأن  مبينة  ال�صبع،  تعزيز 
ل��ت������ص��ت احل���ب����ب ال��ك��ام��ل��ة 
ي�صاعد  بالألياف،  املليئة 
بال�صبع  ال�صع�ر  على 
ل���ف���رتة اأط��������ل، ما 
اإنقا�س  يف  ي�صهم 

ال�زن.

جدة - البالد
ت��ل��ق��ى ن��ائ��ب م�����ص��اع��د ال�����ص���ؤون 

ال�صحية يف اإدارة م�صت�صفيات 
بالطائف  امل�صلحة  الق�ات 
ال��ع��ق��ي��د دك���ت����ر ب��ك��ر بن 
التهاين  ال�����ص��ن��اين،  ف��اي��ز 
م�ؤخرا  ترقيته  مبنا�صبة 

ع��ق��ي��د  رت����ب����ة  اإىل 
ط�������ب�������ي�������ب، 

اأن  م�����ؤك����دا 
الثقة  ه��ذه 

�صتدفعه ملزيد من العطاء يف �صبيل 
خدمة املليك وال�طن. 

ال�صناين  ال��ع��ق��ي��د  وي��ع��ت��رب 
م����ن ال����ك����ف����اءات ال��ط��ب��ي��ة 
والإداري�����������������ة امل���ب���دع���ة 
يف  واملتفانية  واملتميزة، 
حر�س  م��ع  الأع��م��ال  اأداء 
كل  يف  التميز  على 
ال������ظ�����ائ�����ف 
ال�����������ت�����������ي 

تقلدها.

الصقر الذهبي
جدة - يا�ضر بن يو�ضف

 �ضهد �ضاحل جدة تد�ضني جم�ضم "ال�ضقر الذهبي" والذي اأ�ضفى عن�ضرًا جماليًا على منطقة الكورني�ض با�ضتقطابه مرتادي جائزة ال�ضعودية الكربى ل�ضباق الفورموال 1، 
والذي يعد من اأعمال الفنان االأمريكي "كي وي�ضت" �ضمن "جدة اآرت بروميناد" والعبارة عن مم�ضى بحري ي�ضم اآثارًا واأعمااًل فنية فريدة متداخلة ما بني و�ضائل الرتفيه 
وال�ضيافة والعرو�ض الرتفيهية.  وتقدم االأعمال الفنية اخلا�ضة بـ "جدة اآرت بروميناد" من خربات الفنانني املعا�ضرين جتارب ثقافية فنية جديدة وخمتلفة، جتعل 
منطقة كورني�ض جدة مق�ضدًا فنيًا فريدًا من نوعه، اإىل جانب منح الفن احليوي من�ضة لالإبداع واالبتكار وربط احلا�ضر بامل�ضتقبل مبثل هذه الفنون ذات املدار�ض املختلفة.
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